
Novelnagri 1 

 وقس زقح ےک رگن

 افہمط اغلری

 

فہ ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس فںیہ استک ڑھکا اھت ۔ ادنریھے اک ہصح انب فہ اشدی مج اکچ 

اھت ۔ اس ےک افرپ ایسہ ابدؽ ربس رےہ ےھت ، وپری وقت ےس ۔ یلجب یک رگج اموحؽ 

 وک زمدی رپارسار انبریہ یھت ۔ ربےتس ابدؽ آج بس ھچک اہبےن رپ ےلت وہےئ ےھت

 ۔
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رنؾ رنؾ یگیھب اھگس یک رنیم وک فہ اےنپ ولتفں رپ وسحمس رکراہ اھت ۔ ےلھک آامسؿ ےلت 

ےتگیھب وہےئ فہ یسک ریغ رمیئ ےطقن رپ رظنںی امجےئ ڑھکا اھت ۔ ادنریھے ںیم اس اک 

 ۔ فوجد لکشمب یہ داھکیئ دے راہ اھت

 رگ ے ۔ ایسہ ابولں ےس اپین یک وبدنںی کپٹ ریہ ںیھت ۔ یھبت ابدؽ ادکیؾ زفر ےس

 ۔ یلجب یکمچ ۔ اکی دؾ زیت رفینش وہیئ افر رھپ وفرا ڑکس یئگ

اےس اےنپ رس رپ یتکمچ یلجب افر ابدولں یک رگج ےس وخػ آای اھت ۔ فہ یتخس ےس 

آںیھکن دنب رکایگ ۔ ےلین زپےت بل اپکپکےئ ےھت ۔ اس ےک فوجد ےس تمہ آہتسہ 

 ۔ آہتسہ متخ وہریہ یھت

 یلجب ےن وز  زفر ۔ اا ۔ ابدولں ےس یتٹسا  اس د ابدؽ اکی ابر رھپ رگ ے ، یتکمچ

 : رفینش ںیم دفر ےس یہی رظن آای ہک
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اکی ڑلاک ! د نفک اسیج رہچہ ےئل ، رہگی وسچ ںیم مگ یسک ےمسجم یک رطح استک 

ڑھکا ابرش ںیم گیھب راہ اھت ۔ انب یسک شبنج ےک ، یسک وز  مسق ےک ااسحاست ف 

ری رات وییہن ابرش ںیم اتگیھب راہ اھتذجابت ےس اعری فہ ڑلاک اس  ۔ 

 

_________________________:- 

 

ادنریھا ٹھچ اکچ اھت ۔ ایسـ افر د یک گنج ںیم د تیج ایگ اھت ۔ ےسیج رہ ربایئ رپ 

 ۔ ااھچیئ اغبل آاجیت ےہ فےسی یہ ادنریھے رپ رفینش اغبل آیئگ یھت

رپ وپری اشؿ ےس ڑھکے زیت یتلچ ڈنھٹی وہا ےس یگیھب ڑسک ےک انکرفں 

دروتخں ےک من ےتپ رہلارےہ ےھت ۔ ایسـ ڑسوکں یک من یٹم اضف ںیم بیجع وخوگشار 

 ۔ اس ااسحس دیپا رکریہ یھت
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وپرے آامسؿ وک د رفیئ ےسیج ابدؽ اینپ ٹیپل ںیم ےل ےکچ ےھت ۔ االسؾ آابد یک 

۔  اس ڑسک ےک انکرے رپ اکی ڑبی یس وحیلی اینپ وپری اشؿ ےس وموجد یھت

وحیلی ےک ابرہ مین ٹیلپ رپ ایسـ رگن ےس " وگہش نیکست اغلری یلمیف " اھکل اھت ۔ وحیلی 

ےک ادنر اجف وت اکی رطػ اپرگنك اریای اھت ہكبج دفرسی رطػ ابہچیغ وج وحیلی یک 

 یلھچپ اجبن متخ وہات اھت ، افر چیب ںیم وحیلی ےک ادنرفین ےصح یک رطػ اجےن اک راہتس

! 

 رپ  لھبن  لھبن رک مدؾ ر ےتھ وہےئ وحیلی ےک ادنرفین ےصح ںیم ےگیھب د امرلب

دالخ وہا اجےئ اہجں اس وحیلی ےک نیكم رےتہ ےھت ، وت اسےنم یہ اتکمچ الؤجن اہجں 

 ۔ ےنھٹیب ےک ےئل دجدی رطز ےک وصےف افر درایمؿ ںیم ےشیش یک لبیٹ ریھک یھت

ے ےھت ۔ چیب ںیم افرپ داںیئ رطػ نچک اھت افر ابںیئ رطػ اطقر ںیم تہب ےس رمک

اھت اھچب اکرٹیپ اک رگن رہمفؿ رپ نج ںیھت ڑیسایھں ۓاجےن ےک ؽ  ۔ 
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داںیئ رطػ نچک ںیم اجںیئ وت فاہں ےس وہقہقں یک آفازںی آریہ ںیھت ۔ نچک ںیم 

ریھک لبیٹ ےک رگد ریھک رکویسں رپ فہ بس یھٹیب ںیھت ۔ اؿ ےک اسےنم فہ فلیش 

ں ےس آرگ  رگرک ںوولں رپ ہر ل رےہ ےھت ۔ رپ ایپز اکٹ ریہ یھت ۔ وھبری آوھکن

 ۔ رہچے رپ ےصغ ےک اترثات ےھت

 

ںیم اتب ریہ وہں ںیم اس رھگ یک مین ٹیلپ دبولادفں یگ ۔ وپرے اخدناؿ ےن اینپ  ”

 ۔ رمکحاین ھجمس ریھک ےہ ۔ سج وک دوھکی ھجم رپ مکح الچ راہ ےہ

فہ اب من آوھکنں ےس “  ؟  ؟ ایک ایک اھت ںیم ےن وج دادی ےن ڈاٹن دای ؟ سب یسنہ یھت

 ۔ اؿ بس وک وھگر ریہ یھت

 

لبیٹ ےک رگد “ ایر وکؿ اھجمسےئ دادی وک ہک مہ اس رھگ یک ںیلبلب ںیہ ۔۔۔ ”

 ۔ ریھک رکیس رپ یھٹیب رعفـ ےن اوسفس ےس اہک



Novelnagri 6 

 

اہسین افیچن آفاز ںیم ڑبڑبایئ ۔ بس یک “ افر امہرے اشنیہ اغبئ ںیہ ۔  ”

 ۔  یھتےباایتخر یسنہ وھچٹ یئگ

 

ا؟ فہی ےن من آوھکنں ےس ےتسنہ وہےئ اہک“ دشدی لگنس ولگ ۔  ”  ۔ 

 

ا نئ ڈے رپ اممت ےک ؽ ”

 

ٹ

 

 “ ۔ ںیہ ےتنہپ ڑپکے ایسـ ۓہی فہ ولگ ںیہ وج فی لن

اہک وہےئ رکسماےت ےن ونرانیعل یگل رپ ومابلئ  ۔ 

 

اہسین ےن اےس وھگرا“ مت ےن وز  ےنہپ ےھت ڈشی وعرت ۔  ”  ۔ 
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رمہح ےن اس یک ولعمامت ںیم ااضہف ایک“ ! ونرانیعل لگنس ںیہن ےہ ۔۔۔ اہسین ”  

 ۔

 

اہسین ےن “ ایس ابت اک وت دھک ےہ ۔ اشدی یک رمع ریمی ےہ افر وہ ونر یک ریہ ےہ ۔  ”

 ۔ اےنپ ونصمیع آرگ  اصػ ےئک

 

ونر اہمتری اشدی اک اھک؟  مضہ ںیہن وہ؟  ےہ ںیمہ اس ڈشی ےن حبص ےس رف؟  انٹیپ  ”

ایپز اکسا  ا؟ فہی ےن آوھکنں وک ےتچیم وہےئ اہک ۔ اکی اسھت یئک “ راھک ےہ ۔  ڈاؽ

 ۔ آرگ  اس ےک ںوؽ رپ ڑلےکھ

 

ااملس “ اہں وت رکفاف ؟ ں ریمی اشدی ۔ ڈوھڈنف وکیئ اامؾ ہبعک ریمے ےئل ۔۔۔ ”

 ۔ ےن اپس زپا بیس ااھٹ رک اس ےک رس رپ امرا اھت
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اجؤ یگ اس اک بلطم ہی رہزگ ںیہن ےہ ھجم کیھٹ ےہ ارگ مت لک ریمی اھبوز  نب  ”

اس ےن رس الہسےت وہےئ اہک“ رپ ملظ ےک اہپڑ وتڑف مت ۔   ۔ 

 

ااسہم اھباتگ وہا نچک ںیم دالخ وہا“ ا؟ فہی اوب البرےہ ںیہ ںیہمت ۔  ”  ۔ 

 

اہسین رس اابثت ںیم  “ ایر ایپز اکٹ ریہ وہں ، اہسین دانھکی ذرا ایک ہہک رےہ ںیہ اوب ۔  ”

ابرہ یک رطػ ڑبھ یئگالہیت   ۔ 

 

رمہح ےک البےن رپ ا؟ فہی ےن وھگر رک اےس داھکی“ ا؟ فہی ۔۔۔ افےئ ومیٹ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ایک ےہ اسڈن ”
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رعفـ ےن ےباایتخر رس رپ اہھت امرا“ دنہمی وگنمایل یھت ؟  ”  ۔ 

 

 ۔ ایم ےن اہک وز  اھت اابؿ اھبیئ ےس ہک دف دنہمی اک ۔ ذنہ ےس یہ لکن ایگ ابلکل ”

“ 

 

ااھچ ںیم یتہک وہں اابؿ ےس ، رعفـ مت ذرا ریمے ڑپکے ارتسی رکدف دعب ںیم  ”

اےس “ اٹمئ ںیہن وہںو ۔ آج ہعمج ےہ رھپ امنز ےک فتق ارفارفتی چم اجیت ےہ ۔ 

دہاایت دیتی فہ ابرہ یلچ یئگ ۔ رعفہ وز  اھٹ رک ابرہ یلچ یئگ ۔ نچک ںیم ایپز اکسا  ا؟ فہی 

۔ وھبری آںیھکن رسخ وہریہ ںیھت ےک آرگ  ونہز ہہب رےہ ےھت  ۔ 

نچک یک لبیٹ ےک رگد ریھک رکویسں رپ یھٹیب ااملس افر ونرانیعل ومابلئ رپ یگل اکی 

س رکریہ ںیھت

سک

 ۔ دفرسے ےس ھچک ڈ
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_________________________:- 

 

وگالیئ ونیکس رپ اس اک اہھت زیتی ےس لچ راہ اھت ۔ د رگن ےک وکرے اکذغ رپ 

ںیم زرد رگن ےن ربش ےک ذرےعی اےنپ اشنؿ وھچڑے ۔ ربش اہھت ںیم اھتےم 

اس ےن دنچ ےحمل رک رک اس رگن وک داھکی ۔ یئھتک آںیھکن یکمچ ںیھت ۔ بل یکلہ یس 

رکسماٹہ ںیم ڈےلھ ۔ ابوکلین ےس آےت وہا ےک زیت وھجےکن ےس اس ےک ایسہ ابؽ 

 ۔  اکلہ اس اڑ رک امےھت رپ رگے

فاال اہھت امےھت رپ ےل اجرک ابولں وک ےھچیپ رک؟  اچاہ ۔ ربش رپ اگل زرد  اس ےن ربش

رگن اس یک ؟ ک رپ اگل ۔ اس ےن ؟ ک ڑیکس رک ہنم وسبرا ۔ یھبت ھچک مدومں یک آفاز 

 ۔ آیئ ۔ وکیئ نیع اس ےک ےھچیپ آرک راک ۔ فہ ہنم وسبرات وہا ےھچیپ اٹلپ
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 ء وک د ھک رک رکسماےت وہےئ آ ے آای ، فہ اےنپ رفربف ڑھکی اسنخ“ حبص ریخب ایم ۔  ”

 ۔ رھپ اانپ رس اؿ ےک رقبی اکھجای

 

اسنخ ء ےن رکسماےت وہےئ اس ےک امےھت رپ رھکبے ابؽ اےنپ “ حبص ریخب اہدی ۔  ”

 ۔ اہھت ےس ےھچیپ ےئک

 

اسری رات ابرش وہیت ریہ ۔ وطافین ابرش وہیئ ےہ رات ۔ حبص رجف یک امنز زپھ  ”

آامسؿ رپ وقس زقح ےک رگن رھکبے وہےئ ےھت ۔ بت ےس رک فاسپ آراہ اھت وت 

اس ےن ونیکس یک “ اؿ روگنں وک اےنپ ونیکس رپ ریھکبےن یک وکشش رکراہ وہں ۔ 

 ۔ رطػ ااشرہ رکےت وہےئ اہک
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فہ اینت “ ریمی داع ےہ مت ااسنونں یک زدنویگں ںیم وز  ہی رگن ریھکبف اہدی ۔  ”

 

ے

اجےن رپ رکسماای اھت ۔ یکلہ یکلہ داڑیھ ےک ایپری داع افر رھپ اینت تبحم ےس دی 

 ۔ افرپ اس یک ہی رکسماٹہ رہھٹےن رپ وبجمر رکیت یھت

 

 “ ۔ آنیم ”

 

ااھچ ےچب ، ںیم وپےنھچ آیئ یھت ہک ونرانیعل یک اشدی ےہ لک ۔ مت لچ رےہ وہ  ”

اؿ یک ابت رپ اہدی ےن ونھبںی ڑیکس رک ؟ یھجمس “ ؟ ں ؟ ںیم ااکنر ںیہن ونسں یگ ۔ 

اںیہن داھکیےس   ۔ 

 

 “ ؟ ونرانیعل وکؿ ”
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دح رکےت وہ اہدی ! ویعش افر راہمح یک ڑبی یٹیب ۔ اب تم وپانھچ ویعش افر راہمح   ”

اسنخ ء ےن ےصغ ےس اےس وھگرا ۔ اؿ یک وھچیٹ وھچیٹ آوھکنں ںیم اہدی ےک “ وکؿ ؟ 

 ۔ ےئل یگفخ یھت

 

ےک ےھچیپ اہھت  اس ےن دیمیھ آفاز ںیم رگدؿ“ ایم ویعش افر راہمح وکؿ ؟  ”

 ۔ ریھپےت وہےئ وصعمتیم ےس وپاھچ

 

اہدی اہمترے اباب ےک زبسن اپررنٹ ویعش ۔ اےنت اےھچ دفتس ںیہ اہمترے اباب  ”

ےک ۔ اؿ زگنٹنیپ افر زپاھیئ ےس رفتص ےلم ںیہمت وت ھچک دوھکی ؟ ں ۔ اب فتق 

ںیئ فہ اےس وھگریت وہ“ اضعئ ہن رکف ےعمج ےک دعب اجرےہ ںیہ مہ اؿ ےک رھگ ۔ 

 ۔ اجےن ےک ےئل ڑمںی
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 “ ؟ ایم اشدی وت لک ےہ رھپ آج ویکں اج؟  ےہ ”

 

آج دوعت ریھک ےہ ویعش اھبیئ ےن ۔ ےعمج یک امنز ےک دعب ےنلکن اک اہک ےہ  ”

اہدی ےن ہنم وسبر رک اںیہن داھکی“ اہمترے اباب ےن ۔   ۔ 

 

زپینھ ےہ ۔ آپ افر ےھجم ںیہن اج؟  ۔ ایعد ےن البای اھت ےعمج یک امنز ایس ےک اسھت  ”

فہ اےنپ ےبمل مد یک فہج ےس اب رس اکھج رک اںیہن داتھکی وہا “ اباب ےلچ اجںیئ زیلپ ۔ 

 ۔ دروخاتس رکراہ اھت

 

اینپ “ ہی وت افر وز  ایھچ ابت ےہ ۔ امنز ےک دعب ایعد وک وز  ےل ںیلچ  ے رھپ ۔  ”

 ۔ امں یک ابت رپ اس یک اشیپین رپ لب زپے
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فہ افخ وہا“  ےس  ہاہ ںیہن ا ات ایم اجؿ ۔ افالد یک ابت امےنن ”  ۔ 

 

اکٹ “ امں ابپ یک ابت امےنن ےس تنج ےک درفازے مت رپ دنب ںیہن وہےگن اہدی !  ”

اس وجاب دے رک فہ اب رکسماٹہ دابےت وہےئ رمکے ےس یلچ ںیئگ ںیھت ۔ فہ 

اسسن ےتیل دنچ لپ یگفخ ےس ںیکلپ اکپھجات وہا دنب درفازے وک داتھکی راہ ۔ رھپ رہگی 

وہےئ اہھت ںیم ۔ اے ربش وک داھکی افر اےنپ وپررٹٹی ےک اپس آای ۔ وھتڑی یہ 

دری دعب فہ اب اکی اہھت ےس اےنپ رھکبے ابولں وک اتٹیمس وہا افر دفرسے اہھت 

 ۔ ےس زرد رگن وک رہگا رکراہ اھت

ابوکلین ےک ےلھک درفازے ےس ڈنھٹی وہا ےک وھجےکن اےس رنیم ےس وھچرےہ 

امسؿ رپ اطقر یک وصرت ںیم ےھچب ابدولں رپ رباامجؿ سمش وقس زقح ےک ےھت ۔ آ

 ۔ رھکبےت روگنں وک د ھک راہ اھت
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_________________________:- 

 

وپری وحیلی فلتخم وکپاؿ یک وخوبش ےس کہم ریہ یھت ۔ الؤجن ںیم ڑھکے رمد 

 ۔  ابؽ انبراہ اھترضحات دجسم اجےن یک ایتری رکرےہ ےھت ۔ وکیئ رطع اگل راہ اھت وت وکیئ

نچک ںیم وخانیت وکپاؿ ےک اسھت رصمفػ رظن آریہ ںیھت ہكبج ڑلایکں اےنپ 

 ۔ رمکے ںیم اہنےن ، امنز زپےنھ افر ھچک التفت رقآؿ ںیم رصمفػ ںیھت

 ۔ ہی رہ ےعمج اک ومعمؽ اھت ۔ ےعمج ےک دؿ اس وحیلی ںیم دیع اک اس امسں وہات اھت

 

وک وخانیت یک “ رعہشی ” ےھت ۔ نج یک زفہج “ اراغمؿ اغلری ” وحیلی ےک ڑبے 

ٰی ، رفاقؿ ، ویعش افر اکی یٹیب 
حی 
 
ی

رسرباہ اک اقمؾ احلص اھت ۔ اراغمؿ ےک نیت ےٹیب 

 ۔ اافنؽ یھت
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ٰی افر اؿ یک زفہج ا؟ ہیب ےک نیت ےٹیب ااشتحؾ ، اصحل افر بس ےس 
حی 
 
ی

ڑبے ےٹیب 

 ۔ وھچاٹ آري  ؿ ادمح اھت

ہج انعہی اک اکی ڑبا اٹیب اابؿ افر دف ایٹیبں رمہح دفرسے ےٹیب رفاقؿ افر اؿ یک زف

 ۔ افر اہسین ںیھت

رسیتے ےٹیب ویعش افر اؿ یک زفہج راہمح  یک اچر ایٹیبں ونرانیعل ، ااملس ، ا؟ فہی  ، 

 ۔ رعفـ افر اکی وھچاٹ اٹیب ااسہم اھت

یہ اافنؽ اک اکی یہ اٹیب ابعد اھت سج یک اشدی ویعش یک ڑبی یٹیب ونرانیعل ےس وہر

 ۔ یھت ۔ ایس ےک اسھت یہ حبص ااملس افر اابؿ یک ینگنم وز  یھت

 

ی  ٰ
حی 
 
ی

وپرا اخدناؿ ہشیمہ ےس اےھٹک رےنہ اک اعدی اھت ۔ اہتبل اراغمؿ ےک ڑبے ےٹیب 

 ! اینپ یلمیف تیمس رکایچ ںیم رےتہ ےھت ہكبج اافنؽ رمیح ایراخؿ ںیم
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اکی رپوکسؿ زدنیگ  اراغمؿ اےنپ وٹیبں ، وہبفں ، وپوتں افر وپویتں ےک اسھت

 ۔ زگار رےہ ےھت ۔ افر اب ڑبی وپیت یک اشدی ےن اؿ یک وخیش وک دف ابال رکدای اھت

ونرانیعل وک اس اخدناؿ یک ڑبی وپیت اک رشػ وہےن ےک ببس بس یہ اس یک 

 ۔۔۔ اشدی ےک ےئل رپوجش ےھت

 ! آرخ فہ ونرانیعل وج یھت ۔ بس یک آوھکنں اک ونر

 

_________________________:- 

 

رمد رضحات ےعمج یک امنز ےک ےئل لکن ےکچ ےھت ۔ وخانیت اب نچک ےس افرغ وہرک 

ںیھت اجیکچ ۓاےنپ اےنپ رمکفں ںیم امنز زپےنھ ےک ؽ  ۔ 
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ڑیسویھں رپ ےھچب رہمفؿ اکرٹیپ رپ مدؾ ر ےتھ وہےئ افرپ آںیئ وت اہیں دفونں 

اجبن وموجد ےلہپ رمکے اک درفازہ  اجبن اطقر ںیم رمکے ںیہ ۔ اؿ ںیم ےس داںیئ

 ۔ الھک وہا اھت ۔ ےلھک درفازے ےک ادنر اجف وت فاہں اکی یئن یہ داین آابد یھت

اھگنسر زیم ےک مد آزیم ےشیش ےک اسےنم ڑھکے وہرک اانپ سکع دےتھکی وہےئ ، اےنپ 

 ! ڈارک ربافؿ من ابؽ ونساریت رعفہ

اکی دفرسے ےک افرپ رھک رک اؿ ےک  ڈیب رپ آیتل اپیتل امر رک اےنپ اسےنم دف ےیکت

 ! افرپ رےھک رقآؿ یک لہ لہ رک التفت رکیت اہسین

ڈیب ےک رقبی اجےئ امنز اھچبےئ د رگن یک ےبداغ اچدر افڑےھ روکع ںیم 

 ! وموجد ااملس

ےکلہ الگیب رگن ےک رٹافزر رپ مہ رگن رکیت ےنہپ ، دفدھ ےسیج د رگن اک دفہٹپ 

اجےئ امنز اکنیتل ونرانیعلدنكےھ رپ اکٹےئ ڈبك ےس   ! 
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ابوکلین ںیم ڑھکی رمہح وج رگؽ اھتےم ےچین اک رظنم دیتھکی وہیئ اخیک رگن یک اچدر 

 ۔ رس رپ افڑےھ ےبآفاز وکیئ حیبست زپھ ریہ یھت

 ۔ اس وپرے رظنم ںیم ھچک ؟ لمکم اس اھت ، وکیئ یمک یھت

یک ریغوموجدیگ یک یج ابلکل ! فارشفؾ ےس آیت اپین رگےن یک آفاز رمکے ںیم اس 

 ! فہج ایبؿ رکریہ یھت ۔ ا؟ فہی اغلری یک

 

فہ بس اس وحیلی یک رفںیقن ںیھت ۔ ایہن ےک دؾ ےس اس وحیلی ےک ونیکمں یک 

اسںیسن اجری ںیھت ۔ فیہ ےنیج یک فہج ںیھت ، فیہ اکی اھنن اس اتکمچ ہلعش ںیھت وج 

 ۔ بج ڑھبک اےھٹ وت ای بس رفنش رکدے ای بس الج رک راھک دے

ایہن یک فہج ےس وخویشں ےن اس وحیلی یک دزیلہ وک اپر رکےن ےس ااکنر رکدای اھت ۔ فہ 

وخایشں ابےنٹن افر ومغں وک ےنٹیمس فایل زہشادویں یک امدنن ںیھت ، وج وبضمط وز  

 ۔ ےبدح ںیھت
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اھگنسر زیم ےک اسےنم ڑھکی رعفہ ےن اےنپ ابؽ ےکٹھج ےس رمک رپ ریھکبے ۔ اپین یک 

رفش رپ رگںییھنن وبدنںی   ۔ 

اہسین ےن رکسماےت وہےئ رقآؿ یک افرپی دلج رپ اےنپ بل رےھک ، ااملس ےن 

 ۔ السؾ ریھپ رک  داع ےک ےئل اہھت ااھٹےئ

ونرانیعل ااملس ےک اجےئ امنز ےک رقبی یہ اانپ اجےئامنز اھچب رک امنز رشفع رک 

 داع ےک ےس ےک روکع ںیم یلچ یئگ یھت ، ابوکلین ںیم ڑھکی رمہح ےن حیبست زپھ رک

 ۔ ادناز ںیم دفونں اہھت ہنم رپ ریھپے

فارشفؾ اک درفازہ الھک افر فہ ابرہ یلکن ۔ ےلین رگن یک رفاک ےنہپ مہ رگن یہ رٹافزر ، 

ابولں وک وتےیل ںیم ےٹیپل فہ اکی رظن بس رپ ڈاؽ رک اےنپ ابؽ اھکسےن ےک ےیل 

 ۔ اھگنسر زیم رپ رعفـ ےک ربارب ںیم ڑھکی وہیئگ
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ونہز اےنپ اےنپ اکومں ںیم رصمفػ ںیھت ۔ رمکے ںیم رپوکسؿ اموحؽ انب وہا  بس

 ۔ اھت ۔ فہج اظرہ ےہ اؿ بس یک رصمفتیف  یھت

 

_________________________:- 

 

اتروکؽ ےس یھچب ایسـ ڑسوکں رپ د رگن نیک فہ ںوڑی ومعمؽ یک راتفر ےس دفڑ 

ی اکی وساسیٹئ ںیم دالخ ریہ یھت ۔ فلتخم راوتسں ےس زگرےت وہےئ فہ ںوڑ

وہیئ ۔ دیسھ ںیم اجیت ومہار ڑسک ےک داںیئ ابںیئ اطقر یک وصرت ںیم ڑبے 

ڑبے ےلگنب ڑھکے ےھت ۔ داںیئ اجبن یک اطقر ںیم رسیتے ربمن رپ وموجد ےلگنب ےک 

آ ے فہ ںوڑی ریک ۔ ڈراویئگن ٹیس رپ ےھٹیب اہدی ےن اہرؿ اجبای ۔ ےلگنب اک درفازہ الھک 

ےس ادنر یلچ یئگ ۔ ںوڑی وپرچ ںیم ڑھکی رک ےک فہ ابرہ الکن ۔ ںوڑی آراؾ  ۔ 

 ۔ ںوڑی یک اچیب وک اتشگن اہشدت ںیم امھگات فہ ادنر یک رطػ ڑباھ
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ابمل مد ، ایسـ رگن ےک ےتکمچ وجےت ، د ولشار ضیمق ےنہپ فہ رہچے رپ رنیم ومسےئ 

ےنب افنپ نچک یک  الفجن ںیم آای ۔ اکی اگنہ ارد رگد دفڑایئ رھپ الفجن ےک اسےنم

 ۔ رطػ ڑباھ

 

اس ےن نچک ںیم دالخ وہےت وہےئ رکسماےت وہےئ رفجی ےک “ لمحم ےچب !  ”

 ۔ اپس ڑھکی لمحم وک البي  

 

فہ رفجی اک درفازہ دنب رکیت یٹلپ“ اہدی اھبیئ آپ بک آےئ ؟  ”  ۔ 

زرد رگن یک ونٹھگں کت آیت رفاک ےنہپ ، اسھت مہ رگن یہ رٹافزر افر دنكےھ رپ 

ـ ابؽ رمک رپ ریھکبے فہ ابرہ اسپ  ایپری یس ڑلیک یھت ، وج اےنپ دفہٹپ  اکٹےئ ےبمل ایس

المیئ ےسیج رگن افر یتٹےل ںوؽ وج ارثک رسخ رےتہ ےھت ، یک فہج ےس ہشیمہ ےس 

 ۔ اھٹپین یھجمس اجیت یھت
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اس ےن اپس زپی “ ںیم اوز  اوز  آای وہں ۔ اہمترا ڑھکفس آیب اہکں ےہ ؟  ”

فلتخم ولھپں وک دےتھکی وہےئ اہک ۔ رھپ آ ے ڑبھ رک الیک ااھٹ رک  ابٹکس ںیم زپے

 ۔ اس اک اکلھچ ااترےن اگل

 

آیب وت اےھٹ یہ ںیہن ںیہ اوز  ۔ حبص درفازہ اجبای اؿ ےک رمکے اک وت ادنر ےس یہ  ”

آفاز دے دی ہک وسراہ وہں ااھٹےن یک وکشش ہن یک اجےئ ۔ سب اس ےک دعب ںیم 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ اہدی ےن اشیپین رپ “  اےھٹ ۔ وز  ںیہن یئگ فہ وز  ںیہن

 ۔ لب ڈاےل اےس داھکی

 

اس دبزیمت ااسنؿ یک فہج ےس ریمی امنز ٹیل وہریہ ےہ افر ہی دبزیمت وس راہ ےہ ۔  ”

فہ ےلیک اک اکلھچ ڈٹس نب ںیم ےتکنیھپ وہےئ نچک ےس لکن رک ڑیسایھں ڑچاتھ وہا “ 
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ے اک درفازہ زفر ےس اٹھکٹھکای ۔ وج وز  اھت ، فہ دبزیمت افرپ آای ۔ داںیئ اجبن وموجد رمک

 ! ںیہن اھت

 

اس “ دف ٹنم ےک ادنر ادنر درفازہ ہن الھک وت مت رم اجؤ  ے آج ریمے اہوھتں ۔  ”

 ۔ ےن زیت آفاز ںیم اہک ۔ ادنر ونہز اخومیش اھچیئ ریہ ہن یہ درفازہ الھک

درفازہ وھکال ۔ ڈنھٹک ےک  اہدی ےن اشیپین رپ لب ڈاےل ونھبںی ڑیکسے رمکے اک

ی اطری وہیئ ۔ اس ےن رمکے ےک ادنر مدؾ رےھک ۔ وپرا رمکہ 

ٹ ک
ک

ااسحس ےس اس رپ 

 ۔ ادنریھے ںیم ڈفاب وہا اھت

 

اس ےن وسچئ وبرڈ التش رکےت وہےئ رسوگیش یک“ ایعد مت زدنہ وہ ؟  ”  ۔ 
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یجن ۔ دیمیھ یسک یک دنین ںیم ڈفیب یکلہ یس آفاز رمکے ںیم وگ“ یطلغ ےس ، اہں !  ”

 ۔ افر رپارسار آفاز

 

اہدی ےن اہھت امر رک اسری الںیٹئ آؿ ںیک ۔ رمکے ںیم “ اوسفس وہا ےھجم ۔  ”

ےنلیھپ فایل زیت رفینش یک فہج ےس ڈیب رپ ےٹیل اس ڑھکفس یک آںیھکن دنھچای ںیئگ ۔ 

اس ےن رسخ وہیت آوھکنں وک دنب ایک ۔ آںیھکن دنب رکےن یک فہج ےس ادکیؾ 

 ۔   نل وہےن یگلآوھکنں ںیم

 

اس ےن آوھکنں رپ ابزف ر ےتھ وہےئ اہک ۔ آفاز ونہز “ اہدی وسےن دے ایر ۔  ”

ی افر یکلہ یھت

 م
هی

 ۔ د
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ارگ مت ےھجم ےتہک اہدی رمےن دے ایر ںیم وخیش وخیش اہمتری ابت اماتن رگم مت ےن  ”

س ا“ ہی ںیہن اہک سج اک ےھجم اوسفس ےہ ۔ وت اب مت رشاتف ےس اھٹ رےہ وہ ۔ 

ےن رومیٹ ااھٹ رک اے یس دنب ایک ۔ اے یس یک یلھک یٹپ ےک دنب وہےت یہ ڈنھٹی 

 ۔ وہا وز  رمکے ںیم انلیھپ دنب وہیئگ

 

اس ےن زیتی ےس “ اھٹ اج ڑھکفس ےھجم رخنے داھکےن یک رضفرت ںیہن ےہ ۔  ”

ر رٹ اس ےک افرپ ےس اچنیھک ۔ یھبت اس ےک رہچے رپ رظن زپےت یہ فہ وچاکن ۔ نفک 
مف
ک

امدنن د وہات رہچہ ، رسخ آںیھکن ، رلزےت وہٹن ۔ افر رھپ اس یک اگنہ اس ےک  یک

 ۔ ابولں رپ زپی ۔ ایسـ رنؾ ابؽ من ےھت نج رپ اپین یک یھنن وبدنںی کمچ ریہ ںیھت

فہ اخومیش ےس آںیھکن ریحت ےس الیھپےئ اےس کت راہ اھت ۔ ہكبج فہ اب اس ےک 

 ۔ اس رطح دےنھکی رپ رظنںی رچاےن اگل اھت
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اس ابر اہدی یک آفاز ںیم وشیخ ای رشارت ںیہن یھت “ ابرش ںیم ےتگیھب رےہ وہ ؟  ”

 ۔ ۔ اس یک آفاز دیمیھ یھت ۔ دیمیھ افر رسرسایت یس

 

اس ےک وجاب ہن دےنی رپ اہدی یک آفاز اب زیت “ ھچک وپھچ راہ وہں مت ےس ۔  "

 ۔ وہیئ

 

ااسنؿ وک رھک رک دف اگلےئ فرہن اکی دف افر اہدی اک دؽ ایک اھت فہ اس ڑھکفس “ اہں !  ”

 ۔ ےکم وت ڑج یہ دے

 

فہ “ ےھجم وز  البےتیل دفونں لم رک ےتگیھب ۔ رھپ دفونں اسھت یہ رمےت زمہ وت آات ۔  ”

 ۔ اس ےک زنط رپ بل ڑیکس رک رہ ایگ
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اےس وھگرات وہا فہ اٹلپ“ دگےھ !  ”  ۔ 

 

س ےک رکفت رھبے ادناز ںیم ا“ لمحم وک ںیہن اتب؟  ، فہ رپاشیؿ وہاجےئ یگ ۔  ”

 ۔ ےنہک رپ اہدی ےن ڑم رک اےس وھگرا

 

ایعد ےن دیجنسیگ ےس “ اینپ ہی احتل رکےت وہےئ ایخؽ ںیہن آای اھت اس اک ؟  ”

 ۔ اےس داھکی رھپ یفن ںیم رس الہي   

 

 ۔۔۔ اس یک فیلکت ریمی فیلکت ےہ ۔ رگم ریمی فیلکت سب ریمی فیلکت ےہ ”

ھچک رظن وز  ںیہن آراہ ، اہمترا ؟ ک داںیئ اکؿ یک ہگج افر اب ہمشچ ااھٹ رک دف ےھجم 

اس ےن اھٹ رک ڈیب رکافؿ یک تشپ ےس “ داي  ں اکؿ داںیئ آھکن یک ہگج آایگ ےہ ۔ 

 ۔ کیٹ اگلےت وہےئ اہک
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ایعد یک اشیپین رپ لب آےئ“ ادناھ دگاھ !  ”  ۔ 

 

 ۔ اا رک اس ےک وساؽ رپ اہدی اےس ہمشچ“ ومےٹ ہصغ سک ابت رپ ےہ ںیہمت ؟  ”

 ۔ دمھ ےس ڈیب رپ اھٹیب

 

اس ےن تفم رپ “ اہمتری فہج ےس ںیم ےن تفم یک ربایین وک وھک دای ۔ تفم یک !!!  ”

زفر دای ۔ ایعد ےن ہمشچ ؟ ک رپ اھٹبای ۔ اس یک آوھکنں ےک آ ے ےشیش یک دویارںی 

 ۔ ڑھکی وہںیئگ ۔ اہں اب اہدی ااسنؿ داھکیئ دے راہ اھت

 

اس ےن اینپ دنمسر یسیج رہگی یلین آںیھکن اس یک آوھکنں “ ؟ وکؿ الھک راہ اھت  ”

 ۔ ںیم ڈاںیل
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اوب ےک زبسن اپررنٹ ںیہ ۔ اؿ یک یٹیب یک اشدی ےہ لک وت آج دوعت یھت ۔ ایم  ”

ےن اہک اھت ایعد وک وز  ےل آف اسھت ںیلچ  ے ۔ رگم مت وطافین ابرش ںیم گیھب وت ول 

 “ ۔ ےلہپ

 

فہ ےبزار وہا“ ربایین رم ویکں رےہ وہ ؟  اشدی ںیم اھک انیل تفم یک ”  ۔ 

 

اہدی یک ابت رپ ایعد ےن دیجنسیگ ےس اےس داھکی“ مت وز  لچ رےہ وہ ۔  ”  ۔ 

 

لمحم ےن رمکے ےک ےلھک درفازے ےس اانپ رس اکنال“ ایعد آیب ) اھبیئ ( !  ”  ۔ 
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م ) نہب ( !  ”
 
ج
ی 

فہ  اس ےن وز  لمحم ےک ادناز ںیم رگدؿ وک ڑیٹاھ ایک ۔“ لمحم 

 ۔ رکسمایت وہیئ ادنر آیئ

 

فہ اس ےک “ آج آپ ےھجم ریمی دفتس ےک رھگ ےل رک اجرےہ ںیہ ؟ ں ۔  ”

 ۔ اسےنم آیتل اپیتل امر رک ھٹیب یئگ

 

اس ےن یفن ںیم رس الہي   “ ںیہن وت ۔  ”  ۔ 

 

اہدی اھبیئ دںیھکی ؟ ں ایعد اھبیئ وک ےلھچپ اکی ےتفہ ےس ہک ریہ وہں اںیہن ںیم ۔  ”

یسن وہیئفہ رفاہ“   ۔ 
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وسری لمحم ! ایعد ےک رپونر رہچے رپ اگنہ ڈاےنل ےس ریمی آوھکنں یک انیبیئ ےک  ”

لمحم اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک “ اجےن اک دخہش ےہ ۔ ںیم رکس ںیہن ےل اتکس ۔ 

 ۔ رپ اکلہ اس سنہ دی

 

ےن اس ےک اکؿ ںیم رسوگیش رکےت  اہدی“ لمحم تفم یک ربایین اھکین ےہ ؟  ”

 ۔ وہےئ رازداراہن ادناز ںیم اہک ۔ لمحم ےن زیتی ےس اابثت ںیم رس الہي   

 

فہ ایعد ےک “ سب رھپ لک رات رڈیی رانہ مہ ونیتں ربایین اھکےن اجرےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ لسلسم اےس وھگرےن اک ارث ےئل ریغب ہہک راہ اھت

 

اہدی ےن اس یک ابت رپ “  اج ےتک وہ ۔ ںیم ںیہک ںیہن اجراہ مت لمحم ےک اسھت ”

 ۔ اکی اربف ااھٹ رک اےس داھکی ےسیج ہہک راہ وہ ہک زایدہ یہ وبےنل آایگ ےہ ںیہمت
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لمحم ےن آ ے وہرک اس ےک ےتپت اہھت اھتےم ۔ “ آیب زیلپ ؟ ں آپ وز  ںیلچ ۔  ”

رھپ وفرا اس ےک اہھت وھچڑے ۔ ایعد ےن آںیھکن ںیچیم ۔ فہ ریحت ےس اےس کت 

 ۔ ریہ یھت

 

فہ زیتی ےس ڈیب ےس اےنھٹ یگل ۔ ایعد ےن “ اھبیئ آپ وک اخبر وہراہ ےہ اانت زایدہ ۔  ”

 ۔ اس اک ابزف ینہک ےس ۔ ا رک اےس رفاک

 

لمحم ےن یگفخ ےس اےس داھکی ۔ رھپ پچ اچپ اس “ کیھٹ وہں ںیم وھٹیب مت ۔  ”

افرپ رےھک ےک اپس یھٹیب ۔ اہدی اب اٹںیگن یچنیق یک رطح اکی دفرسے ےک 

 ۔ رکسماےت وہےئ اںیہن د ھک راہ اھت
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اس ےن لمحم ےک ےکھج رس افر افخ افخ ےس “ وکؿ یس دفتس ےک رھگ اج؟  ےہ ؟  ”

وپاھچ ۓرہچے وک اینپ اگنوہں ےک اصحر ںیم ؽ  ۔ 

 

اس یک اھٹپین افخ وہیکچ یھت“ ےھجم ںیہن اج؟  ںیہک ۔  ”  ۔ 

 

 یک  دہ رگن آوھکنں ںیم اس ےن لمحم“ اےنپ آیب ےک اسھت وز  ںیہن ؟  ”

 ۔ اھجےتکن وہےئ وپاھچ ۔ لمحم ذتذبب اک اکشر وہیئ

 

اس ےن رس “ اےنپ آیب ےک اسھت اجؤں یگ رگم بت بج فہ ابلکل کیھٹ وہےگن ۔  ”

 ۔ ااھٹ رک ایعد وک دےتھکی وہےئ اہک
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ایعد ےن الچن بل داوتنں ںیم دابي   ۔ لمحم ےک یتٹےل ںوؽ اب “ اچالک اھٹپین ۔  ”

یک فہج ےس رسخ زپےن ےگل ےھت یگفخ  ۔ 

 

فہ اس ےک گنت رکےن رپ رفاہیسن وہیئ“ آیب !!  ”  ۔ 

 

م !!  ”
 
ج
ی 

اس ےن وز  ایس ےک ادناز ںیم اہک“   ۔ 

 

 ڈراہم د ھک رک ریمی آوھکنں ںیم آرگ   ”

ن 

اہےئ مت دفونں نہب اھبیئ اک ہی اومیش

اہدی ےن رشارت ےس اہک“ آےئگ ۔   ۔ 

 

لمحم ےک ےنہک رپ اہجں ایعد ےک وبلں رپ “  ںیہ ؟ ں ۔ اہدی اھبیئ آپ انتک وبےتل ”

 ۔ رکسماٹہ آیئ فںیہ اہدی ےن ہنم وسبرا
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اہدی ےن اےس وھگرا“ اےنپ آیب یک یچمچ ہن ونب مت ۔ ڑبا اھبیئ وہں اہمترا ااھچ ۔  ”  ۔ 

 

لمحم ےن زابؿ اکنؽ رک اےس ڑچاای ۔ اہدی زیتی ےس اےس ۔ اےن “ یطلغ ےس ۔  ”

لمحم ےن ابرہ یک رطػ دفڑ اگلدیےک ےئل اكپل ۔   ۔ 

 

فہ وز  زیت “ لمحم یک یچب آج ںیہمت ںیہن وھچڑفں ںو ںیم ۔ اہھت وگل سب ریمے ۔  ”

 ۔ زیت اتہک اس ےک ےھچیپ رمکے ےس لکن ایگ اھت

ایعد ےن اخیل اخیل رظنفں ےس رمکے ےک درفازے وک داھکی ۔ فہ دفونں اےس تہب 

 ! سج ںیم ایعد آیدنی یک اجؿ  یتس یھت ۔ زعسی ےھت ۔ اکی اس یک وھچیٹ نہب لمحم

افر دفرسا اہدی ! اس یک وھپھپ افر اچوچ اک اٹیب ۔ اس اک اولکات زکؿ افر اولکات دفتس ۔ 

 ۔۔۔ اولکات اھبیئ وز 
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فہ رہگی اسسن ےل رک ڈیب ےس ارتا ۔ مدؾ فارشفؾ یک رطػ ڑباھدےئ ۔ ھچک دری دعب 

یک وبدنںی کپٹ ریہ ںیھت ۔ رہچہ الیگ اھت ۔ فہ فاسپ آای وت یکلہ یکلہ داڑیھ ےس اپین 

و اکنؽ رک اس ےن رہچہ کشخ ایک ۔ رھپ 

ن
 

و ےک ڈےب ےس اکی ٹ

ن
 

اسڈیئ لبیٹ رپ زپے ٹ

اہھت ںیم ۔ اا ہمشچ ؟ ک رپ اکٹای وج ہشیمہ یک رطح اس یک دیجنسـ تیصخش یک فاجتہ 

 ۔ ںیم زمدی ااضہف رکداتی اھت

ےن خی رفش رپ اجےئ امنز اھچبای ۔ دفونں اپؤں لپچ  ڈبك ےس اجےئ امنز اکنؽ رک اس

ےس آزاد رک ےک اجےئامنز رپ رےھک ۔ کھج رک ٹنیپ وک ونخٹں ےس افرپ کت ومڑا ۔ 

 ۔ رھپ دفونں اہھت اکؿ کت ےل اجرک امنز رشفع رکدی

اہدی افر لمحم یک آفازںی اب وز  رمکے ےک ےلھک درفازے ےس ادنر آریہ ںیھت 

 ئوسکیئ ےس امنز زپھ راہ اھت ۔ امنز اس ےک دیل افر رفاحین ۔ فہ رپوکسؿ ادناز ںیم

 ۔ وکسؿ اک فادح ذرہعی یھت



Novelnagri 39 

ھچک ولگ وفیلكتں ےک آےن رپ اّللّ ےس دفر وہاجےت ںیہ ، اںیہن اتگل ےہ ہک اؿ اک 

رب اںیہن الھب اکچ ےہ رگم وخش تمسق وہےت ںیہ فہ ولگ وج رہ فیلکت وک ےتہس 

ےس رقبی رت وہےت اجےت ںیہ ۔ ویکہکن فہ اجےتن  وہےئ افر ہہس رک اّللّ ےک رقبی

ںیہ ہک اںیہن نچ ایل ایگ ےہ ااحتمؿ ےک ےئل ، اس ااحتمؿ ےک ےئل سج ںیم اکایمیب 

ےک دعب سب فہ وہےگن افر اؿ اک رب وہںو ۔ داین ںیہک ےھچیپ رہ اجےئ یگ ۔ افین داین یک 

نیقی ےس اچہ وک امر رک فہ اینپ زنمؽ وک اپےتیل ںیہ ۔ ربص افر رب رپ  ۔ 

افر فہ وز  نچ ایل ایگ اھت ۔ اس اک ااحتمؿ آج ےس ابرہ اسؽ ےلہپ رشفع وہا اھت افر آج 

کت اجری ےہ ۔ فہ اس ااحتمؿ یک یتخس ےتلیھج وہےئ یئک ابر ڑلڑھکاای اھت رگم رہ ابر اےس 

 ۔ اھتؾ ایل اجات اھت ۔ اس ےک اےنپ رب رپ نیقی ےن اےس یھبک وز  رگےن ںیہن دای اھت

وز  فہ اےنپ رب رپ نیقی ےک اسھت اس ااحتمؿ یک ایتخسں لیھج راہ اھت ۔ اس یک آج 

ذات رسیہ رسیہ وہریہ یھت ۔ رگم ےسیج رتی ےک ےھنن ےھنن ذرے لم رک رحصا انبےت 

 ۔ ںیہ فہ وز  رہ زگرےت فتق ےک اسھت وبضمط وہراہ اھت
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 ، افر بج وسحمس رکات ےہ ااسنؿ

 ، اینپ ذات وک وھکےت وہےئ

ےت فتق ےس اسھترہ زگر  ۔۔۔ 

 ، وت فتق اتلچ ےہ اینپ اچؽ

 ، فہ دے داتی ےہ ااسنؿ وک امت

 ۔۔۔۔ اتہک فہ ایتر وہاجےئ اشہ امت ےک ےئل

 ۔۔ یہی دوتسر فتق ےہ

 ۔ یہی اقونؿ داین ےہ

 

_________________________:- 
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وفس وز  اسنخ ء ےک اسھت چنہپ ےئگ  رمد رضحات ےعمج یک امنز زپھ رک آےئگ ےھت ۔ ي 

ےھت ۔ اہدی ےن وفؿ رک ےک اںیہن اےنپ ہن آےن یک ربخ انس دی یھت ۔ ارگ ایعد یک 

ا  فہ ٹپ اجات اسنخ ء ےک اہوھتں آج

 

 ٹ
 ۔ تعیبط رخاب ہن وہیت وت ي قن

 رفؾ ںیم ےھٹیب ےھت ہكبج وعرںیت ڈاگننئ رفؾ ںیم ۔ ڑلایکں 

 

 

ے

اسرے رمد ڈرائ

وہےئ رعہشی یک وکیئ ابت  لبیٹ رپ اھک؟  اگلےن ںیم رصمفػ ںیھت ۔ اسنخ ء رکسماےت

نس ریہ ںیھت ہكبج انعہی افر راہمح لسلسم وبیتل ڑلویکں وک وھگرےن ںیم اخیص 

 ۔ رصمفػ ںیھت

 

ا؟ فہی ےن زیت آفاز ںیم االعؿ ایک ۔ اسنخ ء ےن “ وخانیت آاجںیئ اھک؟  گل ایگ ےہ ۔  ”

رعہشی  رکسما رک اےس داھکی ۔ رھپ رعہشی ےک اسھت اھٹ رک ڈاگننئ لبیٹ رپ آںیئ ۔

رسربایہ رکیس رپ ںیھٹیب ۔ ابیق بس وز  اطقر یک وصرت ںیم ریھک رکویسں رپ ھٹیب 

 ۔ ےئگ
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رمہح ےن ربارب ںیم یھٹیب رعفہ ےک “ ںیہمت اینپ زعت ینتک ایپری ےہ رعفہ ؟  ”

 ۔ اکؿ ںیم رسوگیش یک

 

ریمے ےئل ریمی زعت یہ ریما بس ھچک ےہ ۔ ےھجم اینپ اجؿ ےس زایدہ ایپری  ”

یج ڑکا رک اہک ایگ“ ت ےہ ۔ اینپ زع  ۔ 

 

اشابےش ، اب رشاتف ےس دفہٹپ رس رپ ےل ول فرہن دادی ےن اہمتری زعت اک  ”

ڈنكیس ےک زہارفںی ےصح ںیم رعفہ ےن دنكےھ رپ وھجاتل “ انجزہ اوھٹا دانی ےہ ۔ 

 ۔ دفہٹپ رس رپ ایل اھت

 

ونرانیعل داب داب اس الچیئ“ ایر ااملس ٹیلپ اخیل !!!  ”  ۔ 
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 ےن ںیہن اھکیئ اہمتری ربایین ہی اہسین ےہ ۔ ںیم اکی وناپ   یتی وہں افر ٹیلپ ںیم ”

ااملس ےن وصعمتیم ےس اہک ۔ اہسین وخد رپ ازلاؾ ےنگل ےک ابثع اکہ اکب “ متخ ۔ 

 ۔ اںیہن د ھک ریہ یھت

 

ا؟ فہی ےن “ ومویٹں وپری ڈش ربایین ےس رھبی زپی ےہ ۔ ڑل ویکں ریہ وہ ؟  ”

۔ اسنخ ء اؿ بس یک ونک وھجکن ےس فطل ادنفز وہریہ ںیھت ۔ ہكبج  ونیتں وک وھگرا

 ۔ رعہشی وک اب ہصغ آےن اگل اھت

 

دس دہعف اھجمسای ےہ اھک؟  اخومیش ےس اھکےت ںیہ رگم اجمؽ ےہ وج ہی ڑلایکں ابت  ”

نس ںیل ۔ ذرا یس وز  زیمت ںیہن اھکسیئ رفاقؿ افر ویعش ےن اینپ ویٹیبں وک ۔ رس رپ 
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۔ رعہشی یک آفاز رپ بس یک وبیتل دنب وہیئ ۔ اینت ےبزعیت فہ وز   ڑچاھ راھک ےہ

 ۔ امہمونں ےک اسےنم

 

اسنخ ء ےک ےنہک “ اجےن دںی ایم ایچبں ںیہ ۔ ایہن ےس وت رفقن وہیت ےہ رھگ ںیم ۔  ”

 ۔ رپ بس ےن رہگی اسسن یل

 ۔ آہ ولچ وکیئ وت اھت وج اںیہن اتھجمس اھت

 

انعای ےک وساؽ رپ ا؟ فہی ےن رہگی اسسن یل“ ےہ ؟ آای ےہ ؟  آپ اک اٹیب اسیک ”  ۔ 

 ۔ اجنےن ویکں ہی اخوتںین دفرسفں ےک وٹیبں ںیم اانت ارٹنٹس ریتھک ںیہ
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ادمحلہلل کیھٹ ےہ ۔ آ؟  اھت اےس وز  رگم ریمے ےجیتھب یک تعیبط رخاب وہیئگ وت  ”

ڈایل ےسج فہ دےنھکی رعہشی ےن اکی یلیصغ رظن انعہی رپ “ ایس ےک اپس رک ایگ ۔ 

 ۔ ےس اقرص رںیہ

 

 “ ؟ ایک رکات ےہ آپ اک اٹیب آج لک ”

 

ا؟ فہی ےن اہسین ےک اکؿ “ اہمتری اامں آج وپرا ارٹنفوی ںیل یگ اؿ ےک ےٹیب اک ۔  ”

 ۔ ںیم رسوگیش یک

 

اہسین ےن دیجنسیگ “ اّللّ ریخ رکںی ۔ داع رک اؿ اک اٹیب امكن ےلکن چب اجںیئ  ے مہ ۔  ”

 ۔ ےس اہک
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وسٹف فرئی ارئنیجنگن ںیم ڈولپام رکراہ ےہ ۔ ارادہ یب یب اے اک اھت رگم ہی ہہک رک  ”

 “ ۔ ڈولپام رکےن اگل ہک اکی دف اسؽ دعب رکفں ںو یب یب اے

 

رعفہ ےن دیب آفاز ںیم اہک“ اریمفں ےک وچےلچن ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ اماش ءاّلل ، اہّلل اکایمب رکںی اےس ”

 

وہےئ اھک؟  اھکےن ںیگلاسنخ ء رکسماےت “ آنیم ۔  ”  ۔ 

 

اہسین یک ابت رپ ا؟ فہی ےن “ اّللّ ےچب وک ریمی اامں ےس وفحمظ رںیھک آنیم ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ دابیئ
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رعفہ ےن ا؟ فہی یک “ اّللّ ںیہمت اینپ اامں ےک وجےت ےس وفحمظ رںیھک ۔ آنیم ۔  ”

 ۔ ابت رپ لکشمب یسنہ رفیک

 

رمہح ےن وز  اانپ ہصح ڈاال“ آنیم ۔ اّللّ اہمتری کین داع وبقؽ رکںی ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ اّللّ مہ بس وک دادی ےک زنطفں ےس وفحمظ رےھک ”

 

بس ےن اکی آفاز ںیم اہک ۔ رھپ اینپ زیت آفاز اک ااسحس وہےت یہ “ آنیم !!!!  ”

ڈر رک وخانیت یک رطػ داھکی ۔ وج آوھکنں ںیم آگ ےک ڑھبےتک ےلعش ےئل اںیہن 

 ۔ وھگر ریہ ںیھت
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اسنخ ء آیٹن ےک اجےن ےک دعب مہ بس وک اینپ اامفں یک کین ابوتں ےس وفحمظ  اّللّ ”

رعفہ یک ڈری ڈری آفاز انسیئ دی“ رےھک ۔   ۔ 

 

بس ےن وصعمتیم ےس یکلہ آفاز ںیم اہک“ آنیم ۔  ”  ۔ 

 

آںیئ ذرا آج ہی ویعش افر رفاقؿ ۔ اتبیت وہں مت بس اک ۔ ذرا یس زیمت ںیہن ےہ  ”

رھپ دادی اجؿ ےک زنطفں ےس وت وکیئ ںیہن چب اتکس ؟ ں  افر“ ڑلویکں ںیم ۔۔۔۔۔

۔ فہ بس وت ابلکل وز  ںیہن ۔ احالہکن اوہنں ےن ھچک وز  وت ںیہن ایک اھت سب داعںیئ 

 ۔۔۔۔ یہ وت امیگن ںیھت رگم ریخ

 ۔ اّللّ ویعش افر رفاقؿ وک دادی اجؿ یک ولصاوتں ےس وفحمظ رےھک آنیم

 

_________________________:- 
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وصےف رپ یھٹیب لمحم کسھک رک اس ےک رقبی وہیئ ۔ اہدی “ آیب ابت ںینس ۔  ”

 ۔ ےس ابت رکےت ایعد ےن رہچہ رتاھچ رکےک اےنپ ربارب ںیم یھٹیب لمحم وک داھکی

 

م ۔  ”
 
ج
ی 

م انہک اےس ہشیمہ ےس یہ ااھچ اتگل اھت “ ںیہک 
 
ج
ی 

فہ رکسمایئ ۔ ایعد اک تبحم ےس 

م ےنہک ےک ادناز 
 
ج
ی 

ےس وت اےس تبحم یھت ۔ وپری رطح اس یک رطػ ۔ افر اس ےک 

م انہک رہ ابر اس ےک 
 
ج
ی 

وتمہج وہرک کھج رک رنیم ےس اس اک رہچہ دےتھکی وہےئ اےس 

 ۔ دؽ ںیم ایعد یک تبحم وک ڑباھ داتی اھت

 

اس ےک رکسما رک ےنہک رپ لمحم ےک ںوؽ رسخ وہےئ “ ریمی اھٹپین اہکں مگ ےہ ؟  ”

 ۔ ےھت
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 وز  امہری اھٹپین اےسی یہ رسخ وہاجیت یھت ۔ ےھجم وت اتگل یہ اہدی اید ےہ نپچب ںیم ”

فہ اب اہدی ےس اخمبط اھت ۔ لمحم “ ںیہن ےہ ہی ڑبی وہیئ ےہ وھتڑی یس وز  ۔ 

 ۔ رفاہیسن وہیئ

 

“ اید ےہ ۔ ذرا اس ڑلیک وک گنت رکےت ای ڈاےتٹن ےھت ڈنكیس ںیم الؽ زپاجیت یھت ۔  ”

 ۔ اہدی رکسماای

 

ےن ہنم وسبرااس “ آیب !!!  ”  ۔ 

 

م !!!  ”
 
ج
ی 

ایعد ےن وز  ایس ےک ادناز ںیم اہک“   ۔ 
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اس ےن ےباچریگ ےس اہدی “ اہدی اھبیئ ایعد آیب ےس ںیہک ےھجم گنت ہن رکںی ۔  ”

 ۔ وک داھکی

 

اہدی ےن “ نس ایل مت ےن ایعد ۔ امہری اھٹپین وک ابلکل وز  گنت تم رکف ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ دابےئ دیجنسیگ ےس اہک

 

فہ افخ وہیئ ۔ ایعد ےن رکسماےت وہےئ اس ےک دنكےھ رپ اانپ ابزف “ دی اھبیئ !!! اہ ”

 ۔ الیھپای

 

فہ دیجنسـ وہا“ ااھچ ںیہن رکےت مہ گنت ۔ مت اتبؤ ایک ےنہک یگل ںیھت ؟  ”  ۔ 
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ںیم ہہک ریہ یھت مہ لک اشدی رپ اجںیئ  ے وت آپ اانپ فہ فاال وسٹ ںینہپ  ے وج  ”

 ے رپ ۔  ںیم ےن افر اہدی اھبیئ

 

ھڈ

 

ی

اس ےن “ ےن آپ وک ٹفگ ایک اھت آپ یک رب

 ۔ وصعمتیم ےس اہک

 

م ؟  ”
 
ج
ی 

لمحم ےن رکسماےت وہےئ اابثت ںیم رس الہي   “ افر وکیئ مکح   ۔ 

 

 “ ۔ اراشد ”

 

اہدی اھبیئ افر آپ یک ڑھگویں ےس ےل رک رئیہ ااٹسلئ کت بس ریمی رمیض  ”

رپ ۔ رھپ رکسماےت وہےئ وصےف ےس اہدی اکلہ اس اسنہ اھت اس یک ابت “ ےس وہںو ۔ 

 ۔ اھٹ رک اؿ دفونں ےک اپس آای افر لمحم ےک ربارب ںیم اھٹیب
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دفونں ےن اس ےک آ ے رس اکھجای اھت ۔ فہ الھکلھک رک سنہ “ مکح امہری نہب اک ےہ ۔  ”

دی یھت ۔ اؿ دفونں یک رہگی وہیت رکسماٹہ ےن اغیپؾ دای اھت ہک اؿ یک اھٹپین ےتسنہ 

ری  یتگ یھت ۔ اہدی اب کھج رک اس ےک اکؿ ےک ںیم ھچک ہہک راہ اھت وہےئ تہب ایپ

 ۔ ، فہ رکسماےت وہےئ یفن ںیم رس الہریہ یھت ۔ ایعد اخومیش ےس اےس د ھک راہ اھت

 

فہ لسلسم اےس اکی “ ںیہن ؟ ں اہدی اھبیئ فہ فاال وکٹ آپ رپ ااھچ ںیہن اتگل ۔  ”

اہدی دضب اھت فہ فیہ ےنہپ ںووکٹ اشدی رپ ےننہپ ےس عنم رکریہ یھت ہكبج   ۔ 

 

ایعد رنیم ےس دفونں وک ثحب رکات د ھک راہ اھت“ ںیم فیہ ونہپں ںو ؟ ں ۔  ”  ۔ 

 

امؿ ےس اہک ایگ“ آپ ےن اہک اھت آپ ریمی ابت امںین  ے ۔ ”  ۔ 
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لمحم ےن یفن ںیم رس الہای“ وت امہری اھٹپین اینپ راضدنمی دے دے ؟ ں ۔  ”  ۔ 

 

“ رےہ ںیہ ؟ ں اہدی اھبیئ وک ہی ریمی ابت ںیہن امؿ رےہ ۔ ایعد آیب آپ د ھک  ”

 ۔ اس ےن رس وھتڑا رتاھچ افر افاچن رکےک اےنپ ربارب ںیم ےھٹیب ایعد وک داھکی

 

م یک پچ اچپ ابت امؿ ول ۔  ”
 
ج
ی 

اس ےن ونصمیع دیجنسیگ ےس اہک ۔ “ اہدی ریمی 

 ۔ لمحم ےن رخفہی ادناز ںیم اہدی وک داھکی

 

اہدی یک ابت رپ لمحم ےن “ اھٹپونں فاال ٹیگ اپ رکے یگ ۔  افےک رھپ لمحم ”

ریحت ےس اےس داھکی ۔ ایعد ےن رکسماٹہ دابیئ ۔ دفونں اجےتن ےھت اےس یھبک 

 ۔ وز  اھٹپونں اسیج ٹیگ اپ دنسپ ںیہن آات اھت
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اس ےن زیتی ےس یفن ںیم رس الہای“ ںیہن ۔ ںیہن یھبک ںیہن ۔  ”  ۔ 

 

اہدی ےن اابثت ںیم رس الہای “اہں اہں ۔ ابلکل اہں ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن وصعمتیم ےس ایعد وک داھکی“ آیب !!!  ”  ۔ 

 

ہی مت ےھجم وجاب دےنی ےک اجبےئ ایعد یک دعاتل ںیم اانپ سیک ویکں شیپ رکیت  ”

اہدی ےن اےس وھگرا“ وہ ؟   ۔ 

 

اس ےن داتن اکنےل“ ویکہکن فہ دض ںیہن رکےت فہ اےھچ اھبیئ ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

وصعمتیم ےس وپاھچ ایگ“ اھبیئ وہں رھپ ؟ ںیم اسیک  ”  ۔ 
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فہ داںیئ اہھت یک اہشدت یک ایلگن وھٹڑی رپ رھک رک “ آپ ۔۔۔۔۔ آپ ۔۔۔۔۔  ”

 ۔ وسےنچ یگل

 

تبحم ، الڈ بس اھت اس ےک ےجہل ںیم ۔ اہدی یک “ آپ ریمے اجؿ اھبیئ ںیہ ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ رہگی وہیئ

 

ںیئ ریمے اپس رتشک اافلظ مک وہےئگ ںیہ ۔ ایعد آیب ےھجم وکیئ رتشک این ڈراہم اتب ”

رپاشیین ےساہک ایگ“   ۔ 

 

ایعد ےن دنكےھ ااکچےئ“ یف ااحلؽ وت وکیئ ںیہن ےہ ۔  ”  ۔ 
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اس ےن رازداراہن ادناز ںیم اہک ۔ ایعد ےن کھج رک اانپ “ آیب اکؿ رقبی رکںی ۔  ”

اہھت ےس اپھچ اکؿ اس ےک رہچے ےک رقبی ایک ۔ فہ رہچہ افاچن رک ےک اےنپ ہنم وک 

 ۔ رک اس ےک اکؿ ےک اپس الیئ

 

ےھجم دف نیت رتشک ںیم اےسی اافلظ اتبںیئ وج ںیم اہدی اھبیئ ےس وہکں بت بج فہ  ”

فہ اس یک رسوگیش رپ رکسماای“ اےھچ ےچب نب رک ہن رںیہ ۔   ۔ 

 

مت اںیہن اجؿ اھبیئ یہ وہک یگ ویکہکن اجیتن وہ لمحم ، تبحم ےک رگن ںیم رےگن  ”

 رصػ اانپ ارث داھکےت ںیہ  ہکل دف دولں ےک چیب تبحم وک وز  ڑباھےت ںیہ رگم اافلظ ہن

“ ےصغ ںیم ےہک ےئگ اافلظ دولں ںیم تبحم وک مک رکےن ےک العفہ ھچک ںیہن رکےت ۔ 

اس اک ہجہل رنؾ اھت ، آفاز دیمیھ یھت اافلظ ےچس ےھت ۔ افر ےچس اافلظ اینپ اچسیئ یک انب رپ 

ےت ںیہدولں رپ تہب دلجی ارث رک  ۔ 
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اس ےک وساؽ رپ لمحم ےن “ ایک مت اےنپ اہدی اھبیئ وک ؟ راض رک؟  اچوہ یگ لمحم ؟  ”

 ۔ یفن ںیم رس الہای

 

وت ہشیمہ ےلھب اینپ ابت ونماین وہ ای اؿ ےس ؟ رایگض اک ااہظر رک؟  وہ ۔ ےلھب یہ ںیہمت  ”

ایگض یک اکعیس اؿ رپ ہصغ وہ رگم اہمترے اافلظ یھبک وز  اہمترے ےصغ ، اہمتری ؟ ر

ہن رکںی لمحم ۔ ااسنؿ ےک ےصغ یک اکعیس رکےت اافلظ ایسیہ یک رطح وہےت ںیہ افر 

دؽ د وکرے اکذغ یک امدنن ۔ ارگ ہی ایسیہ ذرا اس وز  یکلھج وت دؽ رپ اےنپ یھبک ہن 

ےنٹم فاےل اشنؿ وھچڑ اجےئ یگ ۔ رھپ ےلھب یہ ااسنؿ اس ایسیہ وک اٹمےن یک ینتک یہ 

ہن رکےل داغ ہشیمہ راتہ ےہ وج آہتسہ آہتسہ دؽ ںیم یتپنپ تبحم وک وکشش ویکں 

 “۔ دکمی یک رطح متخ رکداتی ےہ
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فہ اخومش وہا ۔ لمحم ےن کلپ یکپھج ۔ اہدی ےن وغبر اس ےک رہچے وک داھکی اہجں 

رصػ رنیم یھت ۔ دنمسر یسیج رہگی یلین آںیھکن لمحم ےک رہچے اک وطاػ 

ت یس سب ایعد یک آوھکنں وک د ھک ریہ یھترکریہ ںیھت ۔ افر لمحم فہ وہبم  ۔ 

 

ایعد اکلہ اس “ آپ ریمے بس ےس اےھچ اھبیئ ںیہ ۔ اجمن آیب ، تبحم نم !  ”

 ۔ رکسمادای اھت

 

م تہب ابںیت رکےن یگل ںیہ آپ ۔  ”
 
ج
ی 

اس ےن لمحم یک ؟ ک ۔ ا رک یکلہ یس “ اجمن 

 ۔ دابیئ یھت ۔ فہ الھکلھک رک سنہ دی یھت

 

اہدی ےن اسرا ازلاؾ وخد رپ آےت د ھک رک ریحت ےس “ اک ارث ےہ آیب ۔ اہدی اھبیئ  ”

 ۔ اےس داھکی
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فہ ریحاؿ اھت“ ںیم وباتل وہں ؟  ”  ۔ 

 

ایعد ےن رپوکسؿ ادناز ںیم اہک“ ںیہن مت وگےگن وہ ۔  ”  ۔ 

 

فہ ڑگڑباای“ ریخ ریما بلطم اھت ںیم زایدہ ںیہن وباتل ۔  ”  ۔ 

 

اہدی ےن یگفخ ےس اےس داھکی“  اہں مت سب رٹپ رٹپ رکےت وہ ۔ ”  ۔ 

 

اہدی اھبیئ آپ اےسی ہنم انب رک راھک رکںی تہب ویکٹ ےتگل ںیہ ۔ افر اخومش  ”

لمحم ےن لف ڈراامیئ “ رےتہ وہےئ وت آپ اک رہچہ اچدن یک رطح کمچ راہ وہات ےہ ۔ 

 ۔ ادناز ںیم اہک
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 “ ؟ ہی رعتفی یھت ”

 

ولعمامت ںیم ااضہف ایعد “ الچای ایگ ےہ آپ رپ ۔ ںیہن ،  دہ ںیم وگھب رک زنط اک ریت  ”

 ۔ یک رطػ ےس ایک ایگ اھت

 

اس “ ریت الچےن فاےل ےک اسھت ریما تفم یک ربایین اھکےن فاال الپؿ لسنیک ۔  ”

 ۔ ےن وصےف یک تشپ ےس کیٹ اگلیئ

 

ہیبنت یک یئگ“ اہدی اھبیئ آپ ااسی ںیہن رکںی  ے ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ارگ رکفں وت ”
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فہ اینت ڑبی دیکمھ رپ ریحاؿ رہ “ آپ وک اجؿ اھبیئ ہہک رک ںیہن البفں یگ ۔  وت ںیم ”

 ۔ ایگ اھت

 

 “ ! لمحم اینت ڑبی زسا ”

 

اس ےن یگفخ ےس ہنم ومڑا“ یج اہں ۔ ہلصیف آپ اک ےہ اب ۔  ”  ۔ 

 

ہلصیف وت فاحض ےہ ۔ ںیم لمحم یک ؟ رایگض اک رکس ںیہن ےل اتکس افر ہن یہ اجؿ  ”

اس یک ابت رپ لمحم ےک وبلں رپ رخفہی “ ر ےس رحمفؾ وہ؟  اچوہں ںو ۔ اھبیئ یسیج اکپ

 ۔ رکسماٹہ دفڑ یئگ
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ایعد ےن وصےف ےس اےتھٹ وہےئ وپاھچ“ مت ولگ اچےئ ویپ  ے ؟  ”  ۔ 

 

دفونں ےن کی زابؿ وہ رک ایک ۔ ایعد رس اابثت ںیم الہات نچک یک رطػ “ ابلکل ۔  ”

 ۔ ڑباھ

 

رپ فہ اٹلپاہدی یک آفاز “ ایعد ونس ۔  ”  ۔ 

 

 ، ینیچ رفک ےک ”

اس ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔ ایعد ےن لمحم یک رطػ داھکی وج “ یتپ وھٹک ےک ! 

ربے ربے ہنم انبےت وہےئ یفن ںیم رس الہ ریہ یھت ۔ فہ رکسماےت وہےئ نچک یک 

 ۔ رطػ ڑبھ ایگ ۔ اےس اچےئ انبین یھت

 ، ینیچ رفک رک
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 ! یتپ وھٹک رک

چمچ زایدہ ینیچ اس ےک پک ںیم ڈاانل ںیہن وھبےل ںو اہں لمحم ےک ےئل فہ اکی  

 ۔۔۔

فہ رنؾ دؽ یک امکل ، ریشںی ےجہل ںیم ابت رکےن فایل ڑکفی زیچںی قلح ںیم اڈنانلی 

م اس اعمےلم ںیم اےنپ آیب ےس ابلکل اٹل 
 
ج
ی 

رجؾ یتھجمس یھت ۔ اجمن آیب یک اجمن 

 ۔۔۔۔ وسچ ریتھک یھت

 

 ۔۔۔ اس اک آیب

فاال اذتی ؟ ک امیض رےنھک  ۔۔ 

 ۔۔ زامےن یک ایتخسں ےنلیھج فاال

ے فاال

 

لن
 
ی
 ۔۔ داین یک ایخلتں اےنپ ادنر اڈن

 ۔۔ اکی وبضمط ڑلاک
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 ۔۔۔ افر فہ

 ۔۔۔ رنؾ وجہلں یک اعدی

 ۔۔۔ زامےن یک تقیقح ےس وکوسں دفر

 ۔۔۔ دف احموظفں یک آوغش ںیم ےنلپ فایل

 ۔۔۔۔ الکشمت ےس ڈرےن فایل زمکفر افر رنؾ دؽ ڑلیک

 

 وسچ ںیم رفؼ یرطی ابت یھت ۔ فہ ڑکفاٹہ اک اعدی اھت افر فہ ڑکفاٹہ دفونں یک

 ۔۔۔۔ اےنپ قلح ںیم اڈنلی رک رجمؾ ںیہن اننب اچیتہ یھت

م
 
ج
ی 

 !! اجمن آیب یک اجمن 

 

_________________________:- 
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اشؾ ےک وہےت یہ وسرج رفیئ ےسیج ابدولں ےک ےھچیپ پھچ ایگ اھت ۔ زیت ڈنھٹی وہا 

ےس ابےچیغ ےک زبس ےتپ رہلارےہ ےھت ۔ ھچک دری ےلہپ یہ رعفـ ےن ےک وھجوکنں 

وپدفں وک اپین دای اھت سج یک فہج ےس اپین یک یھنن یھنن ےبرگن وبدنںی زبس وتپں رپ 

 ۔ ومیت یک رطح کمچ ریہ ںیھت

ابےچیغ ےک درایمؿ ںیم اکی زیم زپی یھت سج ےک ارد رگد بس رکایسں رےھک 

ےئ یک ایپویلں ےس اڑیت اھبپ ےک اسھت االیچئ یک کہم ےھٹیب ےھت ۔ زیم رپ رےھک اچ

اضف ںیم لم ریہ یھت ۔ اسھت یہ زیم رپ تہب ےس ولازامت زپے ےھت نج ےس فہ 

 ۔ بس فطل ادنفز وہےت وہےئ ابوتں ںیم وغشمؽ ےھت

 ۔ اراغمؿ ےک ربارب ںیم یھٹیب رعفـ ےن اچےئ اک اخیل پک لبیٹ رپ راھک

 

ںیم ںیمہ ڈااٹن ےہ دادا سج یک فہج ےس ہن  آج آپ یک ویبی ےن رھبی لفحم ”

ایک “ رصػ امہری زعت رپ رحػ آای ےہ  ہکل امہرے اامں ااب اک رس وز  اکھج ےہ ۔ 
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ادااکری یھت ، ایک اافلظ ےھت اس ےک ربارب ںیم یھٹیب اسری ڑلایکں اش اش رک 

 ۔ اںیھٹ

 

“  ۔ ذعمرت ےچب رگم ہی سیک ںیم لح ںیہن رکاتکس ۔ اجؿ وک رطخہ القح ےہ ”

 ۔ اراغمؿ ےن رکسماٹہ دابےت وہےئ دیجنسیگ ےس اہک

 

رمہح ےن “ دادا آپ اینپ ایپری یس وپویتں ےک ےئل اانت اس وز  ںیہن رک ےتک ؟  ”

 ۔ زامےن رھب یک وصعمتیم وک رہچے رپ الےت وہےئ اہک

 

اراغمؿ ےن وخد یک ریھگے ںیم “ مت بس ویکں ےھجم رمفاےن رپ یلت وہیئ وہ ؟  ”

اہکد ھک رک   ۔ 
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ااھچ کیھٹ ےہ ۔۔۔۔ مہ آپ یک زفہج یک اس اطخ وک امکؽ رظػ اک اظمرہہ رکےت  ”

ا؟ فہی ےن رخفہی اکرل اھجڑے“ وہےئ اعمػ رکےت ںیہ ۔   ۔ 

 

ا؟ فہی “ آپ اک ہی ااسحؿ اشدی ںیم وپری زدنیگ ہن اکچ اپؤں ڈی اسی یپ اصبح !  ”

ؾ انیل وز  وھبؽ ےکچ ےھت نپچب ےس اراغمؿ یک ڈی اسی یپ یھت ۔ اب وت فہ اس اک ؟ 

 ! یہی رطز اختبط اھت یہی اس اک ؟ ؾ اھت اڈنی دسٹی اٹ

 

ـ  ےن وگد ںیم ریھک ٹیلپ ےس اکی “ دادا ڑبے اچوچ بک آرےہ ںیہ ؟  ” رعف

 ۔ ٹکسب ااھٹ رک ہنم ںیم راھک ۔ اچٹیلک اک ذاہقئ اس ےک ہنم ںیم اتلھگپ ایگ

 

ایر اخؿ رںیک  ے اہمتری یتٹیتٹ ےک  رکایچ ےس لکن ےکچ ںیہ فہ ۔ چیب ںیم  رمیح ”

اوہنں ےن لیصفت اتبیئ“ اپس رھپ دیساھ سب اشدی اہؽ آںیئ  ے ۔   ۔ 
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وہا ےک وھجےکن ےس رعفـ ےک ابؽ اکلہ اس اڑ رک رمک رپ رگے ےھت ۔ ؟ ک ڈنھٹ یک فہج 

 ۔ ےس ربػ یسیج خی وہریہ یھت

 

ہج وہےئ ۔ زبس فہ اب اہسین یک رطػ وتم“ اہسین ےچب مت ویکں پچ یھٹیب وہ ؟  ”

رگن اک وجڑا ےنہپ ، ابولں وک وپین ںیم ابدنےھ فہ دفونں اٹںیگن رکیس رپ رھک رک ، 

ابوہنں ےس اٹوگنں ےک رگد اصحر اقمئ ےئک اینپ وھٹڑی ونٹھگں رپ اکٹےئ من رہلایت 

 ۔ اھگس وک وھگر ریہ یھت

 

 ۔۔۔۔۔۔ دادا ونر یلچ اجےئ یگ رھپ ”

اس یک  دہ رگن آوھکنں ںیم یمن ےنلھگپ “ رںیہ یگ ؟  رھپ رھگ ںیم ایک یہی رفںیقن ابیق

یگل یھت ۔ ونرانیعل ےن رس اکھجای اھت ۔ اشدی اب طبض اک دنبنھ وج تمہ رک ےک ابدنه  

 ۔ اھت اب رھکبےن اگل اھت
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 ۔۔۔۔۔ اج؟  وت بس ےن ےہ اہسین ”

اوہنں ےن رہگی اسسن یل ۔ دؽ رپ اکی دؾ وبھج اس “ یہی دوتسر مدرت ےہ ۔۔

ا اھت ۔ویٹیبں وک رتصخ رک؟  آاسؿ وہات ےہ الھبآؿ رگ  ؟ 

 

 ۔۔۔۔۔ دادا ”

رمہح من آوھکنں ےس رکسمایئ یھت ۔ بس ےن اینپ “ مہ ونر وک سم رکںی  ے ۔ 

 ۔ رظنفں اک رخ اس یک رطػ ایک ۔ وتپں رپ رہلایت یمن اب وہا ںیم ےنلھگ یگل

 

ےتنس یہ وہا وجش ںیم ااملس یک دیمیھ آفاز “ ونر ےک اسھت وہیئ رہ ڑلایئ وک ۔۔۔ ”

 ۔ آیئ
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اکی آرگ  اہسین یک ایسـ وکلپں رپ رہھٹا“ ونر یک رہ ابت وک ۔۔۔۔ ”  ۔ 

 

ا؟ فہی یک دیمیھ “ ونر ےک اسھت لم رک یک اجےن فایل بس یک ےبزعیت وک ۔۔۔ ”

 ۔۔ رکسماٹہ رپ ابدؽ ےبنیچ وہےئ

 ۔ وکیئ وت اںیہن اتبےئ فہ اداس ایھچ ںیہن  یتگ ںیھت

 

رعفـ اکلہ اس یسنہ ۔ بس یہ ادکیؾ اس یک ابت رپ سنہ “ ڑپھت وک ۔۔۔۔ونر ےک  ”

 ۔ دےئ ےھت

 

اراغمؿ ےن رکسماےت وہےئ “ ہی ڑپھت رعفـ یک رتہبنی ایدفں ںیم اشلم وہںو ۔  ”

 ۔ اہک
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ابلکل ۔۔۔ وپری زدنیگ ںیم یسک ےن اینت زفر ےس ڑپھت ںیہن امرا اھت انتج ونر ےن  ”

“ ؽ دکہ ےئگ ےھت ۔ اکؿ اسںیئ اسںیئ رکرےہ ےھت ۔۔چنیھک رک امرا اھت ۔۔ اػ ںو

 ۔ رعفـ ےن فہ ڑپھت اید رکےت وہےئ رھجرھجی یل

 

افر دادا زمے یک ابت ۔ ونر ےن بج رعفـ وک ڑپھت امرا وت رعفـ وت رفیئ یہ اسھت  ”

فف ایک نیس اھت فہ ۔۔۔
فف
ونر ےن یگفخ ےس ا؟ فہی وک “ ںیم ونر وز  رفےن یگل یھت ۔ ا

ےل ےل رک ڑپھت فاال نیس اتبریہ یھت داھکی وج زمے  ۔ 

 

دادا اانت اھبری اہھت ےہ ونر اک ۔ افرپ ےس اسری ارنییج ویز یک یھت اس ےن ڑپھت  ”

اس ےن وصعمتیم ےس اہک“ امرےت وہےئ اب رف؟  وت آ؟  اھت ؟ ں ۔۔۔  ۔ 
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ے اک نیس بت وہا ، دنہمی فاےل دؿ مہ بس رغمب یک امنز زپےنھ ےک دادا زم ”

ےئل رمکے ںیم ےئگ ۔ رعفـ وز  اسھت ںیم آیئ ۔ ےلہپ رتحمہم ےن امنز زپیھ رھپ 

ا؟ فہی ےن رشارت ےس “ رفیت وہیئ ونر ےک ےلگ یگل ۔ ایک اہک اھت اس ےن رمہح ؟ 

 ۔ رمہح یک رطػ داھکی

 

ایکسسں ےتیل وہےئ ، ونصمیع “ رکدانی ۔۔۔ ونر ۔۔۔۔ ےھجم ۔۔۔۔ ےھجم اعمػ ”

آرگ  اصػ رکےت وہےئ رمہح ےن امکؽ یک ادااکری یک یھت ۔ اس یک ادااکری رپ 

 ۔ بس اکی اسھت ےسنہ ےھت

 

“ ریخ اب ںیم رفےت وہےئ اینت ربی وز  ںیہن  یتگ یسیج مت اگنٹکی رکیت وہ ۔۔۔ ”

 ۔ رعفـ ےن ہنم وسبر رک اہک
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وجاب ااملس یک رطػ ےس اھت“ ربی  یتگ وہ  ۔۔۔ مت اینت ںیہن ، مت تہب ”  ۔ 

 

اہسین داب داب اس الچیئ“ آیئ یئہ ۔۔۔ ریما ونیک اٹھک الکن ۔  ”  ۔ 

 

” ونرانیعل ےن اس ےک داںیئ اہھت ںیم ۔ اا “ بک ےس اھکریہ وہ ومیٹ سب رکدف ۔ 

 ۔ الیک انیھچ

 

اہسین اک “ وہراہ ےہ ۔ اہمتری رظن ریمے اھکےن رپ یہ ےہ ۔ اانپ ٹیپ دوھکی ےنٹھپ وک  ”

 ۔ ومڈ ونیک ےنیھچ اجےن رپ رخاب وہاکچ اھت

اراغمؿ اب رکسماےت وہےئ اؿ یک ابںیت نس رےہ ےھت ۔ زبس ےتپ رہلا رہلا رک 

اںیہن اینپ رطػ وتمہج رکرےہ ےھت ۔ اؿ ےک وبلں رپ اجدنار رکسماٹہ دفڑ ریہ 

 ۔ یھت ۔ فہج اؿ یک الڈیل وپایتں ںیھت ۔ اؿ ےک دؽ اک رقار



Novelnagri 75 

 

 “ ۔ مت رماجف یگ ریمے اہوھتں ریما الیک فاسپ رکف ”

 

 “ ۔ مت ےلہپ ہی ومسہس ےھجم ۔ ااف ”

 

 “۔۔۔ ےلہپ الیک ”

 

 “۔۔ ےلہپ ومسہس ”

 

اؿ یک ونک وھجکن اجری یھت ۔ اراغمؿ ےن رہگی اسسن ےل رک رکیس یک تشپ 

۔ ےس کیٹ اگلیئ ۔ اںیہن اب رغمب ےس ےلہپ اہیں ےس اےنھٹ یک ااجزت ںیہن یھت 

 ۔ ہی فتق اخص اؿ یک وپویتں ےک ےئل ففق اھت
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_________________________:- 

 

اتروکؽ ےس یھچب ڑسک رپ د رگن یک فہ یتکمچ ںوڑی اینپ وپری راتفر ےس دفڑ 

ریہ یھت ۔ ہی ومرٹفے اھت وج ہک رھكس ےس رشفع وہرک االسؾ آابد کت متخ وہات اھت 

ےھت ۔ دس ٹنم ےلہپ یہ فہ اس ومرٹفے رپ ڑچےھ  ۔۔۔ 

ٰی وپری وتہج ےس ڈراویئگن رکرےہ ےھت ۔  دہ رگن یک 
حی 
 
ی

ڈراویئگن ٹیس رپ ےھٹیب 

وھچیٹ وھچیٹ آںیھکن نج ںیم رنیم یھت ، ڑسک رپ رموکز ںیھت ۔ اؿ ےک ربارب ںیم 

رفٹن ٹیس رپ ںیھٹیب ا؟ ہیب وفؿ رپ یسک ےس یکلہ یس آفاز ںیم ابت رکریہ ںیھت ۔ 

ع دے ریہ ںیھت ۔ ےھچیپ یک ںوٹیں اک اگل یہ رظنم اھتاشدی اےنپ دلج ےنچنہپ یک االط  ۔ 

اسونےل رگن ےک تخس افر وبضمط اہوھتں ںیم ومابلئ اھتےم وپری وتہج ےس 

 ! ومابلئ وک داتھکی ااشتحؾ
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 ! اس ےک ربارب ںیم اھٹیب اصحل

ےمشچ ےک وشیشں ےک ےھچیپ ےس رظن آںیت دیجنسیگ ےس رھبوپر رہنسی آںیھکن وج 

اتکب رپ رموکز ںیھت ، وپرے رفس ںیم اتکب زپےنھ ےک ابفوجد اب  اہھت ںیم اھتیم

 ۔ وز  فہ اےس لمکم ےئک انب اےس وھچڑےن رپ رایض ںیہن اھت

 ۔۔۔۔ افر رھپ فہ

 ٹیس یک تشپ ےس کیٹ اگلےئ آوھکنں ومدنے اینپ یہ داین ںیم تسم آري  ؿ ادمح

! 

 ! افر ںوڑی ںیم اھچیئ اخومیش اک ایتس؟ س رکےت اس ےک رخاےٹ

 

بک ےس “ اسےل اب ارگ ریتی آفاز آیئ ؟ ں وت ںوڑی ےس ابرہ کنیھپ دفں ںو ۔  ”

 ۔ اس ےک رخاےٹ ربداتش رکےت اصحل یک تمہ اب وجاب دے یئگ یھت

 



Novelnagri 78 

ااشتحؾ ےن اوسفس ےس رس اتفس ںیم الہي  “ اکش فہ ںیہمت نس اتکس ۔۔۔ ”  ۔ 

 

اصحل ےن ؟ یھجمس ےس اےس داھکی“ ایک بلطم ؟  ”  ۔ 

 

ےل ےن اےنپ اکونں ںیم اطیشین آےل وھٹس رےھک ںیہ ےلہپ اںیہن اہمترے اس ”

اصحل ےن وچکن رک آري  ؿ ےک اکونں وک داھکی ۔ رھپ اس یک دنب آوھکنں وک“ اکنول ۔   

 ۔

 ؟ ہی اسال وپری داین وک ذلیل رکےک ےسیک اےنت وکسؿ ےس وساجات اھت

 ؟؟؟ ےسیک

 

اس ےک اکؿ ےک اپس الچای  اصحل اس ےک اکونں ےس ڈنیہ رفی اکنؽ رک“ ادمح !!!  ”

 ۔ اھت ۔ فہ ڑہڑبا رک اےنپ اکؿ رپ اہھت راتھک اھٹ اھٹیب
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ہنم وسبر رک وپاھچ ایگ ۔ وھبری آوھکنں ںیم ےبزاری “ ایقتم آیئگ ےہ ایک ؟  ”

 ۔ یھت

 

اصحل ےن اےس فارگنن “ آاجےئ یگ ارگ مت ےن اےنپ رخاےٹ دنب ہن ےئک وت ۔۔۔ ”

 ۔ دی

 

افر سب ۔ فہ اکی ابر رھپ اکونں ںیم ڈنیہ رفی “ دانی ۔  افےک بج آاجےئ وت ااھٹ ”

 ۔ وھٹس رک ، رس ٹیس یک تشپ رپ اکٹ رک آوھکنں دنب رکایگ اھت

اصحل ےن ےبیسب ےس اےس داھکی ۔ رھپ رہگی اسسن ےتیل وہےئ اینپ اتکب یک 

 ۔ رطػ وتمہج وہا
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 اس ےک ےئل وت اردف احمفرے وز “ دگےھ ےک آ ے نیب اجب؟  ےباکر ےہ ۔۔۔ ”

 ! دبؽ اجےت ےھت ۔۔۔ دگاھ

 

گ اریای آےئ ںو فاہں ںوڑی رفےئک ںو ڈراویئگن اب ںیم رکفں  ”

 

ٹ

 

 سن
ي

اباب آ ے وج ر

ااشتحؾ ےن ومابلئ ےس رظنںی اٹہ رک اہک“ ںو ۔   ۔ 

 

آري  ؿ “ اباب ریمے دنمش ےھجم االسؾ آابد ںیم ںیہن دانھکی اچےتہ اتحمط رےئہ ںو ۔  ”

ایک ابت رپ ااشتحؾ ےن اےس وھگر  ۔ 

 

اصحل ےن اتکب اک “ اہمترے دنمش ںیہمت داین ںیم یہ ںیہن دانھکی اچےتہ ادمح ۔  ”

 ۔ فرؼ اٹلپ
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فہ وکسؿ ےس رھپ ےس آںیھکن ومدن ایگ“ کیھٹ ےہ ادنےھ وہاجںیئ رھپ ۔  ”  ۔ 

 

اصحل ڑبڑباای ۔ آري  ؿ ےک بل “ ایاّللّ ےھجم ربص دںی افر تہب اسرا دںی ۔  ”

 !  رکسماٹہرکسماٹہ ںیم ڈےلھ ۔ اطیشین

 

ایسـ ڑسک رپ ںوڑی اب وز  اینپ وپری راتفر ےس دفڑ ریہ یھت ۔ وسرج رغفب 

وہایگ اھت ۔ ایسـ ادنریھے ےن دریھے دریھے اےنپ رپ الیھپ؟  رشفع رکدےئ ےھت 

 ۔ ابدولں ےک چیب ںیم اچدن اک تخت اجسي   اجراہ اھت اہجں اس ےن ھچک یہ دری ںیم انھٹیب اھت

 ۔۔۔۔

 ۔ ےنکمچ ےک ےئل

 

_________________________:- 
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ربیتس ابرش ےس یتگیھب ایسـ ڑسک رپ دفر اجیت فہ ںوڑی افر اس ےک ےھچیپ اھباتگ فہ ہچب 

۔ زیتی ےس یسک وک اکپرات وہا فہ سب اھبگ راہ اھت ، وج اجراہ اھت فہ اےس وھک؟  ںیہن اچاتہ 

 ۔ اھت رگم فہ وھک راہ اھت

ےس آںیھکن دنب ےئک ابرش ںیم اتگیھب یسک  ابدولں یک رگج افر یتکمچ یلجب ےک وخػ

 ۔ اےنپ اک اممت رکات فہ فوجد

ےلین آامسؿ رپ اڑاؿ رھبات اہجز افر اےس یتکت اقنب ےس اھجیتکن من ڈارک ربافؿ 

 ! آںیھکن

ے افر د اٹزلئ رپ رگات 

ے

ن
 
ن
 
 ہ
ی

ااتپسؽ ےک ڈنھٹے خی رفش رپ ارٹسرچی ےک رچرچاےت 

 ! رسخ وخؿ

اکپرےن یک آفازںییسک ےک رفےن یک افر اےس   ! 

 ۔ وکیئ اس ےک اکؿ ےک رقبی اکھج
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آفاز من یھت افر تہب دیمیھ یھت ، ےنہک فاال وکیئ “ مت بس اےنپ وھک دف  ے اعدی !  ”

 ۔ رمد اھت رگم وکؿ فہ اچہپؿ ںیہن اپای

 

ربیتس ابرش ، یتگیھب ڑسک ، ایسـ ںوڑی ، اھباتگ ہچب ، ابدولں یک رگج ، یتکمچ یلجب ، اپکپکات 

د ، رپفاز رکات اہجز ، ڈارک ربافؿ من آںیھکن ، د خی ڈنھٹے اٹزلئ ، ارٹسرچی ، فوج

 ۔۔۔ وخؿ ، یسک یک ایکسسں ، یسک یک اکپر افر

 ۔ فہ رسوگیش

 

من افر دیمیھ آفاز“ مت بس اےنپ وھک دف  ے اعدی !  ”  ۔ 

 رھپ اخومیش افر ادنریھا ۔ےہ

_________________________:- 

 



Novelnagri 84 

ڈیب رپ آڑی رتیھچ یٹیل رعفـ ےن رسوگیش یک ۔ رمکے “ ےئگ ؟ ونس ، مت بس وس ”

 ۔ ںیم پھگ ادنریھا اھت ۔ اخومیش اینت ہک وسیئ رگےن یک آفاز وز  انسیئ دے

ڈیب ےک اسےنم دویار رپ ےگل اے یس رپ ےھکل ےتکمچ رحفػ یک یکلہ یس رفینش ںیم 

افر ااملس آڑی رتیھچ  رمکے اک رظنم دےنھکی یک وکشش یک اجےئ وت ڈیب رپ رعفـ ، اہسین

یٹیل ںیھت ۔ ڈیب ےک داںیئ رطػ رفش رپ رٹیمسی اھچبےئ ونرانیعل یٹیل وہیئ یھت 

 ۔ ہكبج ابںیئ رطػ رٹیمسی رپ ا؟ فہی یھت افر ڈیب ےک آ ے ےھچب رٹیمسی رپ رمہح

بس ےک اگل اگل رمکے وہےن ےک ابفوجد آج ونرانیعل ےک اسھت اس یک اشدی 

یش ںیم بس اکی یہ رمکے ںیم وسےن ےک ےئل ےس ےلہپ یک آرخی رات یک وخ

 ۔ رایض وہیئگ ںیھت

 

اہسین یک ےبزار یس آفاز رمکے ںیم وگیجن“ ںیہن ایر ، دنین یہ ںیہن آریہ ۔  ”  ۔ 
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رعفـ ےن ڈیب ےس کھج رک ونرانیعل اک رہچہ دےنھکی یک “ ونر مت وز  اجگ ریہ وہ ؟  ”

 ۔ وکشش یک

 

ےکٹھج ےس اھٹ “ ومش ںیہن وہ ےتک مت ولگ ؟ وسےن دف یگ مت وت وسفں یگ ؟ ں ۔ اخ ”

رک اس ےن رعفـ وک وھگرا ۔  دہ رگن ڑبی ڑبی آںیھکن وھگرےن یک فہج ےس زمدی 

 ۔ ڑبی وہںیئگ

 

حیحص ےہ یئھب آج یک رات وز  ڈاوٹن مت ےھجم ۔ بج رمیح ایر ںیم ایلیک وہیگ ؟ ں  ”

 ۔   الھ رک اہکرعفـ ےن ےیکت رپ رس ر ےتھ وہےئ ہنم“ بت وپوھچں یگ مت ےس ۔ 
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فےسی ںیم وسچ ریہ یھت ونر فاہں ایلیک وبر ںیہن وہاجےئ یگ ۔ یتٹیتٹ ںیہ ، ابعد  ”

رمہح ےن تھچ رپ ےتکٹل افونس وک “ اھبیئ افر یتٹاھپ ںیہ سب ۔ ہن وکیئ دنن ، ہن دویر ! 

 ۔ وھگرےت وہےئ اہک

 

ےن رکسماٹہ  ا؟ فہی“ تمسق وت ااملس یک یتٹیٹ ےہ ۔ دف ڑچولیں یسیج دننںی ۔  ”

 ۔ دابےت وہےئ اہک ۔ وھبری وھچیٹ یس آںیھکن زمدی ڑکس ںیئگ

 

اہسین ےن اڑک “ ےٹف ہنم اہمترا ! اینپ اھبوز  وک مہ دفونں رس رپ اھٹب رک رںیھک  ے ۔  ”

 ۔ رک اہک

 

اہں رمہح ےک ابؽ فےسی وز  سنیھب ےک وھگےلسن ےسیج ںیہ ۔ ااملس آراؾ ےس ھٹیب  ”

رکسماےت وہےئ رمہح ےک رکیل ابولں رپ وچٹ یکرعفـ ےن “ اجےئ یگ ۔   ۔ 
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 ۔ بس ےباسہتخ سنیھب ےک وھگےلسن رپ سنہ دی ںیھت

 

رمہح ےن ہنم وسبرا“ اےنپ ابؽ دںیھکی ںیہ رعفـ یک یچب ؟  ”  ۔ 

 

 اماش ءاہلل ےس اےنت ایپرے ںیہ ہک اامں یسک یک اشدی رپ وز  ںیہن وھکےنل دںیتی ”

رعفـ ےن رکفٹ دبےتل وہےئ اہک“ ہک رظن گل اجےئ یگ ۔   ۔ 

 

مت بس اینپ وکباس دنب رکف  ے ۔ اشدی ےہ حبص ، امجایئں ںیہن ینیل ےھجم اہؽ ںیم ۔  ”

ااملس ےن اؿ یک لسلسم ابوتں ےس ڑچ رک اہک“   ۔ 

 

 ۔ ااھچ سب اکی ٹنم ”
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 رٹیمسی رپ یٹیل ا؟ فہی اہسین ےن ےچین“ ایر ا؟ فہی اسنخ ء آیٹن ینتک وسٹیئ یس ںیہ ؟ ں ۔ 

 ۔ ےس اتدیئ اچیہ

 

 “ ۔ اہں ، امہری اامںیئ وت رمںیچ ابچ رک ریتھک ںیہ ”

 

فےسی اؿ ےک ےٹیب یک رحتک بیجع ںیہن ےہ ۔ دنبے وک بج رک؟  یب یب اے یہ  ”

اہسین ےن رہگی اسسن یل“ ےہ وت چیب ںیم ڈولپام ویکں ؟   ۔ 

 

 ےہ اؿ اک اٹیب فلتخم زیچفں ےک ابرے وہات ےہ بس یک اینپ اینپ دنسپ ۔ وہاتکس ”

ںیم زپانھ اچاتہ وہ ، فلتخم وشؼ راتھک وہ ، فہ اکی یہ زیچ وک اانپ اٹرٹگ انب رک وپری 

“ زدنیگ اس ںیم رصػ رک؟  دنسپ ہن رکات وہ ۔۔۔۔ ایھچ ابت ےہ ہی فےسی ؟ ں ۔ 

 ۔ اہسین اس ےک ہطقن رظن رپ اتمرث وہےئ ریغب ہن رہ یکس
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۔۔۔ ہی وز  ےہ ” !! “ 

 

ے دادے یک وپایتں چنہپ ںیئگ رمیح ایر اخؿ ؟  ”
س
 

ہ

رعفـ ےک ااچکن وساؽ رپ “ ف

 ۔ بس اک اکی اسھت ہہقہق دنلب وہا اھت

 

ا؟ فہی اک “ دادے یک وپایتں چیب ںیم وچڑایں ےنیل رک یئگ ںیھت وت ٹیل وہںیئگ ۔  ”

 ! اشدنار وپاٹنئ

 

اؿ ےک رمکے ںیم ےھٹیب افف زمہ بت آای اھت بج مہ بس ڑبی اچیچ ےک رھگ  ”

رکےن ےک ےئل ےسیج  ( serve ) ےھت ۔ ااشتحؾ اھبیئ افر آرایؿ وجس فریغہ رسف

 ۔ یہ نچک ےس ےلکن ۔ دادا ےن وفرا آفاز اگلیئ ریمی وپایتں آریہ ںیہ راہتس دف اںیہن
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رعفـ ےن ےتسنہ وہےئ اکی “ اہلل ! رہچے دےنھکی ےھت آرایؿ افر ااشتحؾ اھبیئ ےک ۔ 

فاہعق بس ےک وگش زگار ایکایدںور   ۔ 

 

رشؾ وت ںیہن آیئ یھت ہک اہمترے وہےت وہےئ وز  دادے یک وپایتں اکؾ رکریہ  ”

ونرانیعل ےن اےس اتلڑا“ ںیھت ۔   ۔ 

 

ابلکل وز  ںیہن ۔ ےھجم ڈر اھت ارگ ںیم اکؾ رکےن ڑھکی وہیئ وت دادے یک وپویتں  ”

 اہھت اک ب ہ انب رک اس اہسین ےن داںیئ“ ےساؿ ےک دہعے نیھچ ےئل اجںیئ  ے ۔ 

 ۔ ےک ٹیپ رپ امرا اھت ۔ فہ البلب ایھٹ یھت

 

رمہح یکہچ“ فےسی اس ابر آرایؿ وک سک بقل ےس وناز؟  ےہ ؟  ”  ۔ 
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” رعفـ ےن دنلب آفاز ںیم اہک“ وھکفففففات!! ۔   ۔ 

 

ا؟ فہی ےن اانپ ہصح ڈاال“ دگاھااا !!  ”  ۔ 

 

اہسین رکسمایئ“ رخوگر !!  ”  ۔ 

 

ونرانیعل سنہ دی یھت“  ڈنچرا !! ”  ۔ 

 

رعفـ فاسپ اینپ “ ااقلابت یک ابرش وہیگ آرایؿ رپ سب اہھت ےگل دادا یک ہی وپیت ۔  ”

 ۔ النئ رپ آیئ

 

ااملس ےن رھجرھجی یل“ ارفغتساہلل دسرھ اجف رعفـ ۔  ”  ۔ 
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اہسین ےک ہلمج وپرا رکےن ےس ےلہپ یہ رعفـ ےن اس “ وج دسه  اجےئ فہ ۔۔۔۔ ”

اہھت راھکےک ہنم رپ   ۔ 

 

اس ےن رس وگیش “ اوب آرےہ ںیہ اشدی ۔ ڑیسایھں ڑچےنھ یک آفاز آریہ ےہ ۔  ”

یک ۔ بس زیتی ےس اےنپ رتسبفں ںیم ںیسھگ ۔ اینپ یسنہ وک طبض رکےت وہےئ 

آںیھکن ومدن رکٹیل ںیئگ ۔ آراؾ ےس رمکے اک درفازہ ےنلھک یک آفاز آیئ ۔ 

ر ےئگ ۔ رھپ درفازہ دنب وہےن یک آفاز اخومیش یہ اخومیش یھت ۔ دنچ لپ وییہن زگ

 ۔ آیئ

 فہ بس وییہن اسسن رفےک یٹیل رںیہ رھپ ھچک دری دعب رعفـ ےن لبمك ےس اانپ رس اکنال

 ۔
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رعفـ ےن وساؽ ایک ۔ اس ےس ےلہپ ہک وکیئ وجاب داتی رمکے یک الٹئ “ ااب ےئگ ؟  ”

 ۔ آؿ وہیئ ۔ بس ےن یتخس ےس آںیھکن ںیچیم ۔ فہ بس ۔ ای اجیکچ ںیھت

بس ےن ڈرےت ڈرےت ویعش یک رطػ داھکی وج وسچئ وبرڈ ےک اپس ڑھکے ےنیس رپ 

 ۔ دفونں ابزف ابدنےھ ےصغ ےس اؿ بس وک وھگر رےہ ےھت

 

فتق رپ اانھٹ ےہ مت بس ےن حبص ۔ رجف یک امنز ےک دعب وکیئ ںیہن وسےئ ںو ، ےھجم  ”

اؿ ےک دنین ےس  مکح اصدر ایک ایگ ۔ اؿ یک رسخ وہیت آںیھکن“ بس ےچین ںیلم ۔ 

اےنھٹ یک ربخ دے ریہ ںیھت ۔ ویعش اؿ رپ فتق رپ وسےن افر اےنھٹ ےک العفہ اشدی 

 ۔ یہ یسک اعمےلم ںیم یتخس رکےت ےھت

 

“ افر رعفـ اینپ آفاز دیمیھ راھک رکف ۔ ےچین کت آریہ وہیت ےہ اہمتری آفاز ۔  ”

 ۔ رعفـ ےن بل داوتنں ںیم دابےت وہےئ اگنںیہ اکھجیئ ںیھت
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اکی اگنہ اؿ بس ےک اخومش “ وساجف بس ۔ داعںیئ زپھ انیل ۔ بش ریخب ۔  ”

 ۔ رہچفں رپ ڈاؽ رک فہ الٹئ دنب رکےک ابرہ ےلچ ےئگ

 

رعفـ ےن “ افر رھپ ریما کش نیقی ںیم دبؽ ایگ ہک ااب اکی اجوسس رہ ےکچ ںیہ ۔  ”

 ۔ آںیھکن امھگےت وہےئ اہک

 

ونرانیعل اںیہن وھگریت “ اب ۔ رنی وکباس رکیت رانہ سب ۔ پچ رکےک وساجف  ”

وہیئ اےنپ رٹیمسی رپ ٹیل یئگ ۔ فہ بس وز  وصعمتیم ےس اس یک ابت امےتن 

وہےئ اینپ اینپ وہگجں رپ ٹیل ںیئگ ۔ رمکے ںیم رپوکسؿ یس اخومیش اھچیئگ ۔ 

ادنریھا افر اخومیش ، اے یس یک ڈنھٹک ، افر اے یس ےک ےتکمچ ےلین رحفػ یک یکلہ 

رپوکسؿ افر رفتح شخب اموحؽ شیپ رکریہ یھتیس رفینش ، اکی   ۔ 
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_________________________:- 

 

  راہ ۔ اکی افر دکتس رپ 

 

 
رمکے اک درفازہ لسلسم جب راہ اھت ۔ فہ رظنادناز رکات ونہز ل

اس ےن رکفٹ دبیل رھپ دنین ےس وبلھج آںیھکن وھکںیل ۔ وھبری آوھکنں ںیم 

 ۔ ےبزاری یھت

 

 ااھٹ رک زیت آفاز ںیم اہک ۔ رھپ دفابرہ رس ےیکت رپ رھک رک اس ےن رس“ آاجںیئ ۔  ”

 ۔ آںیھکن ومدن ںیل

 

اافنؽ اےس وسات د ھک “ ابعد بک ےس ااھٹ ریہ وہں اھٹ اجؤ دس ےنجب فاےل ںیہ ۔  ”

 ۔ رک الھجنھج ایھٹ ںیھت
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فہ یکلہ آفاز ںیم ڑبڑباای“ ایم وسےن دںی ۔ اکھت وہا وہں ںیم ۔  ”  ۔ 

 

ریاشدی ےہ آج اہمت ”  ! “ 

 

 “ ۔ رات وک ےہ ایم ”

 

اؿ یک دیکمھ رپ فہ ادکیؾ اھٹ اھٹیب“ ابعد اھٹ اجؤ فرہن اہمترے اباب وک البالؤں یگ ۔  ”  

 ۔

 

اافنؽ ےن وغبر اےس داھکی ۔ ایسـ ابؽ وج “ ںیل اھٹ ایگ ۔ رکفادںی اب اشدی ۔  ”

 یہ وسےن یک فہج ےس امےھت رپ رھکبے وہےئ ےھت ، وھبری آںیھکن نج ںیم دنین
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دنین یھت ۔ یگفخ ےس یتٹال وہا ہنم ۔ فہ اںیہن اھنن ہچب اگل اھت وج اب ڑبا وہایگ اھت ۔ 

 ۔ ؟ اچےتہ وہےئ وز  اؿ یک آںیھکن من وہیئگ ںیھت

 

ایم ! ہن ںیم رھگ داامد ےننب اجراہ وہں ، ہن یسک یک یٹیب وک اگھب رک الراہ وہں ، زعت ےس  ”

اس ےن “ وہں اہیں رھپ ویکں رفریہ ںیہ ؟ اکنح رک ےک آپ یک یجیتھب وک الراہ 

 ۔ رشارات رکسماٹہ دابیئ ۔ اافنؽ ےن اےس وھگری ےس ونازا

 

 ڑبے وہےئگ وہ مت اب ۔ دیجنسـ وہاجؤ وھتڑے ۔ اشدی وہریہ ےہ اہمتری ”

 “۔۔۔۔۔

 

ہی وچبں اک لیھک ںیہن ےہ ، اشدی اکی ڑبی ذہم داری اک ؟ ؾ ےہ ۔ ےئن ڑجے  ”

؟  وہات ےہ ۔ ایم ریمی ینگنم ےک دعب ےس آپ ہی بس روتشں وک رمع رھب اھبن
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اس ےن وصعمتیم ےس ہنم  الھ رک “ اھجمسریہ ںیہ ےھجم رٹ ایگ ےہ نیقی رکںی ۔ 

 ۔ اہک

 

 “۔۔۔۔ اہں وت اہمترے ”

 

ےلھب ےک ےئل یہ ہہک ریہ وہں ؟ ں ۔ یہی ابںیت اکؾ آںیئ یگ آ ے ۔ رےتش وییہن  ”

ات ےہ ، ربص رک؟  زپات ےہںیہن اھبنےئ اج ےتک ۔ ھچک انھکیس زپ  ۔ 

اس ےن اافنؽ یک ابت اکٹ رک اؿ یک ابت لمکم یک ۔ “ ہی وز  اید ےہ افر ھچک ؟ 

 ۔ اافنؽ اکلہ اس رکسمادی
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اب ومڈ ااھچ وہایگ ےہ آپ اک وت ںیم وس اجؤں ؟ لک اےنت اکؾ رکفاےئ ںیہ ھجم  ”

وہےئ اہک اس ےن امجیئ ےتیل“ ےس آپ ےن آج سب وسےن دںی ےھجم ڈریھ اسرا ۔   

 ۔

 

وھپھپ ابعد ےس ںیہک رشاتف ےس اھٹ اجےئ ۔ رمیح ایر ےک ولگ ابلکل وز  اکی  ”

اےھچ زیمابؿ ںیہن ںیہ ، امہمؿ حبص رجف ےک دعب ےس اکؾ ںیم اگل وہا ےہ افر دےہل 

 ۔ اصبح یک دنینںی ںیہن وپری وہرںیہ

  رکدےنی ںیہ ،
 

 

 

اخاص رجتہب  اب اھٹ اجےئ ہی فرہن ںیم ےن اس یک ںوڑی ےک اٹرئ پ

ابرہ ےس آیت آرایؿ یک دویکمھں رپ ابعد ےن “ راتھک وہں اس اکؾ ںیم ںیم ۔ 

 ۔ آںیھکن امھگںیئ

 

 ؟ نس ایل ”
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اشدی ےک دعب وپری رک؟  اب دنینںی یف ااحلؽ اوھٹ دلجی ےس ۔ اہمترے اباب الب رےہ 

ابعد ےن رہگی اسسن یل“ ںیہ ںیہمت ۔   ۔ 

 

 ۔ اافنؽ رکسماےت وہےئ رمکے ےس لکن ںیئگ ۔ ہنم وسبر رک اہک ایگ“ آراہ وہں ۔  ”

 اس ےن ڈیب ےس ارت رک ڑھکیک رپ زپا رپدہ اٹہای ۔ اسےنم اک رظنم وہبمت رکدےنی فاال اھت

 ۔

وسرج یک یکلہ یس رگامشئ ںیم اتلھک الگب اک یتٹؽ نیع ڑھکیک ےک اسےنم اکھج وہا اھت 

ب رپ اپین ےک ےھنن ےبرگن ۔ امیل ےن اشدی اوز  وپدفں وک اپین دای اھت یھبت اس الگ

 ۔ رطقے ومیت یک رطح کمچ رےہ ےھت ۔ فہ لھک رک رکسماای اھت

اس ےن رظن ااھٹ رک آامسؿ وک داھکی ۔ ابدولں ےس ڈاکھ آامسؿ سج رپ رہلفں یک 

وصرت رفس رکےت ابدؽ وسرج وک پھچ اجےن رپ وبجمر رکرےہ ےھت ۔ د رنؾ 
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رج ، یکلہ یکلہ وہا افر ڑھکیک ےک اسےنم ابدؽ ، یکلہ رپوکسؿ یس شپت رفامہ رکات وس

 ! اکھج فہ الگب

 

_________________________:- 

 

” اہسین اس ےک اکؿ ےک اپس الچیئ یھت ۔ فہ اس یک آفاز رپ وھتڑا اس “ رعفـ !!!! 

سا یئ رھپ رکفٹ دبؽ رک دفابرہ وس یئگ
م
کس

 ۔ 

 

اس ےن رعفـ اک لبمك اچنیھک“ اھٹ اجؤ ومیٹ ۔  ”  ۔ 

 

فہ دنین ےس وبلھج آوھکنں وک ےتلم “ تبیصم ےہ ؟ نیچ ےس وسےن ہن دانی ۔ ایک  ”

 ۔ وہےئ ڑبڑبایئ
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حبص وہیئگ ےہ ۔ اچوچ ےن اہک اھت رجف ںیم اھٹ اج؟  ۔ اب دس جب رےہ ںیہ ۔ بس ےن  ”

اہسین ےن اپس زپا ہیکت چنیھک رک اےس امرا“ ؟ ہتش رکایل ےہ افر مت اوز  کت وس ریہ وہ ۔   

 ۔

 

فہ وجش ےس الچیئ“ ؟ ں آج ۔  اشدی ےہ ”  ۔ 

 

فہ زیتی ےس ڈیب ےس ارتی ۔ ےبدایھین !!!!“ اف ریمے اّللّ یج ۔ آج اشدی ےہ  ”

ںیم اپؤں ےچین یٹیل رمہح ےک ٹیپ رپ زپا ۔ اکی ددلفز ، وخانفک خیچ رمہح ےک قلح 

 ۔ ےس ربآدم وہیئ
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 یک ربایین وحنمس ااسنؿ ونر یک اشدی یک ربایین ےک اسھت اسھت ریمے اچوسیلںی ”

فہ درد ےس البلبیئ“ وز  اھکین ےہ ایک ؟   ۔ 

 

فہ “ افےک ےھجم ایک اتپ اھت مت اہیں یٹیل وہیئ وہ ۔ اہسین ےن اہک بس اھٹ ےئگ ںیہ ۔  ”

 ۔ ڈیب رپ زپا اانپ دفہٹپ ااھٹیت فارشفؾ یک رطػ ڑبھ یئگ

ےتگل یہ رمہح ےن ہمشچ ڈوھڈنےن ےک ےئل اےنپ ےیکت ےک اپس اہھت امرا ۔ ہمشچ اہھت 

 ۔ فہ اھٹ ڑھکی وہیئ ۔ ہمشچ ؟ ک رپ اکٹای رھپ ہنم وسبرےت وہےئ رتسب ےنٹیمس یگل

اہسین اھگنسر زیم ےک رقبی ڑھکے وہرک اےنپ ابؽ انب ریہ یھت یھبت فہ فارشفؾ ےس 

 ۔ ربآدم وہیئ
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ںیم اجریہ وہں ےچین ۔ مت ولگ وز  آاجؤ دلجی ےس ۔ وھبک یگل ےہ تہب زایدہ  ”

ےتہک یہ فہ زیتی ےس رمکے ےس اغبئ یھت ۔ دلجی دلجی دلجی دلجی “ ۔ 

ٹ ا ں ارت رک فہ آرخی ڑیسیھ رپ ڑھکی وہیئ
 ۔ ڑیسه

ں ۔ اس 
 
من
ھ

 

ی

اسےنم الؤجن اک رظنم دےتھکی یہ فہ رہھٹی ۔ اکی ےحمل ےک ےئل اسںیسن 

 ۔ ےن ابر ابر ںیکلپ ںیکپھج

فؾ ںیم الفجن ںیم ےھٹیب رمد رضحات ابوتں ںیم رصمفػ ےھت ۔ ڑلایکں ڈاگننئ ر

؟ ہتش اگل ریہ ںیھت ۔ اابؿ ، ااسہم ےک اسھت ابرہ ےک اکؾ اٹپن راہ اھت ۔ اسےنم یہ ڑبے 

ےس رہنسے رگن ےک وصےف رپ ےھٹیب اراغمؿ اصحل وک یسک زیچ یک الیصفتت دے 

 ۔ رےہ ےھت ۔ ااشتحؾ اابؿ وک وکیئ اکؾ اھجمس راہ اھت

ں ےس ارکایئ ۔ اس ےن نچک ےس آیت دیسی یھگ ےک رپاوھٹں یک وخوبش اس ےک ونھتن

رہگی اسسن ےل رک اس وخوبش وک اےنپ ادنر ااتر؟  اچاہ ۔ رھپ وبلں رپ رکسماٹہ 

 ۔ اجسےئ ےچین ارتی
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اس ےن رس وک مخ دای ۔ بس اس یک رطػ “ االسلؾ مکیلع وخانیت ف رضحات ۔  ”

وتمہج وہےئ ۔ رھپ السؾ اک وجاب دے رک فاسپ اےنپ اےنپ اکومں ںیم وغشمؽ 

 ۔ وہےئگ

 

اس ےن اراغمؿ ےک اپس ےھٹیب “ اصحل اھبیئ ، آري  ؿ ںیہن آای ؟ افر اچوچ اچیچ ؟  ”

 ۔ اصحل وک اخمبط ایک

 

فہ ابرات ےک اسھت آںیئ  ے ۔ مہ دفونں دلجی آےئگ اتہک اکؾ د ھک ںیل ۔ دادا  ”

اصحل ےن دیجنسیگ ےس وجاب دای ۔ ڑیسویھں ےک اپس ڑھکی “ ےن ولباای ےہ ۔ 

 ۔ اہسین ےن ہنم وسبرا
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“ اکؾ رصػ اہبہن ےہ ۔ دفونں وک اچوچ اچیچ یک رظنفں ےس افلھج وہ؟  اھت سب .  ”

 ۔ فہ ڑبڑبایئ

 

اس “ آفاز وھتڑی زیت رکف ؟ ں انسیئ وت دے دفونں وک ۔ اےسی زمہ ںیہن آےئ ںو ۔  ”

 ۔ ےک ربارب ںیم ڑھکی رمہح ےن دنكےھ ااکچےت وہےئ اہک

 

ےہ آپ ولگ وز  ابرات ےک اسھت آےت  ااشتحؾ افر اصحل اھبیئ ، اہسین ہک ریہ ”

اس یک دنلب آفاز رپ بس “ اہسین وک آاٹ وھتڑا مک وگدنانھ زپات آج دفرہپ ےک ےئل ۔ 

 ۔ ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی ۔ اہسین ڑگڑبایئ ۔ فہ رکسمایئ

 

اراغمؿ ےن ہیبنت یک ۔ اس ےن یفن ںیم رس الہای ےسیج نیقی “ اہسین ےچب ربی ابت ۔  ”

 ۔  ہک اس ےن ااسی ھچک ںیہن اہکدال؟  اچاہ وہ
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رعفـ ےن ڑم رک وصعمتیم ےس اےس داھکی“ ھچک افر انہک ےہ اہسین ؟  ”  ۔ 

 

ٹ ا ں “ وحنمس ااسنؿ مت وچب ریمے اہوھتں ۔  ”
فہ اےس ۔ اےن ےک ےئل ڑیسه

ارتےن یگل ۔ رعفـ ےن وفرا نچک یک رطػ دفڑ اگلدی ۔ اہسین وز  اس ےک ےھچیپ اھبیگ 

 ۔ یھت

 

یتٹولں رپ ” اراغمؿ رکسماےئ ےھت ۔ “ رفقن یگل وہیت ےہ رھگ ںیم ۔ ایہن ےس  ”

یتھٹیب ؟ زک ویلتتں یک امدنن ںیہ ، رہ دےنھکی فاےل وک اینپ ابینط وخوصبریت ےس 

 “ ۔ رکسماےن رپ وبجمر رکدیتی ںیہ

 ۔ اؿ یک ابت اتنس اصحل اکلہ اس رکسمادای اھت
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_________________________:- 

 

حبص ےس اھبگ دفڑ یچم وہیئ یھت افر اب اشؾ وہےت یہ اس اھبگ  وپری وحیلی ںیم

دفڑ ںیم زمدی ااضہف وہایگ اھت ۔ وحیلی ےک ابرہ ڑھکی ںوڑي  ں اہیں ےک ونیکمں وک 

 ۔ اشدی اہؽ ےل اجےن ےک ےئل ایتر ڑھکی ںیھت

اےسی ںیم ارگ وحیلی ےک ادنر اک اجزئہ ایل اجےئ وت اہیں الفجن ںیم ڑھکے رمد 

رکےن اک ہہک رےہ ےھت ۔ وخانیت ڑلویکں وک ڈاےنٹن ںیم اخیص لسلسم دلجی 

رصمفػ ںیھت نج ںیم یسک وک اانپ ربعق ںیہن لم راہ وت یسک ےک ابؽ ںیہن ےنب ، یسک اک 

 ۔ یک التش ںیم امرا امرا رھپ راہ ےہ Dot pins وجات اغبئ ےہ افر وکیئ

 

ااملس زیت آفاز ںیم ڑبڑبایت“ اامں ریما ااکسرػ اہکں ےہ ایر ؟  ”  ! 
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ا؟ فہی یک ااجتل“ ریمے ابؽ ںیہن نب رےہ رمہح زیلپ انبدف ۔  ”  ! 

 

لسلسم اینپ ڈنیسؽ یک التش ںیم “ ایم ریمی ڈنیسؽ اہکں ریھک یھت آپ ےن ؟  ”

 ! امری امری رھپیت اہسین

 

رمہح یک بس وک وھگریت ارخفیٹ رگن “ ریما الرنئ اغبئ ےہ سک ےن ااھٹای ےہ ؟  ”

 ! یک آںیھکن

 

یتلج رپ لیت اک اکؾ “ اباب مہ ےتلچ ںیہ ہی اخوتںین وت ایتر وہےن اک ؟ ؾ ںیہن ےل رںیہ ۔  ”

 ! رکیت رعفہ یک رسوگیش افر رھپ ویعش یک زیت آفاز ںیم بس وک زپیت ڈاٹن
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رقتةی آدےھ ےٹنھگ دعب ابآلرخ فہ بس وحیلی ےس ےنلکن ںیم اکایمب وہ یہ ےئگ ۔ یبمل 

ںوڑایں اکی دفرسے وک رکاس رکںیت زیتی ےس اینپ ومہار ایسہ ڑسک رپ یئک 

زنمؽ یک رطػ اجےن ںیگل اہجں آج دف ولوگں ےک درایمؿ اکی وخوصبرت 

  اج؟  اھت

 

ُ
 ۔ رےتش وک ب 

_________________________:- 

 

فہ بس ںوڑی ےس ارت رک اہؽ یک رطػ اجریہ ںیھت بج ابعای اھبنسؽ رک یتلچ رعفـ 

کیٹ اگل رک ڑھکے آري  ؿ رپ زپی یک رظن د رگن یک اسٹل ےس  ۔ 

 

فہ زیت زیت مدؾ ااھٹیت اس ےک اپس آیئ“ ںیم آیت وہں اکی ٹنم !  ”  ۔ 
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اہؽ ےس اہمترا فزؿ ربداتش ںیہن وہا ای یسک رگؽ رفڈنی یک اکؽ اڈنیٹ رکےن ےک  ”

یسک یک یتھبچ وہیئ آفاز رپ اس ےن رس ااھٹرک اسےنم داھکی ۔ “ ےئل ابرہ آےئ وہ ؟ 

وھگرےن ںیم رصمفػ اھت وکیئ اےس  ۔ 

 

اس “ ںیم درالص یسک ڑچلی وک اےنپ ددیار اک رشػ ےنشخب ےک ےئل ابرہ آای اھت ۔  ”

 ۔ ےن اکؿ یک ول اجھکیئ

 

اہمترے ددیار ےک ےئل ڑچںیلی یہ آںیئ یگ ، وحرفں ےس وت سیتھچ اک آڑکہ ےہ ۔  ”

فہ رکسماای“   ۔ 

 

 “ ؟ ےسیک وہ ”

 



Novelnagri 112 

 “ ؟ اسیک دھک راہ وہں ”

 

“  یہ ۔۔۔ اڑگا اریم زادے ےننب یک ؟ اکؾ وکشش رکات آري  ؿ دی ولزر ! فےسی ”

 ۔ آري  ؿ ےن اس دمعـ رعتفی رپ رس وک مخ دای

 

رعفـ ےن اےس وھگرا“ اکی ڑچلی ایس ادناز ںیم رعتفی رکیتكس ےہ ریمی !  ”  ۔ 

 

فلی دوھکی ںیم اکی ابر رھپ حیحص الستم االسؾ آابد اچنہپ وہں سم رعفـ اغلری !  ”

رعفـ ےن اتفس ےس اابثت ںیم ےس الہای“ وسفس وہراہ وہںو ےہ ؟ ں ؟ ا  ۔ 

 

 “ ۔ اّللّ رمح رکے االسؾ آابد رپ ”
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اس ےن رعفـ ےک بقع ںیم دےتھکی “ رعفـ ادنر ولچ اب ۔ امہمؿ آرےہ ںیہ ۔  ”

وہےئ اہک ۔ رعفـ ےن رہچہ ومڑا ۔ آ ے ےھچیپ دف د رگن یک ںوڑایں ریک ںیھت ۔ 

 ۔  ارتریہ یھت ۔ اس ےن آري  ؿ وک داھکیاؿ ےس اکی یلمیف

 

رکسماےت وہےئ ہہک رک فہ “ مک اھک؟  ۔ رمح رک؟  وخد رپ وز  افر اینپ یمٹ رپ وز  ۔  ”

 ۔ ادنر یلچ یئگ ۔ آري  ؿ ےن ہنم وسبرا

 

ڑبڑباات وہا فہ وز  ادنر الچ ایگ“ دنبہ اب اشدی رپ وز  مک اھکےئ ۔  ”  ۔ 

 

_________________________:- 
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ے یتلج ایتبں ، یتٹولں یک ینیھب ینیھب وخوبش رپوکسؿ اس اموحؽ رہ آےن 
مق
ق

رفنش ربیق 

فاےل وک رسمت شخب گل راہ اھت ۔ آج اس اخدناؿ یک بس ےس ڑبی وپیت یک اشدی 

یھت ، یتٹولں ےس ےجس اس اہؽ وک د ھک رک ہی گل وز  راہ اھت ۔ہی اہؽ افرپ ےچین دف زنمپ  

 !  ںیھت افر ےچین رمداھت ۔ افرپی زنمؽ رپ وخانیت

اس اخدناؿ ںیم ہشیمہ ےس یہ رپدے اک اظنؾ وہےن یک فہج ےس اہیں یک وخانیت 

ےک اپس اجےن یک ااجزت رصػ اخدناؿ ےک رمدفں وک یھت ۔ یہی فہج ےہ ہک اس 

فتق وز  دفرسی زنمؽ رپ اابؿ افر ااشتحؾ ےک العفـ وکیئ رمد رظن ںیہن آراہ اھت ۔ 

وپھچ رےہ ےھت ۔ اکنح وہےن ںیم اوز  وھتڑا فتق اھتفہ دفونں رعہشی ےس ھچک   ۔ 

اجیٹس رپ ابتیہ یچم وہیئ یھت ۔ وصےف رپ دنہل ینب ونرانیعل افر اس ےک رگد ںیھٹیب 

 ۔ اسری ڑلایکں

ونر انیعل وج رسخ رگن یک یبمل رفاک ےنہپ سج رپ وگڈلؿ رگن ےس اکؾ ایک ایگ اھت ، 

 ٹیس ےئک ، ابولں وک رکؽ رک ےک دنكےھ رپ رھکنا رھکنا اس رہچہ ، رس رپ وگڈلؿ  دفہٹپ
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ڈاؽ رک فہ وقبؽ رعفـ ےک آج ولوگں ےک دولں ےک اتر ڑیھچ ریہ یھت رگم الص 

 ۔ ولگ یف ااحلؽ آےئ یہ ںیہن ےھت

دنہل ےک العفـ اؿ بس زکزن ےن ےکلہ الگیب رگن یک میھت رپ یبمل رفاںیک ونبایئ 

 ابدنھ راھک اھت ہک افرپ ےس ابؽ ںیھت ۔ بس ےن ابولں وک وز  اکی یہ رطز ںیم اےسی

دنبےھ ےھت ہكبج ےچین رمک رپ رھکبے وہےئ ےھت ۔  وپرے اہؽ ںیم بس یک اگنوہں 

 ۔ اک رمزک ںینب فہ اینپ ابوتں ںیم رصمفػ ںیھت

یھبت رعفـ یک رظن اہؽ ںیم آیت اسنخ ء رپ زپی ۔ اگنںیہ اسنخ ء ےک رہچے ےس یتلسھپ 

رپ ںیکٹ ۔ آوھکنں ںیم اتسشئ ارھبی ۔ بل وہںیئ اؿ ےک ربارب ںیم یتلچ اس یچب 

وخد وخبد رکسماٹہ ںیم ڈےلھ ۔ فہ یچب وکؿ یھت فہ ںیہن اجیتن یھت رگم اجےن ویکں فہ 

 ۔ اےس اینپ اینپ یس یگل یھت
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اس ےن ڑھکے وہےت وہےئ اہک ۔ رماح “ ا؟ فہی آف اسنخ ء آیٹن ےس لم ںیل ۔  ”

 رھپ اجیٹس یک رطػ آیت اسنخ ء وک ۔ رس ےس ابت رکیت ا؟ فہی ےن اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی

 ۔ اابثت ںیم الہ رک فہ اجیٹس ےس ےچین ارتی

رعفہ رکسماےت وہےئ آ ے ڑبیھ ۔ اسنخ ء ےن السؾ اک وجاب “ االسلؾ مکیلع آیٹن ۔ 

 ۔ دےتی وہےئ تبحم ےس اےس ےلگ اگلای رھپ ا؟ فہی وک

 

ایت اگنہ اس یچب رعفہ ےن اکی رکسم“ اماش ءاّلل تہب ایپری گل ریہ وہ دفونں ۔  ”

 ۔ رپ ڈایل وج ذتذبب اک اکشر یھت

 

وساؽ ا؟ فہی ےن وپاھچ اھت“ ہی ایپری یچب وکؿ ےہ ؟  ”  ۔ 

 

فہ رکسماںیئ“ ریمی یجیتھب سلپ یٹیب ، لمحم !  ”  ۔ 



Novelnagri 117 

 

رعفہ ےن کھج رک اس ےک ںوؽ ےچنیھک “ اماش ءاّلل تہب ایپری گل ریہ وہ لمحم ۔  ”

ابلکل اھٹپین گل ریہ وہ” ےھت ۔   “ ۔ 

 ۔ اسنخ ء ےن اس یک ابت رپ رکسماٹہ دابیئ ۔ لمحم اک رہچہ لپ ںیم رسخ زپا اھت

 

اسنخ ء یک “ اس ےک اھبیئ وز  اےس یہی ےتہک ںیہ ۔ تہب ڑچیت ےہ اس ابت رپ ۔  ”

 ۔ ابت رپ لمحم ےن افخ افخ یس رظنفں ےس اںیہن داھکی

 

 “ ۔  گل ریہ وہاہمترے اھبیئ ابلکل کیھٹ ےتہک ںیہ لمحم ۔ مت فایعق اھٹپین ”
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فہ “ ریخ آف ںیم ںیہمت ونر ےس ولمافں ۔ اہسین افر رمہح ےس ، ااملس ےس وز  ۔  ”

بس ےک ؟ ؾ ونگایت لمحم اک اہھت اھتےم اےس اجیٹس رپ ےل یئگ ۔ ا؟ فہی اسنخ ء وک راہمح 

 ۔ ےک اپس ےل رک اجےن ےک ےیل اجیٹس ےک رقبی رےھک وصوفں یک رطػ ڑبھ یئگ

 

_________________________:- 

 

اہدی ےن اس یک لسلسم پچ ےس گنت “ مت اہیں بس وک وھگرےن آےئ وہ ؟  ”

 ۔ آرک اہک

 

اس ےن ہنم وسبر رک اہک ۔ یلین “ ںیم اہیں آای ںیہن ، زربدیتس الای ایگ وہں ۔  ”

آںیھکن ےشیش یک لبیٹ ےک ےشیش رپ رموکز ںیک ۔ فہ وھبرے رگن یک یبمل افر وبضمط 

ں ےس لبیٹ رپ فلتخم ک ںیںی ل ےنچ اگلاویلگن  ۔ 



Novelnagri 119 

د رگن یک ولشار ضیمق ےنہپ ، فہ دیجنسیگ ےس لبیٹ رپ رظنںی امجےئ افخ افخ اس 

اطلسؿ گل راہ اھت ۔ اس ےس ایتھٹ رپویفؾ یک یکلہ یس وخوبش وخوگشار اس اموحؽ دیپا 

 ۔ رکریہ یھت

اخاص فہیج گل راہ اھتاس ےک اسےنم اھٹیب اہدی رسیئم رگن ےک ڈرن وسٹ ںیم   ۔ 

 

اہدی ےن تنم یک“ اب الےن فاےل یک زعت رھک ول وھتڑی یس ۔  ”  ۔ 

 

فہ وز  پت ایگ اھت“ ایک اچےتہ وہ ؟ اجیٹس رپ اجرک ڑگنھبے ڈاولں ؟  ”  ۔ 

 

اجیٹس کت ےل اج رک دےہل وک  ںیہن زایدہ تنحم ںیہن رکف ، سب اےنپ ہی ابمرک مدؾ ”

ایعد ےن رس اکٹھج“ ابمرةکد دے آف سج اک اکنح وھتڑی دری ےلہپ یہ وہا ےہ ۔   ۔ 
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اہدی اک ہنم ریحت ےس الھک“ ےھجم رھگ اج؟  ےہ ۔  ”  ۔ 

 

ایعد ایک ایر وچبں فایل رحتک ےہ ۔ اب آےئگ وت وھتڑا اس رک اجؤ ۔ اوب ڈاںیٹن  ے  ”

 “ ۔ اجےن رپ

 

اکی رکسمایت آفاز رپ دفونں ےن وچکن رک اسےنم داھکی ۔ اہجں “  ! االسلؾ مکیلع ”

 ۔ اکی ڑلاک ڈرن وسٹ ںیم وبلمس رکسماےت وہےئ اںیہن د ھک راہ اھت

 

دفونں ےن کیب فتق وجاب دای“ فمکیلع االسلؾ ۔  ”  ۔ 
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ںیم آري  ؿ وہں ۔ آري  ؿ ادمح ! دےہل اک امومں زاد افر دنہل اک اچچزاد اھبیئ ۔ آپ  ”

آےن فاال وج “ ں وک اےلیک ےھٹیب داھکی وت  ںیہ آایگ ، ویکہکن ںیم وز  االیک اھٹیب اھت ۔ دفون

 ۔ وز  اھت تہب یہ ابوتین اھت ۔ اہدی ےن آري  ؿ ےک قلعتم یلہپ راےئ اقمئ یک

 

 “ ؟ آپ ولگ ابرات ےک اسھت ںیہ ”

 

ی ےن اہد“ ںیہن ، ڑلیک فاولں یک رطػ ےس ۔ اباب ےک دفتس ںیہ ویعش الکن ۔  ”

 ۔ وجاب دای

 

اس ےن اخومش ےھٹیب ایعد یک رطػ ااشرہ ایک“ افر ہی آپ ےک اھبیئ ؟  ”  ۔ 
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اہدی ےن رس وک مخ دای ۔ “ یج ، امومں زاد اھبیئ افر ریما دفتس ، ایعد آیدنی !  ”

 ۔ آرایؿ ےن رکسماےت وہےئ ایعد یک یلین آوھکنں ںیم اھجاکن

 

 وچکن رک اےس داھکی وج اس یک ایعد ےن“ آپ یک آںیھکن تہب رہگی ںیہ ۔  ”

دنمسر یسیج رہگایئ ریتھک ںیہ ہی آںیھکن ۔ ہی ” آوھکنں وک دےتھکی وہےئ ہہک راہ اھت ۔ 

ااسنؿ وک ذتمذبب رکےن اک رنہ ریتھک ںیہ ، ہی وظفلں اک اہسرا ےئل انب دنبے وک 

 اخومش رکےن اک رنہ وز  اجیتن ںیہ ۔ اخومش اغیپؾ دیتی ہی آںیھکن اےنپ رحس ںیم

 ۔ ڑکجیت ںیہ ، یلین آںیھکن نج ںیم دنمسر یک التمط زیخ وموجں یس ےبوکسین ےہ

“ 

ایعد ےن اخومیش ےس وغبر اےس داھکی وج آوھکنں ںیم دیپسچل ومسےئ اےس د ھک راہ 

 ۔ اھت
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ایعد ےن سب اکلہ اس رس وک اابثت ںیم “ آپ ےھجم تہب دپسچل ےگل ایعد آیدنی  !  ”

 ۔ الہای

 

اہدی اکی اگنہ ایعد رپ “ ں ںیہن داھکی ۔ اہکں رےتہ ںیہ آپ ؟ آپ وک ےلہپ اہی ”

 ۔ ڈاؽ رک اس یک رطػ وتمہج وہا

 

ںیم رکایچ ےس وہں ۔ اہیں مک یہ آات وہں ، ریمے زکزن وک ریمے آےن اک نس  ”

رک یہ اہرٹ اکیٹ آےن اتگل ےہ ، ویعش اچچ یک وھچیٹ یٹیب وت یتہک ےہ آري  ؿ وطافؿ اک 

یش ےس ابتیہ  اچ رک الچ اجات ےہدفرسا ؟ ؾ ےہ وج اخوم  ۔ 

داعںیئ یک اجیت ںیہ ہک ریمی ںوڑی رخاب وہاجےئ ای الفٹئ سم وہاجےئ اتہک 

اہدی رکسمادای“ ںیم االسؾ آابد ہن آوکسں ۔   ۔ 
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آري  ؿ ےک وبلں رپ رکسماٹہ دفڑ یئگ ۔ اطیشین “ اےنت ربے وت ںیہن ںیہ آپ ۔  ”

 ! رکسماٹہ

ںیم فایعق اانت ربا ںیہن وہں ،  ہکل ںیم تہب ربا ” ۔ فہ اہدی ےک اکؿ ےک اپس اکھج 

 “۔ وہں

 

اہدی رکسماای“ وسچ وسچ یک ابت ےہ ۔ ےھجم آپ اےھچ ےگل ۔  ”  ۔ 

 

 ! ونازش ”

اس ےن اکی رظن ایعد رپ ڈایل وج ےشیش یک لبیٹ رپ “ آپ دفونں  ںیہ رےتہ ںیہ ؟ 

 ۔ ک ںیںی چنیھک راہ اھت
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اہدی ےن “ ےھت وت مہ وز   ںیہ وہےت ںیہ  ۔ یج ۔۔ امہرے دادا  ںیہ رےتہ  ”

 ۔ دنكےھ ااکچےئ

 

 ۔ ایعد آپ ےک امومں زاد اھبیئ ںیہ وت دفونں ےک دادا اکی یہ ؟ اھجمس ںیہن ںیم ”

“ 

 

 ۔ ریمے اوب افر ایم زکزن ںیہ آسپ ںیم ”

ریمے اوب دادا یک اولکیت افالد ںیہ ، ہكبج احرث اچوچ افر ریمی ایم دادا ےک اھبیئ 

ےچب ںیہ ۔ بلطم اوب ، ایم افر احرث الکن نیت زکزن ںیہ ۔ ایم اوب یک آسپ ںیم ےک 

اس یک آفاز دیمیھ وہیئ ۔ اکی “ اشدی وہیئ افر احرث الکن یک اہقین یچچ ےس ۔ 

اب دادا ےک اھبیئ ”  رظن اس ےن ایعد وک داھکی سج اک رہچہ ونہز ےباترث راہ ۔ 

وچ ۔ ایعد بج وز  یسک وک اتبات ےہ ہک ریمے دادا وہےئ افر اباب ےک زکؿ ریمے اچ
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ںیم اس یک وھپھپ سلپ اچوچ اک اٹیب وہں وت االگ دنبہ وز  اےسی یہ ویفنكز وہات ےسیج آپ 

 “ ۔ وہےئ

 

افہ ااھچ ااھچ ! ںیم وھگؾ ایگ ۔ آپ اک اخدناؿ اوز  تہب وھچاٹ ےہ ۔ ریمے ڈریھ  ”

ےک ےچب وز  وہےگن اسرے زکزن ںیہ اؿ یک آسپ ںیم اشدایں وہریہ ںیہ رھپ اؿ 

اس ےن اپین ےک “ اوز  ےس رپاشیؿ وہراہ وہں ہک اید ےسیک رںیہ  ے ہی بس ۔ 

 ۔ الگس ںیم اپین ڈاؽ رک الگس وبلں ےس اگلای

 

اہدی ےک وساؽ رپ آري  ؿ وک اوھچ اگل ۔ فہ ہنم رپ اہھت “ آپ یک اشدی وہیکچ ےہ ؟  ”

 ۔ رھک رک اھکےنسن اگل
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 اک  الہ اسؽ ےہ ریما افر آپ اشدی رکفارےہ ںیہ ۔ دخا اک وخػ رکںی اہدی ! ویین ”

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“   ۔ 

 

ایعد ےن “ اہدی ںیم ابرہ اجراہ وہں یلھک اضف ںیم ، وھتڑی دری ںیم آاجؤں ںو ۔  ”

رکیس ےس اےتھٹ وہےئ اہک ۔ اہدی ےن داتن ےتسیپ وہےئ اابثت ںیم ےس الہي   ۔ ) اس 

 ( ۔ دگےھ ےس وت فہ دعب ںیم ےٹپن ںو

 

اےنپ ےھچیپ اےس آري  ؿ یک آفاز انسیئ دی ۔ فہ “ ہی وھتڑے بیجع ںیہن ںیہ ؟  ”

 ۔ رظنادناز رکات ابرہ آایگ
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اتروکؽ ےس یھچب ایسـ ومہار ڑسک ےس زگریت ااک داک ںوڑایں ، ڑسک ےک انکرے 

ےگل ڑیپ وپدے ، رہ رطػ ےہقہق وشر اجنےن ویکں اےس اےسی اموحؽ ےس فتشح 

 ۔ وہیت یھت

 آہتسہ مدؾ ااھٹات ٹف اپھت رپ آای افر فاہں ریھک  چنی رپ ھٹیب ایگ ۔ وغر ےس فہ آہتسہ

 ۔ اسےنم ڑھکی اس دنلب امعرت وک دےنھکی اگل ۔ اہجں وخویشں اک ڈریہ اھت

 ؟ فہ وخش ویکں ںیہن وہاپات اھت

 ؟ اےس ہی وخایشں ویکں اداس رکدیتی ںیھت

  ں اےس وھکیلھک یس ویکں  یتگ ںیہ

ن

 ؟ ہی وخش

یک وباھچڑ رشفع وہیکچ یھت وساولں  ۔ 

 

 “۔۔۔ یلین آںیھکن نج ںیم دنمسر یک التمط زیخ وموجں یس ےبوکسین ےہ ”
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اس ےن رہگی اسسن یل ۔ ہی دنبہ وھتڑا بیجع اھت ۔ ےسیج اہکوینں ںیم اکی رپوکسؿ 

یس زدنیگ ںیم ااچکن اکی وجیگ لم اجات ےہ یسک وک ، فہ بیجع ابںیت رکات ےہ افر 

شبط اٹل اجیت ےہ ۔ اہکین اک رہ رکدار ےبوکسؿ وہاجات ےہ ، اےس  سب رھپ فتق یک

 ۔۔۔۔ گل راہ اھت ہی آرایؿ وز  اکپ وکیئ وجیگ وہںو الب الب الب

 ۔ فہ اینپ یہ بیجع وسچ رپ اکلہ اس رکسمادای

 

یلین آںیھکن یکمچ “ اخومش اغیپؾ دیتی ہی آںیھکن اےنپ رحس ںیم ڑکجیت ںیہ ۔  ”

 ۔  دےنھکی فاےل وک رہھٹےن رپ وبجمر رکےںیھت ۔ اونیھک کمچ وج

 

Beauty lies 

Within your eyes 

I can't speak 
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Of what I seek 

Its mystery 

A majesty 

No purpose seems 

To fit dreams 

 

Beneath the lid 

Your eyes hid 

 

_________________________:- 
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رمہح ےن دفدھ اک الگس “ ےن ؟  وھپھپ ابعد اھبیئ یک بیج رھب دی یھت ؟ ں آپ ”

 ۔ اہھت ںیم اھتےم اافنؽ ےس وپاھچ

 

“ اہں مت بس ےک ےیل الیل اپپ ڈاؽ دےئ ےھت ںیم ےن اس یک بیج ںیم ۔  ”

 ۔ اافنؽ ےن رکسماٹہ دابیئ

 

فہ انمنمیئ“ وھپھپ ہی ملظ ےہ !  ”  ۔ 

 

یئگ رمہح اہیں ڑھکی وہ مت ۔ اجؤ دلجی ےس رمس رکف رھپ ریتصخ رکںی ۔ دری وہ ”

انعای اےس ڈوھڈنیت وہیئ اس ےک اپس آںیئ“ ےہ ےلہپ یہ بس اکومں ںیم ۔   ۔ 

 

فہ الگس اہھت ںیم اھتےم اجیٹس یک رطػ ڑبیھ“ اجریہ وہں اباب ۔  ”  ۔ 
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ابعد اھبیئ مہ ونہبں یک داعںیئ آپ ےک اسھت ںیہ ۔ اشدی ےک دعب ونر ابیج آپ  ”

ہک مہ آپ اک اباج اجبںیئ دلجی ےس  اک اباج یھبک ںیہن اجبںیئ یگ ۔ رگم اس ےس ےلہپ

ابعد ےن رکسماٹہ داب رک رمہح وک داھکی رھپ اابثت “ اینپ بیج یکلہ رکںی اشابےش ۔ 

 ۔ ںیم رس الہےت وہےئ اینپ اپٹک ےس اکی الیل اپپ اکنؽ رک اس ےک آ ے ایک

 ۔ بس یک ادکیؾ یسنہ وھچٹ یئگ یھت

 

فہ رفاہیسن وہیئ“ ابعد اھبیئ ہی طلغ ابت ےہ ۔  ”  ۔ 

 

رمہح ےن ونرانیعل وک وز  چیب ںیم اٹیسھگ“ ونر مت یہ ھچک وہک ایر اںیہن ۔  ”  ۔ 
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ونر یک ابت رپ رمہح اک ہنم ریحت ےس “ الیل اپپ دے وت راہ ےہ فہ افر ایک اچےئہ ؟  ”

 ۔ الھک ۔ ابعد ےن رکسماٹہ دابیئ

 

 “ !! اپریٹ دبؽ یل مت ےن وز  ۔ اوز  وت ریتصخ وز  ںیہن وہیئ ”

 

ابعد یک ابت رپ بس ےن ینعم زیخ رکسماوٹہں اک ابتدپ  “ ریمی ویبی وک ھچک ہن وہک ۔  ”

 ۔ ایک

 

م ۔  ”

م
 م
ہ

م ا

م
 م
ہ

ا؟ فہی اکنھکری“ ا  ۔ 

 

ااملس یک ابت رپ “ آپ بیج اخیل رکرےہ ںیہ ای ںیم ریتصخ لسنیک رکفادفں ؟  ”

 ۔ ابعد ےن رمح امیتگن اگنوہں ےس اےس داھکی
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اس ےن “ فں اسل  ں ںیہ ونر مت اولکیت ںیہن وہیتكس ںیھت ؟ اّللّ ےن دی وز  ڈریھ ”

ربارب ںیم اخومش یھٹیب ونر ےک اکؿ ںیم رسوگیش ےک ادناز ںیم اہک رگم آفاز دنلب 

 ۔ ریھک ہک بس اس یک ابت نس ےکچ ےھت

 

رعفـ ےن “ ابعد اھبیئ است اسایلں ! اب دلجی رکںی ریتصخ اک فتق وہراہ ےہ ۔  ”

ی د ھک رک اہکالکیئ رپ دنبیه ڑھگ  ۔ 

 

 “ ؟ لک کت وت ےھچ ںیھت ، است ےسیک ”
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آج یہ ااضہف وہا ےہ لمحم اک ۔ اب آپ اکنؽ رےہ ںیہ ےسیپ ای ںیم اجؤں دادا ےک  ”

ابعد ےن اکی اگنہ رعفـ ےک ربارب ںیم ڑھکی اس وھچیٹ یس یچب رپ ڈایل وج “ اپس ؟ 

 ۔ رسخ رہچہ ےئل ویفنكز یس ڑھکی یھت ۔ فہ رکسمادای

 

لمحم ےن اگنہ ااھٹ رک ابعد وک داھکی رھپ آ ے آیئ ۔ ابعد ےن اانپ “ لمحم ادرھ آف ۔  ”

 ۔ وٹبـ اےس ۔ ااای

 

بس رکسمادےئ ےھت“ اکی اھبیئ یک رطػ ےس !  ”  ۔ 

 

اہسین ےن وصعمتیم ےس اہک ۔ بس اکی “ ےھجم وز  اھٹپین اننب ےہ اھبیئ ولوگں ۔  ”

 ۔ اسھت سنہ دےئ ےھت
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 اک وشر ااھٹ ۔ بس یک دنکا ںی ادکیؾ ےب رتہ ب وہےن یگل ھچک یہ دری دعب ریتصخ

 ۔  ںیھت ۔ ونرانیعل بس ےس لم رک ویعش ےک اپس آیئ

 

ویعش ےن اس یک اشیپین رپ وبہس دےتی وہےئ اہک ۔ آںیھکن من “ وخش روہ ہشیمہ ۔  ”

 ۔ وہیئگ ںیھت

 ۔ ابعد ےک رمہاہ فہ اجیٹس ےس ارتی اسےنم یہ فہ بس ڑھکی ںیھت

 

اہسین ےن رشارت ےس اہک“ اھبیئ ذرا ابرہ اجےیئ ںو مہ وھتڑا رف ںیل ۔  ابعد ”  ۔ 

 

اس ےن “ ںیہن یئھب ۔ مت ولگ وج ریمی ویبی وک رالف وت ںیم اہکں اجؤں ںو الھب ؟  ”

 ۔ یفن ںیم رس الہای ۔ اہسین ےن ہنم وسبرا
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 ۔ فہ بس ؟ اچےتہ وہےئ وز  ونرانیعل ےس ےتلم وہےئ رفدی ںیھت

  ابرہ آےئ ۔ ونرانیعل وک ںوڑی ںیم اھٹبای ایگ ۔ ھچک یہ دری ںیمآرخاکر فہ بس

 ۔ اکی اسھت یہ یئک ںوڑایں آ ے ےھچیپ ڑسک رپ دفر اجیت داھکیئ دںی

 

و ےس اےنپ آرگ  اصػ رکےت وہےئ “ ںیم ےن اہک وز  اھت رف؟  تم ۔  ”

ن
 

اہسین ےن ٹ

 ۔ اہک

 

لمحم ےن رکسماٹہ دابیئ“ رعفـ آیپ رفیئ ںیھت ےلہپ ۔  ”  ۔ 

 

 ۔ اہں وت ایک رکفں یھنن اجؿ اک وصعمؾ دؽ ےہ اداس وہایگ ، رف؟  آایگ ”

اس ےن ابعای ےتنہپ وہےئ اہک“ ںیم ےن اہک اھت ےھجم د ھک رک بس رشفع وہاجؤ ؟   ۔ 
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ڑلویکں دعب ںیم ڑلانیل ےلہپ ایتر وہاجؤ ںوڑایں مت ولوگں ےک ااظتنر ںیم یہ ڑھکی  ”

راہمح ےن اںیہن ڈاٹپ“ ںیہ ۔   ۔ 

ہ بس ہنم وسبریت وہیئ ایتر وہےن ںیگلف  ۔ 

 

_________________________:- 

 

لمحم ےک وجش ےس “ آیب آپ نیقی ںیہن رکںی  ے ےھجم آج تہب زمہ آای ۔  ”

 ۔ ےنہک رپ رفٹن ٹیس رپ ےھٹیب اہدی افر ڈراویئگن رکےت ایعد رکسمادےئ ےھت

 

 “ ؟ افر ےھجم نیقی ویکں ںیہن آےئ ںو ”

 



Novelnagri 139 

اجےتن ںیہ ںیم دلجی یتلھگ یتلم ںیہن وہں رگم آج ےھجم اگل یہ ںیہن ویکہکن آپ  ”

ایعد ےن اےنپ اسےنم ےگل ےشیش رپ ےھچیپ “ ںیم بس ےس یلہپ دہعف لم ریہ وہں ۔ 

ونر آیپ ، ااملس آیپ ، ا؟ فہی آیپ ، اہسین آیپ ، رمہح افر رعفـ ” یھٹیب لمحم وک داھکی ۔ 

اہدی “  ےک اسھت وز  تہب زمہ آای ۔ آیپ بس تہب ایھچ ںیھت ۔ افر ابعد اھبیئ

 ۔ اویلگنں رپ اؿ بس یک یتنگ رکےن اگل

 

اس ےن ونصمیع دیجنسیگ ےس اہک“ اینت اسری آایپں لمحم ؟ دس ، دنپرہ ، ابرہ ۔  ”  

 ۔

 

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ ےھچ اہدی اھبیئ ۔  ”  ۔ 

 

فہ الص اٹکپ رپ آای“ ااھچ وھچڑف ہی اتبؤ ربایین یسیک یھت ؟  ”  ۔ 
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اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ اتپ ںیہن ، ںیم ےن ںیہن اھکیئ ۔  ”  ۔ 

 

 ؟ فاٹ ”

اس ےن رہچہ ےھچیپ ومڑا“ لمحم مہ ربایین اھکےن ےئگ ےھت راٹئ ؟   ۔ 

 

ےئگ وت ےھت اہدی اھبیئ ۔ رگم ںیم آویپں ےک اسھت یھت وت ابوتں ںیم وغشمؽ ںیم  ”

اہدی ےن دصےم ےس ںیکلپ ںیکپھج“ ےن اھک؟  ںیہن اھکای ۔   ۔ 

 

 ۔ ااھچ ؟ ں اجےن دںی ۔ اتپ ےہ فاہں وز  بس ہک رےہ ےھت لمحم اھٹپین  یتگ ےہ ”

افر ایعد آیب فاہں رقتةی بس وک ہمشچ اگل وہا ےہ ۔ ونر آیپ ، رمہح آیپ ، ا؟ فہی آیپ 

 ۔ افر رعفـ آیپ وک
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س زپاھیت ںیہ 

ھ

 

من ی

افر آپ وک اتپ ےہ رمہح آیپ وت ریمی رچیٹ ںیہ ۔ ںیمہ اوکسؽ ںیم 

اس یک ابںیت رشفع وہیئگ ںیھت ۔ فہ وپرے “ اػ  آیب فہ بس تہب اےھچ ےھت ۔  ۔

دؿ یک رسزگتش اب اؿ دفونں وک انس ریہ یھت ۔ اہدی ےن ےب زار لکش انب رک ایعد 

 ۔ وک داھکی وج بل داوتنں ںیم دابےئ ڈراویئگن رکراہ اھت

 

ر اس ےک اکونں وک ایعد ےن وغب“ ایعد دوھکی ذرا اکونں ےس وخؿ وت ںیہن ہہب راہ ؟  ”

 ۔ داھکی

 

اہدی ےب اسہتخ سنہ دای اھت“ ںیہن ، وخؿ وز  ہہب ہہب رک متخ وہاکچ ےہ ۔  ”  ۔ 
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اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ “ لمحم اب پچ رکےک وھٹیب ابیق ابںیت دعب ںیم ۔  ”

لمحم افخ وہرک ابرہ دےنھکی یگل ۔ سج اک بلطم اصػ اھت ہک ابیق اک رفس اؿ اک اخومیش 

زگر؟  اھتےس   ۔ 

 

_________________________:- 

 

وپرا رھگ ادنریھے ںیم ڈفاب وہا اھت ۔ رپوکسؿ یس اخومیش ےن اانپ ڈریہ امجای وہا اھت ۔ 

نچک ےس آیت ٹھک ٹپ یک آفازںی اس انسےٹ ںیم للخ دیپا رکریہ ںیھت ۔ فہ 

فزر ےنہپ فہ زیتی ےس بیس اکٹ رک وجرس ںیم ڈاؽ راہ اھت ۔ ایسـ یٹ رشٹ افر ایسـ رٹا

  انب راہ اھت ۔ ادکیؾ وجرس ےک ےنلچ یک آفاز رپ انساٹ ڑہڑباای

ن

 ۔ رػ یلح  ںیم ڑھکا ش

  الگس ںیم ڈاؽ راہ اھت ۔ الگس ڈش ںیم رھک رک فہ رفجی ےک اپس 

ن

ھچک دری دعب فہ ش

 ۔ آای
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 رفجی ےس اپین یک وبلت اکنیل ، رفجی دنب ایک ، نچک یک یتب اھجبیئ رھپ الفجن ےس زگر رک

 ۔ ڑیسایھں ڑچاتھ وہا افرپ آای

لمحم ےک رمکے ےک درفازے رپ یکلہ یس دکتس دی ۔ رھپ درفازہ وھکؽ رک ادنر آای 

۔ فہ ڈیب رپ یٹیل یھت ۔ اس ےن وسچئ وبرڈ رپ اہھت امر ےک الٹئ آؿ یک ۔ وپرا رمکہ 

 ۔ ادکیؾ رفینش ںیم اہن ایگ

 

از اس ےک اکونں ںیم لمحم یک نکھت ےس رھبوپر آف“ آیب ںیم وس ریہ وہں ۔  ”

 ۔ ۔ ای

 

  یپ ول مت ےن ھچک اھکای وز  ںیہن ےہ ۔  ”

ن

اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ “ ےلہپ ش

 ۔ لمحم یک رظنںی اس ےک اہھت ںیم وموجد الگس رپ ںیئگ ۔ فہ آراؾ ےس اھٹ یھٹیب
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ایعد ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ فہ رکسمادی“ آپ ےن انبای ےہ ؟  ”  ۔ 

ایعد ےن الگس اےس امھتایاس ےک ربارب ںیم ھٹیب رک   ۔ 

 

  “ حبص اوکسؽ ےس یٹھچ ےہ وت آراؾ ےس وسیت رانہ ، ےھجم وز  وسےن دانی ۔  ”

ن

ش

 ۔ ےتیپ وہےئ لمحم ےن رکسماٹہ دابیئ

 

 حبص مہ دلجی اںیھٹ  ے ، فاک رپ اجںیئ  ے ، فاسپ آرک ؟ ہتش انبںیئ  ے ، رھپ ”

 ۔۔۔

ریمے رمکے یک وز  ۔ اہدی رھپ آپ ےک رمکے یک گنٹیس جنیچ رکںی  ے افر 

اس ےن وپرا الپؿ رتہ ب دای“ اھبیئ وک وز  البںیل  ے ۔   ۔ 
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ہی اکؾ اےنپ اہدی اھبیئ ےک اسھت رک؟  ، ںیم کھت ایگ وہں تہب اسرا ۔ ےھجم وس؟  ےہ  ”

اس ےن الگس اس ےس ےل رک اسڈیئ لبیٹ راھک“ افر ڈریھ اسرا وس؟  ےہ ۔   ۔ 

 

یئک ابر ںیکلپ ںیکپھج ۔ ایعد رکسمادایاس ےن وصعمتیم ےس “ آیب !!  ”  ۔ 

 

م یک ابت ابلکل وز  ںیہن اٹںیل  ”
 
ج
ی 

م ! حبص یک حبص دںیھکی  ے ۔ 
 
ج
ی 

وساجؤ آیب یک اجمن 

م ےک رہ مکح رپ رس اکھجںیئ  ے ۔ 
 
ج
ی 

فہ الھکلھک رک سنہ دی یھت“  ے ،   ۔ 

 

 “ ! آپ بس ےس اےھچ اھبیئ ںیہ آیب ”

 

 اتپ لچ ایگ ؟ ں مت ابرہ  ےج کت اج یت ریہ وہ وت ٹپ اجاتن وہں ، اب وس اجف ۔ اباب وک ”

 “ ۔ اجؤں ںو ںیم
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ایعد ےن وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی“ آیب ! اکی آرخی ابت ۔  ”  ۔ 

 

مہ اغلری ںیہن وہ ےتک ؟ بلطم فہ آج نج ےس ںیم یلم ےھجم فہ تہب اےھچ ےگل  ”

ایعد ےن لکشمب وخد وک ہنم وسبرےن ےس رفاک“ تہب زایدہ ۔   ۔ 

 

 افر ارگ ںیم وہکں ہک ںیم نج ےس الم ”

ذنہ ےک رپدفں رپ آري  ؿ رعػ وجیگ اباب ےن دکتس دی“ فہ اےھچ ںیہن ےھت وت ؟   

 ۔

 

“ وت ۔۔۔۔۔۔۔ وت ہی ہک آپ طلغ ہہک رےہ ںیہ سب ےھجم اھجمسےن ےک ےئل ۔  ”

 ۔ رنفےھٹ ادناز ںیم اہک ایگ
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فہ رکسماای“ دھجمسار لمحم ۔  ”  ۔ 

 

لمحم “  آیدنی ! آپ ےک ااب اجؿ ےل ںیل  ے ریمی ۔ اب وساجںیئ لمحم ”

 ۔ رکسمایئ ۔ رھپ اس ےک اکؿ ےک رقبی یکھج

 

ایعد یک “ ریمے ااب یھبک وز  لمحم آیدنی یک اجؿ ںیہن ںیل  ے آیب ۔  ”

رکسماٹہ رہگی وہیئ ۔ اس ےن تبحم اپش رظنفں ےس اینپ نہب وک داھکی وج یھبک 

 ۔ اھبكر اےس الوجاب رکدیتی یھت

 

 “ ! بش ریخب اجمن آیب ”
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م !  ”
 
ج
ی 

فہ ڈیب ےس ااھٹ ۔ اسڈیئ لبیٹ ےس الگس ااھٹای ، رمکے یک “ بش ریخب اجمن 

الٹئ دنب یک افر ابرہ الچ ایگ ۔ رمکے اک درفازہ دنب وہےن یک آفاز رپ لمحم ےن رس ااھٹ 

 ۔ رک دنب درفازے وک داھکی رھپ ےکٹھج ےس رس ےیکت رپ رگاای

 

اس “ ےک اعمےلم ںیم ھجم ےس زایدہ وخش بیصن وہاتکس ےہ ؟ ایک وکیئ وتبحمں  ”

رہ یسک ےک اپس ” ےن وخد ےس وساؽ ایک ۔ رھپ وخد یہ وجاب ںیم یفن ںیم رس الہای ۔ 

اس ےن رکسماےت وہےئ تھچ رپ “ ایعد آیب افر اہدی اھبیئ وھتڑی ہن وہےت ںیہ ۔ 

است روگنں یک ڑلي  ں ےتکٹل افونس وک داھکی ۔ د رگن اک افونس سج رپ ےشیش یک 

 ۔ اھجرل یک وصرت ںیم رگی وہیئ ںیھت ۔ است رگن وقس زقح ےک

 

_________________________:- 
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فہ وصےف رپ یھٹیب ومابلئ رپ یگل یھت بج ےھچیپ ےس آري  ؿ یک آفاز آیئ “ ہی ول ۔  ”

 ۔ اس ےن ڑم رک اےس داھکی وج دفونں اہوھتں ںیم آرکسئمی اھتےم اےس د ھک راہ اھت

 ۔

 

فہ ریحاؿ وہیئ ۔ آري  ؿ افر اانت یخس ؟ بک ؟ ےسیک“ ریمے ےئل ؟  ”  ؟ 

 

فہ آرکسئمی اےس ۔ ااات “ اہں ۔ ابیق اسرے ریمے دنمش ےھٹیب ںیہ اہیں ۔  ”

 ۔ دنكےھ ااکچےت وہےئ اس ےک اسےنم رےھک وصےف رپ ھٹیب ایگ

 

ےن آرکسئمی اس “ اؾ ۔۔۔ ریخ الھبیئ یک ادیم وت ھجم ےس وز  تم رانھک آري  ؿ ۔  ”

 ۔ اک ررپی اٹہےت وہےئ اہک
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فہ اٹگن رپ اٹگن رےھک اب ارد رگد اک اجزئہ ےل “ اینت لقع ےہ ھجم ںیم رتحمہم ۔  ”

ا  ڈاےل اےس رظن ادناز رکںیت 

 

گٹ
م
 ھ
ج

راہ اھت ۔ اس ےک داںیئ رطػ فاےل وصےف رپ 

فہ بس اشدی یک وصتریںی دےنھکی ںیم رصمفػ ںیھت ۔ رعفہ اسےنم یھٹیب اب 

آرکسئمی اھک ریہ یھت افر اس ےک ربارب ںیم اصحل اتکب اھتےم وپری وتہج ےس 

 ۔ اطمہعل رکےن ںیم رصمفػ اھت

رھگ ےک ڑبے بلطم وخانیت افر رمدفں یک رعہشی افر اراغمؿ ےک رمکے ںیم 

اجنےن وکؿ یس گنٹیم وہریہ یھت ۔ ونرانیعل اک فہمیل وہےئ ہتفہ وہےن فاال اھت اب 

ی اکپ رےہ ےھتاجنےن ہی ڑبے ایک ڑچھک  ۔ 

 ! اس ےن رہگی اسسن یل ۔ ھچک وز  اس ےک بلطم اک ںیہن اھت اہیں

 

 “ ؟ رعفـ اکجل وپرا وہایگ اہمترا ”
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فہ رپوجش وہیئ“ ہن ۔ آرخی اسؽ ےہ رھپ ویین ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا ۔ اصحل ےن اتکب ےس “ سب زپھ زپھ رک رم اج؟  مت ولگ ۔  ”

رعفـ ےن ؟ ک ےس اتلسھپ ہمشچ فاسپ ؟ ک رپ اکٹایرظن ااھٹ رک اےس داھکی ۔   ۔ 

 

اصحل ےن اتکب دنب رکےک اسڈیئ رپ “ رعفـ ، اوب ےن آري  ؿ وک این بقل دای ےہ ۔  ”

ریھک ۔ بس اخومش وہرک اصحل وک دےنھکی ںیگل ۔ آري  ؿ اک این بقل بلطم اےس زچ 

 ! رکےن اک این ومعق

 

ےک بقل ےس “  ڍرچق ر” بن ےس آري  ؿ ادمح اصبح وک اےنپ دپر رتحمؾ یک اج ”

بس یک ادکیؾ یسنہ وھچیٹ یھت ۔ آري  ؿ دبزمہ وہا“ ونازا ایگ ےہ ۔   ۔ 
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رعفـ رگدؿ رگا رک لسلسم سنہ ریہ یھت ۔ ابیق بس “ ہی تسم اھت اصحل اھبیئ ۔  ”

 ۔ وز  یسنہ رفےنک یک وکشش ںیم ےباحؽ وہریہ ںیھت

 

یک وکیئ افلئ آسف اچنہپدے ۔  درالص وہا ہی ہک اوب ےن اےس اہک دلجی ےس اوب ”

ہی اصبح زادے اجےتن وہےئ وز  ہک ؟ مظ آابد فایل ڑسک رپ رٹکفی وہیت ےہ ، 

یسک یک ریپفی رکےت وہےئ فںیہ ںوڑی ےل ےئگ ۔ رتحمؾ ااسی رٹکفی ںیم ےسنھپ ہک اوب 

 ۔ وک افلئ نیت وٹنھگں دعب یلم

 ے ےنلچ فایل ڑیھب ڑیھب وز  ایسی یہ وہیت ےہ ۔ د ھک ریہ وہیت ےہ ہک اس ےک آ

 اھکیئ ںیم رگریہ ےہ ، رھپ وز  ایس ڑیھب ےک ےھچیپ یتلچ ےہ افر وخد وز  اھکیئ ںیم

 “۔۔۔
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فہ د ضیمق “ ہی بقل وز  بیصن فاولں وک ےتلم ںیہ ، مت ولگ ایک اجون ؟  ”

 ۔ اھجڑےت وہےئ اھٹ ڑھکا وہا

 

رعفـ ےن رکسماٹہ دابیئ“ رکدی ہن اپلگ ڑیھب فایل ابت ۔  ”  ۔ 

 

فہ اےس وھگرات وہا ڑیسویھں یک رطػ ڑباھ“ مت ےس وت ںیم اتٹپن وہں روک ذرا ۔  ”  ۔ 

 

فہ ومابلئ ریتھک اھٹ ڑھکی وہیئ“ اکی دؾ اکھچس بقل دای ےہ اچوچ ےن اےس ۔  ”  

 ۔

 

فہ اےس آفازںی دیتی اس ےک ےھچیپ یکپل ۔ اصحل ےن رھپ ےس “ آرایؿ ابت ونس ۔  ”

 ۔ اتکب ااھٹ یل
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” فہ اس ےک ےھچیپ اھب یت ڑیسویھں کت آیئ ۔ آري  ؿ ےن ڑم “ ونس ایر ۔آري  ؿ ابت 

 ۔ رک افخ افخ یس رظنفں ےس اےس داھکی

 

 “ ؟ ایک ےہ ”

 

آرایؿ اس ےس اکی “ ںیم ہہک ریہ یھت اشؾ وک ںیمہ ابرہ ےل ولچ آفگنٹ رپ ۔  ”

ڑیسیھ افرپ ڑھکا اھت ۔ فہ اےنپ وھچےٹ مد افر رھپ ےچین ڑھکے وہےن یک فہج ےس 

دی وھچیٹ گل ریہ یھتزم  ۔ 

 

 “ ؟ رفی ںیم ”
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 کیلب گنلیم فایل “ وھچیٹ زکؿ ےک ےئل اانت ںیہن رک ےتک مت ؟  ”

ن 

اس یک اومیش

 ! اعدت

 

ںیہن رکاتکس ، ویکہکن وھچیٹ زکؿ ایلیک ںیہن ےہ اس ےک اسھت وپری وفج ےہ ۔  ”

فہ دبزمہ وہیئ“ ریمی بیج رپ رمح اھکؤ رعفـ ۔  ۔ 

 

 “ ۔  یھبک ابت امؿ وز  ایل رکفیئھب ایک ےہ ؟ یھبک ”

 

اس ےن آںیھکن “ ااھچ کیھٹ ےہ حبص ےل اجؤں ںو آج ومڈ ںیہن ےہ ریما ۔ ”

 ۔ امھگںیئ

 

 “ ؟ حبص وت مت ولگ اجرےہ وہ ؟ ں ”
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رعفـ ےن “ ںیہن ، ںیم ںیہن اجراہ اکی ہتفہ  ںیہ وہں ، ابیق بس اجرےہ ںیہ ۔ ”

 ۔ ےتھجمس وہےئ اابثت ںیم ےس الہای

 

اس ےن نیقی داہین رک؟  اچیہ ۔آري  ؿ ےک وبلں “ ےھجم رٹاخ وت ںیہن رےہ ؟ ں ؟ مت  ”

رپ رکسماٹہ دفڑ یئگ ۔ فہ اکی ڑیسیھ ےچین ارتا ۔ آہتسہ ےس اس ےک اکؿ ےک اپس 

 ۔ اکھج

 

رکسمایت “مت بک ےس ریمے ارادفں ےس ابربخ وہےن یگل وہ سم رعفـ اغلری ؟  ”

 ۔ وہیئ آفاز اےس اپت یئگ یھت
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فہ الچیئ ۔ آري  ؿ ےن رکسماےت “ کی ربمن ےک ڈنچرے ااسنؿ وہ آري  ؿ ۔ مت ا ”

 ۔ وہےئ ےس رس وک مخ دای

 

دادی وک اتبات وہں اؿ یک وپیت وخد ےس نیت اسؽ ڑبے زکؿ وک ڈنچرا ہہک ریہ ےہ  ”

فہ ٹنیپ یک اپسٹک ںیم اہھت ڈاےل افرپ  یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ رعفـ “۔ روک ذرا مت ۔ 

 ۔ ڑگڑبایئ

 

روک وتافےئ  ”  “۔ 

 

 “۔ اب دنبہ ذماؼ وز  ہن رکے ”

 



Novelnagri 158 

فہ الچیت وہیئ اس ےک ےھچیپ اھبیگ یھت رگم فہ اؿ ینس رکات “ آري  ؿ روک ومےٹ ۔ ”

 ۔ رعہشی ےک رمکے یک رطػ ڑبھ ایگ اھت

اھٹہ یک آفاز رپ رمکے اک درفازہ دنب وہےت یہ رعفـ ےک ڑبےتھ مدومں وک ربکی ےگل 

 رظن آ

 

 

 

 

ریہ یھت۔ اےس اینپ اشتم اب ي  ۔ 

 

_________________________:- 

 

االرؾ یک یلہپ یٹنھگ ےک ےتجب یہ اس ےن ٹھج ےس آںیھکن وھکںیل ۔ اشؾ ےک اپچن 

 ۔ جب رےہ ےھت ۔ اےس ےھچ  ےج الربئریی اج؟  اھت

رفشی وہےن ، وجس ےنیپ ، ایم اوب ےس السؾ رکےن ںیم اےس سیب ٹنم ےنگل ےھت ۔ 

رھگ ےس الربئریی کت اک راہتس سیب ٹنم اک اھت ۔ راےتس ںیم رٹکفی یک فہج ےس اپچن 

ٹنم اضعئ وہےن اک وز  دخہش اھت ۔ ابیق دنپرہ ٹنم ںیم اےس اعایلؿ وک اکؽ رک ےک 
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ےنپ اکی الکس ولیف یک تعیبط ولعمؾ رکین یھت ، اس ےس رپیپز اک رزٹل وپانھچ اھت ، ا

 ۔ اےنپ ےئل اکی دف اتکںیب اوشی رکفاین ںیھت ۔ فتق تہب مک اھت اس ےک اپس

 وورٹیل ےک ذرےعی فہ اےنپ اکومں یک ٹسل ایتر رکےک اکی 
ٹ لکن
ک

اےنپ دامغ ںیم ٹف 

 وونشیل ںیم فہ فےسی وز  سیت
ٹ لکن
ک

 ڈنكیس ٹنم یک وز  اتریخ ےئک انب ڈیب ےس ااھٹ ۔ اس 

 ۔ اضعئ رکاکچ اھت

اکی رظن دویار رپ یتکٹل ڑھگی وک داھکی ۔ اےس رصػ ون وٹنمں ںیم رفشی وہ؟  اھت ۔ فہ 

 ۔ وفرا ڈرگنسی رفؾ یک رطػ ڑبھ ایگ

 

اس اک رمکـ رھگ یک دفرسی زنمؽ رپ اھت ۔ اہجزی اسزئ ڈیب ےک اسےنم ےشیش یک دویار یک 

ے افر الین آامسؿ رظن آراہ اھت ۔ رطح یک ڑھکیک یھت اہجں ےس زبس درتخ ، وپد

داںیئ رطػ اھگنسر زیم ریھک یھت افر ابںیئ رطػ اڈٹسی لبیٹ سج رپ اتکںیب ہشیمہ 
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یک رطح اینپ رتہ ب ںیم وموجد ںیھت ۔ اس ےک رمکے یک رہ زیچ اس ےک ہقیلس دنم 

 ۔ وہےن اک االعؿ رکےت یتکھت ںیہن یھت

 

ؾ جب ااھٹ ۔ رمکے ںیم اھچیئ اخومیش اسڈیئ لبیٹ رپ زپا اس اک اخومش ومابلئ ادکی

ںیم اراعتش دیپا وہا ۔ ھچک دری لسلسم ےنجب ےک دعب ومابلئ رھپ ےس اخومش وہایگ 

 ۔ افر اکی ٹنم ےک فےفق ےس دفابرہ ےنجب اگل

ون ٹنم ےک دعب بج فہ رفشی وہرک رمکے ںیم آای وت ومابلئ جب راہ اھت ۔ اس ےن 

اھکل اگمگج راہ اھت ۔ ارگ فہ اوز  اعایلؿ “ اعایلؿ  ”ومابلئ ااھٹ رک داھکی وت ارکسنی رپ 

ےس ابت رکےل وت اس ےک نیت ٹنم چب  ےتک ںیہ ۔ اس ےن وفرا ومابلئ اکؿ ےس 

اگلای افر اھگنسر زیم ےک اپس آای ۔ ابؽ انبےت وہےئ فہ اعایلؿ ےس اس ےک رپیپز ےک 

ؽ وک اس ےک قلعتم وپھچ راہ اھت ۔ اس یک اھبری افر دیجنسـ آفاز رمکے ےک اموح

ربع ےس زمدی داب ریہ یھت ۔ ڑھگی ےتنہپ وہےئ فہ اعایلؿ ےس اس ےک رھگ فاولں 
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ےک قلعتم وپھچ راہ اھت سج ےک دعب اےس زمدی رصػ اکی ٹنم اس ےس ابت رکین 

 ۔ یھت

 ۔ ڑیسویھں ےک ذرےعی ےچین آرک فہ نچک ںیم آای

رپ ھٹیب رک ومابلئ اس ےک وجس اک الگس اسےنم یہ لبیٹ رپ راھک اھت ۔ اس ےن رکیس 

ونہز اکؿ ےس اگلےئ وجس اک الگس وبلں ےس اگلای ۔ وجس متخ رکےک اس ےن اعایلؿ 

وک اولدایع املکت ےہک افر اھٹ رک الجن ںیم آای ۔ اےنپ ایم اوب وک دخا احظف ےنہک افر اؿ 

ےس دنچ اکی ابںیت رکےن ںیم اےس است ٹنم ےگل ےھت افر اکی ٹنم اپرگنك 

ےنل ںیماریای ےس ںوڑی اکن  ۔ 

وپرے سیب ٹنم دعب فہ رھگ ےس لکن اکچ اھت ۔ ںوڑی یک راتفر بسح ومعمؽ ؟ رلم 

یھت ۔ آج تمسق اس اک اسھت دے ریہ یھت ، رٹکفی ہن وہےن ےک ربارب یھت وس 

اس ےک اپچن ٹنم چب ےئگ ےھت ۔ سیب ٹنم دعب فہ الربئریی ںیم دالخ وہا ۔ ٹنیپ 

المےن ےک دعب اس ےن ومابلئ اکؿ ےس اگلای یک اپٹک ےس ومابلئ اکنؽ رک ھچک ربمن 
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افر یسک اتکب یک التش ںیم رسکی اھچےنن اگل ۔ اچر ٹنم اےس اتکب التےنش افر 

 اےنپ الکس ولیف یک ایعدت ںیم ےگل ےھت ۔ اتکب اوشی رکفاےن ںیم اکی ٹنم افر

 ۔۔۔۔

اینپ لبیٹ یک رطػ اجےت وہےئ اس یک یسک ےک اسھت زفر دار ارک وہیئ ۔ اس ےن 

 لھبن ےک ذعمرت رکین اچیہ رگم اقملب وک د ھک رک اافلظ وبلں رپ دؾ وتڑ ےئگ ۔ 

اھت ۔ اابؿ “ اابؿ اغلری ” اقملب وز  اےس اچہپؿ ایگ اھت ۔ فہ اس اک اکجل اک دفتس 

ے ےک ےئل اہھت آ ے ڑباھای
ج
ف

 ۔ ےن رکسماےت وہےئ اصم

 

وہ ےتک ےھت ۔ فہ  اابؿ ےک اسھت ارگ فہ ےھٹیب وت اس ےک دنپرـ ےس سیب ٹنم اضعئ

اؿ سیب وٹنمں اک دمافا رات وک دلجی وس رک حبص دلجی اھٹ رک ، ویوینریٹس ںیم ربکی 

اٹمئ ںیم اکؾ رکےک ، وسلش ڈیمای اک حبص اامعتسؽ وتلمی رک ےک رکاتکس اھت ۔ اقملب 
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اس اک رگجی دفتس اابؿ اھت ، دفتس ےس ڑبھ رک ھچک ںیہن ۔ دس ڈنكیسز دعب فہ اس 

ےن ےک اجبےئ اس ےس ےلگ لم راہ اھتےس اصمہحف رک  ۔ 

اابؿ وک اچےئ یک دوعت دےنی افر اےس نیٹنیک ںیم اھٹبےن ںیم اےس نیت ٹنم ےگل 

 ۔ اکی ٹنم اچےئ وگماےن ںیم افر اکی ٹنم اابؿ ےس ریختی ولعمؾ رکےن ںیم

 ۔

اب اس ےک اپس دنپرہ ٹنم ےھت ۔ فہ اؿ دنپرہ وٹنمں ںیم آراؾ ےس اابؿ ےس 

 ۔  افر دنچ ڈنكیسفں ےک دعب فـ اینپ وسچ وک  لم اک رگن دے راہ اھتابت رکاتکس اھت

نیٹنیک ںیم ڑکلی یک زیم ےک اسےنم رکیس رےھک اس رپ اھٹیب ایسـ ٹنیپ رشٹ افر 

“ دیحر  الہبئ” افر “ دیحر اہیمش ” اھت ۔ “ دعس اہیمش ” ایسـ ٹکیج ںیم وبلمس فہ ڑلاک 

 ! اک اولکات اٹیب دعس اہیمش ےسج ولگ رفوبٹ ےتہک ےھت

_________________________:- 

 



Novelnagri 164 

؟ ہتش رکےت وہےئ ا؟ فہی ےن االعؿ ایک ۔ “ اباب ےھجم افر اہسین وک اجہعم اج؟  ےہ ۔  ”

 ۔ بس اس یک رطػ وتمہج وہےئ

 

وہں دنی یک میلعت  اماش ءاّلل تہب ااھچ ہلصیف ایک مت دفونں ےن ۔ ںیم وت یتہک ریتہ ”

احلص رکف بس داین اک ایک ےہ دنبہ آج ےہ لک ںیہن ۔ ہی ڈرگایں وھتڑی اکؾ آںیئ 

رعہشی ےن اھجمسےن ےک ادناز ںیم اہک ۔ بس ےن ضحم “ یگ آرخت ںیم ۔ 

 ۔ رکسماےن رپ اافتک ایک

 

رفاقؿ ےن وجس اک الگس لبیٹ رپ ر ےتھ “ ےنتک اسؽ اک وکرس رک؟  ےہ ےچب ؟  ”

 ۔ وہےئ اہک
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ا؟ فہی ےن رپزعؾ ےجہل “ اکی اسؽ اک اچوچ ، رھپ ااشن ءاّللّ یب یب اے رکفں یگ ۔  ”

 ۔ ںیم اہک

 

رتہب ےہ ۔ اابؿ آج ویوینریٹس ںیہن اج؟  ںیہمت وت اؿ دفونں ےک ےئل وکیئ اجہعم  ”

فہ اب اابؿ یک رطػ وتمہج وہےئ“ دوھکی ۔ اتہک دلج یہ زپاھیئ رشفع وہ ۔   ۔ 

 

 “ ۔ یج کیھٹ ےہ اباب ”

 

“ اکی اسؽ دعب ریمے ابرے ںیم وز  بس اےسی یہ ابت رکرےہ وہےگن ؟ ں ۔  ”

رعفـ ےن رسحت رھبے ادناز ںیم اہک ۔ بس رکسمادےئ ۔ اجےتن ےھت اےس 

 ۔ ویوینریٹس اجےن اک ونجؿ اھت
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 “ ۔ یھبک اؿ اش ءاّللّ وز  ہہک دای رکف ”

 ۔ راہمح ےن اےس وھگرا

 

آپ رپاشیؿ ہن وہں رمےن ےس ےلہپ ویین رضفر اجؤں یگ  اؿ اشاّللّ اؿ اش ءاّللّ ، ”

اس ےن داتن اکنےل“ ۔   ۔ 

 

ا؟ فہی ےن اےس وھگرا“ سب وہیئگ اہمتری وکباس رشفع ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ یج وہیئگ ۔ متخ وز  وہیئگ آپ ٹیل ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

رپ فہ  ویعش ےک آںیھکن داھکےن“ رعفـ ڑبی نہب ےس اےسی ابت رکےت ںیہ ۔  ”

 ۔ ادکیؾ پچ وہیئ
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زیمت وت ڑلیک وک وھچ رک یہ ںیہن زگری ۔ آري  ؿ ےک اسھت زابؿ ڑلایت رھپیت ےہ ۔  ”

رعہشی یک ابت رپ رعفہ ےن وچکن رک آري  ؿ وک “ ذرا وج یسک اک احلظ رک ےل ہی ڑلیک ۔ 

داھکی وج وجس اک الگس وبلں ےس اگلےئ رکسماٹہ اپھچےن یک وکشش رکراہ اھت ۔ لک 

اٹن ںیہن زپی یھت یھبت اےس اگل آري  ؿ ےن دادی وک ھچک ںیہن اتبای رگم فہ وتاےس ڈ  

 ۔۔۔

 ۔ اس ےن داتن ےسیپ

 

رعفـ ربی ابت ےچب ۔ ڑبا ےہ فہ مت ےس  ہکل بس ڑبے ںیہ مت ےس ۔ ادب ےس  ”

ویعش ےک ےنہک رپ اس ےن رس اکھجای“ ابت ایک رکف ۔   ۔ 
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 ۔ بس آہتسہ آہتسہ لبیٹ ےس فہ اب پچ اچپ اھک؟  اھکےن یگل“ وسری اباب ۔  ”

اھٹ رےہ ےھت ۔ آرخ ںیم سب فہ بس یہ رہ یئگ ںیھت ۔ افر یف ااحلؽ اؿ اک اےنھٹ اک وکیئ 

 ۔ ومڈ ںیہن اھت وس وییہن ادرھ ادرھ یک ابوتں ںیم رصمفػ وہںیئگ

 

_________________________:- 

 

ڈارئی ےک افراؼ رفنش حبص ںیم وہا ےک دنچ وھجوکنں ےن ڑکلی یک زیم رپ زپی اس 

 ۔ ےٹلپ ۔ امیض یک دنچ ایدںی احؽ ےک اسھت ےنلم ںیگل

 

الفجن ںیم دالخ وہےت وہےئ اس ےن دنلب آفاز “ احرث آیدنی اہکں ںیہ ایم ؟  ”

 ۔ ںیم وپاھچ
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اس ےن آںیھکن ڑیکس رک “ رشؾ رکف اعدی ابپ اک ؟ ؾ ےل رےہ وہ ۔ اباب وہک ۔  ”

رےن ںیم رصمفػ اھتوصےف یک رطػ داھکی اہجں وکیئ اےس وھگ  ۔ 

 

“ اباب اک ؟ ؾ راھک یہ اس ےئل ایگ ےہ اتہک ؟ ؾ ےس اکپرا اجےئ رھپ ہلئسم اہکں ےہ ؟  ”

 ۔ اس ےن داتن اکنےل

 

 “ ۔ ڑبفں یک زعت رکےت ںیہ ، اںیہن ؟ ؾ ےس ںیہن اکپرےت ”

 

دنكےھ “ رگم احرث آیدنی ھجم ےس رصػ سیب سیت اسؽ یہ وت ڑبے ںیہ ۔  ”

 ۔  ےس وجاب دایااکچ رک الرپفایہ

 

 “ ۔ اعدی دسرھ اجؤ ”
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 “ ۔ احرث آیدنی دسرھے آج کت ؟ ںیہن ؟ ں ںیم وت رھپ اؿ یہ اک اٹیب وہں ”

 

اہقین ےن پت رک اہک“ ای اّللّ ، ںیم ایک رکفں اہمترا اعدی ؟  ”  ۔ 

 

بسح “ وگؽ وگؽ رک ےک یسک ابؽ یک رطح احرث آیدنی ےک رس رپ امردںی ۔  ”

ں ںیم دابےئاعدت اس ےن بل داوتن  ۔ 

 

فہ وصےف ےس اےنھٹ ںیگل“ ادرھ آؤ مت ذرا ۔  ”  ۔  

 

 “ ؟ چس ںیم وگؽ وگؽ رکےن فایل ںیہ ”
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 ۔ ںیہن ، ںیہمت اہمترے ابپ ےک اپس ےل رک اجریہ وہں ۔ تہب اڑگ ےئگ وہ مت ”

“ 

 

اہقین ےن “ احرث آیدنی وخد اڑگے وہےئ ںیہ ، ےھجم ےسیک دساھرںی  ے ۔  ”

داھکیریحت ےس اےس   ۔ 

 

 “ ؟ اافغتسر ںیہمت سک ےن اہک اہمترے اباب اڑگے وہےئ ںیہ ”

 

فیہ الرپفاہ ادناز“ دادا ےتہک ںیہ ، اڑگی وہیئ افالد ےہ ریمی ۔  ”  ! 

 

م ”

م
م
م

 

ی

 “۔۔۔۔۔ اعدی 

 



Novelnagri 172 

 “۔۔۔۔۔۔ یج ںیم ”

 

 “ ۔ ٹپ اجؤ  ے ”

 

 “ ۔ احرث آیدنی اچب ںیل  ے ”

 

 “ ۔ ایاہلل ےھجم ربص دںی ”

 

ںیگن ، اوز  سب ھچک یہ دری ںیم احرث آیدنی وز  آےن فاےل ںیہ ۔ تمہ وز  ام ”

اہقین ےن الوجاب وہ رک اےس داھکی“   ۔ 

 

آہتسہ آہتسہ ےتسنہ وہےئ فہ ادکیؾ رگدؿ رگا رک سنہ دای اھت“ یہ یہ ۔ یہ یہ ۔ ”  ۔ 
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 “ ؟ ہی ےسیک سنہ رےہ وہ اعدی ”

 

ےن داتن اکنےل اس“آیدنی اصبح ےن اھکسای ےہ اےسی انسنہ ۔  ”  ۔ 

 

فہ اےس ۔ اےن ےک ےئل آ ے آںیئ یھبت یسک ےن اےس ےھچیپ “ مت وت ادرھ آف ۔ ”

ےس وگد ںیم ااھٹ ایل ۔ اہقین ےن اسےنم داھکی اہجں احرث اینپ وپری فاجتہ ےک 

 ۔ اسھت اعدی وک وگد ںیم ےئل اس ایپر رکرےہ ےھت

 

ارک وپاھچاوہنں ےن رکسم“ ویکں دفڑارےہ وہ اینپ امں وک اعدی ؟  ”  ۔ 
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اس ےک وجاب رپ اہقین ےن احرث “ دفڑ؟  ایھچ ابت وہیت ےہ آیدنی اصبح !  ”

 ۔ وک وھگرا وج بل داوتنں ںیم دابےئ رکسمارےہ ےھت

 

 “ ؟ د ھک رےہ ںیہ آپ اےس ”

 

 “ ؟ اعدی ںیم ںیہمت د ھک راہ وہں ؟ ں ”

 

ٹف ےس وجاب آای“ یج ابلکل آیدنی اصبح ۔ ”  ۔ 

 

 ۔  رفاہیسن وہیئاہقین“ احرث !!  ”
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اعدی  ےک اکی ادا ےس ےنہک رپ اہقین ےک “ےئیہک اعدی یک اولکیت اامں ااجزت ےہ ۔  ”

 ۔ بل رکسماٹہ ںیم ڈےلھ

 

فہ احرث یک وگد ںیم “ ایوہففف ! ںیم ےن انم ایل آپ یک ویبی وک آیدنی اصبح ۔  ”

 ۔ االھچ

 ۔۔ فہ دفونں اس یک ابت رپ سنہ دےئ ےھت

 

۔ وہا ےن ےب نیچ وہرک فرؼ انٹلپ اچاہ نکیل فہ مھت یئگاکی ہحفص متخ وہا   ۔ 

ارگ احؽ ںیم یتلچ اہکین ںیم امیض اکی یہ ابر وھکؽ رک رھک دای اجےئ وت اہکین اانپ ارث 

 ! وھک دیتی ےہ

وہا ٹلپ یئگ ۔ یسک ےن آ ے ڑبھ رک زفر ےس ڈارئی دنب یک ۔ وکیئ ےبنیچ وہا ، یسک 

 !  وہیئ ، وکیئ ھٹا ااھٹےک زمخ رکدیے ےئگ ۔ یسک یک رفح ینلھچ
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_________________________:- 

 

اشؾ ےک اس رہپ ڑسک رپ ااک داک یہ ںوڑایں زگر ریہ ںیھت ۔ یکلہ یکلہ وہا ےک 

وھجوکنں اک زمہ ےتیل وہےئ فہ اچرفں ڑسک ےک انکرے رپ لچ رےہ ےھت ۔ اہسین ، 

ےبزعیت رپ ہنم  الھےئ ا؟ فہی افر آري  ؿ آ ے آ ے لچ رےہ ےھت ہكبج فہ حبص فایل 

 ۔ ڑسک وک وھگریت وہیئ اؿ ےک ےھچیپ لچ ریہ یھت

 

 “ ! ںیم اہمتری اٹںیگن وتڑ دفیگن آري  ؿ ”

 

اؿ یک گنج اؿ دفونں ےک دیپا “ ںیم اہمتری ہی یبمل زابؿ اکٹ دفاگن ا؟ فہی !  ”

وہےن ےک دعب ےس رشفع وہیئ یھت ۔ دفونں ےک درایمؿ سیتھچ اک آڑکہ اھت سج اک 
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اس فتق دفونں یک اکی دفرسے ےک الخػ یتلچ زابںین دے ریہ ںیھت وبثت  

 ۔

 

 “ ۔ ہنم دنب رکول اانپ مت فرہن  ںیہ یسک ںوڑی ےک ےچین دے دفں یگ ”

 

 “۔ ںیم ںیہمت یسک رٹک ےک آ ے کنیھپ دفں ںو ”

 

 “۔ ںیم اجنگ رکدفں یگ ںیہمت ”

 

 “ ۔ ںیم ںیہمت ااٹل اکٹل دفں ںو ”

 

فاہطس ےہسب رکدف ایر دخا اک  ”  ! 
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اہسین دفونں ےک درایمؿ آیئ“ پچ رک ےک ںیہن لچ  ےتک مت دفونں ۔  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن اسرا ازلاؾ اس رپ “ ںیم وت پچ وہں ہی یہ وکباس رکراہ ےہ بک ےس ۔ ”

 ۔ ڈاال

 

 “! مت رم اجؤ یگ ریمے اہوھتں اب ”

 

 “ ۔ ںیہمت وت ےسیج ںیم رھپ آب ایحت الپؤں یگ ؟ ں ”

 

اس ےن رخفہی اکرل اھجڑے“  ۔ یبمل زدنیگ ےہ ریمی ۔فہ وت ںیم یپ اکچ ”  ۔ 

 

 “ ؟ وھکلا رک الےئ ےھت ”
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اس ےن ڑم رک رعفـ وک داھکی وج ونہز ہنم “ اّللّ ےن وخد یہ ھکل دی یھت ادمحلہلل ۔ ”

 ۔  الھےئ لچ ریہ یھت ۔ فہ رکسمادای

ی زپی ۔ ا؟ فہی افر اہسین آ ے ڑبھ ںیئگ ، 

 م
هی

رعفـ اس اس ےک مدومں یک راتفر د

 ۔ ےک اپس یچنہپ

 

اس یک آفاز رپ رعفـ ےک ڑبےتھ مدومں ںیم زیتی آیئ ۔ فہ وز  آ ے “ ونس ۔ ”

یلچ یئگ ۔ فہ ےھچیپ ڑھکا راہ ۔ رعفـ یک تشپ وک دےتھکی وہےئ اس یک رظن ررجنیز یک وچیک 

رپ زپی اہجں اکی ڑلاک زبس فردی ےنہپ امنز زپھ راہ اھت ۔ افر رھپ اس یک اگنںیہ اس 

 ےس یتلسھپ وہںیئ ڑسک ےک چیب ںیم ڑھکے اس ےچب رپ ںیکٹ سج ےک ڑلےک

 ۔ اسےنم افر ےھچیپ دفونں اجبن ےس زیت راتفر ںوڑایں آریہ ںیھت
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اس ےن اھبگ رک ےچب وک اچب؟  اچاہ رگم ںوڑایں زیتی ےس اس ےک اسےنم ےس زگر 

 ۔ ںیئگ

 ارھبی ۔ تمہ رکےک اس ےن

 

 

 

 

ں ، آوھکنں ںیم ےبي
 
من
ھ

 

ی

 اس یک اسںیسن 

 ۔ ڑسک یک رطػ داھکی اہجں ھچک ںیہن اھت ۔ اس ےن وچکن رک اگنںیہ ااھٹںیئ

فہ وفیج اس ےچب وک وگد ںیم ےئل ایپر رکراہ اھت ۔ یئک لپ اخومیش ےس رسک ےئگ ۔ فہ 

 ۔ فںیہ ڑھکا اںیہن داتھکی راہ

 

اہسین یک آفاز رپ اس ےن وچکن رک اںیہن داھکی وج اس ےک ااظتنر ںیم “ ادمح !  ”

می اپررل ےک ابرہ ڑھکی ںیھت ۔ فہ رہگی اسسن ےتیل وہےئ اکی اگنـ اس وفیج آرکسئ

 ۔ افر اس یک وگد ںیم وموجد ےچب رپ ڈاؽ رک آ ے ڑبھ ایگ
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فایسپ ےک اسرے راےتس فہ اخومش راہ اھت ۔ رھگ چنہپ رک فہ یسک وک دےھکی انب اےنپ 

 ںیل ۔ رھپ زیتی ےس رمکے ںیم الچ ایگ ۔ دنچ ےحمل اےنپ ڈیب رپ ھٹیب رک رہگی اسںیسن

 ۔ اانپ گیب کیپ رکےن اگل

 

ی اشؾ ےک اسھت یہ اکی اہجز ےن رکایچ یک رطػ اڑاؿ رھبی یھت ۔ آرایؿ 

 

هلی
ڈ

 ۔ ادمح ارمییسنج الفٹئ ےس رکایچ اجاکچ اھت

_________________________:- 
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ایسـ ابدؽ اکی وطلی رات ےک دعب ٹھچ ےکچ ےھت ، آامسؿ رپ د دفدھ ےسیج 

ؽ ریت رےہ ےھت ۔ امرچ ےک آرخی اي  ؾ وہےن یک فہج ےس وممس ںیم یکلہ یس ڈنھٹ ابد

 ۔ یھت ۔ وہا ےک وھجےکن دؽ وک نیکست شخب رےہ ےھت

ادنریھے ںیم رغؼ اس رمکے ںیم یسک ےک ڑھکیک رپ ےس رپدہ اٹہےن رپ ابرہ ےس 

  فہ فوجد 

 

 
سا ای آیت ڈنھٹی افر رپوکسؿ رفینش ےن ادنریھے وک امت دی ۔ ڈیب رپ ل

م
کس

 ۔ افر اشدی دنین ںیم للخ دیپا وہےن رپ یگفخ ےس ڑبڑباای وز 

 

یسک ےن آ ے ڑبھ رک اس اک “ ابعد اوھٹ دس جب ےئگ ںیہ ۔ آسف ںیہن اج؟  ایک ؟  ”

ر رٹ اچنیھک ۔ اس ےن آہتسہ آہتسہ ںیکلپ دجا ںیک
مف
ک

 ۔ 

رپ اکٹےئ ،  ےکلہ الگیب رگن ےک رٹافزر رپ مہ رگن یہ رکیت ےنہپ ، د دفہٹپ دنكےھ

ایسـ رنؾ ابؽ رمک رپ ریھکبے فہ رمک رپ اہھت ابدنےھ ، امےھت رپ لب ڈاےل اےس وھگر ریہ 

 ۔ یھت
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اکی اامں ںیہ ریمی وج یتہک ںیھت ابعد اشدی ےک دعب دنینںی وپری رک؟  اینپ ؛  ”

اکی ویبی ےہ ریمی وج حبص حبص اینپ ڑبی ڑبی آوھکنں وک زمدی ڑبا ڑبا رک ےک 

ااھٹدیتی ےہ ۔ اثتب رکدںی آپ وخانیت ہک وکسؿ رصػ ربق ںیم وھگرےت وہےئ 

فہ ہنم وسبرات وہا ڈیب رکافؿ ےس کیٹ اگل رک اھٹیب“ ےہ !   ۔ 

 

 “ ۔۔۔۔۔۔ مت اھٹ رےہ وہ ای ”

 

فہ وھتڑا آ ے وہا“ ای ؟  ”  ۔ 

 

ابعد رکسماای“ ای ںیم اپس زپا اپین اک گج مت رپ اٹل رک اہمتری دنین اگھبفں ؟  ”  ۔ 
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ںیہمت اتگل ےہ ہک ںیم اہمتری اس ابت اک نیقی رکولں ںو ہک مت ھجم رپ اپین  افر ”

ونرانیعل ےن اربف ااکچ رک اےس داھکی“ وکنیھپ یگ ؟   ۔ 

 

ابعد ےن یفن ںیم رس الہای ۔ یھبت “ ںیہمت اتگل ےہ ںیم ہی ںیہن رکفں یگ ؟  ”

گج ااھٹ رک اس رپ  ونرانیعل ےن اےس ھچک ےنہک اک ومعق دےئ انب اہھت ڑباھ رک اپین اک

 ۔ اٹل دای ۔ لپ یہ ںیم فہ وپرا گیھب اکچ اھت

 

ریحت ےس فہ ھچک ہہک ہن اکس“ونر ہی ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

فہ رکسمایئ“ اب اتبؤ ںیہمت ااسی ویکں اگل ہک ںیم ہی اکؾ ںیہن رکفں یگ ؟  ”  ۔ 

 

فہ افخ وہا“ ےھجم اگل مت مک از مک وشرہ اک احلظ رکف یگ ۔  ”  ۔ 
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ابعد ےن اکی رظن اےس داھکی “ دیسےھ رطےقی ےس ابت ںیہن اماتن ۔ وشرہ وز  وت  ”

 ۔ رھپ اےنپ یلح  وک

 

 “ ؟ اہمترا دیسه  رطہقی ہی ےہ وت ااٹل اسیک وہںو ”

اس ےس ےلہپ ہک فہ کنت رک وجاب دیتی اس اک ومابلئ جب ااھٹ اھت ۔ فہ اےس وھگریت 

اکؿ ےس اگلای ۔ رظنںی ونہز  وہیئ اسڈیئ لبیٹ ےک اپس آیئ ۔ افر اانپ ومابلئ ااھٹ رک

 ۔ ابعد رپ ںیھت

 

 “ ۔ االسلؾ مکیلع ”
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فمکیلع االسلؾ ۔ یسیک وہ ایک رکریہ وہ ےسیج افلکتت ںیم ںیم ںیہن زپریہ ، ابعد  ”

“ اھبیئ وک اّللّ یک اامؿ ںیم دای اب ہی اتبؤ مت ولگ  دہ اچدن رپ بک اجرےہ وہ ؟ 

ےس ومابلئ اٹہ رک ومابلئ یک  ومابلئ ےس آیت رمہح یک آفاز رپ اس ےن اکؿ

 ۔ ارکسنی وک وھگرا ےسیج اقملب یک دامیغ احتل رپ ہبش وہا وہ

 

اس ےن ومابلئ فاسپ اکؿ ےس اگل رک رمہح ےس وپےتھچ وہےئ “  دہ اچدن ایک ؟  ”

 ۔ ابعد وک وھگرا ۔ اس یک وھگری رپ ابعد اکؿ ۔ ا رک وسری رکات ڈیب ےس ارتا

 

اچدن ںیہن اتپ ںیہمت ؟ اچر امجںیتع زپھ یل وہںیت وت  ڈفب رمےن اک اقمؾ ےہ ۔  دہ ”

فہ اب ےبزاری ےس رمہح یک وکباس نس ریہ یھت رظنںی اب “ ہی احؽ ہن وہات ۔ 

 ۔ وز  ابعد رپ یکٹ ںیھت وج اب ڈرگنسی رفؾ یک رطػ اجراہ اھت
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 “؟ وہیئگ وکباس اب اتبؤ  دہ اچدن ایک الب ےہ ”

 

اس “   دہ ، ومؿ اچدن ینہ ومؿ  دہ اچدن ۔ ینہ ومؿ اک وپھچ ریہ وہں ےب ؛ ینہ ”

 ۔ یک ےباسہتخ یسنہ وھچیٹ یھت

 

 “ ۔ بلطم ھچک وز  ”

 

ونرانیعل اب ڈیب یک اچدر درتس “ اہں ، اب اتبؤ بک اجرےہ وہ وھگےنم ؟  ”

 ۔ رکریہ یھت

 

 “ ۔ اتپ ںیہن ، یف ااحلؽ وت وکیئ ومڈ ںیہن ےہ ”
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اسھت یہ اکؽ اکٹ دی “ یہ وپھچ  یتی وہں ۔  مت وت رےنہ یہ دف ، ںیم وھپھپ ےس وخد ”

 ۔ یئگ یھت

 

ھچک یہ دری دعب فہ ڈرگنسی رفؾ ےس ربآدم وہا“ وکؿ اھت ؟  ”  ۔ 

 

فہ رفاہیسن “ رمہح یھت ۔ افر مت اب ولچ وز  ، وھبک یگل ےہ ےھجم ؟ ہتش رک؟  ےہ ۔  ”

 ۔ وہیئ

 

وہا اھگنسر زیم ےک اپس فہ داتن اکناتل “ ااھچ ؟ ں لچ راہ وہں ، روک ذرا ربص رکف ۔ ”

آای ۔ رکسماٹہ دابےت وہےئ آےنیئ ںیم اس اک ےبزار رہچہ دےتھکی وہےئ ابولں ںیم 

 ۔ ربش ریھپےن اگل
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فہ پت رک الچ ایھٹ یھت“ ابعااد!!!  ”  ۔ 

 

“ آہتسہ ونر آہتسہ ۔ ربص رک؟  وھکیس ، ہہک وت راہ وہں دف ٹنم رھپ ےتلچ ںیہ ۔  ”

اےس اینپ یسنہ رفانک احمؽ گل راہ اھتونرانیعل ےک اترثات د ھک رک   ۔ 

 

فہ رکسماای“ مت تہب یہ وکیئ ڈشی ااسنؿ وہ ۔  ”  ۔ 

 

فہ اےس زمدی گنت رکےن اک ارادـ “ ڈشی وک ںیم وخد لف رکولں ںو ۔ آف ںیلچ ۔  ”

 ۔ رتک رکےک اےس اسھت ےئل رمکے ےس لکن ایگ

 

_________________________:- 
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اسنخ ء یک ہی “ اس ےس ےلہپ ہک ںیم افرپ آفں ۔اہدی ےچین آاجؤ رشاتف ےس  ”

 ۔ دیكمه اکرآدم زگری یھت اپچن ٹنم دعب یہ فہ الفجن ںیم اھٹیب رظن آراہ اھت

 

اس ےن اکی اگنہ اسنخ ء رپ ڈایل افر دفرسی “ دسه  اجف مت ، ڑبے وہےئگ وہ ۔  ”

 ۔ اابخر زپےتھ ویفس رپ

 

اٹہ رک وساہیل رظنفں ےس اےس  اس یک آفاز رپ ویفس ےن اابخر ےس اگنہ“ اباب !  ”

 ۔ داھکی

 

دیجنسیگ ےس وکشـ ایک ایگ ۔ “ ںیم ڑبا وہایگ وہں افر آپ ےن ےھجم اتبای وز  ںیہن ؟  ”

 ۔ ویفس ےن ےچین ےس افرپ کت اس اک اجزئہ ایل
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ایسـ ٹنیپ رپ یلین لف ویلسز یٹ رشٹ ےنہپ سج ےک ابزففں رپ د رگن ےس ک ںی یک 

؛ ابںیئ اہھت یک الکیئ رپ ایسـ ڑھگی ابدنےھ ، دیجنسہ رہچہ وصرت ںیم رپٹن وہا اھت 

 دفونں اکٹےئ رپ ونٹھگں اینہکں یک ابزففں دفونں رک ھٹیب  رپ وصےف ۓؽ

اھت راہ وپھچ ےس اؿ ےئل رشارت ںیم آوھکنں فہ المےئ ابمہ اہھت  ۔ 

 

اوہنں ےن رہگی اسسن یل“ ےھجم وخد ںیہن اتپ الچ مت بک ڑبے وہےئ اہدی !  ”  ۔ 

 

اس ےن “ ہی ابت ! دںیھکی ایم ںیم ڑبا ںیہن وہا سب سیب اسؽ اک یہ وت وہں ۔  ”

 ۔ دنكےھ ااکچےئ

 

اسنخ ء ےن اےس وھگرا“ اہں ، مت وت رمےت دؾ کت سیب اسؽ ےک یہ روہ  ے ۔ ”  ۔ 
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رکسماےت وہےئ وپاھچ “ یہ یہ ، آپ وک ےسیک اتپ الچ ںیم ہی کین ارادہ راتھک وہں ؟  ”

 ۔ ایگ

 

 گ“ فافق وہں ںیم اہمتری ۔  رگ رگ ےس ”

ے

رشمیق امؤں اک رتشمہک ڈائ  ! 

 

اس ےن ہنم وسبرا“ یھبت آپ وک اب کت اتپ ںیہن الچ ہک ےھجم وھبک یگل ےہ ۔  ”  ۔ 

 

فہ اس ےک ےئل ؟ ہتش “ ںیم وت بک ےس الب ریہ وہں مت یہ وسےئ وہےئ ےھت  ۔ ”

 ۔ انبےن ےک ےئل اںیھٹ
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 دے دںی ۔ رھپ ےھجم ویوینریٹس اج؟  ےہ افر ااھچ وسری ؟ ں ، اب دلجی ےس ؟ ہتش ”

لمحم وک اوکسؽ ےس کپ وز  رک؟  ےہ ۔ اس ےس ےلہپ ٹسیٹ یک ایتری وز  رکین ےہ ۔ 

اس ےن اسرے اکؾ ونگاےئ“   ۔ 

 

 ںیہن وہیئگ ؟  ”

  

ویفس ےن اابخر اسڈیئ رپ راھک“ ربوخردار آپ یک رفنیٹ ٹ  ۔ 

 

 ںیم داین اہجں اک افرغ ااسنؿ وہں رکش رکںی ایم ےن ںیہن انس ، اؿ یک رظنفں ںیم ”

اس ےن اوسفس ےس اہک“ ۔   ۔ 

 

فہ رکسماےئ“ فہ وت ریخ ںیم وز  وہں ۔  ”  ۔ 
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ً  اہک ۔ وجش ےس اتہک “ ایک ایخؽ ےہ رھپ رظن کیچ رکفاںیئ ایم یک ؟  ”

 

اس ےن رشاري

 ۔ وہا فہ اینپ ہگج ےک ابلکل انکرے رپ آایگ

 

“  لم رکےن ےک ےئل زدنہ ہن رںیہ ۔ ایخؽ تہب زربدتس ےہ رگم اشدی مہ  ”

ویفس ےن اس ےک بقع ںیم دےتھکی وہےئ اہک ۔ اس ےن اؿ یک رظنفں ےک 

اعتبق ںیم اگنںیہ دفڑاںیئ ۔ ھچک دری دعب اس ےن اےنپ اہھت اکونں کت اجےت 

وہےئ وسحمس ےئک ، رھپ فہ اعمیف امگن راہ اھت ۔ رگم ہکلم اعہیل اس یک اتسگیخ رپ اےس 

ںیھت ںیہن ایتر رہزگ ۓؽاعمػ رکےن ےک   ۔ 

 

_________________________:- 
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آج اس اک ویوینریٹس ےس آػ اھت ۔ اےنپ وپرے ےتفہ ےک ادوھرے اکؾ لمکم رکےک 

اب فہ افرغ اھت ۔ اےس اب اکی ہٹنھگ الہبئ ےک اسھت انھٹیب اھت سج ںیم ےس 

وز  رکین اتنیپسیل ٹنم زگر ےکچ ےھت ۔ اس ےک دعب اےس حبص ےک ٹسیٹ یک ایتری 

یھت افر اکی دف افر اکؾ وز  لکن آےن ےھت ۔ اجنےن ویکں فہ افرغ وہرک وز  افرغ 

 ۔ ںیہن وہات اھت

فہ اس فتق الفجن ںیم وصےف رپ اھٹیب اھت اس ےک اسےنم فاےل وصےف رپ الہبئ 

۔ درایمؿ ںیم ےشیش یک لبیٹ یھت سج رپ ڈرایئ رففسٹ رےھک ےھت ںیہنج  یھٹیب ںیھت

 ۔ فہ فےفق فےفق ےس اےنپ ہنم ںیم رھک راہ اھت

 

ھچک دؿ ےلہپ وہیئ اابؿ ےس الماقت ااچکن اس ےک “  ایم آپ وک اابؿ اید ےہ ؟  ”

 ۔ ذنہ ںیم آیئ

 



Novelnagri 196 

الہبئ ےن وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی“ انعہی اک اٹیب ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن “ یج ، وج اکجل ںیم اسھت زپات اھت ۔ آپ اک آ؟  اج؟  اھت ؟ ں اس ےک رھگ ۔ ”

آ ے وہرک ابداؾ ااھٹ رک اےنپ ہنم ںیم راھک ۔ آراؾ ےس اےس داوتنں ےس اکاٹ رھپ 

 ۔ زمے ےس ابچےن اگل

 

فہ اؿ یک ابت رپ ڑگڑباای“ اہں اید ںیہ ، اماش ءاّلل تہب اےھچ ولگ ےھت ۔  ”  ۔ 

 

ایک بلطم ےہ ؟ فہ اب وز  ںیہ ادمحلہللایم ےھت اک  ”  ۔ 

فہ اب شمشک ااھٹ راہ اھت“ اکی دف دؿ ےلہپ الماقت وہیئ یھت اابؿ ےس ۔   ۔ 

 

 “ ؟ ااھچ ، اسیک ےہ فہ ”
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فاسی یہ ۔ سنہ ھکم اس ۔ مہ ےن رھگ دبؽ ایل اھت رگم فہ اب وز  اینپ ایس وحیلی ںیم  ”

 اشدی وہیئگ ےہ ، اس یک ینگنم وہیئگ ےہ رےتہ ںیہ ۔ افر اتب راہ اھت اس یک ڑبی نہب یک

“ ۔ تمسق اس یک ہک سج زکؿ وک نہب وباتل اھت رھگ فاولں ےن ایس ےس ینگنم رکدی ۔ 

 ۔ فہ اکلہ اس رکسماای

 

 “ ۔  سک ےس ؟ ااملس ےس ؟ فیہ اس یک مہ رمع یھت ”

 

 ۔ یج ایس ےس وہیئ ےہ ”

فہ اب ڑھکا وہراہ اھت“ ۔ یسک دؿ ومڈ ےنب آپ اک وت اتبےیئ ںو ےل ولچں ںو ادرھ   ۔ 
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م اؿ اش ءاّللّ ۔  ”

م
 م
ہ

الہبئ ےن رپوسچ ادناز ںیم اہک ۔ فہ اکی اگنہ الہبئ رپ ڈاؽ رک “ 

 ۔ ابرہ الچ ایگ

اب اےس اینپ رضفرت یک ھچک اایش ء ےنیل ےک ےئل امرٹیک اج؟  اھت ۔ راےتس ںیم اےس 

۔ امرٹیک ںیم اےس  دنپرہ ٹنم ےنگل ےھت ، رٹکفی یک فہج ےس سیب وز  گل  ےتک ےھت

سیب ٹنم گل اجےن ےھت ۔ فایسپ ںیم زمدی سیب ٹنم ۔ اس اک اکی ہٹنھگ اضعئ 

 ۔ وہےن اجراہ اھت امرٹیک ںیم سج اک ےسج ےبدح اوسفس اھت

اس ےن وپرچ ںیم آرک اینپ ایسـ ںوڑی ےک اپس ڑھکے وہرک اگنہ ااھٹ رک آامسؿ وک 

 ۔ داھکی

فہج ےس آیشت رگن ےک ےھت ؛ ابدؽ وج  الین آامسؿ سج ےک انکرے ڈےتلھ وسرج یک

 ۔ یسک ایسـ دبه  یک رطح ےلین افر آیشت رگن ےک آامسؿ رپ ریت رےہ ےھت

 ووں ےسیج ابدؽ
هن
 ! الین آامسؿ ، آیشت انکرے ، ڈیتلھ اشؾ ، ایسہ د
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_________________________:- 

 

اس ےن وجش ےس الھچ “ سب اکی اسؽ زمدی ، اس ےک دعب ںیم فاسپ دنلؿ !  ”

 ۔ رک اتیل اجبیئ ۔ یلین آوھکنں ےن وغبر اےس داھکی

فہ دفونں اےنپ زگیب دنكوھں رپ اکٹلےئ الربئریی یک رطػ اجرےہ ےھت ۔ ےبمل مد 

آفر دروتخں ےک اسےئ ںیم ےتلچ وہےئ فہ دیجنسیگ ےس اےس نس راہ اھت  ۔ ارگ اےس 

 ٹنم زمدی اےنپ ربارب ںیم ےتلچ ڑلےک ےک اسھت ااسٹنمئ ہن انبین وہیت وت فہ اکی

 ۔ اس یک ابوتں وک ہن اتنس

 

 

 

 

 ) اس ےک اسھت اتلچ فہ ڑلاک داؤد اھت ۔ دنلؿ اک راہیشئ ۔ ویوینریٹس آػ رگی

university of green wich )  ےس اجنیچسکی اوٹسڈٹن ےک وطر رپ ارٹنلنشین

ےس یب اڈی  ( International Islamic university ) االسکم ویوینریٹس
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ؿ اک اب آرخی اسؽ راتہ اھت افر فہ الھچ الھچ رک اتلچ ایس ابت اک رکےن آای اھت ۔ ا

 ۔ نشج انم راہ اھت

 

 ویوینریٹس ےس ۔ ارگ امہرا یب اڈی لمکم  ”

 

 

 

اس اسؽ امی اڈی ےک افرؾ آےئگ ںیہ رگی

اس ےک ڑبےتھ مدؾ ےمھت ۔ فہ “ وہاکچ وہات وت ںیم رضفر مت ےس ہی افرؾ لف رکفاات ۔ 

 ۔ وسرج یک رکںین اس ےک رہچے ےس ارکاںیئ ۔ اس آراؾ ےس داؤد یک رطػ اٹلپ

ےن اانپ اہھت امےھت رپ رھک رک اہھت ےس اھچہت انب رک داؤد وک وساہیل رظنفں ےس داھکی ۔ 

 ۔ اشدی فہج اجینن اچیہ

 

فلی ! مت اکی اےھچ ڑلےک وہ ، بلطم ےھجم ےتگل وہ ۔ وت ںیم ںیہمت اےنپ رہش افر  ”

ںیم امہمؿ انب؟  اچوہں ںو ۔ ںیم ںیہمت وپرا دنلؿ داھکؤں ںو ایعد آیدنی ۔  اےنپ رھگ

اس ےن دنكےھ ااکچ رک ابت متخ یک ۔ ایعد ےن رہگی اسسن یل“   ۔ 
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فہ اب دفابرہ ےنلچ اگل ۔ “ دنلؿ فہ ہگج ےہ اہجں ںیم یھبک ںیہن اج؟  اچوہں ںو ۔  ”

وک اس ےک اسھت ےنلچ  اس ابر اس ےک مدؾ زیتی ےس آ ے ڑبھ رےہ ےھت ہک داؤد

ےک ےئل رقتةی اھب ہا زپراہ اھت ۔ اس اک رہچہ ےباترث اھت افر یلین آںیھکن ، اؿ ںیم ھچک 

 ۔ بیجع اس ااسحس ارھبا اھت ۔ اشدی ھچک اید آای اھت اےس

 

“ رگم ویکں ؟ دنلؿ تہب ایھچ ہگج ےہ ۔ فاہں ےک ولگ اےھچ ںیہ ریمی رطح ۔  ”

ےھت رپ ک ںی یک وصرت ںیم ےنب اس اشنؿ رپ زپی وج داؤد وشخ وہا ۔ اگنہ اس ےک ام

ہشیمہ ےس وموجد اھت ۔ بت ےس بج ےس فہ ایعد ےس الم اھت ۔ اانت وت فہ اجاتن اھت ہی اس اک 

ربھت امرک ںیہن ےہ ؛ ایعد اک انہک اھت فہ اشنؿ نپچب ںیم یسک وچٹ اک اھت ۔ رہگا افر 

 ۔ رپارسار اس
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اس یک آفاز رپارسار یس وہیئگ “ فری ںیہن داؤد ! رہ ابت ےک ےھچیپ فہج اک وہ؟  رض ”

 ۔ یھت

 

رہ ابت ےک ےھچیپ فہج وہیت ےہ ایعد آیدنی ۔ رہ وھچیٹ ےس وھچیٹ ابت ےک ےھچیپ  ”

فہج وہیت ےہ ۔وکیئ ابت ےبفہج ںیہن وہیت ، فہ اگل ابت ےہ ہک مت فہج اتب؟  ںیہن 

ایگ ۔ داؤد ےھچیپ رہ ایگ  داؤد اب رک ایگ اھت ۔ فہ انب وجاب دےئ آ ے ڑبھ“ اچےتہ ۔ 

۔ لسلسم زیت ےنلچ یک فہج ےس اس یک اٹںیگن لش وہےن ںیگل ۔ فہ الربئریی وک وز  

 ۔ ےھچیپ وھچڑ آای اھت

کھت رک فہ اکی درتخ ےک ےچین ھٹیب ایگ ۔ گیب اھگس رپ راھک ۔ اانپ رس درتخ ےک 

دنکاکےنت ےس اکٹای ۔ اگنہ آیشت رگن ےک آامسؿ رپ یکٹ ۔ دؽ ادکیؾ زفر ےس   ۔ 

اکی افر اشؾ ڈلھ یکچ یھت ۔ اکی ابر رھپ اس یک زدنیگ ںیم زفاؽ آای اھت ۔ اکی ابر 

 ۔ رھپ فہ اہر ایگ اھت
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یلین آوھکنں ںیم  نل وہےن یگل ۔ اسںیسن مھت ریہ ںیھت ۔ فہ اینپ تیفیك وخد ھجمس 

 ۔ ںیہن اپراہ اھت ۔ ہی یلہپ ابر ںیہن اھت

 ! دنلؿ اےس یھبک راس ںیہن آات اھت

 

_________________________:- 

 

ـ وکر یک ڈارئی ےک اپس آیئ ۔  وہا اکی ابر رھپ سسجت ےک آ ے ایھتہر ڈایتل اس ایس

 ۔ ےکلہ ےس وھجےکن ےس ڈارئی ےک افراؼ ںیم لچلہ یچم ۔ وکیئ ےبنیچ وہا

 

ہی دؽ ڈیتلھ اشومں اس وہایگ ےہ ؛ زفاؽ اک اعدی ۔ رعفج اک ااظتنر رکےت رکےت  ”

ےہ اب ےنکھت اگل  ۔ 
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 رہ ڈیتلھ اشؾ ںیم ہی زتاتپ ےہ ، اتكسس ےہ ، رم رم رک اتیج ےہ افر یج یج رک رمات ےہ

 ۔

 ، اب سب دؽ ےک یسک وگےش ںیم

 ۔ اک دیب دیب یس آس ابیق ےہ

 ، ڑھچبے وہفں ےک ےنلم یک

 ، وطلی دجاویئں ےک دعب نلم یک

 ، یلھک آوھکنں ےس دےھکی ےئگ وخاوبں یک ریبعت ےنلم یک

زفاؽ ےک زفاؽ ذپری وہےن یکرعفج یک ،   ، 

 ۔۔۔۔۔ زدنیگ ےس راہیئ یک

 

 ، ایہل کھت راہ ےہ دؽ ریما

 “ ! ایہل کھت راہ وہں ںیم
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یسک ںیم زمدی تمہ ںیہن یھت اؿ اافلظ وک ربداتش رکےن یک ۔ ہن وہا ںیم ، ہن آپ 

 ۔ ںیم افر ہن ھجم ںیم

ےنن یک ےئل تہب یسک ےک زومخں وک رکدی؟  آاسؿ ںیہن وہات ، یسک اک احؽ دؽ اج

وبضمط وہ؟  زپات ےہ ؛ یسک ےک امیض ںیم اھجےنکن ےک ےئل ایخلتں ینلیھج زپیت ںیہ افر 

 ۔ ےھجم ںیہن اتگل ہک آپ ای ںیم یف ااحلؽ داین اک خلت رہچہ دےنھکی ےک ےئل ایتر ںیہ

 ۔ وہا ٹلپ یئگ یگفخ ےس ، ایسـ ڈارئی دنب وہیئگ ۔ آپ فاسپ احؽ ںیم آےئگ

 

_________________________:- 

 

ااملس ےن ااسہم وک ٹسل انبرک “ ریمے ےئل زیل ال؟  افر رمہح مت ایک اھکؤ یگ ؟  ”

 ۔ دےتی وہےئ رمہح ےس وپاھچ
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اس ےن اتکب ںیم رس دےئ اہک“ ھچک وز  ۔  ”  ۔ 

 

ومابلئ رپ یگل رعفـ یک آفاز آیئ“ ااسہم ریمے ےئل اچٹیلک ۔  ”  ۔ 

 

پیل اٹپ رپ وکیئ ڈراہم دےتھکی وہےئ ا؟ فہی ےن نگم ےس “ ۔  ریمے ےئل وز  ”

 ۔ ادناز ںیم اہک

 

ونرک اگل وہا وہں مت بس اک ؟ وھچاٹ وہں رگم ااسنؿ وہں ۔ ںیم ںیہن الراہ یسک یک  ”

ااسہم ےن ہنم وسبر رک اہک ۔ بس ےن اکی اسھت اےس وھگری ےس ونازا“ زیچ ۔   ۔ 
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س ےک اہھت ےس یل ۔ یھبت ادکیؾ رمکے اک اس ےن ٹسل اامل“ ااھچ اجراہ وہں ۔  ”

 ۔ درفازہ الھک ۔ اہسین زیتی ےس ادنر دالخ وہیئ ۔ بس ےن وچکن رک اےس داھکی

 

 “ ؟ ایک وہا ”

 

اسسن یتٹےنل یک فہج ےس فہ ابت لمکم ںیہن رکیکس“ فہ ۔۔ آري  ؿ !  ”  ۔ 

 

بس اس یک رطػ وتمہج وہےئ“ ایک وہا اےس ؟  ”  ۔ 

 

ای اھت دادی ےک اپس ۔ اتبریہ ںیھت ہک آري  ؿ ےن بضغ رکدای ڑبی اچیچ اک وفؿ آ ”

بس ےن وچکن رک اکی “ ےہ ۔ اس ےن وفج ںیم اجےن یک دض اگلدی ےہ ۔ 

 ۔ دفرسے وک داھکی
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ا؟ فہی یک زابؿ یلسھپ“ اچوچ ےن دف ڑپھت ںیہن اگلےئ اےس ؟  ”  ۔ 

 

اکی افر دمه ہک“ اگلےن ےگل ےھت اچیچ چیب ںیم آںیئگ ۔  ”  ۔ 

 

رعفـ ےن ؟ ک ےس اتلسھپ ہمشچ “ ںیم ڑپھت امرےن فایل وکؿ یس ابت یھت ؟  اس ”

 ۔ فاسپ ؟ ک رپ اکٹای

 

دف اسؽ زپاھیئ ےک اضعئ ےئک ںیہ اس ےن ۔ افر اب اینت ولکشمں ےس اس اک آیئ  ”

ر   ( IBA ) یب اے

 

سٹ
 م
سی

ںیم اڈینشم وہا اھت ۔ اکی اسؽ لمکم وہایگ ےہ ۔ اےلگ 

وچ افر رضحت ےن اب وفج ںیم اجےن اک اہک ےہ یک اھبری سیف دے ےکچ ںیہ اچ
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ا؟ فہی ےن “ بلطم اکی اسؽ زمدی اضعئ ۔ ڑپھت ںیہن وجےت زپےن اچںیئہ اےس ۔ 

 ۔ اسری ڑھباس اکنیل

 

افےک اس اک رطہقی طلغ ےہ رگم فہ ریسسی ےہ وفج ںیم اجےن ےک ےئل ۔ آري  ؿ  ”

وہا ےہ ۔ اچوچ وک  ادمح زدنیگ ںیم یلہپ دہعف اےنپ لبقتسم ےک ابرے ںیم ریسسی

ااملس ےن دنكےھ ااکچ رک ابت متخ یک ۔ ا؟ فہی ےک العفـ اس “ وخش وہ؟  اچےئہ ۔ 

 ۔ فتق بس اک ہلصیف آري  ؿ ےک قح ںیم اجراہ اھت

 

اول ےہ وپرا آري  ؿ ۔ دادا ےس ابت رکین یھت اےس ۔ رمہح وک بج اچیچ یک رطػ  ”

وت دادا ےن اس یک رطدفاری ےس اسوکیئولیج زپےنھ یک ااجزت ںیہن لم ریہ یھت ، 

ا  فہ آرایؿ یک وز  رطػ 

 

 ٹ
یک یھت ۔ وخد اجرک اس اک اڈینشیم رکفاای اھت ۔ اب ي قن
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اہسین ےن ڈیب رپ ےتھٹیب وہےئ اہک ۔ ااسہم “ داری رکےت ارگ فہ دادا ےس ابت رکات ۔ 

 ۔ اینپ اجؿ ےتچب د ھک رک پچ اچپ فاہں ےس کسھک ایگ اھت

 

رعفـ ےن وجش ےس اہک ۔ ا؟ فہی “ فاسپ آاجےئ ۔  مہ اس ےس ہہک  ےتک ںیہ ہک ”

 ۔ ےن ہنم وسبرا

 

رعفـ ےن ےبیسب ےس اےس داھکی ۔ ا؟ فہی افر آري  ؿ اؿ بس ےک “ یھبک ںیہن ۔  ”

ےھت ۔ اؿ دفونں یک راضدنمی ےک ریغب فہ وکیئ مدؾ ںیہن  ( Boss ) ابس

یھتااھٹےت ےھت افر وشیئم تمسق دفونں ابسس یک یہ آسپ ںیم ںیہن یتنب   ۔ 
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ابس زیلپ امؿ اجںیئ ۔ ڑلایئ وھچڑںی ۔ امہرا اکی زکؿ آریم ںیم وہںو انتک رخف  ”

رعفـ ےن اس یک تنم یک ۔ ا؟ فہی ےن رپوسچ رظنفں ےس “ وسحمس وہںو ۔ زیلپ ۔ 

 ۔ اےس داھکی رھپ ابیق بس وک

 

اس ےن احیم رھبی ۔ رعفـ ےن وفرا ومابلئ ااھٹای افر “ افےک اکؽ رکف اےس ۔  ”

 ۔ آرایؿ دی ولزر وک اکؽ رکےن یگل

 

_________________________:- 

 

 ؛ رگدش مشچ ایسیه وت وخمش یم آدی ، وت وخمش یم آدی

 ۔ رگدش مشچ ایسیه وت وخمش یم آدی ، وت وخمش یم آدی
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رمکے ںیم آےت وہےئ اس ےک اکونں ںیم افریس اافلظ زپے ۔ اس ےن ادرھ 

ز یک تمس نیعت رکین اچیہ سج ںیم فہ اکایمب راہ ادرھ اگنہ دفڑا رک اافلوظں یک آفا

۔ اسڈیئ لبیٹ رپ زپا اس اک ومابلئ جب راہ اھت ۔ وصخمص رگن وٹؿ ےس اےس اکؽ 

 ۔ رکےن فاےل اک وز  ہتپ لچ ایگ اھت

 

 ؛ ومج درایی اگنہ وت وخمش یم آدی ، وخمش یم آدی

 

فہ السؾ رکات ڈیب رپ  اس ےک ومابلئ ااھٹ رک اکؿ ےس اگلےت یہ فہ اافلظ دؾ وتڑ ےئگ ۔

 ۔ آاھٹیب

 

رمکے ںیم اس یک رشارت ےس “ ڑچولیں ےن ریختی ےس اکؽ یک ےہ ؟ ں ؟  ”

 ۔ رھبی آفاز وگیجن
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 ۔ ایک فہ دیجنسـ وہاتکس اھت ؟ یھبک ںیہن

 

امہری میٹ ےن اہمتری زگہتش رحتک یک انب رپ اہمترے ےئل اکی رتشمہک ہلصیف دای  ”

دفرسی اجبن ےس ا؟ فہی یک آفاز آیئ“  ۔ ےہ ۔ ادیم ےہ مت وکسؿ ےس ونس  ے  ۔ 

 

تم وھبانل میٹ ےک ڈنكیس ڈیہ اک اایتخر ریمے اپس ےہ ۔ ںیم رہ ہلصیف دبؽ اتکس  ”

اس ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔ نیقی اھت فہ پت یکچ وہیگ“ وہں ۔   ۔ 

 

فہ ادکیؾ دیساھ وہرک اھٹیب“ مت ایلگ الفٹیئ ےس االسؾ آابد آرےہ وہ ۔  ”  ۔ 

 

وت آای وہں اہیں ۔ ریمے ااب ےن رھگ فاسپ ںیہن آےن دانی اب ارگ االسؾ  لک یہ ”

 “ ۔ آابد آای وت
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ریخ مت وہ وت ایس القئ رگم مت آرےہ وہ فاسپ دادا ےس ابت رکےن ۔ اؿ ےس ابت  ”

اسھت یہ اؿ بس “ رکف فیہ اہمتری دمد رک ےتک ںیہ ۔ اچوچ ےس مت رصػ وٹپ  ے ۔ 

ںیم زپی ۔ اس ےن طبض ےک امرے داتن ےسیپ یک یسنہ یک آفاز اس ےک اکونں  ۔ 

 

 “ ؟ ارگ دادا وز  ںیہن امےن وت ”

 

اس ےن رپوسچ ادناز ںیم اابثت “ فہ دعب ںیم داھکی اجےئ ںو ےلہپ مت آف وت یہس ۔  ”

 ۔ ںیم رس الہای

 

 “ ۔ کیھٹ ےہ ۔ آراہ وہں ”
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ےئل وز  ۔  ریمی ابت ونس ریمے ےئل رکایچ ےس اچٹیلک ےتیل آ؟  افر ا؟ فہی ےک ”

اب ومابلئ رعفـ ےک اپس اھت“   ۔ 

 

ویکں ؟ رکایچ ےک اچٹیلک امرس ےس نب رک آےت ںیہ ؟ االسؾ آابد فاےل یہ  ”

فہ اب ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ ڈبك یک رطػ اجراہ اھت“ وہےت ںیہ اہیں وز  ۔   ۔ 

 

“ وج وز  ےہ ۔ ارگ مت اچٹیلک ہن الےئ وت رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےن دفں یگ ۔  ”

ھت یہ وفؿ دنب ۔ اس ےن ومابلئ ڈیب رپ  اکنیھ افر وخد  گنکی رکےن اگلاس  ۔ 

 ۔ تمسق اےس اخاص رفؽ دےنی فایل یھت

 

_________________________:- 
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رات ےک ایگرہ  ےج وپرا االسؾ آابد ربیق رفوینشں ںیم اہنای وہا اھت ۔ اچدن یک رفینش 

اطمقب یھت ۔ ولوگں یک ڑیھب  آج تہب یکلہ یھت ۔ ولوگں یک لہچ لہپ ومعمؽ ےک

 ۔ ےس زگرےت وہےئ فہ لمحم اک اہھت اھتےم اب روٹسیراٹن ںیم دالخ وہراہ اھت

ابدایم رگن یک ولشار ضیمق ےنہپ ، ابںیئ الکیئ رپ ڑھگی ابدنےه فہ اب رکسماےت 

وہےئ اکی لبیٹ یک رطػ ڑبھ راہ اھت ۔ اس ےک ربارب ںیم یتلچ لمحم د رگن ےک 

رگن رفاک ےنہپ ایسـ اجحب رس رپ افڑےھ اس یک یسک ابت اک وجاب اپاجےم رپ مہ 

 ۔ دیتی وہیئ اب رکیس رپ ھٹیب ریہ یھت

 

اس ےن ونیم اکرڈ دےتھکی وہےئ اہک“ اکھت دای ےہ آج مت ےن لمحم یک یچب ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ینہک لبیٹ رپ اکٹ رک دنب یھٹم رپ وھٹڑی “ کھت ےئگ ںیہ آپ اہدی اھبیئ ؟  ”

ی ےن رکسمارک اےس داھکیاکٹیئ ۔ اہد  ۔ 
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اس ےک آںیھکن ڑیکس رک ےنہک ےک “ اہں اکی یبمل اشگنپ ےک دعب سب وھتڑا اس ۔  ”

 ۔ ادناز رپ فہ سنہ دی

 

داع رک؟  سب اب ریمی اامں ےھجم رھگ ںیم دالخ وہےن دںی ۔ اؿ ےس اکی ےٹنھگ اک  ”

آرڈر وھکلاےن اگل اس ےن رھجرھجی یل ۔ اسھت یہ“ اہک اھت ڈاھیئ ےٹنھگ وہےئگ ںیہ ۔   

 ۔

 

 “ ۔ وھپھپ اب اینت وز  اظمل ںیہن ںیہ اہدی اھبیئ ”

 

اس ےن ہنم وسبرا “ اہں ۔ ہی رشمیق اامںیئ اظمل سب اینپ افالد ےک ےئل وہیت ںیہ ۔  ”

 ۔ ۔ لمحم ےن داتن اکنےل
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اہدی “ اتبیت وہں وھپھپ وک اؿ یک افالد اؿ ےک اظممل اک ڈڈنھفرا ٹیپ ریہ ےہ ۔  ”

وھگرا ےن اےس  ۔ 

 

 “ ؟ ویکں وٹپاےن رپ یلت وہیئ وہ ”

 

فہ لھک رک رکسمایئ“ اس اک اانپ زمہ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اس یک رکسماٹہ لپ “ رھپ آپ وک گنت رکےن اک وز  اانپ زمہ ےہ اھٹپین اصہبح ۔  ”

 ۔ ںیم اغبئ وہیئ

 

اب داتن اکنےنل یک ابری اہدی یک یھت“ پت یئگ ؟  ”  ۔ 
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فہ افخ وہیئ“  ۔ ااھچ اب گنت ہن رکںی ےھجم ”  ۔ 

 

اس ےن رخفہی اکرل اھجڑے“ ںیہن رکات ایک اید رکف یگ اسیک اھبیئ الم ےہ ۔  ”  ۔ 

 

فہ اےنپ وجاب رپ وخد سنہ دی یھت ۔ اہدی ےن ہنم  الھ رک اےس داھکی “ بیجع اس ۔  ”

” ۔ اس ےک ھچک ےنہک ےس ےلہپ یہ اس اک ومابلئ جب ااھٹ ۔ ومابلئ یک ارکسنی رپ 

اھکل اگمگج راہ اھت ۔ اس ےن وفرا اکؽ ااھٹ رک ومابلئ اکؿ ےس اگلای“ ڈنكیس ایعد  ۔ 

دفرسی اجبن ےس اےس ھچک اہک ایگ ۔ فہ اقملب یک ابت رپ اہیم رھبات اھٹ ڑھکا وہا ۔ 

 ۔ لمحم ےن ؟ یھجمس ےس اےس داھکی
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ومابلئ بیج ںیم ڈاؽ رک فہ ںوڑی یک اچیب “ لمحم دلجی ولچ ںیمہ رھگ اج؟  ےہ ۔  ”

ات لمحم اک اہھت اھتؾ رک روٹسیراٹن ےس لکن ایگااھٹ  ۔ 

 

_________________________:- 

 

ایسـ رگن یک ںوڑی وحیلی ےک وپرچ ںیم ریک ۔ ںوڑی یک ڈیہ السٹئ ےک ےتھجب یہ فہ 

ابرہ الکن ۔ المزؾ ےن اس اک اسامؿ ایل ۔ فہ ادنر یک رطػ ڑباھ ۔ وحیلی ےک ادنرفین ےصح 

 ۔ الخػ ومعمؽ رات ےک ایگرہ  ےج وپرا الفجن رفینش ںیم ںیم آرک فہ الفجن ںیم آای

 ۔ اہنای وہا اھت ہكبج ہی فتق اہیں ےک ونیکمں ےک وسےن اک اھت

 

یسک رگ این آفاز “ اےس ےتہک ںیہ ولٹ ےک اول رھگ وک آےئ فہ وز  حیحص الستم ۔  ”

رپ اس ےن وصےف یک رطػ داھکی اہجں یھٹیب ا؟ فہی رکسماےت وہےئ اےس د ھک 
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ریہ یھت ۔ اس ےن اگنںیہ دفڑاںیئ ۔ ا؟ فہی ےک ربارب ںیم یھٹیب رمہح ۔ دفرسے 

ا  وسےن اجیکچ یھت

 

 ٹ
 ۔ وصےف رپ اہسین افر رعفـ ۔ ااملس ي قن

 

اہمترا رمکـ اہمترا ااظتنر رکراہ ےہ ۔ ایھچ یس دنین ول ۔ آدنئـ یھبک رسیم وہ ای ہن وکؿ  ”

وہااہسین یک ابت رپ اےس ڑگڑب اک ااسحس “ اجےن ؟   ۔ 

 

انس ےہ وفویجں وک زایدہ دنین ںیہن ےنیل دےتی ۔ وفج ںیم اجےن ےک دعب شیع ف آراؾ  ”

رعفـ ےن رھجرھجی یل“ فایل زدنیگ اک وصتر یہ رجؾ وہات ےہ ۔   ۔ 

 

اس ےن کنت “ مت ولگ ےھجم اتبف  ے ہک اؿ ایٹل دیسیھ ابوتں اک دصقم ایک ےہ ؟  ”

 ۔ رک وپاھچ
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ج وہاکچ ےہ ۔ حبص رجف ےک دعب دادا اجؿ ذبات وخد دعاتل ںیم اہمترا سیک در ”

رمہح “ ہلصیف انسںیئ  ے ۔ اننفے دصیف ادیم ےہ ہک ہلصیف اہمترے قح ںیم وہںو ۔ 

 ۔ ےن لیصفت اتبیئ ۔ فہ دنچ ےحمل ھچک وبؽ ہن اکس

 

اےس رہگی اسسن ےتیل د ھک رک رعفـ ےن ہنم وسبر رک “ ریمے اچٹیلک آري  ؿ ؟  ”

 ۔ وپاھچ

 

فہ وصےف “زپی ےہ اکنؽ ول افر ےھجم تہب وھبک یگل ےہ اھک؟  دف ےھجم ۔  گیب ںیم ”

 ۔ رپ دراز وہا
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اسھت یہ فہ اچرفں اس ےک “ رفی ںیہن وہےت زایدہ ۔ فہ راہ نچک وخد یہ ےل ول ۔  ”

گیب تیمس اغبئ ںیھت ۔ اس ےن رہگی اسسن یل ۔ اھک؟  فہ وخد ےل اتکس اھت ہلئسم 

رفں رپ ابلکل ہصغ ںیہن اھت  ہکل اؿ اک رکشزگارںیہن اھت ۔ یف ااحلؽ فہ اؿ اچ  ۔۔۔ 

افوہنں ، آري  ؿ ادمح یسک اک رکشزگار ںیہن وہات ےلھب فہ وکیئ وز  وہ ۔ فہ اینپ وسچ وک 

 ۔ اتکٹھج نچک یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ اےس وھبک یگل یھت

 

_________________________:- 

 

فہ وچاکن ۔ وکیئ الفجن ںیم رہگی اخومیش ںیم یسک ےک مدومں یک اچپ انسیئ دی ۔ 

آراہ اھت ۔ ہی اچپ اس ےک ےئل امونس امونس یس یھت ۔ اس ےن وصےف ےس اھٹ رک 

  ں الچںیئ ۔ یھبت وکیئ الفجن ںیم دالخ وہا ، فہ وچکن رک اٹلپ ۔ وکیئ 

 

 
الفجن یک امتؾ ب
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ھ مھت اس ایگ اھت ؛ آوھکنں ںیم 

ے

لی
ابلکل اس ےک رفربف ڑھکا اھت ۔ فہ اکی ےحمل ےک 

وگشار ریحت ارھبیوخ  ۔ 

اس ےک رفربف ڑھکے اس صخش افر اس ےک ابرے ںیم اہک اجات اھت ہک اؿ دفونں 

 ۔ ںیم رصػ رمعفں اک رفؼ اھت ۔ فہ دفونں وہوہب اکی دفرسے ےسیج ےھت

 ۔ رفؼ رمع افر آوھکنں اک اھت سب

 ۔ اس یک آںیھکن یلین ںیھت ۔ یلین افر دنمسر یسیج رہگی

یئم ںیھت ؛ رسیئم افر زدنیگ ےس رھبوپراقملب یک آںیھکن یکلہ رس  ۔ 

_________________________:- 
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یئک ےحمل اخومیش ےس رسک ےئگ ۔ یلین آوھکنں ںیم تبحم اک دنمسر اھٹںیھٹ امر راہ 

 اھت ، رسیئم آوھکنں اک احؽ وز  فلتخم ںیہن اھت ۔ اس ےک بل آہتسہ ےس دجا وہےئ

 ۔

 

۔ رھپ آ ے ڑبھ رک اقملب ےک ےلگ گل ایگ اھت ؛ ےسیج  اس ےن وخد وک ےتہک انس“ اباب !  ”

ےتپت رحصا ںیم وکیئ اسہی دار رجش لم ایگ وہ ای اکی وطلی زخاں ےک دعب اہبر یک وندی 

 ۔ یلم وہ

 

اس ےک اباب ےن اےس آہتسہ ےس وخد ےس دجا رکےت وہےئ “ ےسیک وہ ربوخردار ؟  ”

 ۔ اہک ۔ اس ےن وغبر اںیہن داھکی
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یئم آںیھکن ، وھبری رتگن رکسماےت بل ؛ د ضیمق ولشار وچڑی اشیپین ، رس

ےنہپ اینپ وپری فاجتہ ےک اسھت ڑھکے فہ احرث آیدنی ےھت ۔ ایعد آیدنی ےک 

 ! فادل احرث آیدنی

 

اس ےن ہنم وسبرا ۔ احرث “ اسیک وہاتکس وہں ؟ آپ وت ہنیہم دعب رھگ آرےہ ںیہ ۔  ”

 فاسپ ؟ ک رپ اکٹ رک ؟ ک ڑیکس رک ےن رکسما رک اےس داھکی ۔ ؟ ک ےس اتلسھپ ہمشچ

 ۔ وباتل فہ افخ وہات ایپرا اتگل اھت

 

فہ اب کھج رک اس یک آوھکنں ںیم د ھک رےہ ےھت“ اعمیف لم یتكس ےہ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن رس ااھٹ رک “ ھجم ےس ںیہن اینپ یٹیب ےس امےئگن ںو اعمیف آیدنی اصبح !  ”

ےھت اہک ۔ فہ دفونں ابپ اٹیب مک دفتس زایدہ ےتگل  ۔ 
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 “ ؟ ایعد آیدنی ےس ویکں ںیہن ”

 

اس “ ایعد اک رظػ ذرا ڑبا ےہ ، فہ آپ وک ےلہپ یہ اعمػ رکاکچ آیدنی اصبح ۔  ”

 ۔ ےن رخفہی اکرل اھجڑے ۔ احرث رکسمادےئ

 

اجےئ وت وچرفں یک رطح اےنپ یہ رھگ ںیم داےلخ یک فہج اجےنن اک  اجؿ یک اامؿ دی ”

اس ےن اکی ادا ےس رس احرث ےک آ ے اکھجای“ اایتشؼ راتھک وہں ۔   ۔ 

 

اوہنں ےن بل “ ڈر اھت ارگ درفازـ اجبای وت افالد ادنر دالخ ںیہن وہےن دے یگ ۔  ”

 ۔ داوتنں ےلت دابےئ
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اس ےن “ بح ، ریمے اسھت ؟ ریمے اسھت ڈراےم رکرےہ ںیہ آیدنی اص ”

 ۔ آںیھکن ڑیکس رک اںیہن داھکی

 

فہ اؿ یک ابت رپ سنہ دای اھت“ ذعمرت وخاہ وہں زہشادے !  ”  ۔ 

ںیلچ آپ وک اکی راز یک ابت اتبیت وہں ؛ اہدی آیدنی ، لمحم آیدنی ےس ایعد 

آیدنی وک تبحم یھت رگم احرث آیدنی ےس اےس قشع اھت ۔ وسںیچ اس یک تبحم یہ 

وہبمت رکدےنی فایل یھت وت اس اک قشع اسیک وہںوبج   ؟ 

 

اہدی یک آفاز رپ دفونں ےن ڑم رک “ آیئ امی وسری ڈنكیس ایعد ںیم ذرا ٹیل وہایگ ۔  ”

 ۔ الفجن ےک درفازے ےس دالخ وہےت اہدی افر لمحم وک داھکی
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اوہنں ےن اس ےس ےلگ ےتلم وہےئ اہک“ ذرا ںیہن مت تہب زایدہ ٹیل وہ اہدی ۔  ”  

 ۔

 

اہدی یک ابت رپ احرث ےن اس “ ہی بس آپ یک یٹیب یک فہج ےس وہا ےہ اچوچ ۔  ”

ےک ربارب ںیم ڑھکی لمحم وک داھکی وج ریحت ےس آںیھکن وھکےل اںیہن د ھک ریہ 

 ۔ یھت ۔ فہ رکسماےت وہےئ اس ےک اسےنم ونٹھگں ےک لب ےچین ےھٹیب

 

ےک ےنیس ےس گل یئگ یھت ۔  فہ من وہیت آوھکنں ےس اںیہن دیتھکی اؿ“ اباب اجؿ ۔  ”

 ۔ ایعد افر اہدی رکسمادےئ ےھت

 

اس ےن اس ےک ںوولں ےس یمن “ ںیم ےن تہب اید ایک آپ وک ۔ بک آےئ آپ ؟  ”

 ۔ وک اصػ رکےت احرث ےس وپاھچ
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ےھجم وز  امہری لمحم تہب اید آیئ ۔ لمحم یک ڈریھ اسری ایدفں ےن دؽ ف دامغ ںیم  ”

ھچک دری ےلہپ آای وہں ۔ اہمترے ؟ القئ اھبیئ یک الکس  ریسبا رکراھک اھت افر ںیم سب

اوہنں ےن آ ے ڑبھ رک اس یک اشیپین رپ وبہس دےتی وہےئ اہک “ ےل رک اٹہ وہں ۔ 

 ۔ ۔ لمحم ایعد وک ہنم وسبرات د ھک رک اکلہ اس سنہ دی

 

اس ےن وصےف رپ ےتھٹیب وہےئ اہک“ زایدیت رکرےہ ںیہ آپ آیدنی اصبح ۔  ”  

 ۔

 

ر ںیہ اس ےک ربوخردار ! ریمی یٹیب اک کیھٹ رطح ےس ایخؽ ںیہن راھک آپ دقحا ”

فہ لمحم اک اہھت اھتےم “ ایگ ، اےس ریمی یمک وسحمس وہیئ اب اتبںیئ ایک زسا دفں ؟ 

 ۔ ایعد ےک ربارب فاےل وصےف رپ ےھٹیب
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 ایعد ےک ربارب ںیم وصےف ےس کیٹ اگل رک“ رک؟  ایک ےہ اچوچ ، ااٹل اکٹل دںی اےس ۔  ”

 ۔ ڑھکے اہدی یک زابؿ یلسھپ ۔ ایعد ےن اےس وھگرا

 

وخد ہنیہم ہنیہم اغبئ رےتہ ںیہ افر زسا اک دقحار ںیم وہں ۔ زسا آپ وک ےلم یگ  ”

احرث ےن اربف ااکچ رک اےس داھکی“ افر مہ دفونں نہب اھبیئ دںی  ے ۔   ۔ 

 

گ ادن“ ںیہمت اتگل ےہ لمحم اہمترا اسھت دے یگ ؟  ”

 

 ٹ
ح

 

ٹ لن ی  
چ

از ںیم اہکاوہنں ےن   

 ۔
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ایعد یک ابت رپ لمحم “ لمحم مت آیدنی اصبح ےک اسھت وہ ای ریمے اسھت ؟  ”

ےن ڑگڑبا رک ےلہپ اےنپ اباب وک داھکی رھپ اھبیئ وک وج اینپ ڑلایئ ںیم اےس وز  ٹیسھگ 

 ۔ رےہ ےھت ۔ رھپ اس یک رظن اہدی رپ یکٹ ۔ فہ رشارت ےس رکسمایئ

 

بس ےن رکسما رک اےس داھکی“ ںیم اہدی اھبیئ ےک اسھت وہں ۔  ”  ۔ 

 

“ دؽ تیج ایل مت ےن لمحم ۔ سب ایس رطح ریمے اسھت روہ تہب ھچک وھکیس یگ ۔  ”

اہدی یک ابت رپ بس سنہ دےئ ےھت ۔ رات آہتسہ آہتسہ رسک ریہ یھت ۔ فہ 

 ۔ اچرفں وفنس آسپ ںیم وغشمؽ ےھت

 ؛ اس ےن اہک اھت ؟ ں

 ۔ اکی دیب دیب یس آس ابیق ےہ

ےک ےنلم یک ڑھچبے وہفں  ، 
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 ۔ وطلی دجاویئں ےک دعب نلم یک

 

  ں متخ وہریہ ںیھت رگم اس ےک دؽ ےک یسک رنؾ وگےش 

ے

ریغوسحمس وطر رپ دجائ

 ۔ ںیم وخػ اب وز  اقمئ اھت ۔ ویکہکن ایعد آیدنی اونپں وک اپرک اںیہن وھک داتی اھت

 ، نلم یہ ہن وہ وت دجایئ ےس ڈر ںیہن اتگل

ےل  یتی ےہرگم نلم ےک دعب دجایئ اجؿ   ۔ 

 

_________________________:- 

 

ادنریھے ںیم رغؼ رمکے ںیم ، رفینش یک آس ںیم یسک ایسہ وکڑھٹی ںیم اخومیش 

ےن وخد وک دنب رک راھک اھت ؛ ےسیج وکیئ زلمؾ لیج ںیم السوخں ےک ےھچیپ اےنپ ونٹھگں 

 ۔ ےک رگد اصحر اقمئ ےئک وھٹڑی ونٹھگں رپ اکٹےئ ھٹا راہ وہ
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 ھٹا ریہ یھت لپ لپ ۔ ایسیہ ںیم ڈفےب اس رمکے ںیم ڈیب رپ ےٹیل اخومیش وز 

اس فوجد ےک رخاےٹ اخومیش رپ وکڑے رباس رےہ ےھت ۔ زتاپ زتاپ رک امرےن ںیم فہ 

ینب وہیئ “ اخومیش ” فوجد فےسی وز  امرہ اھت افر یف اولتق اس فوجد ےک ملظ اک اشنہن 

 ۔ یھت

اخومیش یک ددلفز خیچ ربآدم وہیئ ۔ فہ فوجد زیت آفاز ںیم یسک ےن درفازہ اجبای ۔ 

ڑہڑبا رک اھٹ اھٹیب ۔ وھبری آوھکنں ںیم ےصغ اک رصنع امنایں وہا ۔ اےنپ ےصغ رپ لکشمب 

اقوب اپات فہ فارشفؾ ایگ ۔ ہنم رپ اپین ےک اپھچےک امرے ۔ دنین ےس وبلھج آںیھکن 

 ۔ زفر ےس درفازہ ھچک دےنھکی ےک اقلب وہںیئ وت فہ داتن اتسیپ درفازے ےک اپس اچنہپ

 ۔ وھکال

 

آ ے ےک اافلظ وبلں رپ دؾ وتڑ ےئگ ۔ درفازے یک وچٹھک “ ایقتم آیئگ ۔۔۔۔  ”

رپ رس اکٹےئ فہ آںیھکن ومدنے ڑھکی یھت ۔ اشدی یسک ےن زربدیتس اےس دنین ےس 
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ااھٹ رک اس ےک اپس اجیھب اھت ۔ آرایؿ ادمح ےک وبلں رپ اطیشین رکسماٹہ دفڑ یئگ ۔ 

اٹہ وج اکی اکشری ےک وبلں رپ اکشر وک د ھک رک آیت ےہفیسی یہ رکسم  ۔ 

 

اکی “ رعفہ ایک وہا ےہ ؟ اہیں ویکں ڑھکی وہ ؟ ریمی دنین ویکں رخاب یک ےہ ؟  ”

 ۔ اسھت یئک وساؽ اس ےس وپےھچ ےئگ

 

دادا الب رےہ ںیہ ںیہمت ۔ رجف یک امنز زپھ رک آےئگ ںیہ فہ ، اب دعاتل ںیم  ”

ےن امجیئ ےتیل وہےئ اہکاس “ احرضی وگلاف ۔   ۔ 

 

اس ےن رکسماٹہ دابےت وہےئ اہک ۔ رعفہ رس “ ااھچ ۔ مت اجف ںیم آات وہں ۔  ”

اابثت ںیم الہیت اجےن ےک ےئل یٹلپ ۔ رات دری کت اجےنگ یک فہج ےس دنین ےس 

 ۔ وبلھج آںیھکن زربدیتس وھکےتل وہےئ اس ےن مدؾ آ ے ڑباھےئ
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  ےہ ۔  ”
 
ؾ الچای ۔ فہ ڑہڑبا رک اسڈیئ وہیئ یھبت رس زفر فہ ادکی“ دایھؿ ےس ادرھ پ

ےس دویار ےس ارکاای ۔ رس ںیم درد یک اکی دشدی رہل ےک اےتھٹ یہ اےس اےنپ بقع 

 ۔ ںیم آرایؿ اک کلف اگشػ ہہقہق انسیئ دای اھت

 !!!! اکش اکش سب اکی لتق اجزئ وہات سب اکی

۔ فہ داتن یتسیپ رس وک اھتیتم آرایؿ اب وبلں وک وگؽ ےئک یٹیس اجبات ےچین اجراہ اھت 

اس یک تشپ وک وھگر ریہ یھت ۔ اجےن ویکں بس ھچک وگؽ وگؽ وہراہ اھت ۔ آوھکنں 

 ۔ ےک آ ے اتسرے ےسیک ؟ ےتچ ںیہ رعفہ وک اب ھجمس ںیم آای اھت

 

_________________________:- 
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رفھٹ رک کلف رپ یلین رفینش لیھپ یئگ یھت ۔ اچدن ، اتسرے افر ادنریھا رفینش ےس 

اجےکچ ےھت ۔ ابدولں ےس ڈاکھ ےلین رگن اک آامسؿ دولں وک نیکست شخب راہ اھت ۔ رات 

ےک ادنریھے ںیم ےکپچ ےس رگےن فایل منبش ےن دروتخں افر وپدفں ےک زبس وتپں 

رپ اےنپ ےبرگن اشنؿ وھچڑے وہےئ ےھت ۔ دجسم ےس لکن رک فہ دفونں ابپ ےٹیب 

 ۔ اب رھگ یک رطػ رفاں دفاں ےھت

 

ےبمل مد آفر دروتخں ےک اپس ےس “ اباب آپ وک ںیہن اتگل زدنیگ مھت یس یئگ ےہ ؟  ”

زگرےت وہےئ ڑسک ےک انکرے ےتلچ اہدی ےن ٹنیپ یک اپٹک ںیم اہھت ڈاؽ رک 

رس اکھجےئ ایسہ ڑسک رپ رظنںی امجےئ وپاھچ ۔ ویفس ھچک لپ اخومش رےہ ۔ اہدی 

ھچک ےنہک ےک ےئل بل دجا ےئک اؿ ےک وجاب اک ااظتنر رکےن اگل ۔ رھپ اوہنں ےن  ۔ 
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ریمے وجاب دےنی کت یہ اکی ٹنم زگر ایگ اہدی ! مت ےسیک ہہک رےہ وہ زدنیگ  ”

فہ اکلہ اس رکسماےئ ۔ اؿ ےک افر اہدی ےک رکسماےن اک ادناز اکی اس “ مھت یئگ ےہ ؟ 

اھت وج دےنھکی فاےل وک رہھٹےن رپ وبجمر رکدے ۔ اکلہ اس رکسماےت وہےئ لھک رک 

ا؟  ہک وبلں ےک انکرفں رپ اچدن یسیج ک ںیںی ںینبرکسم  ۔ 

 

افوہنں ۔ ہی وت فتق ےہ ؟ ں وج لسلسم زگر راہ ےہ ںیم زدنیگ یک ابت رکراہ وہں  ”

اس ےن رس ااھٹ رک اب اسےنم داھکی ۔ ایسہ ڑسک سج رپ ااک داک ولگ یہ وموجد “ ۔ 

ؽےھت ۔ اردرگد من وپدے افر درتخ ۔ رہھٹا وہا افر رپوکسؿ اموح  ۔ 

 

مت ےن دنچ زمدی اسںیسن ےل ںیل ، اہمتری زدنیگ زمدی مک وہیئگ ۔ مت ےسیک ہہک  ”

اوہنں ےن اب رکسماےت وہےئ “ رےہ وہ ہک اہمتری زدنیگ مھت یس یئگ ےہ اہدی ؟ 
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رہچہ رتاھچ رکےک اہدی وک داھکی وج فےسی یہ رہچہ رتاھچ ےئک الوجاب اس اںیہن د ھک راہ 

رھپ سنہ رک رس اکٹھج اھت ۔ فہ اکلہ اس رکسماای  ۔ 

 

آفاز ںیم رہھٹاف اھت“ آپ اک وکیئ وجاب ںیہن اباب ۔  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن دنكےھ ااکچےئ“ آرٹف آؽ ابپ وہں اہمترا ۔  ”  ۔ 

 

فہ “ ےھجم رخف ےہ ۔ آپ رپ ، ایم رپ ، اچوچ افر ایعد رپ افر تبحم ےہ لمحم ےس ۔  ”

اتپ وج وہا ےک زفر ےس رگا اھت ۔  رہھٹا ۔ رظنںی مدومں ںیم وموجد ےتپ رپ زپی ۔ زبس

 ۔ یسک ےن اےس لچک رک رھک دای اھت
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“ مہ بس اکی لمکم یلمیف یک رطح ںیہ اےسی ہک ارگ وکیئ دجا وہا وت الچک اجےئ ںو ۔  ”

 ۔ اس یک رکسماٹہ لپ ںیم اغبئ وہیئ ۔ رظنںی اب وز  اس زبس ےتپ رپ ںیھت

 

رہگی اسسن یل ۔ اہدی ےن  ویفس ےن“ اکش ہک مہ ابلکل لمکم وہےت اہدی !  ”

فہ زیمخ اس “ اکش ایعد یک امں وز  امہرے اسھت وہیت ۔ ” وچکن رک اںیہن داھکی ۔ 

 ۔ رکسماےئ ۔ امیض ےک دےئ ےئگ زمخ ادنکےن ےگل ےھت ۔ اہدی ےن وہٹن ےچنیھب

 

وج ےلچ ےئگ اںیہن الھبای ںیہن اجاتکس اباب ۔ رگم اؿ یک وھچڑ رک اجےن فایل اشنوینں یک  ”

اس ےن رس اکھجای اھت ۔ “ تظ یک اجیتكس ےہ ۔ ااسی ہن وہ مہ اںیہن وز  وھکدںی ۔ افح

 ۔ اضف ادکیؾ اداس اداس یس ےنگل یگل یھت ۔ وپدفں ےک من ےتپ وز  اشدی رفےئ ےھت
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مکی ارپلی وک لمحم ریتہ اسؽ یک وہاجےئ یگ افر ایعد یک امں وک ےئگ وز  ریتہ اسؽ  ”

ایعد بج فہ یئگ آج فہ سیب اسپ  ونوجاؿ نب اکچ ےہ وہاجںیئ  ے ۔ است اسؽ اک اھت 

فہ رس کٹھج رک رکسماےئ“ ۔   ۔ 

 

وھچڑںی اباب ۔ امیض وک رکدیےن ےس رصػ وخؿ یہ ےہب ںو ، مہ ےلہپ یہ تہب وخؿ  ”

اہبےکچ ںیہ ۔ اب احؽ وک دںیھکی ۔ ایعد اینپ زدنیگ ںیم آ ے ڑبھ راہ ےہ لمحم ڑبی 

اس ےن رس ااھٹای ۔ اؿ اک رھگ اسےنم “  ےہ ۔ وہریہ ےہ ۔ فایعق زدنیگ یمھت ںیہن

ڑھکا اھت ۔ اہجں  اؿ اک درد؟ ک امیض احؽ اک وخویشں رھبا ابلدہ افڑےھ وخد وک است 

 ۔ رپدفں ںیم اپھچےئ اھٹیب اھت ۔ فہ دفونں ادنر یک اجبن ڑبھ ےئگ

وہا ےک ےکلہ ےس وھجےکن ےس الگب ےک یتٹؽ رپ وموجد منبش اک فہ ےبرگن اپین اس 

ہ ڑلکھ ایگ ۔ پٹ یک یکلہ یس آفاز آیئ افر رھپ اخومیش اھچ یئگرطق  ۔ 
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_________________________:- 

 

فہ دفونں اہوھتں ےس آوھکنں وک یتلم ڑیسویھں ےک رشفع ںیم ڑھکی یھت ۔ نچک 

ے ایعد ےن رکسمارک اےس داھکی وج دنین اگھبےن ےک رکچ ںیم لسلسم 

 

کلن

 

ي
ےس اپین یپ رک 

ریہ یھت ۔ فہ رکسماات وہا ڑیسایھں ڑچھ رک اس ےک اپس آای اینپ آوھکنں وک رڑگ  ۔ 

 

فہ اب اس اک اہھت اھتےم اےس “ دنین آریہ ےہ رگم ہن وس؟  ےہ ہن وسےن دانی ےہ ۔  ”

ےچین الراہ اھت اہجں الفجن ںیم احرث وصےف رپ ےھٹیب اچےئ یپ رےہ ےھت وج ایعد ےن 

 ۔ اںیہن انب رکدی یھت

 

فہ اس ےک اسھت ڑیسایھں “ دنین ےسیک رخاب رکفں یگ ؟  وس یئگ وت اجمن آیب یک ”

 ۔ ارتیت رکسمارک ہہک ریہ یھت
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اس ےن احرث ےک “ مت وھٹیب احرث آیدنی ےک اسھت ںیم اجراہ وہں وسےن ۔  ”

 ۔  اپس الرک اس اک اہھت وھچڑا

 

اباب وموجد ںیہ سب یھبت آپ وک اجےن دے ریہ وہں فرہن نیقی رکںی آپ ےک  ”

اس ےن “  ےک درایمؿ احلئ وہےن ںیم ےھجم تہب زمہ آات ےہ ۔ افر آپ یک دنین

 ۔ ےتسنہ وہےئ اہک

 

م ےھجم آپ وک اھٹپین ےنہک ںیم وز  تہب زمہ آات ےہ ۔  ”
 
ج
ی 

اس ےن “ افر نیقی رکںی 

وز  لمحم ےک ادناز ںیم اہک ۔ لمحم ےن ہنم  الھ رک احرث وک داھکی وج اس یک اکشیتی 

 ۔ رظنفں اک وہفمؾ ھجمس ےکچ ےھت
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اوہنں ےن “ ایعد ریمی یٹیب وک گنت رکےن اک قح سک ےن دای ےہ ںیہمت ؟  ”

 ۔ ونصمیع دیجنسیگ ےس وپاھچ

 

اس ےن داتن اکنےل رھپ لمحم ےک ںوؽ رپ یکٹچ رھبات “ آیدنی اصبح ےن ۔  ”

 ۔ الفجن ےک وکےن ںیم ینب ڑیسایھں  الھاتگن اےنپ رمکے یک رطػ ڑبھ ایگ

 

اوہنں ےن لمحم وک اےنپ ربارب ںیم “ ںیہن اج؟  آج ؟  اہیجن وت لمحم وک اوکسؽ ”

 ۔ اھٹبےت وہےئ اہک

 

اس ےن احرث “ ریما دؽ رکراہ ےہ یٹھچ رکولں رگم آیب ںیہن رکےن دںی  ے ۔  ”

 ۔ ےک ےنیس رپ رس رھک رک آںیھکن ومدنےت وہےئ اکی ادا ےس اہک ۔ فہ رکسمادےئ
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لمحم ےن وجش “ ےس یٹھچ رکف ۔ اہمترے آیب وک ںیم اھبنسؽ ولں ںو ۔ مت آراؾ  ”

 ۔ ےس رس ااھٹ رک اںیہن داھکی

 

اوہنں ےن رکسماےت وہےئ اابثت ںیم رس الہای ۔ یھبت اپس زپے اؿ “ چس اباب ؟  ”

ےک ومابلئ رپ یسک اک اغیپؾ آای ۔ رگن وٹؿ یسک اخص دنبے یک رطػ ااشرہ رکریہ 

ےک اسےنم یک یھت ۔ اوہنں ےن ومابلئ ااھٹ رک اس یک ارکسنی اینپ آوھکنں  ۔ 

 

ربخدار وج آپ ےن ریمی نہب ےک الخػ اسزش رکےت وہےئ اس یک اوکسؽ  ”

 زپھ رک اوہنں ےن ےباچریگ “ ےس یٹھچ رکفاےن اک وساچ وز  آیدنی اصبح ! 
 
ج

من س

ےس لمحم وک داھکی وج ایعد یک رطػ ےس وموصؽ وہےئ اغیپؾ رپ ہنم وسبر رک فاسپ 

 ۔ اؿ ےک ےنیس رپ رس رھک یکچ یھت
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 “ ؟  اوکسؽ بک اتگل ےہ اہمترالمحم ”

 

یگفخ ےس وجاب آای“ آھٹ  ےج ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ اہمترے اپس رڈیی وہےن ےک ےئل اکی ڈزیھ ہٹنھگ ےہ ”

 

ےجہل ںیم اب وز  یگفخ یھت ۔ دفونں دنچ لپ اخومش رےہ“ اجیتن وہں اباب ۔  ”  ۔ 

 

 “ ! لمحم ”

 

 “ ۔ یج اباب ”
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لمحم ےن یفن ںیم رس “ رطہقی ںیہن ےہ ؟  اہمترے ؟ القئ آیب ےس ےنچب اک وکیئ ”

 ۔ الہای

 

اوہنں ےن ااسفتسر ایک“ وکیئ وت وہںو ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن وصعمتیم ےس اہک ۔ احرث ےن “ اباب آیب وک بس ہتپ لچ اجات ےہ ۔  ”

رہگی اسسن یل ۔ اؿ دفونں اک دھک اکی یہ اھت ۔ ایعد آیدنی وک بس اتپ لچ اجات اھت ۔ 

راتھک اھت فہ ۔ اجنےن ےسیک اؿ یک رہ رحتک اک ملع  ؟ 

 

_________________________:- 
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اراغمؿ ےک “ ااچکن اہمتری اس وخاشہ یک فہج اجؿ اتکس وہں آري  ؿ ؟  ”

دیجنسیگ ےس وپےنھچ رپ بس یک اگنوہں ےن آري  ؿ ےک رہچے کت اک رفس ڈنكیسفں 

ا اھتںیم ےط ایک اھت وج اراغمؿ ےک رمکے ںیم یسک رجمؾ یک رطح رس اکھجےئ ڑھک  ۔ 

 

فہ ڑگڑباای ۔ اراغمؿ ےن اربف ااکچ رک اےس داھکی“ دادا سب اےسی یہ ۔  ”  ۔ 

 

کنت رک وساؽ وپاھچ ایگ“ ایک وہایگ ےہ ںیہمت ؟  ”  ۔ 

 

وفج ےس تبحم ” ا؟ فہی یک زابؿ یلسھپ ۔ بس ےن ڑم رک اےس وھگرا ۔ “ تبحم ۔  ”

یک افر ھچک یہ دری دعب اس ےن افصیئ شیپ “ دادا ۔ اےس وفج ےس تبحم وہیئگ ےہ ۔ 

 ۔ فہ بس رمکے ےس ابرہ ےھت
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اراغمؿ ےک رمکے اک درفازـ دنب وہاکچ اھت افر درفازے ےک اپر دفونں دادا وپےت 

ںیم اجنےن ایک ابت وہریہ یھت وج ےلھچپ سیب ٹنم ےس اجری یھت ۔ رعہشی وصےف 

وز  اؿ  رپ ںیھٹیب اہھت ںیم ۔ ای حیبست ےک داےن رگاریہ ںیھت ۔ ویعش افر رفاقؿ

ےک ربارب ںیم ےھٹیب اخومیش ےس رمکے ےک دنب درفازے وک د ھک رےہ ےھت ۔ راہمح 

افر انعای وز  اپس یہ یھٹیب ںیھت ۔ رعفـ الفجن ےک وکےن ںیم ہنم  الھےئ ڑھکی یھت 

۔ اہسین ، رمہح ، ااملس ، ا؟ فہی افر ااسہم درفازے ےک اپس رکچ اکٹ ےھت ۔ اابؿ 

یس رپ اھٹیب اھت ۔ فےفق فےفق ےس اکی اگنہ رمکے ےک ومابلئ اہھت ںیم اھتےم رک

 ۔ درفازے رپ وز  ڈاؽ راہ اھت

 

ا؟ فہی یک ابت وپری وہےن ےس ےلہپ یہ “ ایک وہایگ ےہ اینت یبمل ابت ۔۔۔۔۔۔  ”

رمکے اک درفازـ الھک ۔ آري  ؿ رہچے رپ الب یک دیجنسیگ ےئل ابرہ آای ۔ بس یک وساہیل 
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بل ےچنیھب ۔ اےس رپاشیؿ د ھک رک رعہشی ےن ولہپ رظنفں وک دےتھکی وہےئ اس ےن 

 ۔ دبال

 

رعہشی ےک وساؽ رپ اس ےن اکی اگنہ اؿ رپ ڈایل“ ایک ابت وہیئ ےہ آري  ؿ ؟  ”  ۔ 

 

وسچ راہ وہں دادی ہک اب آپ یک وپویتں وک رکایچ ےس اچٹیلک وکؿ الرک  ”

“ اجؤں ںو ۔ دے ںو ؟ ںیم وت یھبک اکی رہش وہاگن وت یھبک دفرسے ۔ وفیج وج نب 

 ۔ آرخی ابت رپ فہ رکسمادای ۔ بس ےن رپوکسؿ یس اسسن اخرج یک

 

ا؟ فہی ےن کنت “ مت فلتخم رہشفں ےس وز  امہرے ےئل اچٹیلک ال ےتک وہ رٹسم !  ”

 ۔ رک اہک
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رعہشی ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔ “ ارے ےچب وک اسسن وت ےنیل دف ادرھ آؤ ادمح ۔  ”

رمک رپ اہھت ریھپےت وہےئ اشیپین رپ وبہس دایفہ آ ے آای ۔ اوہنں ےن اس یک   ۔ 

 

فہ رکسماےت وہےئ اؿ ےک ولہپ ںیم اھٹیب“ اّللّ اکایمب رکے ںیہمت ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن الڈ ےس اہک“ اب ایم اوب وک آپ ےن انم؟  ےہ دادی ۔  ”  ۔ 

 

اس “ رکف یہ ہن رکف دفونں وک ںیم د ھک ولں یگ مت سب اےنپ ٹسیٹ یک ایتری رکف ۔  ”

اٹہ دابےت وہےئ رعفـ وک داھکی وج اب وز  ہنم  الھےئ ڑھکی یھتےن رکسم  ۔ 

 

بس ےن ڑگڑبا رک “ دادی رات آپ یک وپایتں اکی دف  ےج کت اج یت ریہ ںیہ ۔  ”

 ۔ اےس داھکی ۔ رعہشی ےن ےصغ ےس بس وک داھکی
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اھجمس اھجمس رک کھت یئگ وہں اںیہن ہک دلجی وس اجای رکف رگم ںیہن ، دضی ںیہ ہی  ”

ویعش ےن وہٹن چنیھب رک اکی اکشیتی “ اسری ۔ د ھک رےہ وہ ویعش اینپ ویٹیبں وک ۔ 

 ۔ اگنہ بس رپ ڈایل

 

ا؟ فہی ےن “ دادی اچوچ وک ویکں ڈاٹن ریہ ںیہ ؟ اینپ وپویتں وک اھجمسںیئ ؟ ں ۔  ”

 ۔ داتن سیپ رک اےس داھکی وج آگ وک زمدی ڑھباکےن رپ الت وہا اھت

 

اںیہن ریمی ابںیت ۔ اکی اکؿ ےس نس رک دفرسے  ارے ھجمس یہ ہن آاجےئ ”

ےس اکنیتل ںیہ ۔ اوھٹ ادمح ےھجم ریمے رمکے ںیم ےل اجؤ ۔ اؿ وجاؿ ڑلویکں وک 

آري  ؿ رفامربندار وپےت یک رطح وفرا ااھٹ افر “ ڈاٹن رک ںیم ربی ںیہن اننب اچیتہ ۔ 



Novelnagri 253 

ےت اکی رعہشی وک اہسرا دے رک اںیہن اؿ ےک رمکے ںیم ےل اجےن اگل ۔ اجےت اج

 ۔ اتجیت اگنہ اؿ بس رپ ڈاؽ رک اںیہن اپت؟  ںیہن وھبال اھت

 

رفاقؿ ےک دیجنسیگ ےس وپےنھچ رپ بس ےن رس اکھجای “ بک دسرھف یگ مت بس ؟  ”

 ۔ اھت

 

رعفـ انمنمیئ“ وسری اچوچ ۔ آدنئہ ںیہن رکںی  ے  .  ”  ۔ 

 

اےنپ رمکے ںیم  رفاقؿ وز  اھٹ رک“ ادیم رکات وہں اینپ ابت رپ اقمئ روہ  ے ۔  ”

ےلچ ےئگ ، ویعش وز  اکی یہیبنت اگنہ اؿ رپ ڈاؽ رک ابرہ ےلچ ےئگ ۔ اؿ بس ےن اب 

 ۔ اابؿ یک رطػ داھکی
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اابؿ ےک وساؽ رپ بس ےن یفن ںیم رس الہای“ اگنپ سک ےن ایل اھت آري  ؿ ےس ؟  ”  ۔ 

 

 ےن اس ڈشی ااسنؿ یک فہج ےس حبص حبص ریما رس دویار ںیم اگل ےہ ۔ رھپ وز  ںیم ”

رعفـ ےن اینپ افصیئ دی“ چس ںیم ھچک ںیہن ایک اس ےک اسھت ۔   ۔ 

 

اںیہن یلست داتی فہ وز  ھچک دری دعب افرپ الچ “ ولچ وکیئ ابت ںیہن ، رسکیل وہاجؤ ۔  ”

 ۔ ایگ ۔ اس ےک اجےت یہ ا؟ فہی دمھ ےس وصےف رپ یھٹیب

 

فہ ڑبڑبایئ“ اطیشؿ وز  انپہ اماتگن وہںو اس ےس ۔  ”  ۔ 

 

رعفـ الھجنھجیئگ“ ا دؽ رکراہ ےہ ںیم الگ دابدفں اس اک ۔ ریم ”  ۔ 
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دؽ وت اس فتق بس اک یہی رکراہ ےہ رگم ایک رک ےتک ںیہ آري  ؿ ادمح اس اخدناؿ اک  ”

رمہح ےن لج نھب رک اہک“ بس ےس وھچاٹ وپات ےہ ۔ دادی اک الڈال ۔   ۔ 

 

اسحس دال؟  اچاہااسہم ےن دصےم ےس اینپ وموجدیگ اک ا“ ںیم وز  وت وہں ۔  ”  ۔ 

 

ااملس “ مت تہب وھچےٹ وہ یھبت اہمتری وز  وکیئ فویلی ںیہن ےہ امہری رطح ۔  ”

 ۔ ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ ااسہم اک ہنم دصےم ےس الھک

 

یک بس ےس وھچیٹ وپیت وہں ، افر آري  ؿ ےس وز  وھچیٹ  ںیم وز  وت اس اخدناؿ ”

وہں رھپ ریمے وت دادی اےنت الڈ ںیہن ااھٹںیت ۔ بک ےس ہنم  الھ رک ڑھکی یھت 

رعفـ یک اہکین ھچک زایدہ یہ نیگمغ یھت ۔ “ داھکی وز  ںیہن دادی ےن ریمی رطػ ۔ 

بس ےک  بس ےن رتمح رھبی اگنوہں ےس اےس داھکی ۔ رھپ رہگی اسسن یل ۔ اؿ
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ومڈ اک حبص حبص ربی رطح ےس ایتس؟ س وہاکچ اھت ۔ اجنےن اؿ اک ابیق اک دؿ اسیک زگر؟  

 ؟ اھت

 

_________________________:- 

 

اس یک ایسـ رگن یک ںوڑی ومعمؽ یک راتفر ےس ڑسک رپ دفڑ ریہ یھت ۔ فہ وپری 

ےئ وکست وتہج ےس ڈراویئگن رکراہ اھت بج ااچکن ےتجب ومابلئ ےن ںوڑی ںیم اھچ

وک وتڑا ۔ اس ےن ومابلئ یک ارکسنی اینپ آوھکنں ےک اسےنم یک اہجں وطافؿ از 

 ۔ اکگنل اھکل آراہ اھت ۔ اس ےن رہگی اسسن یل رھپ اکؽ ااھٹ رک ومابلئ اکؿ ےس اگلای

 

اس ےک وھچےٹ اھبیئ آري  ؿ یک رشاریت آفاز وگیجن“ االسلؾ مکیلع ای یبیبح ۔  ”  ۔ 
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اس ےن “ آدم ےس ےلہپ دنبے رپ السیتم وز  اتجیھب ےہ ۔ ریحت ےہ وطافؿ اینپ  ”

 ۔ ومڑ اکےتٹ وہےئ اہک

 

آري  ؿ اینپ النئ ںیم فاسپ آاکچ اھت“ مضہ ںیہن وہیئ ایک ںیہمت ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن رکسماٹہ “ ںیہن ایر ۔ مت تبحم افر زعت دےتی وہےئ اےھچ ںیہن ےتگل ۔  ”

 ۔ دابیئ

 

اس ےک کلف “ ےتیل وہےئ اےھچ ںیہن ےتگل ۔ اہاہ ، دیساھ وہک مت تبحم افر زعت  ”

 ۔ اگشػ ےہقہق رپ اصحل ےن ہنم وسبرا

 

 “ ؟ ااھچ اتبؤ ویکں وفؿ ایک ”
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فہ اس یک ابت رپ اکلہ اس رکسماای“ اھبیئ یک اید آریہ یھت چس ںیم ۔  ”  ۔ 

 

“ ارے ارے ہی فیہ آري  ؿ ےہ ؟ ں وج دف دؿ وز  رکایچ ںیم ںیہن اکٹ اھت ؟  ”

یک ابت رپ آںیھکن امھگںیئآري  ؿ ےن اس   ۔ 

 

اصحل اس یک ابت رپ سنہ “ اہں ، وت رکایچ فاےل وز  وت ےنٹیپ رپ ےلت وہےئ ےھت ۔   ”

 ۔ دای اھت

 

 “ ۔ وت رحںیتک وز  وت دوھکی ایر اینپ ”
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ااھچ وھچڑف ہی ۔ ےھجم وپانھچ اھت ہک ایم اوب اک ومڈ اسیک ےہ ؟ ؟ راض وت ںیہن ےہ ؟ ں  ”

ؾ دیجنسـ وہا  ۔ آرخ اھت وت اکی اٹیب ؟ ں امں ابپ یک ؟ رایگض ےس ڈر فہ ادکی“ ھجم ےس ؟ 

 ۔ وت اےس وز  اتگل اھت

 

ںیہن ، دادا ےن اھجمسدای اھت اںیہن ۔ اب سب اہمتری اکایمیب یک داعںیئ امےتگن رظن  ”

فہ رکسمادای“ آےت ںیہ ۔   ۔ 

 

 اؿ اش ءاّللّ ںیم حبص ٹسیٹ ےہ ریما ، رھپ اکی دف ےتفہ دعب رزٹل آاجےئ ںو افر رھپ ”

ںیم رظن آفں ںو ۔ ریما آ؟  وت یف ااحلؽ لکشم ےہ وت  ( PMA ) ںیہمت یپ امی اے

 “ ؟ ایم اوب آںیئ  ے ےنلم
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“ ہہک وت رےہ ےھت اباب ہک آںیئ  ے االسؾ آابد ۔ دںیھکی کنیب ےس یٹھچ ےلم ۔  ”

 ۔ اس ےن دنكےھ ااکچےئ

 

 “ ۔ ااھچ کیھٹ ۔ اب ںیم وفؿ رھک راہ وہں ”

 

فہ اکؽ اکےنٹ اگل اھت ہک اصحل یک آفاز رپ امھت“ ونس آري  ؿ ۔  ”  ۔ 

 

فہ اس یک ابت رپ “ اانپ ایخؽ رانھک ۔ اطیشؿ یک ےلیچ وہ رگم وہ وت اھبیئ ؟ ں ۔  ”

 ۔ رکسمادای

 

فہ وشخ وہا“ افوہ ۔۔۔ وت اصحل اغلری مدر آریہ ےہ ؟ ں ریمی اہں ۔  ”  ۔ 
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فہ ڑگڑباای“ وییہن ہہک راہ اھت ۔  وخش ایمہفں ہن اپول زایدہ ۔ ںیم سب ”  ۔ 

 

اس ےک ادناز رپ “ اجاتن وہں اٹیب بس اجاتن وہں ۔ ابپ ےس اپھچف  ے اب ۔  ”

 ۔ اصحل سنہ دای

 

اب اّللّ احظف ںیم ڈراویئگن رکراہ وہں ۔ ایم وک اتپ لچ ایگ ؟ ں ہک ڈراویئگن  ”

 ےل ںیل یگ ھجم رکےت وہےئ ںیم ےن اکؽ رپ اینت یبمل ابت یک ےہ وت ںوڑی یک اچیب

اس ےن رھجرھجی یل“ ےس ۔   ۔ 

 

وت افر ںیم اچاتہ ایک وہں ؟ اہمتری ںوڑی رپ آري  ؿ ادمح یک رظن ہشیمہ ےس یھت اب  ”

 “ ۔ وز  ےہ ۔  لھبن رک ذرا
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اس یک ابت وپری وہےن ےس ےلہپ یہ اکؽ “ اےب اسےل ریتی وت ۔۔۔۔۔۔۔  ”

وک داھکی رھپ اس یک ابت اید آےت اکٹ دی یئگ یھت ۔ اصحل ےن ہنم وسبر رک ومابلئ 

 ۔ یہ رکسمادای اھت

 

آري  ؿ ےن ومابلئ اینپ ایسہ زنیج یک بیج ںیم ڈاال رھپ رگنلی رپ دفونں اہھت رھک رک 

کھج رک ےچین ابےچیغ وک داھکی ۔ اگنںیہ وپرے ابےچیغ اک وطاػ رکںیت وپدفں وک اپین 

 ۔ دیتی رعفـ رپ ںیکٹ

یئ اڈنا ای ٹامرٹ ںیہن زپا اھت وج فہ اےس کنیھپ رک اس ےن اےنپ ارد رگد داھکی فاہں وک

 ۔۔۔ امرات ۔ اےس اوسفس وہا ۔ نکیل

فہ زیتی ےس رمکے ںیم آای ۔ اسڈیئ لبیٹ رپ ٹیلپ زپی یھت سج ںیم بیس راھک اھت 

وج فہ اھکےن ےک ےئل الای اھت ۔ اس ےن بیس ااھٹای رھپ اےس اہوھتں ےس وہا ںیم 

 ۔ رعفـ اک اشنہن ایل افر کیھٹ اچسیل ڈنكیس ےک دعب بیس ااھچےتل وہےئ ابوکلین ںیم آای
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وپری وقت ےس ابلکل اس ےک رس رپ اگل اھت ۔ رعفـ ےن اکی دؾ ڑہڑبا رک ادرھ ادرھ 

 ۔ داھکی

 

ویننٹ ےک رس رپ بیس رگا اھت وت اس ےن ال آػ ومنش دای اھت ، اہمترے رس رپ بیس  ”

اس ےن زیت آفاز ںیم اہک ۔ رعفـ ےن ےصغ “ امرا ایگ ےہ وکاسن ال دےنی اجریہ وہ رھپ ؟ 

 ۔ ےس اےس داھکی

 

ںیم مت ےسیج اطیشونں ےک ےئل ال دفں یگ وج وعتذ زپےنھ ےک ابفوجد اھچیپ ںیہن  ”

فہ الچ ایھٹ یھت“ وھچڑےت ۔   ۔ 

 

اس ےن آںیھکن ڑیکسںی“ مت ھجم ےس ےنچب ےک ےئل وعتذ زپیتھ وہ ؟  ”  ۔ 
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اب رپ رکسماای ۔ رعفـ ےن اےس وھگرا رھپ فہ اس ےک وج“ رہ لپ افر رہ فتق !  ”

ڑمی ۓاجےن ےک یل  ۔ 

 

اس ےن داتن اکنےل ۔ “ بیس وت  یتی اجؤ اینت تنحم ےس  اکنیھ ےہ ںیم ےن ۔  ”

 ۔ رعفـ ےن ےصغ ےس کھج رک بیس اٹپھج رھپ نت نف رکیت ابےچیغ ےس یلچ یئگ

 

" So , Little lady angry once again . " 

اب زبس وپدفں رپ رموکز ںیھت ںیہنج فہ اپین دےتی وہےئ چیب ںیم فہ رکسماای ۔ اگنںیہ 

 ۔ یہ وھچڑ یئگ یھت

 

_________________________:- 
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اسنخ ء ےن وصےف رپ ےھٹیب “ آپ یک رپارپیٹ اک وج ہلئسم اھت فہ لح وہا اھبیئ ؟  ”

 ۔ احرث ےس وپاھچ

 

 فہ زنیم فاسپ دے اہں آرخاکر وہ یہ ایگ ۔ اخمفل اپریٹ ےن فدعہ ایک ےہ اس ےتفہ ”

اوہنں ےن اچےئ اک پک “ دںی  ے ںیمہ ، اب اّللّ رکے فـ فدعـ وپرا رکںی ۔ 

 ۔ وبلں ےس اگلےت وہےئ اہک

 

اسنخ ء ےن لبیٹ رپ راھک اچےئ اک پک ویفس وک امھتای افر وخد وز  “  اؿ اش ءاّللّ ۔  ”

 ۔ احرث ےس ادرھ ادرھ یک ابںیت رکےت وہےئ اچےئ ےنیپ ںیگل

فس ھچک دری ےلہپ یہ اہیں آےئ ےھت ۔ اہدی ویوینریٹس ایگ وہا اھت اس یک فہ افر وی

اشؾ یک الکزس ںیھت ۔ ایعد اسےنم ڑبے ےس وصےف رپ اتکںیب الیھپےئ لمحم وک زپاھ 

 ۔ راہ اھت اسھت یہ اینپ یسک ااسٹنمئ رپ وز  اکؾ رکراہ اھت
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وتمہج وہںیئاسنخ ء ھچک اید آےن رپ اس یک رطػ “ لمحم ےچب ابت ونس ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن اتکب ےس رس ااھٹ رک اںیہن داھکی“  یج وھپھپ ۔  ”  ۔ 

 

لک راہمح اک وفؿ آای اھت ، الب ریہ یھت ےھجم اےنپ رھگ ۔ ںیم لک اجؤں یگ فاہں مت ولچ  ”

لمحم ےن اؿ یک ابت رپ ااجزت بلط رظنفں ےس ایعد وک داھکی وج دیجنسیگ “ یگ ؟ 

 ۔  اترثات د ھک راہ اھتےس ادکیؾ اس ےک رہچے رپ آےت وجےلیش

 

لمحم ےن ؟ ک ڑیکس رک اےس داھکی“ لک ٹسیٹ یک ایتری رکین ےہ ؟ ں ںیہمت ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ٹسیٹ وت وہےت رےتہ ںیہ آیب سب اکی دف ےٹنھگ ےک ےئل اجؤں یگ ںیم اکپ ”
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اس ےک امےھت رپ لب زپے“ لمحم رگڈنی ٹسیٹ ںیہ اہمترے ےسیک اجےن دفں ؟  ”  

 ۔

 

احرث ےن وز  لمحم یک رطػ داری یک“ دف ےٹنھگ یک یہ ابت ےہ ۔ ایعد اکی  ”  ۔ 

 

فہ اب “ اباب ایتری ںیہن ےہ لمحم یک ۔ وھپھپ آپ ڈنسے وک یلچ اجےیئ ںو زیلپ ۔  ”

 ۔ اسنخ ء یک رطػ وتمہج وہا

 

فہ “ کیھٹ ےہ ےھجم وکیئ ہلئسم ںیہن ، لمحم اک ٹسیٹ رضفری ےہ فےسی وز  ۔  ”

لمحم یک رطػ داھکی وج رس اکھجےئ وہٹن ےچنیھب اتکب وک د ھک رکسماںیئ ۔ ایعد ےن 

 ۔ ریہ یھت
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فہ اس یک ابت ےنس انب زیتی ےس فاہں ےس اھٹ یئگ ۔ ایعد ےن “ لمحم ۔۔۔۔۔  ”

 ۔ وہٹن چنیھب رک اےس اجےت داھکی

 

احرث یک آفاز رپ اس ےن اکی رظن اںیہن داھکی “ ؟ راض رکدای مت ےن اےس ۔  ”

ںورھپ اس ےک ےھچیپ اھب  ۔ 

 

فہ اےس آفازںی داتی اس ےک رمکے ںیم آای “ لمحم ۔۔۔۔۔ لمحم ابت ونس ۔  ”

 ۔ اہجں فہ ڈیب رپ اس یک رطػ تشپ ےئک یھٹیب یھت

 

اس ےن لمحم ےک اسےنم ونٹھگں ےک “ ایک وہا ےہ ؟ دوھکی ادرھ ریمی رطػ ۔  ”

 ۔ لب ےچین ھٹیب رک اس اک رہچہ وھٹڑی ےس ۔ ا رک افرپ ااھٹای
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اس ےک وپےنھچ رپ لمحم ےن اابثت ںیم رس الہای“ راہ ےہ ؟ ہصغ آ ”  ۔ 

 

 “ ؟ انتک ”

 

اس ےن بسح اعدت بل داوتنں ےلت دابےئ“ تہب زایدہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےک افخ افخ ےس رہچے وک اینپ اگنوہں ےک اصحر ںیم ےئل “ اےنپ آیب رپ ؟  ”

 ۔ وپاھچ ایگ

 

رفاہیسن وہیئ فہ“ آیب ٹسیٹ یک ایتری ںیم دعب ںیم رکیتكس یھت ۔  ”  ۔ 
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رپوسں ٹسیٹ دے رک ڈنسے وک آراؾ ےس  اج؟  فاہں ۔ ےلھب مت اچر اپچن ےٹنھگ ےک  ”

اس ےن دالہس دےتی “ ےئل اج؟  عنم ںیہن رکفں ںو اکپ ۔ زپاھیئ رضفری ےہ ؟ ں ۔ 

 ۔ وہےئ اہک ۔ لمحم پچ اچپ اےس دیتھکی ریہ

 

ہ رکسمادیاس ےن آراؾ ےس لمحم یک ؟ ک داب رک اہک ۔ ف“ وسری ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ تہب ربے ںیہ آپ ”

 

یلین آوھکنں وک ڑیکسا ایگ“ آیب وک ربا وہک یگ اب ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ رصػ وہکں یگ ؟ ں ، امونں یک وھتڑی ۔  ”  ۔ 
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 “ ! اچالک اھٹپین ”

 

اس ےن ایعد وک وھگری ےس ونازا“ آیب !!!  ”  ۔ 

 

م !!  ”
 
ج
ی 

اہکاس ےن وز  لمحم ےک ادناز ںیم “   ۔ 

 

ھچک یہ دری دعب رمکے ےس اؿ دفونں ےک ڑلےن افر اسھت یہ ےنسنہ یک آفازںی 

آریہ ںیھت ۔ الؤجن ںیم ےھٹیب ویفس ، احرث افر اسنخ ء اینپ ابوتں ںیم رصمفػ 

 ۔ ےھت

رغفب وہات وسرج اب آامسؿ ےک ابلکل انکرے رپ اھت ۔ اکی ابر رھپ فیہ ےلین افر 

، ڈفاتب آاتفب افرآیشت رگن اک ازتماج ، ڈیتلھ اشؾ   ۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔ زفاؽ
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_________________________:- 

 

میٹ وک اکی اغیپؾ وموصؽ وہا ۔ ون “ ےب؟ ؾ ولگ ” کیھٹ ون جب رک سیتنیپ ٹنم رپ 

جب رک سیتنیس ٹنم کت وپری وحیلی ںیم اھبگ دفڑ چم یئگ یھت ۔ ےب؟ ؾ ولوگں وک ون 

ڈر الم اھت ۔  وج اہجں اھت فںیہ اےنپ اکؾ جب رک اچسیل ٹنم رپ گنٹیم رفؾ ںیم آےن اک آر

 ۔ وھچڑ رک گنٹیم رفؾ یک رطػ اھبگ راہ اھت

 

 ۔ نچک ںیم اھٹیب آري  ؿ بس وک دلج ابزی ںیم اھباتگ د ھک رک رکسماای

 

" You have a new text message boss . " 

 ۔ اس ےک ومابلئ ےن اہنتی ادب ےس اہک ۔ فہ ونہز اپین ےنیپ ںیم رصمفػ راہ
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" boss ...." 

" You have a new text message boss . " 

 ۔ اکی ابر رھپ اھگنچڑےت ومابلئ وک رظنادناز ایک ایگ

 

" Boss ... " 

" Boss listen ..." 

" Boss it is urgent . " 

" You have another new text message boss .." 

" boss please .." 

" Boss listen .." 
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رک ومابلئ ااھٹای ۔ اےس دنب ایک رھپ زنیج یک بیج ںیم ڈاال افر اس ےن اہھت ڑباھ 

 ۔ اطیشین رکسماٹہ وبلں رپ اجسےئ نچک ےس الکن

الؤجن ےس زگر رک فہ گنٹیم رفؾ ) الربئریی ( ںیم آای ۔ آراؾ ےس اس ےن درفازـ 

وھکال ۔ یئک یلیصغ رظنفں ےن اس ےک رہچے اک وطاػ ایک رگم اس ےک اانیمطؿ ںیم 

ںیہن زپا وکیئ رفؼ  ۔ 

 

ےب؟ ؾ ولوگں یک ڈیہ ےن وخد وک لکشمب ؟ رلم “ مت وپرے دس ٹنم ٹیل وہ ۔  ”

 ۔ ر ےتھ وہےئ اہک

 

رکسمارک ےتہک وہےئ فہ رکیس “ میٹ ےک ڈنكیس ڈیہ وک وکیئ زسا ںیہن دی اجیتكس ۔  ”

 ۔ چنیھک رک ھٹیب ایگ ۔ اکی یلیصفت اگنہ بس رپ ڈایل
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فہ رکسماای“ رشفع رکںی ۔  ”  ۔ 

 

_________________________:- 

 

رقتةی دف نیت اسؽ ےلہپ اغلری اخدناؿ ےک وپوتں وپویتں ےن اےنپ افمدات یک 

ی راےئ ےس ےب ؟ ؾ ولگ ےک ؟ ؾ 

م

 

ہ ی

اخرط اکی میظنت انبےن اک ہلصیف ایک ۔ بس یک 

ےس اکی میظنت لیکشت دی یئگ سج اک وکیئ انمبس ؟ ؾ ہن ھجمس آےن رپ ؟ ؾ ےب ؟ ؾ 

دای ایگولگ یہ رھک   ۔ 

اس میٹ یک ڈیہ بس یک قفتم راےئ ےس ا؟ فہی وک انبای ایگ فہج اس اک اراغمؿ یک ڈی 

اسی یپ وہ؟  اھت ۔ اخدناؿ ےک وپوتں ےک زربدتس ااجتحج رپ میٹ ےک ڈنكیس ڈیہ ےک 

 ۔ اایتخرات آري  ؿ ادمح وک دےئ ےئگ
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رکےت اس میظنت ےک دنچ اوصؽ وز  انبےئ ےئگ نج رپ آري  ؿ ےک العفـ بس  لم 

ےھت ۔ میٹ ےک ربمماؿ ںیم ونرانیعل ، ااملس ، رمہح ، اہسین رعفـ افر ااسہم اشلم 

ےھت ۔ ابعد وک اخدناؿ اک وناہس وہےن یک فہج ےس اس میٹ ںیم ومشتیل اایتخر رکےن 

ےسیج میظع اکؾ ےس رحمفؾ راھک ایگ ہكبج ااشتحؾ ، اصحل افر اابؿ وک اؿ یک دیجنسـ 

ےب؟ ؾ ولگ یھبک دیجنسـ ںیہن وہ ےتک ےھت تعیبط یک فہج ےس ۔ ویکہکن  ۔۔۔ 

 

_________________________:- 

 

ا؟ فہی ےن لبیٹ رپ زپے ومابلئ یک “ ونر مت نس ریہ وہ مہ رشفع رکرےہ ںیہ ؟  ”

رطػ دےتھکی وہےئ اہک ۔ رکیس ےک تشپ ےس کیٹ اگل رک اھٹیب آري  ؿ ادکیؾ دیساھ 

 ۔ وہا
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ونرانیعل یک آفاز آیئومابلئ ےس “ اہں نس ریہ وہں ۔  ”  ۔ 

 

اکی ٹنم ! اس میٹ اک  الہ رفؽ یہ ہی اھت ہک وکیئ وز  اشدی دشہ رفد امہرا ربمم  ”

ںیہن وہںو ۔ ونر یک اشدی وک دف ےتفہ وہےئگ ںیہ وس اب ونرانیعل امہری میٹ ںیم ںیہن 

اسھت یہ اس ےن اکؽ اکٹ دی ۔ بس ےن ےصغ ےس اےس داھکی“ ےہ ۔   ۔ 

 

 ہک وکیئ وز  میٹ ےک ڈیہ ےک ںولصیں رپ وساؽ ںیہن ااھٹ اتکس وت دفرسا رفؽ ہی ےہ ”

اس ےن ابت ادوھری وھچڑی“ ۔۔۔۔۔۔۔   ۔ 

 

ااملس ےن داتن ےسیپ“ مت مہ بس ےک اسھت یہی رکےن فاےل وہ آري  ؿ ؟  ”  ۔ 
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اس ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ یھبت الربئریی اک درفازـ الھک ۔ اابؿ “ رفؽ رفؽ ںیہ ۔  ”

اانپ رس اکنالےن درفازے ےس   ۔ 

 

اس ےن اکی رظن اؿ بس “ ااملس ریمے ھچک دفتس آےئ ںیہ اچےئ انبدف ۔  ”

 ۔ رپ ڈاؽ رک ااملس ےس اہک

 

آري  ؿ ےن ااسہم وک “ گنٹیم وہریہ ےہ امہری وکیئ ںیہن اجراہ اہیں ےس ۔  ”

دنب ااشرہ ایک ۔ فہ اابثت ںیم رس الہات ڑھکا وہا افر ہی اھٹہ ےس اابؿ ےک ہنم رپ درفازـ  

 ۔

 

فہ ڑبڑباات وہا فاسپ اینپ ہگج رپ ھٹیب ایگ“ وسری اابؿ اھبیئ ۔  ”  ۔ 
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افےک اسیج ہک مہ اجےتن ںیہ آري  ؿ وفج ےک ےئل ٹسیٹ دے اکچ ےہ ۔ دنچ  ”

دونں دعب رزٹل آاجےئ ںو افر ہی اؿ اش ءاّللّ وفج ںیم الچ اجےئ ںو  ۔ نیع نکمم ےہ 

یتہ وہں ہک مہ میٹ اک ڈنكیس ڈیہ یسک افر ہک ہی اس میٹ وک فتق ہن دے اپےئ وت ںیم اچ

آري  ؿ ےن اربف ااکچ رک ا؟ فہی وک داھکی رھپ بس وک ۔ اؿ ےک اترثات “ وک انبںیئ ۔ 

 ۔ اتبرےہ ےھت ہک فہ بس ا؟ فہی یک ابت ےس قفتم ےھت

 

امہری میٹ اک رسیتا رفؽ ہی ےہ ہک وکیئ وز  ربمم یسک ڈیہ ےس اس اک اقمؾ ںیہن ےل  ”

فہ “  اک ا لاقؽ ہن وہاجےئ ۔ ںیم  ںیہ زدنہ الستم اھٹیب وہں ۔ اتکس بج کت ڈیہ

 ۔ پت ایگ اھت

 

ا؟ فہی الھجنھج یئگ“ رگم مت میٹ وک فتق ںیہن دے  ےتک ۔  ”  ۔ 
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ںیم اانت یہ فتق دفں ںو انتج داتی وہں ۔ یف ااحلؽ یسک وک وکیئ ہلئسم درشیپ ےہ وج  ”

 ۔  رھپ یفن ںیم رس الہایبس ےن اکی دفرسے یک رطػ داھکی“ لح بلط وہ ؟ 

 

فہ رکسماای ۔ فہ چس لکشمب وخد رپ اقوب “ کیھٹ ےہ وت گنٹیم رباختس رکےت ںیہ ۔  ”

 ۔ اپےت فاہں ےس اےنھٹ ےگل

 

فہ رکسماای“ اینت دلجی اجؿ ںیہن وھچڑےن فاال ںیم اہمتری ا؟ فہی ۔  ”  ۔ 

 

فہ پت رک یتہک ابرہ یلچ یئگ“ مت رمف  ے ریمے اہوھتں ۔  ”  ۔ 

 

اب ابری رعفـ یک یھت“ رعفـ اہمترا رس درد کیھٹ وہا ؟  ”  ۔ 

 



Novelnagri 281 

فہ آںیھکن دنب رک “ اّللّ یج ےھجم ربص دںی تمہ دںی ۔ ںیم اقلت ںیہن اننب اچیتہ ۔  ”

 ۔ ےک ڑبڑبایت وہیئ ابرہ یلچ یئگ ۔ فہ اس ےک ادناز رپ رکسمادای اھت

 

شبےئ اتکںیب اخومش الربئریی اب اخیل وہیکچ یھت ۔ اکی اگل داین اےنپ ادنر 

 ۔۔ ںیھت ۔ رہگا وکست افر وبیتل اخومیش

 

_________________________:- 

 

 -: اھبےتگ وحملں ںیم رہھٹی زدنیگ

فتق تیب راہ اھت ، زدنیگ مھت یئگ یھت ۔ اسںیسن لچ ریہ ںیھت ، ااسنؿ رم اکچ اھت ۔ 

 ۔ ےحمل زگر رےہ ےھت ، فہ رہھٹ ایگ اھت
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فت ےس افرغ وہرک فہ رمکے ےس ابرہ اجےن ےگل بج اگنہ رجف یک امنز ےک دعب الت

 ارپلی
 
 ! ڈنلیکر رپ یکٹ ۔ آج ارپلی یک یلہپ اترخی یھت ۔ كي

فہ اینپ ہگج رپ مج ےئگ ےھت ۔ انب کلپ ےکپھج فہ آج یک اترخی وک د ھک رےہ ےھت افر رھپ 

 ۔ ذنہ ںیم ادکیؾ یسک اک ایخؽ آای

 ! ایعد

اسھت دجسم ںیہن ایگ اھت ، ہن یہ فہ اؿ ےک دجسم ےس فہ آج رجف یک امنز زپےنھ اؿ ےک 

آےن ےک دعب اںیہن رظن آای اھت ۔ لمحم وک اوکسؽ وھچڑےن فہ وخد ےئگ ےھت ۔ ایعد 

 ؟ اہکں اھت

 

فہ وفرا اےنپ رمکے ےس لکن رک اس ےک رمکے یک رطػ اھب ے ۔ الفجن ےس 

ابمل وہایگ ڑیسویھں کت اک رفس ، ڑیسویھں ےس اس ےک رمکے کت اک رفس آج تہب 

 ۔ اھت
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اوہنں ےن یتمھت اسرگ ں ےک اسھت اس ےک رمکے اک درفازـ اجبي   ۔ وکیئ وجاب ہن 

 ۔ ےنلم رپ فہ دؽ ںیم وخػ ےئل اس ےک رمکے اک درفازـ وھکؽ رک ادنر آےئ

 

ربیتس ابرش ےس یتگیھب ایسـ ڑسک رپ دفر اجیت ںوڑی ےک ےھچیپ یسک وک اکپرےت وہےئ 

 ۔ اھباتگ ہچب

فر یتکمچ یلجبرگےتج ابدؽ ا  ۔ 

ےچب اک ڑلڑکھا رک رگ؟  اس ےک رس اک ونےلیک رھتپ ےس ارکا؟  ، وخؿ انہب ۔ وحملں اک لیھک 

 ۔ افر فتق اک فںیہ مھت اج؟ 

 

اںیہن اگل اھت فہ ایلگ اسسن ںیہن ےل اپںیئ  ے ۔ اینپ ریتہ اسولں یک تنحم اںیہن 

ڑی ےک ےھچیپ اھباتگ فہ ہچب ڑبا اضعئ وہیت داھکیئ دی یھت ۔ اںیہن گل راہ اھت ہک ایسـ ںو
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 ںیہن وہا اھت ۔ فتق دبال اھت رگم ایعد آیدنی آج وز  ایس ایسـ رات ںیم رہھٹا وہا اھت

 ۔

 

ھچک فتق ےلہپ ابدولں یک رگج افر یتکمچ یلجب ےک وخػ ےس آںیھکن دنب ےئک ابرش 

 ۔  اھتںیم اتگیھب یسک اےنپ اک اممت رکات فہ فوجد آج وز  ایس اےنپ ےک ےئل ھٹا راہ

 ںیم ےن اہک ؟ ں فتق دبال اھت رگم زدنیگ مھت یس یئگ یھت

_________________________:- 

 

 وپری رات رکفںیٹ دبؽ دبؽ رک زگارےن ےک دعب

فہ حبص رجف ںیم اھٹ اھٹیب اھت ۔ رسخ زپیت آوھکنں ںیم دنین وپری ہن وہےن یک فہج ےس 

وہےئ اس ےن اکی ےحمل وک   نل وہریہ یھت ۔ فوض ےک دفراؿ ہنم رپ اپین امرےت
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آںیھکن یچیم ںیھت ۔  نل اک ااسحس ڑبھ راہ اھت ۔ اس ےن آںیھکن وھکؽ رک وغبر وخد 

 ۔ وک آےنیئ ںیم داھکی

من اشیپین ، داںیئ اربف ےک افرپ امےھت رپ دیسھ ںیم اجات اشنؿ ، یلین آںیھکن وج رسخ 

ےبرگن وبدنںی زپریہ ںیھت ۔ یلتپ ڑھکی ؟ ک ، ایسـ داڑیھ ےس رگیت اپین یک  

 ۔۔۔

فہ رس اتکٹھج فوض رکےن اگل ۔ ابفوض وہرک فہ رمکے ںیم آای ۔اجےئ امنز اھچب رک امنز یک 

 ۔ تین ابدنیه

ابرہ آہتسہ آہتسہ ادنریھا ٹھچ راہ اھت ۔ یلین رفینش افر د ابدؽ ادنریھے یک ہگج 

دؽ رپ رطقہ  ےل رےہ ےھت ۔ وہا ںیم منبش یک یمن یھت ۔ فیسی یہ یمن یسیج ااسنؿ ےک

 ۔۔ رطقہ لھگپ رک رگیت ےہ ۔ ےبرگن افر اداس یس

ے 

 

کلن

 

ي
رپوکسؿ ادناز ںیم امنز زپھ رک اس ےن داع ےک ےئل اہھت ااھٹےئ ۔ وبلں ےس 

اافلظ ےن بس ےس ےلہپ ایس یک السیتم یک داع یک یھت سج یک السیتم یک داع فہ ےلھچپ 
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وخویشں یک داع امگن رک فہ  ریتہ اسولں ےس رکراہ اھت ۔ رھپ اےنپ ابپ افر نہب یک

اےنپ ےئل ھچک امےگن انب اجےئ امنز ےس ااھٹ ۔ اجےئ امنز ہہت رکےک اسڈیئ رپ راھک رھپ 

 ۔ ڈنھٹے خی رفش اڑکفں ھٹیب ایگ ۔ بل اجنےن ویکں اپکپک رےہ ےھت

 

فہ رفاہاسن وہا“ سب وہیئگ ا؟  ) ایم ( اب ںیم کھت ایگ وہں ۔  ”  ۔ 

 

اہقین ےک اکچپرےن یک آفاز رپ دنکا ںی ےبرتہ ب “  اعدی آرخی دہعف اب اکپ ۔ ”

 ۔ وہںیئ

 

اس ےن رہگی اسسن ےل رک وخد وک رفےن “ ااھچ اب آرخی دہعف کیھٹ ےہ ۔  ”

 ۔ ےس رفاک
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ح ”
َ
 ۡ  ارَلّ

ُ

 

ٰ
َ اؽ  ۡ  م

َ
ّ
َ
 “ ۔  ۡ  اَٰؿ ۡ  رُقۡ  ۔ لَع

 رنؾ افر دیمیھ آفاز اکونں ںیم اھٹیم رس وھگےنل یگل ۔اس ےن یفن ںیم رس الہای ۔ ےسیج

 ۔ اس آفاز وک ےننس ےس ااکنر ایک

 

 اؽ ”
َ
ق

لَ َ

 

 اؽ  ۡ  َس َؿ ۡ  اِؿۡ  خ
ُ
ه
مَ

َ
ّ ل
َ
ع
 َؿ ۡ  ۔ 

َ
 َ
م ۔  ب 

َ
ّ

ن

لس

اؽ سُ ۡ  اَ
َ
 ۡ  ف

ُ
َر 
م
قَ

 

 
ُ
ِ
 

 ؿ  ۡ  ب
َ
ي   “ ۔ 

اس ےن رس اہوھتں ںیم دای ۔ آوھکنں ےس آرگ  ےنلکن ےک ےئل ےباتب وہےن ےگل 

 ۔ ۔ فہ لسلسم یفن ںیم رس الہ راہ اھت ۔ اسسن ےنیل ںیم دوشاری وہریہ یھت

 

 “ ۔ فہ اجیکچ ےہ اہمتری زدنیگ ےس ایعد آیدنی ”

”  
 
ج

َ
ّ

 

لی

ا َ
ّ
  ُؾ ۡ  ف

ُ
َر 
ح 

َ
ّ

ن

لس

ا
َ
  ف

َ  

  ۔  دُجِٰؿ ۡ  ي
َ
مَا  ٓء
َ
ّ
لس

ا
َ
ََھا  ف

فَع

َ
عَ  ر

َ

 

ض

َ
ف
َ
 ۔  ۡ  َزاَؿ ۡ  ِم  ۡ  اؽ ف

“ 
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 “ ۔ انیج اچےتہ وہ وت وھبؽ اجؤ اےس فرہن اترمع زتےتپ روہ  ے ”

”  َ

 

  ت
َ
وۡ  اَّل َ

 

ِ  اۡ  غ
 

ِ   ۔  َزاِؿ ۡ  ِم  ۡ  اؽ ف

 

اَف
َ
زۡ  اؽ ُمواۡ  ف

َ
 َؿ ۡ  ف

 ؽ
ِ
 ۡ  ي 

ِ

 

لَ   طِ ۡ  ق
َ
  ف

 

ُ

 

اؽ ۔  َزاَؿ ۡ  ِم  ۡ  اؽ رِسُفاۡ  ت
َ
ََھا  َض ۡ  َارۡ  ف

ع َ

 

ض

َ
 ف

ل
ِ َ ؾِ ۡ  ل

 

 “ ۔  ۡ  اَي

 

 “ ۔ ںیہن انیج ےھجم ۔ ںیہن انیج اچاتہ ںیم ”

”   ِ

 

 ۡ  ف
َ
   ه

 

َِھه

ک
 َ

 

  ۡ   ف
 

ج

َ
ّ

 

لی

ا َ
ّ
  ؽُ ۡ  ف

ُ
 ؾِ ۡ  اَکۡ  اؽ َذات

َ
اؽ ۔   ۡ   م

َ
ُ ۡ  ف

ّ
 ُذف َح 

صۡ  اؽ
َ
ع

ق ِػ ۡ  
َ
ارلّ
َ
 ُؿ ۡ  ف

َ
ّیِ   ۡ  ح

َ
 
ِ
 َ

 

 ۤ۔ ف
َ
ِ اٰل

 

ٰ ِب  ّ 

 

ڈ
َ
ُك

 

ی
مَا  
ُک
ِ
ّ
ی 

َ
 “ ۔   ِء ر

 ۔ آفازںی ڈگڈماےن ںیگل

 

 “ ۔ تم اجںیئ ؟ ں ںیہن یج اتکس آپ ےک انب ”
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 اؽ ”
َ
ق

لَ َ

 

 ؽ  ۡ  صَ  ۡ  نِم َس َؿ ۡ  اِؿۡ  خ
َ
 ؽ ص
َ
َّا رِ ۡ  ك

 

خ

َ  “ ۔  ۡ  ف

 

 “ ۔ فہ اجیکچ ےہ اہمتری زدنیگ ےس ”

 اؽ ”
َ
ق

لَ َ

 

خ

َ
 ّٓؿَ ۡ  ف

َ
َ ِرج   ۡ  نِم ح 

ّ
  م

 ِ

ّ
َّ ر   ۡ  م

 

ي  “ ۔  ۡ  

 

 “ ۔ اترمع زتےتپ روہ  ے ”

” ۤ 
َ
ّیِ اٰل
َ
 
ِ
 َ

 

ِ ف

 

ٰ ِب  ّ 

 

ڈ
َ
ُك

 

ی
مَا  
ُک
ِ
ّ
ی 

َ
 “   ِء ر

 

اس اک طبض وجاب دے ایگ اھت“ سب ۔ سب رکدںی ۔  ”  ۔ 

ُ اؽ ”
ّ
ب
َ
 ۡ  ر

ن

س
َ
  ۡ  م

َ

 

  ِؿ ۡ  ِرف
َ
ُ  ف

ّ
ب
َ
 ۡ  اؽ ر

 

َ
َ  ۡ  م ِؿ ۡ  ِرب   “ ۔   ۡ  

 

اس ےن دفونں اہھت اکونں رپ رےھک“ ںیم ہہک راہ وہں رک اجںیئ ۔  ”  ۔ 
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ّیِ اٰ  ”
َ
 
ِ
 َ

 

 ۤف
َ
ِ ل

 

ٰ ِب  ّ 

 

ڈ
َ
ُك

 

ی
مَا  
ُک
ِ
ّ
ی 

َ
 “ ۔   ِء ر

 

آرگ  آوھکنں ےس رگ رک ںوولں ےس ڑلےتکھ وہےئ “ رک اجںیئ ۔ سب رکدںی ۔  ”

 ۔ ایسـ داڑیھ ںیم ذجب وہرےہ ےھت

 

فہ ابر ابر یہی اافلظ درہاات رس ونٹھگں رپ اکٹ ایگ اھت“ ںیہن اننس ےھجم ، سب رکدںی ۔  ”  ۔ 

 

 ۔ ںیہن انیج ےھجم ۔ ےنہک دںی ہک رماج؟  اچاتہ آپ یلچ یئگ ںیہ ےھجم وز  ےل اجںیئ ”

 “ ۔ وہں

آفازںی ںیھت ہک ےنمھت اک ؟ ؾ ںیہن ےل ریہ ںیھت ۔ فہ رس ونٹھگں رپ اکٹےئ ھٹا راہ 

 ۔ اھت
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درفازے ںیم ڑھکے احرث ےک مدؾ ڑلڑھکاےئ ےھت ۔ فہ لکشمب اےنپ مدومں 

اپکپکات اہھت اس ےک رس رپ ےتلچ اس ےک اپس آےئ ، اس ےک اسےنم رفش رپ ےھٹیب ۔ 

رپ راھک ۔ ایعد ےن وچکن رک رس ااھٹای ۔ اںیہن اےنپ اسےنم د ھک رک فہ ےباایتخر اؿ 

 ۔ ےک ےنیس ےس گل رک یتٹٹ یتٹٹ رک رف دای اھت

 

 ۔۔۔۔۔۔۔ ںیم عنم رکات وہں ”

فہ رفےت وہےئ “ ےھجم ںیہن اننس اعدی وک ۔۔۔۔۔ اباب فہ اخومش ویکں ںیہن وہات ؟ 

راہ اھت ۔ اےس وخد ںیم ےچنیھب احرث ےن من آوھکنں ےس اسےنم داھکی اؿ ےس وپھچ  ۔ 

وکیئ وپاتھچ اؿ ےس ہک وجاؿ ےٹیب وک کلب کلب رک رفات د ھک رک اسیک وسحمس وہات ےہ وت 

 ۔ فہ اجؿ ےنلکن یک ربخ انسےت
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہن اعدی ریمی ۔۔۔۔۔ ابت اماتن ےہ ہن فہ ”

رفےت رفےت اس یک یکچہ دنبھ “ وہاجںیئ ۔۔۔۔۔ اباب ہہک دںی دفونں ےس اخومش 

 ۔ یئگ یھت ۔ احرث آراؾ ےس اس اک رس الہسےن ےگل

 

اس ےک رہچے وک اےنپ اہوھتں ںیم ےئل “ ایعد ایک وہایگ ےہ ایر اھبنسول وخد وک ۔  ”

 ۔ احرث ےن اس یک اشیپین رپ وبہس دای

 

“  وہں اب ۔ کھت ایگ وہں وخد یہ وخد یک رمتم رکےت ۔ دںیھکی متخ وہراہ ”

 ۔ اجنےن ایک اھت اس یک آوھکنں ںیم ہک فہ اگنںیہ رچاےن رپ وبجمر وہےئگ ےھت
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اب کت ربص رکےت آےئ وہ ؟ ں اب وز  ربص رکف ۔  اہمتری ربداتش ےس ڑبھ  ”

اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ رہچہ اکھج رک “ رک ںیہمت آزامشئ ںیم ںیہن ڈاال ایگ ۔ 

راسخرفں ےس اٹمےئ ےبرگن یس یمن ےک اشن؟ ت اےنپ  ۔ 

 

اس ےن رس ااھٹ رک احرث وک داھکی“ ایعد ۔۔۔  ”  ۔ 

 

ااجتل یک یئگ یھت  ۔ اس ےن یفن ںیم رس الہای“ وھبؽ اجؤ اےس ۔  ”  ۔ 

 

 ۔۔۔ فہ اچہ رک وز  ںیہن الھبیئ اجںیت ۔  ہکل ”

فہ اؿ ےک اپس ےس اھٹ ایگ“ اشدی ںیم اںیہن وھبانل یہ ںیہن اچاتہ ۔   ۔ 
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اس ےن ڑم رک اںیہن داھکی ۔ یلین “ وخد وک متخ رکےن ںیہن دفں ںو ۔  ںیم ںیہمت ”

 ۔ آوھکنں ںیم ریتیت یمن وک ےھچیپ دالیکھ ایگ

 

اس اک ہجہل “ متخ وت وہایگ وہں اباب ۔ ھچک اچب ےہ ایک ھجم ںیم سج اک ااتتخؾ ابیق ےہ ؟  ”

وہےئ وسحمس رنؾ اھت رگم اافلظ تخس ےھت ۔ تخس اافلظ وج احرث وک اانپ آپ ریچےت 

وہےئ ےھت ۔ فہ الچ ایگ اھت ۔ اکی ابر رھپ اخومیش اک ابلدـ افڑےنھ ۔ اہں اےس اوز  

تہب اکؾ ےھت ۔ اےس بس ےک اسےنم رکسما؟  اھت ۔ اےس اتب؟  اھت بس وک ہک فہ ؟ رلم 

 ۔ ےہ

 !!! اےس اتج؟  اھت بس وک ہک فہ زدنہ ےہ

 

_________________________:- 
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رفیٹ وک وتے رپ ڈاؽ رک اس ےن آےٹ رپ ےس ایھکمں اٹہےت وہےئ “ ےتنس ںیہ یج ؟  ”

 ۔ اہک

 

وھگٹن وھگٹن یسل ےتیپ وہےئ اوہنں ےن “ اہیجن ۔ وبڑاھ وہا وہں رہبہ ںیہن ۔  ”

اکی رظن رفایٹں اکپیت ہنیکس وک داھکی وج رھگ ےک نحص ںیم وچاہل الجےئ اؿ رپ وتا رھک 

 ۔ رک رفایٹں انب ریہ یھت

 

اس ےن ؟ ک “ رہش ایگ اھت اتب راہ اھت ڑبی رفںیقن وہیئگ ںیہ ادرھ یج ۔ لک اانپ ردیش  ”

 ۔ رپ یھٹیب یھكم اڑایئ

 

اںیہن رہش ںیم وکیئ دیپسچل ںیہن یھت“ ااھچ یج ۔  ”  ۔ 
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فہ ادکیؾ اکی ایخؽ آےن رپ اؿ یک رطػ ڑمی“ ااھچ ںینس ردیش ےک ااب ۔  ”  ۔ 

 

گنت رکیت یھكم وک اہھت ےس دفر رکےن اس ےن لسلسم “ اہیمش امکل اید ںیہ اےنپ ؟  ”

 یک وکشش یک ۔ ردیش ےک ااب ےن ایدداتش یک وھگڑے دفڑاےن اچےہ رگم ؟ اکؾ رےہ

 ۔

 

ارے فیہ اےنپ افرؾ اہؤس فاےل ۔ دعب ںیم رہش ٹفش وہےئگ ےھت ، ںیمہ وز   ”

اس ےن اسےنم ےھٹیب “ اسھت ےل ےئگ ےھت ۔ فہ نج یک اکی یٹیب افر اکی یہ اٹیب اھت ۔ 

ےنپ وبڑےھ وشرہ وک اید دال؟  اچاہا  ۔ 

فہ ایک الھب اس ؟ ؾ اھت یب یب اک ۔ اہقین افر اٹیب دیحر اھت ۔ اّللّ یک اشؿ دفونں ڑبے  ”

ایپرے ےھت ۔ اامں ےن اینپ وگد ںیم الھکای اھت  دفونں وک ۔ امنکل یج وز  ڑبی وسینہ 
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یھكم وک اہھت ےس  اس ےن اکی ابر رھپ ؟ ک رپ یتھٹیب“ ںیھت ۔ ےباچری لچ ںیسب ۔ 

 ۔ دفر ایک ۔ ردیش ےک ااب وک اب ھچک ھچک اید آےن اگل

 

ہی رہی رھبی ںیلصف وہیت ںیھت ۔ ےبمل وچڑے دیماؿ ںوؤں ںیم ۔ اانت ڑبا افرؾ  ”

اہؤس اھت اہیمش اصبح اک ۔ اٹیب یٹیب دفونں اسرا دؿ یھبک ادرھ اھبےتگ یھبک ادرھ ۔ 

روتں وک ااٹھک رکںیت ۔ رقآؿ اخین وہیت رفںیقن ںیھت ڑبی ۔ امنکل یج ںوؤں یک وع

اس ےن رہگی “ یھت ۔ وکیئ اّللّ روسؽ یک ابںیت رکےت ےھت ، دؽ وک وکسؿ ا ات اھت ۔ 

 ۔ اسسن یل ۔ اشدی امیض یک رپوکسؿ ایدفں یک وخوبش وک اےنپ ادنر ااتر؟  اچاہ

 

رھپ ڑبے وہےئگ دفونں ۔ اشدایں وہیئگ ںیھت دفونں یک ۔ ڑبے وخش ےھت یج  ”

فونں اینپ زدنویگں ںیمد  ۔۔۔ 
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ںیم وت یتہک وہں ردیش ےک ااب رظن اھکیئگ اہیمش اصبح ےک رھگ وک ۔ یٹیب یک احتل ایسی 

وہیئگ یھت ہک سب اسںیسن  یتی یھت رگم زدنہ ںیہن یھت ۔ اٹیب امں ےک مغ ںیم زتاتپ اھت 

 ۔ ۔ اہیمش اصبح وز  نیچ یک دنین ہن وسےت ےھت

وک ہک رظن ااتر ںیل اےنپ رھگ یک ۔ رگم اؿ اک وت اّللّ رپ  اہےئ یتہک یھت ںیم امنکل یج

اامیؿ اانت سنہ ےک یتہک ںیھت ؛ اج فے ہنیکس اّللّ ےہ ؟ ں امہری افحتظ ےک ےئل ۔ 

ردیش ےک ااب وک اب ھچک ھچک اید آےن اگل اھت“   ۔ 

 

فہ اب وھٹڑی رپ “ فہ یلین آوھکنں فاال زہشادـ اید ےہ آپ وک ردیش ےک ااب ؟  ”

 ۔  اہشدت رھک رک وغر ےس اںیہن دےتھکی وہےئ وپےنھچ یگلاتشگن

 

ہنیکس ےن اابثت ںیم ےس الہای“ فہ اینپ اہقین یب یب اک رتپ ؟  ”  ۔ 
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اہیجن فیہ ۔ ڑبا وسانہ اھت فہ وز  ۔ دیحر ابؤ اک اٹیب افر فہ بج اےٹھک وہےت ےھت وت ڑبی  ”

فہ رس رپ اہھت رےھک وسےنچ یگل رگم “ رفقن وہیت یھت رھگ ںیم ۔ اف یج ایک ؟ ؾ اھت اس اک ؟ 

 ۔ ؟ ؾ اید رکےن ںیم ؟ اکؾ ریہ

 

ردیش ےک ااب وک “ اتپ ںیہن ہنیکس ایک ؟ ؾ اھت رپ ہچب اھت ڑبا ایپرا ۔ وپرا اےنپ ویپ رپ ایگ اھت ۔  ”

اب بس اید آاکچ اھت ۔ وبڑےھ وہےئ ےھت فہ رگم ایدداتش اب اینت وز  زمکفر ںیہن 

 ۔ یھت

 

راہ اھت ہک فہ ایگ اھت اہیمش اصبح ےک رھگ رگم فاہں وت اب وکیئ افر ولگ اانپ ردیش اتب  ”

اس ےن اوسفس ےس رس “ آرک رےنہ ےگل ںیہ ۔ اتپ ںیہن اہیمش اصبح اہکں ےئگ ؟ 

 ۔ اکٹھج
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ردیش ےک ااب سسجت ےک امرے آ ے “ ہنیکس ، ےھجت آج ےسیک اید آےئگ فہ بس ؟  ”

 ۔ وہےئ

 

 ارپلی ےہ یج ۔ ےھجم ہی ”
 
دؿ یھبک ںیہن وھباتل ۔ ایقتم یہ وت آیئ یھت اس  آج كي

دؿ ۔ یسیک ابرش وہیئ یھت وخانفک یس ۔ ابدولں ےن وز  کیھٹ اھٹک وشر ڈاال وہا 

یھكم اکی “ اھت ۔ ےنیہم دعب وہیئ یھت فاہں ابرش افر ایسی وہیئ ہک بس اہب ےل یئگ ۔ 

ہن وہیئابر رھپ اس ےک ؟ ک رپ آرک یھٹیب رگم امیض ںیم مگ اےس ربخ یہ   ۔ 

 

سب رکدے اف ہنیکس ویکں دےب رمدے ااھکڑ ریہ ےہ ۔ داع ایک رک اہیمش اصبح  ”

 ۔ ےک ےئل افر اؿ ےک وچبں ےک ےئل ۔ دخا اںیہن اینپ اامؿ ںیم رےھک سب
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ردیش ےک ااب اینپ ضیمق اھجڑےت وہےئ اھٹ “ اب ںیم اتلچ وہں دری وہیئگ ےہ ۔ 

رھپ رفامؽ دنكےھ رپ ڈاؽ رک ابرہ یک ڑھکے وہےئ ۔ د رفامؽ ےس ہنم وپاھچن 

 ۔ رطػ ڑبھ ےئگ

 

فہ اب “ رظن اھکیئگ اصبح ےک رھگ وک ۔ یتہک یھت ںیم امنکل وک ہک رظن ااترںیل ۔  ”

وز  رس رپ اہھت رےھک ڑبڑباریہ یھت ۔ وتے رپ ریھک رفیٹ لج یکچ یھت ۔ رفیٹ رپ ہگج 

 ۔ ہگج ایسـ آےلب زپےئگ ےھت

 

ں فاال زہشادـ امں وک ڈوھڈنےن ۔ اجنےن اہکں ںیئگ آای اھت اہیں فہ یلین آوھکن ”

ڑبڑباےن یک آفاز یکلہ “ اہقین یب یب ۔ ڑبی وسینہ ںیھت ۔ االخؼ وز  تہب ااھچ اھت ۔ 

 وہیت اجریہ یھت ۔ ردیش ےک ااب ےن رھگ اک درفازہ دنب ایک وت ہنیکس یک آفاز ابلکل رم یئگ

 ۔
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“  ڑبے کین افر اّللّ فاےل ۔ اّللّ اجےن اہکں وہےگن اہیمش اصبح اب ۔ ےھت ”

ردیش ےک ااب اب وسوچں ںیم مگ ںوؤں ےک ےچک راوتسں رپ لچ رےہ ےھت اہجں رہ 

 ۔ رطػ یٹم یہ یٹم یھت

ادرھ ادرھ ےچب یٹم ےس اےٹ ڑپکفں ںیم ےنلیھک ںیم رصمفػ ےھت ۔ اپس یہ دفدھ 

ر اؿ اک اٹیب البؽ فاال زگر اھت ۔ اسےنم احیج ریبش داکؿ ںیم ےھٹیب اابخر زپھ رےہ ےھت اف

 ۔ یسک ںوکہ ےس زابؿ ڑلاےن ںیم رصمفػ اھت

ےتلچ ےتلچ اوہنں ےن رس ااھٹ رک آامسؿ وک داھکی ۔ الین آامسؿ سج رپ د ابدؽ ریت 

 ۔ رےہ ےھت

اس دؿ وت آامسؿ ایسـ زپ ایگ اھت وپرا ۔ ابدؽ وز  اکےل افر اھبری وہےئگ ےھت ۔ فہ اکی 

ڈفےنب ےگل ےھتابر رھپ وسوچں یک رہلفں ںیم   ۔ 
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_________________________:- 

 

 اپ یک آفاز ےن وتڑا ۔ 

 
ن

 اپ ش

 
ن

رپوکسؿ ےس اموحؽ ںیم اھچےئ وکست وک اپین یک ش

 ۔ لسلسم ےتلچ فارپئ یک فہج ےس اپین داںیئ تمس ںیم ےنہب اگل

ایسـ یٹ رشٹ افر رٹافزر ںیم وبلمس اصحل ےن ےبزاری ےس اپین وک داھکی وج اوز  

 اپ یک آفاز آیئ ۔ اپین یک ںیٹنیھچ نحص ںیم  وز  رفش رپ

 
ن

وموجد اھت ۔ اکی ابر رھپ ش

 ۔ آےت ااشتحؾ ےک ڑپکفں رپ زپںی

 

اہھت ںیم اھجڑف ےئل فہ وز  اخاص “ ایک رکرےہ وہ ایر ۔ ڑپکے ےلیگ رکدےئ ۔  ”

 ۔ ےبزار دھک راہ اھت

 



Novelnagri 304 

راہ ۔ اکی ہٹنھگ ںیم ایک رکفں ، فارپئ اگلےن اک اکؾ آري  ؿ رکات اھت ھجم ےس ںیہن وہ ”

وہایگ ےہ اپین اصػ ںیہن وہراہ ۔ ادرھ ےس اکناتل وہں ادرھ الچ اجات ےہ ۔ بیجع 

آج المزؾ یٹھچ رپ اھت افر ا؟ ہیب یک تعیبط رخاب یھت یھبت حبص ےس “ تبیصم ےہ ۔  

 ۔ فہ دفونں اکؾ رکرےہ ےھت وج وہےن ےک اجبےئ زمدی اڑگ رےہ ےھت

 

 اکؾ آري  ؿ رکات اھت ںیم  ٹیم  ٹیم رک کھت ایگ یہی احؽ ےہ ریما وز  ۔ نچک اک ”

اس ےن اھجڑف “ وہں رھپ وز  نچک ںیم اجف وت ااسی گل راہ ےہ ےسیج دامھہک وہا وہ ۔ 

 ۔ اسڈیئ رپ ر ےتھ وہےئ اہک

 

اّللّ وپےھچ اسےل ےس ںیمہ اہیں اسھپ رک وخد االسؾ آابد ںیم زمے رکراہ ےہ ۔  ”

 اپ یک آفاز ےس ابںیئ تمس ںیم ایگاس ےن اکی ابر رھپ فارپئ الچای “ 

 
ن

۔ اپین ش  ۔ 
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ےھجم ڑپکے وز  ارتسی رکےن ےھت اػ ۔ ذنہ ےس یہ لکن ایگ ہی وز  آري  ؿ یہ  ”

ااشتحؾ رس رپ اہھت امرات ادنر الچ ایگ ۔ اصحل رھپ ےس اپین ےک اسھت “ رکات اھت ۔ 

 اپ یک آفاز ےک اسھت اپین یھبک داںیئ اج

 
ن

 اپ ش

 
ن

بن رصمفػ وہایگ ۔ رہ ابر ش

اجراہ اھت یھبک ابںیئ اجبن رگم اہجں اصحل اےس انجیھب اچہ راہ اھت فہ فاہں اجےن ےس 

 ۔ ااکنری اھت

 

_________________________:- 

 

ٹ ا ں  الھاتگن ےچین آای ۔ اس اک رزٹل آاکچ اھت “ ؟ ہتش دے دف اھبیئ وک ۔  ”
فہ ڑیسه

اج؟  اھت اسھت یہ یپ امی اے یک رطػ ےس البفا وز  ۔ حبص اس ےن ےلچ  ۔ 
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فہ اب وصےف رپ دراز وہا ۔ ااملس افر “ نس راہ ےہ وکیئ اھبیئ وک ؟ ہتش دے دف ۔  ”

اابؿ ویوینریٹس اجےکچ ےھت ، رمہح اوکسؽ ، اہسین رمکے ںیم اجہعم اجےن ےک ےئل 

ایتر وہریہ یھت ۔ ا؟ فہی وصےف رپ ھٹیب رک ومابلئ اامعتسؽ رکےت وہےئ اس اک ااظتنر 

ـ یک آج یٹھچ یھت سج اک وجش ںیم آرک فہ لک ےس االعؿ رکریہ رکریہ یھت ۔ رعف

یھت ۔ وکیئ اےس اتبات فہ آري  ؿ ےک اسےنم ہی اتب رک ینتک ڑبی یطلغ رکیکچ یھت سج اک 

 ۔ ایمخزہ وت اےس انتگھب یہ اھت

 

ا؟ فہی ےن ےمشچ ےک اپر ےس اس اک اجزئہ ےتیل وہےئ اہک“ وکؿ ےس اھبیئ وک ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن رفیض اکرل اھجڑےت وہےئ اہک“ وک ۔ آري  ؿ اھبیئ  ”  ۔ 
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ے وہےئ زیت “ دنبہ رم اجےئ رگم ںیہمت اانپ اھبیئ ہن انبےئ ۔  ”

 

کلن

 

ي
رعفـ ےن نچک ےس 

 ۔ آفاز ںیم اہک

 

اس ےن “ مت انب؟  وز  تم ۔ ںیم فےسی وز  ڑچولیں وک اینپ نہب ںیہن انبات ۔  ”

 ۔ دنكےھ ااکچےئ

 

اھبیئ ۔ ریمے اپس ابعد اھبیئ ںیہ افر اابؿ اھبیئ وز  ےھجم اچےئہ وز  ںیہن مت اسیج  ”

اس ےن ہنم وسبرا“ ۔ اؿ بس یک اشدایں وہیگن وت دفرسے وز  آاجںیئ  ے ۔   ۔ 

 

ااسہم ےن اینپ وموجدیگ اک ااسحس دال؟  اچاہ“ رعفـ ںیم ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

آري  ؿ ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس داھکی“ اہں ااسہم وز  ےہ ۔  ”  ۔ 
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رعفـ ےن داتن ےسیپ“ یہ وہ ےھجم ای اجؤں دادی ےک اپس ؟ ؟ ہتش دے ر ”  ۔ 

 

فہ اپؤں یتخٹپ رھپ ےس نچک ںیم یلچ یئگ“ الریہ وہں ربص رکاجؤ ۔  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن رپا؟  رقض اکچای“ اھک اھک رک رم اج؟  ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن داتن اکنےل“ مت لج لج رک ۔  ”  ۔ 

 

یتكنیھپ اھٹ ڑھکی وہیئفہ ومابلئ وصےف رپ “ اھبڑ ںیم اجؤ ۔  ”  ۔ 
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اس ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ ا؟ فہی اےس وھگریت وہیئ “ اہمتری رپارپیٹ ےہ فہ وت ۔  ”

 ۔ اراغمؿ ےک رمکے یک رطػ ڑبھ یئگ

 

فہ اکی ابر رھپ زیت آفاز ںیم الچای ۔ نمكم اھت ہک “ رعفـ ؟ ہتش الدف وھبک یگل ےہ ۔  ”

 ۔ آفاز رعہشی ےک اپس یلچ یئگ وہیگ

 

رکسماٹہ داب رک رھپ ےس زیت “  دے دف رعفـ ںیم رمراہ وہں وھبک ےس ۔ ؟ ہتش ”

 ۔ آفاز ںیم اہک ایگ

 

“ اہکں ےہ ہی رعفـ ؟ ہچب بک ےس آفازںی دے راہ ےہ یتنس ویکں ںیہن ےہ ہی ۔  ”

 ۔ رعہشی یک زیت آفاز رپ آري  ؿ اکی دؾ وصےف ےس ااھٹ
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فہ رکسماای“ السؾ دادی ۔  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن وصےف رپ ےتھٹیب وہےئ زیت “ فـ ؟ ہتش دف آري  ؿ وک ۔ فمکیلع االسلؾ ۔ رع ”

 ۔ آفاز ںیم اہک

 

فہ انمنمیت وہیئ ابرہ آیئ ۔ آري  ؿ ےن اس یک لکش دےتھکی “ دادی الریہ یھت ںیم ۔  ”

 ۔ وہےئ رکسماٹہ دابیئ

 

” فہ دادی یک “ دلجی رکف ؟ ں ۔ اکی اکؾ ںیہن وہات مت ےس ۔ ابںیت رکفاول سب ۔ 

 داتن ےتسیپ وہےئ آري  ؿ وک د ھک ریہ یھت ۔ آري  ؿ ےن ھچک ےنہک ےک ڈاٹن یتنس

 فہ ےھچیپ ۔ اھبیگ رطػ یک نچک رک ڑہڑبا ےس دلجی فہ ۔ وھکےل بل ۓیل

رکسماٹہ اطیشین ازیل فیہ ۔ اھت رکسمادای  ! 
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_________________________:- 

 

 اسنخ ء احرث یک ڈیب رپ یھٹیب“ ایک وہا ےہ اھبیئ ؟ آپ ےن اینت دلجی ںیم البای ؟  ”

لسلسم اخومیش رپ ےبنیچ وہںیئ ۔ ڑھکیک ےک اپس ڑھکے احرث ےن رہگی 

اسسن یل ۔ اشؾ ڈلھ یکچ یھت افر ادنریھا آہتسہ آہتسہ رہگا وہراہ اھت ۔ اچدن ابدولں 

ےک ےھچیپ اپھچ اھت ۔ ایسـ ابدولں ےک چیب اچدن یک یتٹسا  رفینش ایسـ ایپےل ںیم ےس ےتہب 

گل ریہ یھتدفدھ یک امدنن   ۔ 

ایعد افر اہدی لمحم یک اسرگلہ یک فہج ےس اس ےک اسھت ابرہ ےئگ وہےئ ےھت ۔ فہ 

 ۔ رھگ رپ یہ رےک وہےئ ےھت افر اسھت یہ اسنخ ء وک وز  الب ایل اھت
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ےھجم اگل اھت فہ ” اکیف دری اخومش رےنہ ےک دعب فہ وگای وہےئ ۔ “ ےھجم اگل اھت ۔۔۔۔  ”

 ۔۔۔۔  ےہ رگم آج لھبن ایگ ےہ ، فہ ڑبا وہایگ

ایسـ ابدؽ ادکیؾ اچدن وک وخد ںیم “ آج اس ےن ریمے ایخؽ وک طلغ اثتب رکدای ۔ 

اپھچ ےئگ ۔ اچدن یک رفینش مک ےس مک وہیت یئگ ۔ آامسؿ رپ اھچای ادنریھا زمدی رہگا وہےن 

 آج فہ فیہ است اسپ  ہچب اھت ۔ اینپ امں ےک ےئل زتےتپ افر ےتکلب ایعد ںیم ےھجم” اگل ۔ 

فہ اجےن ویکں رس اکھج ےئگ ےھت “ آج ریمے اعدی یک کلھج رظن آیئ یھت اسنخ ء ۔ 

 ۔ ۔ اسنخ ء اسسن رفےک اںیہن نس ریہ یھت

 

 “ ؟ اس بس اک وکیئ لح ںیہن ےہ ایک اھبیئ ؟ فہ بک کت وخد رپ متس رکات رےہ ںو ”

 

ڈیب رپ اسنخ ء فہ ڑم رک “ یھبت ںیہمت البای ےہ اہیں ۔ ںیم ےن اکی ہلصیف ایک ےہ  ۔  ”

 ۔ ےک اسےنم ےھٹیب
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 ۔۔۔۔۔ ںیم ”

اوہنں ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ۔ دفونں “ ںیم اچاتہ وہں ایعد اشدی رکےل ۔ 

 ! ابپ ےٹیب یک رتشمہک اعدت

 

اس رپ یف ااحلؽ وکیئ ذہم داری ںیہن ےہ ۔ اشدی وہیگ وت ذہم داری ڑبےھ یگ ، یف  ”

ںو ۔ نیع نمكم ےہ فہ اینپ زدنیگ ںیم ؟ رلم ااحلؽ اہنت ےہ وت دعب ںیم وکیئ اسیھت ےلم 

 “ ۔ وہاجےئ

 

احرث ےن رہگی اسسن یل“ ہہک وت آپ کیھٹ رےہ ںیہ رگم فہ امےن ںو ؟  ”  ۔ 

 

اسنخ ء رکسمادںی“ اس اک ابپ وز  امےن ںو ۔  ”  ۔ 
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ایعد آیدنی وھتڑا دضی اھت رگم امؿ اجےئ ںو ، احرث اےس انمںیل  ے اںیہن نیقی 

 ۔ اھت

فاال زہشادـ وھتڑا رغمفر اھت رگم نج ےس تبحم رکات اھت اؿ ےک آ ے ا؟   یلین آوھکنں

 ۔ ےک ایھتہر کنیھپ داتی اھت

 

_________________________:- 

 

اس ےن ڈیب رپ دراز وہےت وہےئ یبمل “ اہےئ اّلّل اک رکش ےہ ، آري  ؿ اجراہ ےہ ۔  ”

 ۔ اسسن یل

 

رمہح ےن اتکب ںیم رس “ ےئ ۔ ںیم وت رکشاےن ےک لفن زپوھں یگ سب ہی الچ اج ”

 ۔ دےئ اہک
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فہ ڑبڑبایت وہیئ فاسپ اتکب یک “ اطیشؿ ےہ وپرا ۔ دادی اک الڈال ۔ ہنہ ۔۔۔۔   ”

رطػ وتمہج وہیئ ۔ ا؟ فہی ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ آںیھکن ومدن ںیل ۔ یھبت 

 ےچین ےس ویعش ےک البےن یک آفاز آیئ ۔ فہ دفونں دلجی ےس ےچین یک رطػ اھبںیگ

 ۔ اہجں رظنم یہ ھچک افر اھت

آري  ؿ اراغمؿ ےس ےلگ لم راہ اھت ۔ رعہشی من آوھکنں ےس اےس د ھک ریہ ںیھت ۔ 

رھگ ےک ابیق ڑبے وز  اداس اداس ےس اےس د ھک رےہ ےھت ۔ اابؿ ، ااملس ، اہسین 

 ۔ افر رعفـ وز  فںیہ ڑھکے ےھت

 

ھت ریھپےت وہےئ اہکرعہشی ےن اس ےک رس رپ اہ“ ایخؽ رانھک اانپ تہب اسرا ۔  ”  ۔ 

 

فہ رکسماای“ آپ وز  دادی اجؿ ۔  ”  ۔ 
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اس ےن اکی اولدایع رظن بس رپ ڈایل“ اب ںیم اتلچ وہں ۔  ”  ۔ 

 

رکسماےت وہےئ اہک ایگ“ ا؟ فہی ریمی امہمؿ ونازی ےک ےئل تہب رکشہی اہمترا ۔  ”  

 ۔

 

۔ آري  ؿ ےن اب اس ےن ابچ ابچ رک اہک “ وکیئ ابت ںیہن ہی وت ریما رفض اھت!!!  ”

 ۔ اہسین وک داھکی

 

 ے ںو ومیٹ وہیت اجریہ ےہ ۔  ”
ن

ے

ن
 
خ
ی 

اہسین ےن رہق “ دادی اہسین اک اھک؟  انیپ وھتڑا مک رکفاد

آولد اگنوہں ےس اےس داھکی ۔ رعہشی اشدی اس یک ابت نس ںیہن اپںیئ یھبت وجاب 

 ۔ ںیہن دای
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ی رمہح ےس وز  اجؿ افر اابؿ مت دلجی ےس اینپ اشدی یک ایتری رکف اتہک امہر ”

اب ابری رمہح یک یھت سج ےک ابرے ںیم انعای ےن ہہک راھک اھت ہک فہ “ وھچےٹ ۔ 

 ۔ اس یک اشدی اابؿ افر ااملس یک اشدی ےک اسھت رکںی یگ

 

م ۔۔۔۔  ”

م
م
 م
ہ

فہ اب الفجن ےک درفازے رپ ڑھکی رعفـ ےک اپس آرک “ امہ ا

 ۔ اھکنھکرا

 

 “ ۔ ریمے اجےن رپ آرگ  تم اہب؟  ”

 

اس ےن داتن ےسیپ“ اےنت وضفؽ ےک آرگ  ںیہ ریمے ؟  ”  ۔ 
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آرگ فں اک وت ںیہن اتپ اہں مت رضفر وضفؽ وہ ۔ ریما دؽ رکات ےہ اہمترا رس ۔ ا رک  ”

اس ےن دنكےھ “ ںیم زفر ےس دویار ںیم امر دفں ۔ وہ وت مت وضفؽ یہ فےسی ۔ 

 ۔ ااکچےئ

 

 “ ۔ آري  ؿ ںیم ہہک ریہ وہں ہنم ہن ولھکاف ریما ”

 

فہ آ ے ڑبےنھ اگل رھپ ھچک اید آےن رپ فاسپ ےھچیپ “ اجؤ اعمػ ایک ، ایک اید رکف یگ ۔  ”

 ۔ آای

 

ارگ یھبک ںیم اید آفں وت اانپ رس دویار ںیم امردانی ۔ ریمی ایدفں ےس اکٹھچرا لم  ”

رکسماٹہ داب رک اتہک فہ الفجن ےس لکن ایگ ۔ فہ اس یک تشپ وک وھگریت “ اجےئ ںو  ۔ 

 ۔ ریہ
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المزؾ ےن اس اک اسامؿ ںوڑی ںیم راھک ۔ اس ےک ںوڑی ںیم ےتھٹیب یہ ڈراویئر 

ڈراویئگن ٹیس رپ اھٹیب افر ںوڑی ااٹسرٹ یک ۔ ھچک یہ دری ںیم ںوڑی وحیلی ےس لکن 

 ۔ رک االسؾ آابد یک ڑسوکں رپ دفڑ ریہ یھت

 ۔ اس یک زنمؽ یھت یپ امی اے

 ! اپاتسکؿ رٹلمی اڈیکیم

 

_________________________:- 

 

آج ڈنسے ےہ ؟ ں وھپھپ ۔ آپ ںیئگ ںیہن لمحم ےک اسھت اس یک آویپں ےک  ”

اتکب رپ ےکھج ایعد وک ااچکن لمحم اک ایخؽ آای“ رھگ ؟   ۔ 
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اسنخ ء یک ابت اےس “ ںیہن ، وساچ اب مت ےس ابت رک ےک یہ فاہں اجؤں یگ ۔  ”

اسنخ ء ےن آ ے ڑبھ رک اس یک ھجمس وت ںیہن آیئ رگم رھپ وز  اابثت ںیم رس الہایگ ۔ 

اتکںیب دنب رک ےک اسڈیئ رپ رںیھک افر اس ےک اسےنم ڈیب رپ ںیھٹیب ۔ ایعد ےن وساہیل 

 ۔ رظنفں ےس اںیہن داھکی

 

ایعد ےن وچکن “ اہمترے اباب اتب رےہ ےھت مت اینپ امں وک اید رکےک رفےئ ےھت ؟  ”

 ۔ رک اںیہن داھکی

 

فہ “ فہ دجسم ںیم االعؿ رکفادںی  ے ۔ آیدنی اصبح ےس ہی ادیم ںیہن یھت  ”

 ۔ ڑبڑباای

 

اسنخ ء ےن اےس وھگرا“ ایعد ۔  ”  ۔ 
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اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ وھپھپ امں ںیہ اید وت آیت ےہ ؟ ں اؿ یک ۔  ”  ۔ 

ہی یلین آوھکنں فاال دنبہ وز  بیجع اھت ۔ سج ابت رپ ےلھب یہ ادنر ےس متخ وہراہ وہ 

اھت ےسیج اس ےک ےئل ہی وکیئ ؟ رلم ابت ےہ ۔ اس اک ذرک بس ےک اسےنم اےسی رکات 

 ۔ اید رےہ بس ںیم احرث آیدنی اشلم ںیہن ےھت

 

اس ےن بل “ رگم اےس اید رکےک وخد وک فیلکت ںیم ڈاانل اہکں یک دنملقعی ےہ ؟  ”

داوتنں ںیم دابےئ ۔ اسنخ ء اس ےک وجاب اک ااظتنر رکےن ںیگل رگم فہ اخومش راہ ۔ 

 ۔  اھت اس ےنثحب رک؟  وت اھکیس یہ ںیہن

 

فہ دنچ ےحمل اخومیش ےس “ ایعد ںیم اہمتری امں ہن یہس رگم امں یسیج وت وہں ؟ ں ؟  ”

 ۔ اںیہن داتھکی راہ رھپ آ ے ڑبھ رک اؿ ےک وگد ںیم رےھک اہھت اےنپ اہوھتں ںیم ےئل
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فہ رکسمادای“ آپ ریمی امں یہ ںیہ وھپھپ ۔  ”  ۔ 

 

“ ےٹیب وک ےل رک ینتک وخااشہت وہیت ںیہ ۔ رھپ اجےتن وہ ؟ ں اکی امں یک اےنپ  ”

 ۔ اوہنں ےن اس ےک ابؽ ریھکبےت وہےئ اہک

ایعد وک اب اہکین ھچک ھچک ھجمس آریہ یھت ۔ آیدنی اصبح رھپ ےس اس ےک ےئل 

 ۔ وکیئ ڑگاھ وھکد رک اےنپ لب اؾ ۔۔۔ بلطم اےنپ رمکے ںیم آراؾ رفام ےھت

 

 ۔  افرفرڈ دنبہ اھت فہاصػ افر دیساھ وساؽ ۔ ارٹسٹی“ ےسیج ہک ؟  ”

 

اوہنں ےن رک رک ایعد ےک اترثات دےھکی ۔ فہ ابلکل دیجنسیگ “ ےسیج ہک ۔۔۔۔  ”

فہ اؿ یک ابت رپ دنچ ےحمل ؟ یھجمس “ رھگ ںیم اکی وہب ال؟  ۔ ” ےس اںیہن د ھک راہ اھت ۔ 
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ےس اںیہن داتھکی راہ رھپ کلپ یکپھج ۔ ؟ ک ےس ےتلسھپ ےمشچ وک اتشگن اہشدت ےس 

 ۔  دالیکھےھچیپ

 

فہ اب وکشمک اگنوہں ےس اںیہن د ھک راہ اھت“ ایک ال؟  ؟  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ اےس داکچھ اگل اھت ۔ فہ اسسن “ وہب  ، اہمتری ویبی ۔  ”

رفےک اںیہن دےنھکی اگل رھپ اؿ ےک اہھت وھچڑات ڈیب ےس ارتا ۔ اکی اگنہ اسنخ ء رپڈایل وج 

ںیھت ۔ لپچ اپؤں ںیم اڑیس افر ابرہ یک رطػ اھبںو؟ یھجمس ےس اےس د ھک ریہ   ۔ 

 

فہ اںیہن آفازںی داتی اؿ ےک رمکے ںیم آای ۔ زیتی ےس “ آیدنی اصبح !!  ”

رمکے اک درفازہ وھکال ۔ اگنںیہ احرث وک ڈوھڈنیت وہںیئ رکیس رپ ھٹیب رک اابخر زپےتھ 



Novelnagri 324 

 اےس احرث رپ زپی وج اس ےک اس رطح ااچکن آےن رپ اب وساہیل رظنفں ےس

 ۔ د ھک رےہ ےھت

 

اس یک ابت رپ احرث ےن لکشمب رکسماٹہ “ ایک اہک ےہ آپ ےن وھپھپ وک ؟  ”

 ۔ دابیئ

 

یہی ہک وبڑاھ وہراہ وہں اب رمےن ےس ےلہپ اےنپ وپوتں وپویتں ےک اسھت انلیھک  ”

فہ دیپسچل ےس اس ےک “ اچاتہ وہں ) آہ ریمی اسدیگ د ھک ںیم ایک اچاتہ وہں ( 

 وہےئ ہہک رےہ ےھت وج ےلہپ یہ رسخ وہراہ اھت اؿ یک اس ابت رپ رہچے وک دےتھکی

 ۔ زمدی رسخ وہایگ اھت ، ےسیج مسج اک اسرا وخؿ عمج وہایگ وہ
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ایعد اٹیب ربایئ یہ ایک ےہ اس ںیم ؟ فےسی وز  اہمتری ویوینریٹس اک آرخی اسؽ ےہ  ”

اسنخ ء وز  اس ےک ےھچیپ آںیئ“ رھپ ہلئسم اہکں ےہ ؟   ۔ 

 

اسیج “ ںیہن رک؟  اچاتہ ” یس ابت ےہ ربوخردار ۔ آپ اشدی رکںیل ۔  دیسیھ ”

وکیئ وجاز ںیم ںیہن ونسں ںو اہں ارگ وکیئ افر ہلئسم ےہ وت اتبؤ ںیم اوز  لح رکداتی 

فہ اب ےنیس رپ اہھت ابدنےھ رکسمارک ہہک رےہ ےھت“ وہں ۔   ۔ 

 

آپ آیدنی اصبح  ریمے یب اڈی اک آرخی اسؽ ےہ وھپھپ ویوینریٹس اک ںیہن افر ”

 اےنپ وشؼ اہدی یک اشدی رکفارک وپرے رکےئجیل ںو ھجم ےس وکیئ ادیم

فہ اب دیجنسیگ ےس ہہک راہ اھت ۔ احرث ےن ھچک انہک اچاہ رگم اخومش “ تم رںیھک ۔ 

 ۔ وہےئگ ۔ فہ اجےن ےک ےئل ڑما
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 مت انتج فتق اچےتہ وہ ےل ول ۔ ںیم اانپ ہلصیف ںیہن دبولں ںو ، اہں فتق ںیہمت ”

اےنپ بقع ںیم اےس احرث یک آفاز انسیئ دی ۔ فہ ےبمل ےبمل ڈگ “ رضفر دفں ںو ۔ 

 ۔ رھبات ابرہ الچ ایگ

 

اسنخ ء یک ابت رپ فہ اکلہ اس رکسماےئ“ ںیم ےن اہک اھت آپ ےس ایعد ںیہن امےن ںو ۔  ”  

 ۔

 

 اھت امؿ ےس اہک ایگ“ اٹیب ےہ ریما اجاتن وہں اےس ، ریمی ابت یھبک ںیہن اٹےل ںو ۔  ”

 ۔ ۔  اںیہن نیقی اھت ایعد آیدنی اؿ اک امؿ ںیہن وتڑے ںو

 

 ۔ دفرسی رطػ ایعد ےن ابےچیغ ںیم ھٹیب رک رہگی اسسن ےل رک آامسؿ وک داھکی

 ۔ الین آامسؿ ، ابدولں ےک رفس ےک ےئل ومہار ہگج
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 ۔ د ابدؽ نج رپ دنچ وحملں دعب ایسیہ رگادی اجین یھت

ؽ یک رطػ اڑاؿ رھب راہ اھترپدنفں اک ڈنھج وج اینپ زنم  ۔ 

وہا ےک وھجےکن وج وکیئ اجدفیئ ہغچ ےنہپ رازداراہن ادناز ںیم اانپ اکؾ رس ااجنؾ دے 

 ۔ رےہ ےھت

اےس ںیہک درد یک وکیئ سیٹ ایتھٹ وسحمس وہیئ یھت ۔ یلین آوھکنں ںیم امیض یک دنچ 

 ۔ ایدںی ےنکلھج یگل ںیھت

 

_________________________:- 

 

یک ڈارئی یلھک یھت ، د رقاطس رپ ایسـ اافلظ رھکبے وہےئ ےھتایسہ وکر   ۔ 
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وخاب بج رھکبےت ںیہ وت ےٹیمس ںیہن اج ےتک ےسیج اکچن ےک ڑکٹے یھبک وجڑے  ”

 ۔ ںیہن اج ےتک

ارامؿ وٹےتٹ ںیہ وت ااسنؿ رھکبات ےہ افر رھکبےت ااسنؿ وک اہسرا دای اجات ےہ ، 

 ۔ ےباہسرا ںیہن رکےت

 رممہ فتق اگلات ےہ افر فتق وک وز  اس ںیم فتق اتگل ےہ ، رگم زمخ ےتلم ںیہ وت

 ۔ بج رگدش فتق یہ مھت اجےئ وت زومخں ےس وخؿ رانس یھبک ںیہن راتک

زیچںی وھک اجںیئ وت ری سیلپ وہاجیت ںیہ ، ااسنؿ وھک اجںیئ وت آںیھکن اؿ یک راہ ےتكت 

 ۔ وہےئ انیبیئ وھک دیتی ںیہ رگم ااسنؿ ری سیلپ ںیہن وہےت

 ؟ زیچفں اک معن ادبلؽ وہات ےہ ۔ ایک یھبک ااسنونں اک معن ادبلؽ وہا ےہ

 ؟ ایک یھبک تبحم وک وھک رک اپای ےہ

 ۔ وج وھک اجےئ فہ تبحم ںیہن رگم وج اپیل اجےئ تبحم وت اےس وز  ںیہن ےتہک

 ، وخاب وٹےٹ وت دفابرہ نب ےئل
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 ، ارامؿ رکیچ رکیچ وہےئگ وت دفابرہ اقمئ رکےئل

وت رممہ اگل دایزمخ ےگل   ، 

 ؟ ےھجم اتبںیئ بج ااسنؿ وٹٹ اجےئ بت ایک رکےت ںیہ

اباب ےتہک ںیہ اعدی اجےن فاولں ےک اسھت ےلچ ںیہن اجےت رگم ںیم اؿ ےس وپانھچ 

 ؟ اچاتہ وہں اباب وج ےئگ یہ ہن وہں اںیہن ےسیک ڈوھڈنےت ںیہ

 ، رہ اشؾ اھبری ےہ

 ، رہ رات رہگی ےہ

 ، رہ حبص زفاؽ ےہ

فج ےہرہ دؿ رع  ، 

ااسنؿ آرےہ ںیہ اجرےہ ںیہ رگم اس رگدش فتق ںیم ریما اانپ وج ھجم ےس وھک ایگ 

 ۔ ںیم اےس ڈوھڈن راہ وہ رگم فہ لم ںیہن راہ

 ؟ اےنپ بج اےنپ وہرک وز  وھکاجںیئ وت اںیہن ایک ےتہک ںیہ
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اباب ےتہک ںیہ اعدی مت اخومش اےھچ ںیہن ےتگل مت وبےتل راہ رکف ۔ ںیم اؿ ےس انہک 

اتہ وہں اباب ریمے ادنر وج وطافؿ رباپ ےہ ارگ اافلظ یک وصرت ںیم ابرہ آای وت اچ

بس ابتہ وہاجےئ ںو ۔ اعدی ےن اوز  اےنپ اونپں وک وھکای ےہ دعب ںیم اعدی وخد وک 

 ۔ وز  وھک دے ںو

 “ ؟ افر وج یھبک ےلم یہ ہن وہں فہ وھک اجںیئ وت اںیہن ایک ےتہک ںیہ

 

یئگ ۔ وہا اسنك وہیئگ ۔ اخومیش اینت ہک اسسن ےنیل یک د رقاطس ےس ایسیہ ٹم 

آفاز وز  انسیئ دے ۔ اس ےن کلپ یکپھج رھپ رس اکھج رک مدومں ںیم وموجد زبس 

 ۔ اھگس وک داھکی افر یئک لپ داتھکی راہ ےسیج اینپ ہگج رپ مج اکچ وہ

 ۔۔ فہ اکی یلتت یھت ۔ د یلتت سج رپ ایسہ دبه  ےھت افر رھپ
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اچدن وز  ےہ فہ وت رھپ یلتت یھت ۔ رنؾ افر ؟ زک یس ۔ فہ وغر ےس اےس د ھک دادغار وت 

 راہ اھت ۔ یلین آوھکنں ںیم ارطضاب اھت ۔ وبلں رپ دنبش یگل یھت ۔ فہ فوجد استک اھت

 ۔

 

 ، رمے احؽ رپ ےھجم وھچڑ دے ”

 ۔ ےھجم تم الب ےھجم تم رال

 دؽ رطضمب ےس وج وکیئ دصا

 “ ۔۔۔ ایھٹ وت رشح ااھٹےئ یگ

 

_________________________:- 

 

 ! اپچن جب رک سیتنیپ ٹنم
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 ۔ اکی االرؾ اجب افر یک وبرڈ رپ یتلچ اس یک اویلگنں یک راتفر ںیم زمدی زیتی آیئ

رصػ سیچپ ٹنم ےھت اس ےک اپس ۔ ااسٹنمئ زمدی دس ٹنم امگن ریہ یھت ۔ 

چ وٹنمں ںیم دس ٹنم رفشی وہےن ںیم ےنگل ےھت افر ابیق ےچب اپچن ٹنم ۔ اؿ اپ

اےس وجس انیپ اھت ، اینپ اتکںیب ینٹیمس ںیھت ۔  ایم اوب وک دخا احظف انہک اھت ، نچک ےس ھچک 

  وز  دےنھکی ےھت ۔ تہب مک فتق 

 

ر
ح 
من س

اھکےن ےک ےئل ااھٹ؟  اھت افر ومابلئ رپ آےئ 

 ۔ اھت اس ےک اپس سج اک ااسحس وہےت یہ فہ اھٹ ڑھکا وہا

ڈرگنسی رفؾ یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ ون ٹنم دعب فہ ااسٹنمئ فںیہ وھچڑی افر وخد 

رفشی وہرک فاسپ آای اکی ٹنم ںیم اس ےن ابؽ انبےئ ، ومابلئ افر فاٹل زنیج یک 

بیج ںیم اڑےس ۔ الکیئ رپ ایسـ ڑھگی ابدنیه ۔ ڈیب ےس پیل اٹپ ااھٹای افر رمکے 

 ۔ ےس لکن ایگ

س افر ڈنیسفچ یک نچک ںیم آرک پیل اٹپ لبیٹ رپ راھک ۔ اکفرٹن ےس وجس اک الگ

ٹیلپ ااھٹ رک لبیٹ ےک اپس آای افر رکیس چنیھک رک ھٹیب ایگ ۔ اس وپری اکرفایئ ںیم 
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اےس دف ٹنم گل ےکچ ےھت ۔ فہ وجس ےتیپ افر ڈنیسفچ اھکےت وہےئ اب ااسٹنمئ 

لمکم رکراہ اھت ۔ کیھٹ آھٹ ٹنم دعب اس یک ااسٹنمئ لمکم وہیکچ یھت ۔ وجس فہ 

 !  اکچ اھت ۔ اب اس ےک اپس ےھت اپچن ٹنمیپ اکچ اھت ڈنیسفچ اھک

فہ پیل اٹپ دنب رکات نچک ےس ابرہ آای ۔ ںوڑی یک اچیب ااھٹیئ ۔ الہبئ افر دیحر وک دخا 

احظف اہک ، اینپ اتکںیب ااھٹںیئ افر وپرچ ںیم آای ۔ اچر ٹنم دعب فہ رھگ ےس لکن رک 

 اھت ۔ وخد وک الربئریی یک رطػ رفاں دفاں اھت ۔ اس ےن وپرا اکی ٹنم اچبایل

 ۔ اشابش داتی فہ اب آ ے یک الپگنن رکےن اگل

 

سیب ٹنم الربئریی اجےن ںیم ےنگل ےھت ۔ اپچن ٹنم فہ اتکںیب فاسپ فاہں دےنی 

ںیم وج دنچ دؿ ےلہپ فہ الای اھت افر اپچن ٹنم یہ دفرسی اتکںیب ااھٹےن ںیم ےنگل ےھت 

 ےج اےس الہبئ ےک اسھت ۔ الربئریی ےس فاسپ رھگ اجےن ںیم سیب ٹنم ۔ است 

 ! اابؿ ےک رھگ اج؟  اھت وت ایتر وہےن ںیم دس ٹنم
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فہ الربئریی چنہپ اکچ اھت ۔ اسھت الیئ اتکںیب الربئرینی وک ۔ ااںیئ افر نج اتکوبں 

ےک ےئل فہ اہیں آای اھت اںیہن ڈوھڈنےن اگل ۔ اچر ٹنم ںیم اےس اکی اتکب ےک 

 ۔ العفـ ابیق اتکںیب لم یکچ ںیھت

 

دؽ اپاتسکؿ ارئیزاع ”   ( Pakistan affairs )  کب ڈوھڈنیھ یھت مت ےن ؟ “

 ۔ فہ اب اعدؽ ےس اخمبط اھت

 

یج دعس اھبیئ لم یئگ یھت ےھجم ، اس یک اکی یہ اکیپ زپی یھت افر یف ااحلؽ وت فہ اؿ  ”

اس ےن اہھت ےس لبیٹ ےک رگد ریھک رکیس رپ ےھٹیب اکی ڑلےک یک “ ےک اپس ےہ ۔ 

 ۔ اس اک فتق اضعئ وہےن اجراہ اھت اےس وکتف وہےن یگل ۔ فہ سیت رطػ ااشرہ ایک

 ۔ ڈنكیس فںیہ ڑھکا ھچک وساتچ راہ رھپ اس ڑلےک یک رطػ ڑبھ ایگ
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اس ےن اس ڑلےک ےک رقبی اجرک اہک ۔ اتکب زپےتھ اس “ االسلؾ مکیلع ۔  ”

 ۔ ڑلےک ےن رس ااھٹرک اےس داھکی رھپ السؾ اک وجاب دای

 

اس “ کب اچےئہ ، آپ  ںیہ زپھ رےہ ںیہ ای اوشی رکفاںیئ  ے ؟ درالص ےھجم ہی  ”

ےن اتکب یک رطػ دےتھکی وہےئ اہک ۔ اس ےک وساؽ رپ ڑلےک ےن اتکب دنب رک 

 ۔ ےک لبیٹ رپ رھک دی

 

دیجنسیگ ےس ہہک رک فہ ڑھکا وہا ۔ “ آپ ےل ںیل ےلھب ۔ ںیم سب د ھک راہ اھت ۔  ”

زکؿ ) اہدی ( ےن اےس الےن ےک ےئل  لبیٹ ےس اکی افر اتکب ااھٹیئ وج اس ےک

 ۔ اہک اھت ۔ فہ اجےن ےک ےئل ڑما ۔ اجنےن اےس ایک وہا وج فہ اس ڑلےک وک اکپر اھٹیب
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ہی وخاشہ اس ےن اؿ یلین آوھکنں ، ؟ ک رپ ےھٹیب “ آپ اک ؟ ؾ اجؿ اتکس وہں ؟  ”

اظرہ یک یھت ۔ ےمشچ افر داںیئ اربف ےک افرپ امےھت رپ دیسھ ںیم اجےت اشنؿ وک د ھک رک 

 ۔ دؽ ادکیؾ زیت زیت دنکےنک اگل اھت

 

دیجنسیگ ونہز اقمئ یھت“ ایعد آیدنی ۔  ”  ۔ 

 

اےس اینپ آفاز ںیہک دفر ےس آیت وسحمس وہیئ ۔ قلح کشخ وہےن “ فدلتی ؟  ”

 ۔ اگل

 

ہی ہہک رک فہ یلین آوھکنں فاال ڑلاک الچ ایگ رگم دعس اہیمش وک اینپ “ احرث آیدنی ۔  ”

نك رک ایگ اھتہگج رپ اس  ۔ 
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 ۔ ربیتس ابرش ےس یتگیھب ڑسک رپ دفڑات ہچب

 ارھبی یھت

 

 

 

 

 ۔ فہ اپس زپی رکیس رپ ڈےھ اس ایگ اھت ۔ آوھکنں ںیم ےبي

 

 ۔ ولصفں یک اٹکیئ رکےت اسكؿ افر اؿ ےک آس اپس رشارںیت رکےت فہ دف ےچب

 ۔ ابمل دیماؿ افر اپچن اسپ  ےچب وک آفازںی داتی دعس

 

ی ، ںیم کھت ایگ وہںرک اجؤ اعد ”  “ ۔ 

 

فہ اس آفاز رپ وچاکن اھت“ ایک آپ اہر امؿ رےہ ںیہ دعس اھبیئ ؟  ”  ۔ 
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اےنپ ڈنكیسفں اک وز  اسحب رےنھک فاال “ ایعد آیدنی فدلتی احرث آیدنی ۔  ”

دعس اہیمش آج زگرےت فتق ےس ااجنؿ انب الربئریی ںیم اھٹیب اھت ۔ وج اس ےن داھکی 

 ۔  فہ فتق یک شبط ا ےنٹ فاال اھتاھت وج اس ےن انس اھت

 ۔ ھچک اید آےن رپ فہ وفرا ابرہ یک رطػ اھبںو

تمسق امیض افر احؽ ےک رکدارفں وک المےن اجریہ یھت ، وطافؿ رباپ وہےن اجراہ اھت 

 ۔ ۔ فہ اخومش ںیہن ھٹیب اتکس اھت

 

 “ ۔ ایعد آیدنی فدلتی احرث آیدنی ”

 “ ؟ آپ اہر امؿ رےہ ںیہ دعس اھبیئ ”
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اےس گل راہ اھت وپرا اہجؿ اخومش وہاکچ اھت ، ارگ وکیئ آفاز یھت وج اس یک امستع 

کت چنہپ ریہ یھت وت فہ رصػ اس یلین آوھکنں فاےل ڑلےک یک یھت سج ےن اانپ ؟ ؾ 

 ۔ ایعد آیدنی اتبای اھت

 

 “ ۔ ایعد آیدنی فدلتی احرث آیدنی ”

 “ ؟ ایک آپ اہر امؿ رےہ ںیہ دعس اھبیئ ”

_________________________:- 
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دعس اہیمش ےسج است  ےج رھگ انچنہپ اھت فہ رات آھٹ جب رک سیت ٹنم رپ رھگ اچنہپ اھت 

 ۔ یسک ےکھت اہرے ااسنؿ یک امدنن ۔ آج فتق ےسیک زگر ایگ اےس اتپ یہ ںیہن الچ اھت

۔ اس ےن وپرے رھگ ںیم وکست اھچای وہا اھت ، الہبئ افر دیحر دفونں رھگ ںیہن ےھت 

  ےھت نج 

 

ر
ح 
من س

دلجی ےس زنیج یک بیج ےس ومابلئ اکنال وت الہبئ ےک تہب اسرے 

ںیم اوہنں ےن اس ےک دری رکےن یک فہج وپےنھچ ےک اسھت اےنپ اابؿ ےک رھگ ےلچ 

ھل  رک ومابلئ وصےف رپ اخٹپ

 

ح ی

 

 ھی
ج

 ۔ اجےن یک االطع وز  دی یھت ۔ اس ےن 

س ےن ایعد ؟ یم ڑلےک ےس اس اک اات اتپ اےس ہصغ آراہ اھت وخد رپ ۔ ےبدایھین ںیم ا

وز  ںیہن وپاھچ اھت ۔ اب فہ اےس اہکں ڈوھڈنے ںو ؟ ہی وسچ اےس زمدی شیط دال 

 ۔ ریہ یھت ۔ فہ کھت رک وصےف رپ اھٹیب ۔ رس وک دفونں اہوھتں ںیم رگا دای

 

بج ںیم وطلی دجاویئں ےک دعب مت ےس ےنلم اجراہ اھت ںیم اکی ابر رھپ ںیہمت وھک  ”

فہ ڑبڑباای اھت“  اعدی ۔ اھٹیب  ۔ 
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وصےف یک تشپ رپ رس اکٹ رک اس ےن آںیھکن ومدن ںیل ۔ اکونں ںیم اب وز  فیہ 

 ۔ آفازںی وگجن ریہ ںیھت

 

 “ ۔ ایعد آیدنی فدلتی احرث آیدنی ”

 “ ؟ آپ اہر امؿ رےہ ںیہ دعس اھبیئ ”

 

_________________________:- 

 

۔ یکلہ یلین رفینش اجینم آامسؿ رپ لیھپ ریہ یھت رہگے ادنریھے اک زفر وٹٹ راہ اھت 

۔ رجف یک اذاؿ یک وگجن ، وپرے اہجؿ ںیم اخومیش افر وکست ، یپ امی اے ںیم 

 ۔ رپوکسؿ اس اموحؽ انب وہا اھت
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رجف یک اذاؿ ےک لمکم وہےت یہ رہ اجبن دفڑےت مدومں یک آفازںی انسیئ دےنی 

ر ز 

ے

ٹ ٹ

 

ن ٹ 
س

ےک آےن ےس ےلہپ دجسم یک رطػ ںیگل ۔ امتؾ ڈیکسٹ ارلٹ وہرک اےنپ 

 ۔ اجرےہ ےھت

 

اس اک رفؾ ٹیم اسحؿ “ آري  ؿ اوھٹ ایر بس دجسم اجےکچ ںیہ مہ ٹیل ںیہ  ۔  ”

ر رٹ چنیھک راہ اھت
مف
ک

 ۔ رسیتی ابر اس اک 

 

فہ “ وسےن دف ایک تبیصم ےہ ۔ لک اانت اگھبای ےہ اب وز  نیچ ںیہن ےہ ۔  ”

 ۔ ڑبڑباات وہا رھپ ےس رکفٹ دبؽ رک ٹیل ایگ

 

ریمے اھبیئ وت اےنپ اسھت اسھت ےھجم وز  رمفاےئ ںو ۔ ںیم اجراہ وہں وت وسات رہ ۔  ”

اسحؿ دلجی ےس وجےت نہپ رک ابرہ یک رطػ اھبںو ۔ اےنپ رمکے ےس لکن رک “ 
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ر ز رپ زپی وج اس 

ے

ٹ ٹ

 

ن ٹ 
س

رادہاری ےس زگرےت وہےئ اس یک رظن رافڈن رپ وموجد 

 ۔ رطػ اجرےہ ےھت اہجں اؿ دفونں اک رمکـ اھت

 

فہ رکسمارک اںیہن السؾ رکات دؽ یہ دؽ ںیم آري  ؿ “ ریتا اّللّ یہ احظف ےہ اب ۔  ”

 ۔ یک السیتم یک داعںیئ اماتگن آ ے ڑبھ ایگ

 

ر رٹ ںیم ہنم دےئ اہک“ نس اسحؿ ، اٹمئ ایک وہراہ ےہ ؟  ”
مف
ک

اس ےن ونہز   ۔ 

 

ےک اکونں ںیم زاکؾ زدہ یس آفاز اس “ اپچن جب رک دس ٹنم افر سیب ڈنكیسز ۔  ”

 ۔ زپی
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ر رٹ ہنم “ اہمتری آفاز وک ایک وہا ےہ ےب ؟ یلکپھچ یسیج ویکں وہریہ ےہ ؟  ”
مف
ک

فہ 

ےس اٹہات آںیھکن وھکؽ رک اسےنم دےنھکی اگل افر رھپ وج اس ےن داھکی اس ےک دعب فہ 

 ۔ اس فتق وک وکےنس اگل بج اس ےن ہی اافلظ ہنم ےس اکنےل ےھت

ر  فہ ڑہڑبا رک رتسب ےس اھٹ ڑھک

ے

ٹ ٹ

 

ن ٹ 
س

 ووٹ ایک ۔ 
ٹ لن
س

ر  ڈیکٹ وک 

ے

ٹ ٹ

 

ن ٹ 
س

ا وہا افر زفر ےس 

ڈیکٹ ےن داںیئ اربف ااکچ رک اس ےک امےھت کت اجےت ابںیئ اہھت وک داھکی ۔  آري  ؿ 

 ےن وچکن رک اؿ یک رظنفں ےک اعتبق ںیم داھکی افر رھپ یتخس ےس آںیھکن ںیچیم

 ۔

 

رہ اسےنم آےن فاےل کیھٹ دف ٹنم دعب فہ رادہاری ےس زگر راہ اھت افر رک رک 

 ووٹ رکراہ اھت ۔ رہ 
ٹ لن
س

  وک ابآفاز دنلب السؾ رکےت وہےئ وپرے وجش ےک اسھت 
 
پ

 ووٹ ےک اسھت اس اک داایں اہھت امےھت رپ اجراہ اھت
ٹ لن
س

 ۔ 
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ا  ۔  ”

 

ح ٹ
م  
ج

ر  یک آفاز “ اسال ےھجم اسھپ رک لکن ایگ ۔ 

ے

ٹ ٹ

 

ن ٹ 
س

فہ ڑبڑباای ۔ یھبت ےھچیپ ےس یسک 

 یک رطػ اھبںو اھت ۔ اجنےن سک یک دبداعںیئ یھت وج آیئ  ۔ فہ ڑہڑبا رک وفرا دجسم

 ۔ آري  ؿ ادمح اک یپ امی اے ںیم  الہ دؿ یہ اخاص لکشم وہےن اجراہ اھت

 

_________________________:- 

 

اّللّ رکے اس ےک رچیٹز اےس اگھب اگھب رک التپ رکدںی ، اےس اھک؟  ہن ےلم ، فہ وخد  ”

ےئل اھک؟  فہ انبےئ ۔ رج ےک امر زپے اےس ۔  اےنپ ڑپکے دوھےئ وپری وٹلپؿ ےک

فہ لسلسم اےس کین داعںیئ دیتی نچک ںیم ڑھکی “ ریما رس ابتہ رکےک الچ ایگ ےہ ۔ 

 ۔ اےنپ ےئل اچےئ انب ریہ یھت
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راہمح ےن اےس آںیھکن “ سب رکدف رعفـ ، ےباچرے ےک ےھچیپ زپ یئگ وہ ۔  ”

 ۔ داھکںیئ

 

 رس امرا ےہ ریما ایلگ ابر بیس امرا ےہ ۔ اانت درد ایم ےباچرہ ؟ اکی دہعف دویار ںیم ”

وہراہ ےہ ہک رعفـ اغلری وج اچےئ وک اہھت ںیہن اگلیت آج حبص رجف ےک فتق اےنپ ےئل 

 ۔ اچےئ انبریہ ےہ

اّللّ رکے اس اچےئ ےک اعدی یک اچےئ ںیم وچاہ رگ اجےئ ۔ ایلکپھچں اڈنے دںی 

راہمح ےن ےب اایتخر “ ولک وہاجےئ ۔ اس ےک رتسب رپ ۔ اس یک رالفئ اک فزؿ دف وس 

 ۔ رس رپ اہھت امرا اھت ۔ اس ڑلیک اک ھچک ںیہن وہاتکس اھت
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فہ اپین اک الگس ےئل ابرہ آںیئگ ۔ رعہشی ےک رمکے ںیم آرک اوہنں ےن درفازـ دنب 

ایک رھپ اںیہن السؾ رکںیت اؿ ےک اسےنم ڈیب رپ ںیھٹیب ۔ انعای ےلہپ یہ فاہں وموجد 

 ۔ ںیھت

 

لک الہبئ آیئ یھت ؟ ں ۔ اس ےن اےنپ ےٹیب دعس ےک ےئل امہری رمہح اک اہھت  ایم ”

انعای ےن وسچ وسچ رک اہک ۔ رعہشی ےن رس اابثت ںیم الہای“ اماگن ےہ ۔   ۔ 

 

اوہنں ےن وساہیل رظنفں ےس اب اینپ دفونں “ رھپ ایک یتہک وہ مت دفونں ؟  ”

 ۔ وہبفں وک داھکی
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۔ ہہک رےہ ےھت ولگ وت اےھچ ںیہ ۔ دعس وز   رفاقؿ ےس ابت یک یھت ںیم ےن ”

اماش ءاّلل ایپرا ہچب ےہ ۔ الی الی یب لمکم وہےن فاال ےہ ، اںیہن وت وکیئ ارتعاض ںیہن 

انعای ےن اب راہمح یک رطػ داھکی“ ۔   ۔ 

 

ویعش وز  یہی ہہک رےہ ےھت ہک ولگ وز  اےھچ ںیہ افر دعس وز  ایپرا ےہ ۔ اجب  ”

اوہنں ےن دنكےھ ااکچےئ“ ارتعاض یک وکیئ فہج ںیہن ےہ ۔ اک وز  ہلئسم ںیہن وت   

 ۔

 

کیھٹ ےہ ۔ ںیم ابت رکیت وہں اراغمؿ ےس ۔ مت دفونں الہبئ ےس وہک اےلگ ےعمج  ”

آاجےئ اےنپ ےٹیب ےک اسھت ۔ اتہک رمد وز  آسپ ںیم ابت رکںیل رھپ ہلصیف رکےت 

فہ دفونں اابثت ںیم رس الہیت ڑھکی وہںیئ“ ںیہ ۔   ۔ 
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مت اینپ رمہح ےس وز  وپھچ ول ۔ ارتعاض وت ںیہن وہ؟  اچےئہ اےس رگم ایسفنت  وہب ”

اوہنں ےن ؟ ک ڑیکسی ۔ انعای ےن رہگی “ زپیتھ ےہ ، وت ھچک ہہک ںیہن  ےتک ۔ 

اسسن یل ۔ رمہح اؿ ےک دشدی االتخػ ےک ابفوجد اسوکیئولیج زپھ ریہ یھت سج 

 ۔  ےک ےئل رمکے اک درفازـ وھکالرپ اںیہن آج وز  ہصغ اھت ۔ راہمح ےن ابرہ ےنلکن

 

یتپت دوھپ ںیم اےس دفڑاںیئ اس ےک رچیٹز ۔ اےنپ یہ رفؾ ٹیم ےس ےٹپ ہی ۔  ”

فہ زیت آفاز ںیم “ اھک؟  مضہ ہن وہ اےس ۔ ٹیپ رخاب وہ اس اک ۔ رس ےٹھپ اجؿ ےٹھچ ۔ 

ڑبڑبایت دمھ دمھ رکےک ڑیسایھں  الھیتگن اچےئ اک پک اہھت ںیم ےئل اےنپ رمکے 

 اجریہ یھت ۔ راہمح ےن ڈر رک رعہشی وک داھکی وج اںیہن یہ د ھک ریہ ںیھت بلطم ںیم

 ۔ فہ نس یکچ ںیھت
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“ یچنیق یک رطح یتلچ ےہ اس یک زابؿ ۔ وہب اھبنسؽ ول اےس اڑگیت اجریہ ےہ ہی ۔  ”

 ۔ اوہنں ےن ےصغ ےس اہک ۔ راہمح سب رس اابثت ںیم الہ رک رہ ںیئگ

 

_________________________:- 

 

اس ےک اکونں ںیم احرث یک آفاز زپی ۔ فاگنك رٹکی رپ “ اہکں وہ اہدی ؟  ”

 ۔ اھبےتگ وہےئ فہ رکسماای

 

رکسماٹہ دابےئ وپاھچ ایگ“ اید آریہ ےہ آپ وک ریمی ؟  ”  ۔ 

 

فہ “ ںیہمت یھبک وھبےتل یہ ںیہن مہ وج اید رکےن یک رضفرت وسحمس وہ ۔  ”

 ۔ اقملب ےک وجاب رپ رکسما رک رہ ایگ
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فہ اب  چنی رپ ھٹیب راہ اھت“ ںیلچ رھپ ںیم آراہ وہں وھتڑی دری ںیم ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ اشابےش دلجی ےس آاجؤ تہب رضفرت ےہ اہیں اہمتری ”

 

اس ےن ہنیسپ وپےتھچن وہےئ اہک“ ایک لچ راہ ےہ ڈنكیس ایعد آپ ےک دامغ ںیم ؟  ”  ۔ 

 

 فال ںیم اشدی مہ ریمے دامغ ںیم ھچک ںیہن لچ راہ ربوخردار ، اہں آیدنسی ”

فہ اؿ یک ابت رپ  “ رشفع وہےن اجریہ ےہ سج ےک ےئل آپ یک دمد دراکر ےہ ۔ 

 ۔ ادکیؾ دیساھ وہرک اھٹیب

 

 “ ؟ وکیسن مہ ”
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 “ اشدی مہ ۔ اہمترے اھبیئ یک اشدی رکےن اجراہ وہں ںیم ۔  ”

 

 

 

 

اس ےن ےبي

یک رطػ اھبںوےس کلپ یکپھج ۔ رھپ زیتی ےس اھٹ رک فاگنك رٹکی ےس ابرہ   ۔ 

 

فہ اب ںوڑی ںیم “ ںیم آراہ وہں اچوچ آپ اسری ابت لیصفت ےس اتبںیئ ےھجم ۔  ”

ھٹیب راہ اھت ۔ احرث رکسماےت وہےئ اب اےس وپری ابت اتب رےہ ےھت ےسج فہ 

 ۔ ڈراویئگن رکےت وہےئ نس راہ اھت

 رسیئم رٹافزر رپ د یٹ رشٹ ےنہپ فہ ایس رػ یلح  ںیم یہ احرث ےک رھگ یک

 ۔ رطػ رفاں دفاں اھت آرٹف آؽ وج ابت اےس اتپ یلچ یھت فہ اشگنك یھت

ےلین آامسؿ رپ ریتےت ابدؽ اب اس ےک اسھت رفس رکرےہ ےھت ۔ یکلہ یکلہ وہا 

ر  ینب وہیئ یھت
سف
 م
ہ

 ۔ ابدولں ےک اس رفس ںیم اؿ یک 
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_________________________:- 

 

از رپ الہبئ افر دیحر ےن وغر ےس دعس یک آف“ اباب ےھجم آپ ےس ابت رکین ےہ ۔  ”

اےس داھکی ۔ فہ لک رات ےس اؿ ےس ںیہن الم اھت ، آج ویوینریٹس وز  ںیہن ایگ اھت ، 

ابرہ  ےج ےک رقبی فہ الربئریی ایگ اھت اعدؽ ےس ایعد اک وپےنھچ رگم اس اک انہک اھت ہک 

 رمکے ںیم دنب ایعد یلہپ ابر الربئریی آای اھت ۔ فاسپ آرک فہ رھپ ےس یسک ےس ےلم انب

 ۔ وہایگ اھت افر اب رھکبے یلح  ںیم اؿ ےک اسےنم ڑھکا اھت

 

دیحر ےن اس اک اجزئہ اتیل وہےئ اہک ۔ الہبئ ےن ولہپ “ بس کیھٹ وت ےہ دعس ؟  ”

 ۔ دبؽ رک اےس داھکی
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فہ دیجنسیگ ےس ےتہک وہےئ اؿ “ ےھجم اتگل ےہ اب بس کیھٹ وہےن اجراہ ےہ ۔  ”

 ۔ ےک اسےنم رکیس رپ اھٹیب

 

اس ےن الہبئ افر “ لک ںیم ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔ اعدی وک داھکی اھت الربئریی ںیم ۔  ”

 یک تیفیك ںیم اےس د ھک رےہ ےھت

 

 

 

 

 دیحر ےک رس رپ دامھہک ایک ۔ فہ دفونں ےبي

 ۔

 

فہ ابت لمکم ںیہن رکاکس“ سج اعدی وک مہ اسولں ےس ۔۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

زدنہ ےہ اباب ۔ اعدی زدنہ ےہ رگم سج وصعمؾ یک رفغمت یک داع رکےت ےھت مہ فہ  ”

اس “ فہ اعدی ںیہن ےہ اباب ۔ فہ ایعد ےہ ۔ ایعد آیدنی ۔ اعدی وت ںیہک وھک ایگ ےہ ۔ 

 ۔ ےن رس اکھجای ۔ آفاز اجےن ویکں رلز ریہ یھت
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دیحر وک اینپ آفاز ںیہک دفر ےس آیت انسیئ دی“ ایعد اہیں ےہ ؟  ”  ۔ 

 

 ےہ ۔ اباب ےھجم اس ”
 
  

ےس انلم ےہ ،  ہکل مہ بس وک انلم اچےئہ ۔ اےس  یج ۔۔۔ فہ ي

ڈوھڈنےن ںیم ریمی دمد رکںی ویکہکن اب ہی آاسؿ ےہ ۔ فہ االسؾ آابد ںیم یہ 

اس ےن ااجتل یک یھت ۔ دیحر دنچ ےحمل اےس ےتكت رےہ“ ےہ ۔   ۔ 

 

رتہب ےہ وھبؽ اجؤ ” اوہنں ےن رہگی اسسن یل ۔ “ اب ہی نکمم ںیہن دعس ۔  ”

زدنیگ ںیم آ ے ڑبھ ایگ ےہ مت وز  ڑبھ اجؤ افر ارگ یھبک فہ مت ےس اےس ۔ فہ اینپ 

دعس ےن اکشیتی رظنفں ےس اںیہن “ ےلم وت اےسی انلم ےسیج یلہپ ابر لم رےہ وہ ۔ 

 ۔ داھکی اھت
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ہی بس آپ ےک ےئل آاسؿ ےہ ریمے ےئل ںیہن ۔ ویکں اےس یسک ؟ رکدـ رجؾ  ”

آپ ےک دؽ ںیم اس ےک ےئل  یک زسا دے رےہ ںیہ ؟ اےنت اسولں دعب اب وز 

وکیئ تبحم ںیہن اجیگ ؟ ںیہن اجیگ وت ایس تبحم اک فاہطس داتی وہں وج اسولں ےلہپ آپ 

دیحر ےن وچکن رک اےس داھکی ۔ “ ےن اس ےس یک یھت ےھجم ڈوھڈنےن دںی اےس ۔ 

فہ ہشیمہ رنؾ ےجہل ںیم ابت رکات اھت افر آج یسک افر یک فہج ےس اس اک ہجہل اؿ ےک 

 ۔  خلت وہایگ اھتےئل اانت

 

اب ےک اؿ یک آفاز وز  تخس “ دعس ںیم ےن ہہک دای مت اس ےس ںیہن ولم  ے ۔  ”

 ۔ وہیئ یھت

 

ےھجم اگل اھت ارگ یھبک ہی دؿ آای بج ایعد ںیمہ الم وت آپ بس وھبؽ رک اےس ےلگ  ”

 ۔ اگلںیئ  ے رگم اباب آپ آج وز  اس ےس اس ےک اےنپ نیھچ رےہ ںیہ
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اعدی ےس اس یک امں وک انیھچ اھت افر آج آپ ایعد ےس اس ےک اسولں ےلہپ آپ ےن 

اےنپ نیھچ رےہ ںیہ ۔ آج آپ رھپ اکی ےچب ےس اس یک امں افر اکی امں ےس اس 

فہ خلت ےجہل ںیم اتہک اھٹ ڑھکا وہا ۔ دیحر ےن اگنہ ااھٹ “ ےک ےچب وک دجا رکرےہ ںیہ ۔ 

ےئ ےھٹیب ےھترک اےس ںیہن داھکی اھت ۔ فہ وت یسک رجمؾ یک رطح رس اکھج  ۔ 

 

 آج اعدی اک اؿ ہک اںیہن ںو ۓآج رھپ بج وھپھپ یک اکؽ آےئ وت اتبدیجی ”

 ۔ یھت وہیئ دعمفؾ رک ارھب یٹلگ ںیم ےلگ ےک اس “ ۔ ےہ رمایگ دفابرـ

 یک مدومں اجےت فاسپ ےک اس وک دیحر ، ےھت ےئگ رسک وییہن ےحمل دنچ

ںیم یھٹیب الہبئ وک داھکی وج  ربارب ےس اگنوہں وچر ےن اوہنں ۔ دی انسیئ آفاز

 ۔ اںیہن یہ د ھک ریہ یھت
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اوہنں ےن اخیل اخیل یس یلست دی ۔ فہ رہگی اسسن ےل رک “  لھبن اجےئ ںو فـ ۔  ”

 ۔ رہ ےئگ

 

_________________________:- 

 

  تھچ رپ ےتکٹل افونس وک 

 

 
ویوینریٹس ےس آرک فہ ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس ڈیب رپ تچ ل

۔ ےشیش یک ؟ زک ڑلویں اک رمبک فہ افونس اس یک اگنوہں یک شپت ےس  وھگر راہ اھت

 ۔ پت راہ اھت مک از مک اےس وت یہی اگل اھت

دامغ ںیم آیدنی اصبح یک ابںیت وھگؾ ریہ ںیھت افر اؿ ےک ےہک ےئگ اافلظ ےک 

اید آےت یہ اس اک رسخ رہچہ زمدی رسخ زپراہ اھت ۔ بل داوتنں ںیم دابےئ اس ےن 

 ۔ کلپ یکپھج
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فہ دؽ یہ دؽ ںیم ٹہ درھیم داھکےن اک دہع رکےن اگل اھت بج ااچکن ےشیش یک یسک 

زیچ ےک وٹےنٹ یک زفردار آفاز آیئ ۔ ذنہ ںیم  الہ ایخؽ لمحم اک آای فہ وفرا اھٹ رک 

 ۔ رمکے ےس ابرہ آای

الؤجن ںیم وصےف ےک اپس رفش رپ الگس انکچ وچر وہا زپا اھت لمحم وصےف ےک افرپ 

 ےس ںیکلپ اکپھجےت وہےئ اےس د ھک ریہ یھت ۔ اس ےن ویتری ڑھکی وصعمتیم

 ۔ ڑچاھ رک اےس وھگرا

 

دامغ اہکں وہات ےہ ؟ ارگ وج ہی ںیہمت گل اجات وت ؟ نیچ ےس ںیہن رےنہ داتی وکیئ  ”

فہ اہکں اک ہصغ اہکں “ اس رھگ ںیم ےھجم ۔ یھبک آیدنی اصبح وت یھبک اؿ یک یٹیب ۔ 

د ادنازـ ںیہن اھتاکنؽ راہ اھت اشدی اےس وخ  ۔ 
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وصعمتیم یک ااہتن یھت فاہں “ ےھجم ویکں ڈاٹن رےہ ںیہ ںیم ےن ایک ایک ےہ آیب ؟  ”

 ۔ فہ سب اےس د ھک رک رہ ایگ

 

فہ ڑبڑباای رھپ ونٹھگں ےک “ ھچک وز  وت ںیہن رکات اہیں وکیئ ۔ اسرا وصقر ریما ےہ ۔  ”

ےس ہی رکات د ھک رک ڑگڑبایئلب ےچین ھٹیب رک اکچن ےک ڑکٹے ااھٹےن اگل ۔ لمحم ا  ۔ 

 

ایعد ےن رظن ااھٹ رک دیجنسیگ ےس اےس “ آیب ایک رکرےہ ںیہ ںیم رکولں یگ ہی ۔  ”

 ۔ داھکی

 

اس ےن وصےف یک رطػ “ پچ رک ےک وھٹیب ادرھ آفاز ہن آےئ اب اہمتری ۔  ”

 ۔ ااشرہ ایک
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ھٹیب یئگ ۔ ایعد فہ انمنمیت وہیئ وصےف رپ “ ھٹیب ریہ وہں ، ڈاٹن ویکں رےہ ںیہ ؟  ”

ےن اکچن ےک ڑکٹے ااھٹ رک ڈٹس نب ںیم ڈاےل رھپ اہھت دوھےن نچک ںیم الچ ایگ ۔ 

اہھت دوھ رک فاسپ آای وت لمحم ایس رطح یھٹیب اےس کت ریہ یھت ۔ فہ دنچ ےحمل 

اخومیش ےس اےس داتھکی راہ رھپ وصےف ےک اپس آای افر زمے ےس اس یک وگد ںیم 

 وصےف رپ ٹیل ایگ ۔ اپؤں وصےف ےس ےچین کٹ رس رھک رک اےنپ مد ےس وھچےٹ

 ۔ رےہ ےھت ۔ لمحم اکلہ اس رکسمادی

 

 “ ۔۔۔۔۔ آیب ”

 

 “ ۔۔۔۔ یج ”

 

فہ آہتسہ ےس اس ےک ابولں ےس لیھک ریہ یھت“ ایک وہا ےہ ؟  ”  ۔ 
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م ںیم ”
 
ج
ی 

 “ ۔۔۔۔۔ رپاشیؿ وہں 

 

 “ ؟ سک ےن ایک ےہ آپ وک رپاشیؿ ”

 

ڑیکسی اس ےن ؟ ک“ آیدنی اصبح ےن ۔  ”  ۔ 

 

فہ ریحاؿ وہیئ ۔ اس ےن ہشیمہ اےنپ ابپ افر اھبیئ وک اکی “ ایک اہک ےہ اباب ےن ؟  ”

 ؟ دفرسے یک رپاشیوینں اک لح اکنےتل داھکی اھت ، اب ایک وہایگ اھت

 

اس ےن ہنم وسبرا“ وبڑےھ وہےئگ ںیہ اباب ۔ ھچک وز  ےتہک رےتہ ںیہ ۔  ”  ۔ 
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لمحم “ رصػ اچسیل اسؽ اک وہا وہں اوز  ۔  وبڑاھ ںیہن وہا ںیم ایعد آیدنی ! ”

ےن رس رتاھچ رکےک اسےنم داھکی اہجں احرث ےنیس رپ اہھت ابدنےھ وصےف رپ ےٹیل 

 ۔ ایعد وک وھگر رےہ ےھت

 

ایبسیل آیدنی اصبح ایبسیل ! افر آپ یک داڑیھ ںیم وموجد اچر د ابؽ افر  ”

 ںیہ ہک آپ وبڑےھ وہےئگ رس ےک ایسـ ابولں ںیم وموجد نیت د ابؽ وگایہ دےتی

لمحم ےن ریحت ےس کھج رک ایعد وک داھکی“ ںیہ ۔   ۔ 

 

ربوخردار اےنپ ےمشچ اک ربمن کیچ رکفاںیئ ۔ داڑیھ ےک ابولں ںیم نیت د ابؽ  ”

 “ ۔ افر رس ںیم دف ںیہ

 

اس ےن ؟ ک ڑیکسی“ حیحص ےتہک ےھت دادا اڑگی وہیئ افالد ےہ ریمی ۔  ”  ۔ 



Novelnagri 364 

 

ہ وہےت وت ںیم اتبات اؿ وک ہک اؿ یک افالد یک افالد وز  اڑگی اہمترے دادا زدن ”

فہ رکسماےئ“ وہیئ ےہ ۔   ۔ 

 

فہ اب لمحم ےک اہوھتں ےس لیھک راہ اھت“ اےنپ ابپ رپ یئگ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن آںیھکن ڑیکسںی“ ںیم وت ںیہن ایگ اےنپ ابپ رپ مت ویکں ےئگ رھپ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ اب ںیتگھب ۔  آپ یہ یک داعفں اک ہجیتن ےہ ، ”  ۔ 

 

کنت رک اہک ایگ“ تگھب یہ راہ وہں ےلھچپ سیب اسولں ےس ۔  ”  ۔ 
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فہ ڑبڑباای“ یھبت دنكوھں رپ ےس وبھج یک رطح ااتر رےہ ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

فہ “ ںیم ںیہمت رھگ داامد ںیہن انبراہ ۔ اشدی رکفاراہ وہں رصػ اہمتری ۔ سب !!!  ”

ےن ریحت ےس ےلہپ ابپ وک رھپ اھبیئ وک داھکیالھجنھج ےئگ ۔ لمحم   ۔ 

 

فہ پت ایگ“ ںیہن رکین ےھجم وکیئ اشدی ۔ اھبڑ ںیم اجےئ اشدی ۔  ”  ۔ 

 

ویکں ؟ ںیہمت ڈر ےہ ہک اہمتری افالد مت ےس دبےل ہن ےل ےل ای مت یسیج ہن لکن  ”

ےک اکؿ ایعد اک رہچہ ادکیؾ رسخ زپا اھت ےسج فہ د ھک ںیہن ےکس ۔ اہتبل اس “ آےئ ؟ 

 ۔ یک ول وک وحملں ںیم رسخ وہات د ھک رک اوہنں ےن رکسماٹہ دابیئ

 

 “ ! رگٹگ یک رطح ابت دبےتل ںیہ آپ آیدنی اصبح ”
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 “ ! رگٹگ ابت ںیہن رگن دباتل ےہ ایعد آیدنی ”

 

اس ےن یفن “ ںیم آپ یک ابت ںیہن امونں ںو آیدنی اصبح یھبک وز  ںیہن ۔  ”

 ۔ ںیم رس الہای

 

ں ؟ رفامؿ افالد ےہ ریمیاجاتن وہ ”  “ ۔ 

 

لمحم ےن دفونں یک ثحب ےس “ ذرا رتمیم رکںی ؟ رفامؿ ابپ یک ؟ رفامؿ افالد !  ”

 ۔ الھجنھج رک ایعد ےک ہنم رپ اہھت راھک
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آیب پچ رکاجںیئ ۔ ایک وہایگ ےہ بک ےس ڑلرےہ ںیہ ۔ اباب سک یک اشدی یک  ”

وہیئ ۔ اہھت ونہز ایعد ےک ہنم فہ احرث یک رطػ وتمہج “ ابت وہریہ ےہ اہیں ؟ 

 ۔ رپ اھت ےسج فہ اٹہےن یک رھبوپر وکوششں ںیم اھت

 

فہ دنكےھ ااکچےت اےنپ رمکے ںیم “ ےھجم ایک اتپ اےنپ ؟ القئ اھبیئ ےس وپوھچ ۔  ”

 ۔ ےلچ ےئگ ۔ ایعد ےن لمحم اک اہھت اےنپ ہنم ےس اٹہای

 

آوھکنں رپ ابزف رھک رک اس ےن ہنم وسبر رک “ ھجم ےس ھچک تم وپانھچ لمحم !  ”

 ۔ آںیھکن ومدن ںیل ۔ لمحم ےن ےبیسب ےس اےس داھکی

 

فہ دضب وہیئ“ آیب اتبںیئ ؟ ں ۔  ”  ۔ 
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اس ےن ہنم وسبرا“ اجؤ اباب ےس وپوھچ ۔ ھجم ےس ابت ہن رکے وکیئ اہیں ۔  ”  ۔ 

 

 ہی ااھچ ےہ ۔ ریمی وگد ںیم رس راھک وہا ےہ افر ہہک رےہ ںیہ اباب ےس وپوھچ ۔ ےسیک ”

فہ افخ وہیئ“ اجؤں اؿ ےک اپس ؟   ۔ 

 

تم اجؤ ۔ پچ رکےک یھٹیب روہ ۔ آیدنی اصبح فےسی وز  آج لک رہ ابت  ”

وبےتل وہےئ ابزف ونہز آوھکنں رپ اھت ۔ لمحم “ ایٹل دیسیھ رکےت رھپ رےہ ںیہ ۔ 

 ۔ ےن ؟ ک ڑیکس رک اےس داھکی ۔ رھپ ادکیؾ ذنہ ںیم امھجہک وہا

وصراحتؽ ےس آںوہ رکاتکس اھت اہدی ! فیہ یف ااحلؽ اےس  ۔۔ 

 

_________________________:- 
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رمہح یک آفاز رپ بس ےن رس “ ریمے اسھت اہمیم ےک رھگ وکؿ وکؿ اجراہ ےہ ؟  ”

 ۔ ااھٹ رک اےس داھکی وج ڈبك ےس بس ےک ںوؤؿ اکنؽ ریہ یھت

 

ااملس ےن ؟ یھجمس ےس وپاھچ“ اےسی ااچکن ؟ کیھٹ وت ےہ بس ؟  ”  ۔ 

 

ومڈ نب راہ ےہ ابرہ اجےن اک ۔ دلجی ےس ایتر وہاجؤ بس ۔ رعفـ اہمترا ابعای  اہں ، ”

ـ ےس وپاھچ“ اہکں ےہ ؟  اس ےن ومابلئ رپ یگل رعف  ۔ 

 

فہ ومابلئ ریتھک اھٹ ڑھکی وہیئ“ ےچین ےہ فہ ۔ ںیم الیت وہں وخد ۔  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن ابعای ےتنہپ وہےئ اہک“ دادی ےس وپاھچ ےہ ؟  ”  ۔ 
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دلجی اجںیئ  ے دلجی آںیئ  ے ۔ دادا ےس ابت رکیل ےہ ۔ دادی ےن ںیہن ،  ”

رمہح ےن ااکسرػ ابدنےتھ وہےئ اہک“ فےسی وز  ااجزت ںیہن دینی ۔   ۔ 

ھچک دری دعب فہ بس ایتر وہرک ڑیسویھں ےک اپس ڑھکی ںیھت ۔ ےچین وموجد رعفـ 

 اک ااشرہ ےن آراؾ ےس رعہشی ےک رمکے اک درفازـ دنب ایک رھپ اؿ بس وک ےچین آےن

ٹ ا ں ارت رک ےچین آںیئ
 ۔ ایک ۔ فہ بس دلجی دلجی ڑیسه

 

فہ ااکسرػ ںیم نپ اگلیت اابؿ ےک “ مت ولگ ولکن ںیم اابؿ اھبیئ وک الب الؤں ۔  ”

رمکے یک رطػ ڑبیھ ۔ درفازـ اٹھکٹھک رک ادنر ےس وجاب آےن رپ اس ےن 

 ۔ درفازے ےس رس اکنال

 

پیل اٹپ رپ ےھٹیب اابؿ ےن “ وھچڑ دںی ۔ اابؿ اھبیئ ںیمہ اکی دفتس ےک رھگ  ”

 ۔ رس ات ریپ اےس داھکی
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 “ ؟ وکیسن دفتس ےک رھگ ”

 

اابؿ ےن ویتری ڑچاھ رک “ فیہ سج اک رھگ امہرے رھگ یک یلھچپ اسڈیئ رپ ےہ ۔  ”

 ۔ اےس وھگرا

 

اس یک رطػ ےس “ دف مدؾ رپ ےہ اس اک رھگ ۔ دیپؽ اجؤ ںیم ںیہن اجراہ ںیہک ۔  ”

وجاب ےنلم رپ رعفـ ےن ہنم وسبر رک درفازـ دنب ایک افر ابرہ آیئامویس نك   ۔ 

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ دیپؽ ےتلچ ںیہ فاک وز  وہاجےئ یگ ۔  ”  ۔ 



Novelnagri 372 

ھچک دری دعب فہ بس رھگ ےس ابرہ ںیھت ۔ بس ےس آ ے ااملس افر رمہح رھپ اہسین 

ےس اقنب ےئک افر ا؟ فہی افر آرخ ںیم رعفـ ۔ بس ایسـ ںوؤزن ںیم وبلمس ااکسرػ 

 ۔ بس ےس اگل افر ایپری گل ریہ ںیھت

 

رعفـ ےن اپس زپے رھتپ وک اپؤں ےس “ ںیم وہں افر ریمے اسھت وز  وہں ۔  ”

 ۔ وھٹرک امری

 

اہسین ےن “ مہ رپسٹکی رکفارےہ ںیہ ںیہمت اےلیک اس داین ںیم رےنہ یک ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ دابےت وہےئ اہک

 

ایک ےہ ایکویکں ؟ مت بس ےن رمےن اک ارادـ  ”  “ ؟ 

 



Novelnagri 373 

ا؟ فہی ےن ادکیؾ وجش ےس وپاھچ ۔ بس ےن “ اہیں یک یٹنھگ اجب رک اھبںیگ ؟  ”

 ۔ اسےنم داھکی اہجں ےکلہ ابدایم رگن اک ٹیگ اھت اپس یہ ڈفر لیب یگل یھت

 

رعفـ ےن اےس ینہک ےس وہٹاک دای ۔ فہ کشخ وہےت وبلں رپ “ اہسین ہی اکؾ مت رکف ۔  ”

۔ بس ےن ادرھ ادرھ داھکی ہی یلگ اخیل یھت اہتبل یلگ ےک زابؿ ریھپیت آ ے ڑبیھ 

وکےن ںیم ھچک ےچب ڑھکے ےھت رگم فہ ےچب ےھت وت وکیئ ہلئسم ںیہن اھت ۔ اہسین ےن یٹنھگ 

 ۔ رپ اہھت راھک وت اشدی اہھت اٹہ؟  یہ وھبؽ یئگ یھت

 

 ۔ ادنر ےس آیت رمداہن آفاز امونس امونس یس یھت“ ربص رکاجؤ یئھب آراہ وہں ۔  ”

اس ےن وفرا یٹنھگ ےس اہھت اٹہای افر بس ےک اسھت زیت زیت مدؾ ااھٹیت فاہں ےس دفر 

 ۔ اجےن یگل ۔ بت کت اس رھگ اک درفازـ لھک اکچ اھت
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یلگ ےک ڑکن رپ ڑھکے وچبں یک آفاز رپ اؿ “ اھبیئ ہی ابایجں ںیھت ۔ ہی فاںیل ۔  ”

 ۔ بس یک یٹیس مگ وہیئ

 

 ےن ڑہڑبا رک اہک افر رھپ فہ بس ےھچیپ دےھکی انب اھبےنگ اہسین“ اھبیئ ولوگں اھبوگ ۔  ”

 ۔ ےک ادناز ںیم زیت زیت ےنلچ ںیگل

اہمیم ےک رھگ ےک درفازے رپ چنہپ رک رعفـ ےن یتٹیتل اسرگ ں ےک اسھت یٹنھگ رپ 

اہھت راھک ۔ درفازـ ےتلھک یہ بس زیتی ےس رھگ ںیم دالخ وہںیئ ۔ دلجی ےک  رکچ 

یک زفر دار ارک وہیئںیم اہسین افر ا؟ فہی   ۔ 

 

اہمیم یک ایم ےن اںیہن “ آراؾ ےس ڑلویکں آراؾ ےس ےھچیپ وپسیل یگل ےہ ایک ؟  ”

 ۔ ڈاٹپ
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ا؟ فہی یک ابت رپ بس ادکیؾ سنہ دی “ وسری آیٹن فہ احالت یہ اےسی ےھت ۔  ”

 ۔۔۔۔۔ ںیھت ۔ ارگ وج فہ ڑلاک اںیہن ۔ ا اتیل وت

 ۔  یھتآ ے اک وسچ رک یہ اوہنں ےن رھجرھجی یل

 

_________________________:- 

 

 ۔ فہ ڈیب رپ اھٹیب اےنپ ونسٹ انب راہ اھت بج رمکے اک درفازہ اجب

 

اس ےن ونہز اتکب رپ “ آیدنی اصبح ںیم یسک ثحب ےک ومڈ ںیم ںیہن وہں ۔  ”

ےکھج اہک ۔ اقملب وز  اس یک ابت وک رظن ادناز رکےت وہےئ رمکے ںیم دالخ وہا ۔ 

رک دانھکی وگارا ںیہن ایک ۔ اکی اسھت دف رکایسں ڈیب ےک رقبی ریھک  اس ےن رس ااھٹ

 ۔ ںیئگ ۔ دف وفنس اؿ رپ ھٹیب رک رفتص ےس اس اک اجزئہ ےنیل ےگل
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ایسہ زنیج رپ د لف ویلسز یٹ رشٹ ےنہپ ، ؟ ک رپ ہمشچ اکٹےئ رجلن ونٹھگں رپ رےھک 

 ۔ اس رپ ھچک ےتھکل وہےئ فہ اںیہن لسلسم رظن ادناز رکراہ اھت

 

م ۔۔۔۔۔  ”

م
م
م
 م
ہ

م ا

م
 م
ہ

اھکنھکرےن یک آفاز اہدی یک یھت ۔ اس اک ملق فےسی یہ اتلچ “ ا

 ۔ راہ

 

" Alicia berenson shot her husband in the head five 

times . " 

” رقاطس رپ اس اک اتلچ اہھت امھت ۔ اس ےن رس ااھٹ رک اہدی وک داھکی وج اہھت ںیم 

 ٹنشیپ 

 

ٹ

 

لن

ے

 ۔  اھت ۔ اس ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ؟ فؽ ےئل اھٹیب“ اسی

 

فہ ریحاؿ وہا“ ویکں امرا اس ےن اےنپ وشرہ وک ؟  ”  ۔ 
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 So she killed ۔ اس ےک وشرہ ےن داینھ وپدہنی الےن ےس ااکنر رکدای اھت ”

him . “ ۔  اس ےن دنكےھ ااکچےئ 

 

رگم مت رکف تم رکف ںیم اینپ وہب وک کک رھک دفں ںو وت یھبک ایسی ونتب یہ ںیہن  ”

احرث ےن اینپ رطػ ےس اس یک رپاشیین وک مدرے مک ایک ۔ فہ رس “ آےئ یگ ۔ 

 ۔ کٹھج رک رھپ ےس اکؾ رکےن اگل

 

فےسی اشدی ےک دعب مت زپھ ںیہن اپؤ  ے ، ںیہمت ویبی وچبں ےک ےئل اجب رکین  ”

اہدی ےن اوسفس ےس اہک“ ؽ ۔ وہیگ آرٹف آ  ۔ 
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“ ڈفٹن فری امک؟  ریما اکؾ ےہ مت اشدی ےک دعب وز  انتج زپانھ اچوہ زپانھ ۔  ”

 ۔ احرث ےن اےس یلست دی

 

 “ ۔ اشدی ےک دعب رھگ دیماؿ گنج نب اجات ےہ فےسی ”

 

 “ ۔ ںیم اکی یھجلس وہیئ ڑلیک وک اس رھگ یک وہب انبفں ںو ، رپاشیؿ تم وہ؟  ”

 

یک دنینںی ابتہ وہاجیت ںیہ وشرہ ”  “ ۔ 

 

 “ ۔ مت اچوہ وت اڈٹسی رفؾ ںیم وساج؟  ےلھب ”

 

 “ ؟ وھچیٹ یس رمع ںیم ےچب ےسیک اھبنسول  ے ”
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اس “ اہمترے وچبں وک اؿ اک دادا اھبنسےل ںو مت سب اشدی ےک ےئل اہں رکف ۔  ”

۔  ےک آہتسہ آہتسہ رسخ زپےت رہچے ےس ااجنؿ فہ دفونں لسلسم وبؽ رےہ ےھت

 ۔ رقاطس رپ ےتلچ اس ےک ملق یک راتفر ںیم زمدی زیتی آیئگ

 

 “ ؟ اہمتری ویبی ےن اپاتسکین ڈراومں یک وعروتں یک رطح شفد ےئک وت ”

 

ںیم یسک ایسی ڑلیک ےس اہمتری اشدی ںیہن رکفافں ںو وج آ ے اجرک ہی بس  ”

 “ ۔ رکے ، رکف ؟ ٹ

 

افر دنن رپ ملظ ےئک وت اپاتسکین ڈراومں یک وعروتں یک رطح اس ےن رسس ”  “ ؟ 
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 “  ۔ ریمی وہب کین ، رشفی ، یھجلس وہیئ ، ذہم دار افر تبحم رکےن فایل وہیگ ”

 

 “ ؟ مت زپاھیئ ، ویبی ےچب افر اجب اکی اسھت ےسیک وکر رکف  ے ”

 

ر ٹی رک؟  ”

 

ٹ

 

سٹ

 

کن

 “ ۔ ےچب افر اجب ھجم رپ وھچڑ دف مت سب ویبی افر زپاھیئ رپ 

 

اس ےن ملق زفر ےس ڈیب رپ  اکنیھ“ ر سب رکاجںیئ دفونں ۔ دخا اک فاہطس ےہ ای ”  ۔ 

 

 “ ۔ اشدی ےک دعب وز  دنبہ اےسی یہ ڑچڑچا وہاجات ےہ ”
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 اسھت ےک ویبی وہ اج ےتک ںیہک ۓمت اچوہ وت چیب ںیم امڈنئ رفشی رکےن ےک یل ”

 وہا اتلکن دوھاں ےس اکونں اےنپ اےس “ ۔ ںو ولں اھبنسؽ ںیم ےچب ۔

اھت وہا وسحمس  ۔ 

 

اس ےن “ اکی ظفل افر ںیہن ۔۔۔۔ وفرا اجںیئ دفونں اہیں ےس ۔ وفرا ۔  ”

 ۔ درفازے یک رطػ ااشرہ ایک ۔ فہ دفونں وصعمتیم ےس اھٹ ڑھکے وہےئ

 

 “ ۔ اشدی ےک دعب دنبہ ایس رطح اک رفہی رےنھک اتگل ےہ ابپ افر اھبیئ ےک اسھت ”

 

احرث ےن “ ےئل اہں رکف ۔  مہ اہمترا ہصغ وز  ہہس ںیل  ے مت سب اشدی ےک ”

 ۔ رکسماٹہ دابےت وہےئ اہک
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 “ ۔ ویبایں رھگ ےک اکؾ وز  رکفایت ںیہ وشرہفں ےس ”

 

 “ ۔ ںیم المزومں یک وفج اگلدفں ںو اینپ وہب ےک آ ے ےھچیپ ڈفٹن فری ”

 

اس ےن ےصغ ےس دفونں وک “ ریمے ربص اک زمدی ااحتمؿ ہن ںیل آپ دفونں ۔  ”

 ۔ وھگرا

 

ؿ وت ویبی  یتی ےہربص اک ااحتم ”  “ ۔ 

 

ںوریٹن داتی وہں اہمتری ویبی ابلکل ااسی ںیہن رکے یگ ۔ مت سب اشدی ےک ےئل  ”

 “ ۔ اہں رکف
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فـ زیتی ےس ڈیب ےس ااھٹ ۔ اؿ دفونں ےک اپس ےس زگر رک رک رمکے ےک درفازے 

 ۔ ےک اپس آای افر درفازـ وھکؽ رک ڑھکا وہا

 

 “ ۔ رشتفی ےل اجںیئ ”

 

 “ ۔  ویبی اکنیتل ےہ اشدی ےک دعبرمکے ےس وت ”

 

ے وہےئ “ ںیم اہمترے ےئل اگل رمکـ ٹیس رکفادفں ںو ۔  ”

 

کلن

 

ي
دفونں رمکے ےس 

 ۔ وز  اےس اپت ےئگ ےھت

فہ داتن اتسیپ فاسپ ڈیب رپ اھٹیب ۔ زفر ےس رجلن ااھٹ رک اےنپ داںیئ ےنٹھگ رپ راھک ۔ اوز  

ازہ الھکفہ رھپ ےس اکؾ رکےن یہ اگل اھت ہک رمکے اک درف  ۔ 
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ل دنن نب رک شیپ آفں یگ اھبوز  ےک اسھت وت  ”
 ن ک
ن

 

ی

ارگ آپ وک اتگل ےہ ہک ںیم اکی 

لمحم یک آفاز “ رکف ہن رکںی ، ںیم اںیہن اینپ ڑبی ونہبں یک رطح رٹٹی رکفں یگ ۔ 

رپ اس ےن وچکن رک رس ااھٹای ۔ فہ درفازے ےس رس اکنےل رکسماےت وہےئ اےس 

ڑیٹیھ رکےن یک فہج ےس ایسـ ابؽ ہر ل رک آ ے دنكےھ رپ د ھک ریہ یھت ۔ رگدؿ 

 ۔ آرگے ےھت

 

ےتہک اسھت یہ فہ وفرا فاہں ےس “ ںیم اکی ایھچ وھپھپ وز  نب رک داھکؤں یگ اکپ ۔  ”

 ۔ اغبئ یھت ۔ ایعد ےن ریحت ےس رمکے ےک دنب درفازے وک داھکی

 ۔ ہی اس یک نہب یھت ؟ اےس نیقی رکےن ںیم دتق وہریہ یھت

اصبح ےن اس یک نہب وک وز  اگبڑ دای اھت ۔ فہ ہنم وسبر رک فاسپ اےنپ اکؾ یک  آیدنی

 ۔ رطػ وتمہج وہا ۔ ٹہ درھیم داھکےن اک دہع فہ رکاکچ اھت
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_________________________:- 

 

بس اس فتق ریحاؿ رپاشیؿ ےس الفجن ںیم ڑھکے ااسہم وک د ھک رےہ ےھت سج 

دعب اخاص وشر ڈاؽ رک بس وک ےچین البي    ےن اےنپ یسک دفتس ےک رھگ ےس آےن ےک

اھت افر اب لسلسم رمک رپ اہھت ابدنےھ الفجن ںیم لہٹ راہ اھت ۔ وصےف رپ ےھٹیب 

 ۔ اراغمؿ وک اب وکتف وہےن یگل یھت

 

فہ اکی رہق آولد اگنہ “ آاجںیئ دادی ، آج وت اؿ بس وک ااٹل اکٹل رک یہ دؾ ولں ںو ۔  ”

ں رپ ڈاؽ رک رھپ ےس ل ےنل اگل ۔ ویعش افر رفاقؿ اراغمؿ ےک ےھچیپ ڑھکی اینپ ونہب

آسف ےھت ، راہمح افر انعای وز  اپس یہ وصےف رپ یھٹیب ںیھت ۔ وھتڑی دری دعب یہ 

 ۔ رعہشی وز  الفجن ںیم آیت داھکیئ دںی ۔ فہ بس اکی دؾ دیسےھ وہرک ےھٹیب
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دںیتھکی فہ وغر ےس اےس “ ایک ابت ےہ ااسہم ویکں اانت وشر ڈاال وہا ےہ ؟  ”

 ۔ وصےف رپ ںیھٹیب

 

اس “ ھجم ےس ںیہن ، اینپ اؿ وپویتں ےس وپںیھچ ایک لگ الھکای ےہ اوہنں ےن ۔  ”

ےن اراغمؿ ےک ےھچیپ ڑھکی ڑلویکں یک رطػ ااشرہ ایک ۔ فہ بس ڑگڑبا رک اکی 

 ۔ دفرسے وک دےنھکی ںیگل

 

ےس وناز رک  اوہنں ےن بس وک وھگری“ اہےئ اّلّل اب ایک رکدای اؿ ویمکنں ےن ؟  ”

 ۔ ااسہم وک داھکی

 

اؿ بس وک حیحص ونعمں ںیم اب “ ےلہپ وپںیھچ اؿ ےس اہکں یئگ ںیھت ہی بس ؟  ”

 ۔ وہاایئں اڑیت وسحمس وہیئ ںیھت
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رعہشی ےن الیملع اک ااہظر ایک“ بک ؟  ”  . 

 

ہی آپ یک وپایتں اہنت اینپ یسک دفتس ےک رھگ یئگ ںیھت اکی ہٹنھگ ےلہپ آپ وک  ”

بس “  افر راےتس ںیم ہی ریمے دفتس ےک رھگ یک یٹنھگ اجب رک اھبیگ ںیہ ۔ اتبےئ انب

ےن آںیھکن اھپڑے اکی رظن ااسہم وک داھکی رھپ اؿ بس وک نج ےک رہچے یک 

ینتک ےبزعیت لیف وہیئ ےہ ےھجم ہی د ھک رک ہک ریمی ” رتگن قف وہیکچ یھت ۔ 

دادی ںیم اتب راہ وہں آج ںینہب ریمے دفتس ےک رھگ یک یٹنھگ اجب رک اھبیگ ںیہ ۔ 

فہ “ ارگ آپ ےن اںیہن ھچک ںیہن اہک وت ہی لک یسک افر ےک اسھت اےسی رکںی یگ ۔ 

اھت راہ ہہک ےس رعہشی اب ۓےصغ ےس رسخ زپات رہچہ ؽ  ۔ 

 

رعہشی ےن دیجنسیگ ےس اںیہن داھکی“ سک یک ااجزت ےس یئگ ںیھت مت بس ؟  ”  ۔ 
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ؿ یک آفاز رپ اؿ بس ےک رےک اراغم“ ںیم ےن دی یھت ااجزت اںیہن ۔  ”

 ۔ اسسن احبؽ وہےئ ۔ رعہشی ےن اھک اجےن فایل رظنفں ےس اراغمؿ وک داھکی

 

د ھک رےہ ںیہ اینپ وھچٹ اک ہجیتن آپ ؟ ہی بس رکیت رھپریہ ںیہ آپ یک وپایتں  ”

وتوپں اک رخ اراغمؿ یک اجبن وہا“ ۔   ۔ 

 

رکش رکںی دادی درفازـ وھکےنل ںیم آای اھت ، ارگ وج دیبع وخد آات وت ینتک ےبزعیت  ”

ا؟ فہی ےن داتن سیپ رک اےس داھکی وج “ وہیت ریمی آپ وک ادنازہ ںیہن ےہ ۔ 

 ۔ اجنےن وکؿ ےس رقض اکچےن رپ الت وہا اھت
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ےنل اراغمؿ ےن اعمہلم اھبنس“ ااسہم سب رکف ویکں ویچبں ےک ےھچیپ زپ ےئگ وہ ؟  ”

 ۔ یک وکشش یک

 

ںیم ےھچیپ زپ ایگ وہں دادا ؟ آج پچ رکاجؤں اتہک لک ہی بس ریمی ںینہب  ”

ٹ ا ں اجب رک اھبگ ریہ وہں ؟ اػ ہی 

 

ن

 

ھٹ
گ

ریمے اسرے دفوتسں ےک رھگفں یک 

وسےنچ ںیم یہ اانت آوکرڈ گل راہ ےہ ںیم ہی وہےن ںیہن دے اتکس ۔ ںیم اتب راہ وہں 

 تخس زسا ںیہن انسیئ وت ریمی رطػ ےس وپرے ارگ آج یسک ےن اںیہن تخس ےس

اس ےن لف ڈراامیئ ادناز ںیم اانپ ہلصیف انسای“ رھگ فاولں ےس اباکیئٹ ںیھجمس ۔   ۔ 

 

وکیئ یسک وک زسا ںیہن دے راہ ، ایچبں ںیہ یلہپ دہعف یطلغ وہیئگ ےہ آدنئـ ںیہن  ”

 ارث ےئل انب اراغمؿ ےن رعہشی ےک وھگرےن اک“ رکںی یگ ۔ سب ابت متخ رکف اب ۔ 

 ۔ اہک
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اس ےن اب افخ افخ یس رظنفں ےس رعہشی وک “ دادی د ھک ریہ ںیہ آپ دادا وک ۔  ”

 ۔ داھکی

 

ارے ریما ہچب ادرھ آف مت ۔ اہمترے دادا یک ہی وپایتں وت امہرا ؟ ک وٹکا رک یہ دؾ  ”

۔ فہ اب اےس اکچپرےت وہےئ اےنپ اپس الب ریہ ںیھت “ ںیل یگ ۔ مت وھچڑف اںیہن ۔ 

اراغمؿ ےک ااشرے رپ فہ بس اب ااسہم وک وھگرےت وہےئ اےنپ رمکفں یک 

 ۔ رطػ اجےن ںیگل

 

انعای دیجنسیگ ےس ےتہک “ رمہح ریمے رمکے ںیم آف ، ابت رکین ےہ مت ےس ۔  ”

وہےئ اےنپ رمکے ںیم یلچ ںیئگ ۔ رمہح ےن کشخ وہےت وبلں رپ زابؿ ریھپی 

یلچ یئگرھپ اکی اگنہ بس رپ ڈاؽ رک اؿ ےک ےھچیپ   ۔ 
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ااسہم ےک ڈراےم“ ریمی وکیئ ںیہن اتنس اس رھگ ںیم دادی ۔  ”  ۔ 

 

ااسہم ےن اگنہ ااھٹ رک اںیہن “ ہن ریما ہچب ، اداس ںیہن وہےت مت وت اجؿ وہ ریمی ۔  ”

 ۔ داھکی

 

 “ ۔ یھبت آپ ےن اؿ بس وک اجےن دای ؟ ں ”

 

یگل اب ںیم الھب ؟ اّللّ یہ  ایک رک ےتک ںیہ اٹیب ، وجاؿ ڑلویکں وک ڈایتٹن ایھچ وگلں ”

اوہنں ےن رہگی اسسن یل“ لقع دے اںیہن اب ۔   ۔ 
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اس ےک ڈراےم رھپ ےس رشفع وہےکچ “ ھجم ےس وکیئ ایپر ںیہن رکات اہیں ۔  ”

 ۔ ےھت

 

_________________________:- 

 

رفینش آامسؿ رپ اھچای رہگا وہات ادنریھا افر ایسـ ابدولں ےک چیب ےتکمچ اچدن ےس یتٹسا  

 ۔ اکی رحسازیگن رظنم شیپ رکریہ یھت ؛ وج دےنھکی فاولں وک رہھٹےن رپ وبجمر رکدے

فہ وز  ریٹس ںیم ڑھکا رگنلی رپ اہھت اکٹےئ وغبر اس رظنم وک د ھک راہ اھت ۔ رسیئم 

رٹافزر رپ د لف ویلسز یٹ رشٹ ےنہپ ابدایم رگن یک آںیھکن آامسؿ رپ رموکز ےئک 

ت ےئل فہ اس دعس ےس تہب فلتخم دھک راہ اھت وج اےنپ رہچے رپ رکب ےک اترثا

اکی اکی ڈنكیس اک اسحب راتھک اھت اب اشدی فہ ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس فاہں ڑھکا اھت ای 

 ۔۔ اشدی اکی ہٹنھگ
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 ۔۔ اے اچدنونس ، ھچک ابت رکف

 ۔۔ ریتی ابت ےلچ ، ریمی رات ےٹک

 ۔۔ مت ابت رکف ُاس  یتس یک

۔۔ ابدؽ ابرش افر یتسم یک  

 ۔۔ ای ابت رکف ُاس دنبنھ یک

 ۔۔ ای ابت رکف اُؿ ونپسں یک

 ۔۔ ںیہنج مت وز  وساچ رکےت وہ

 ۔۔ اے اچدن ونس ، ھچک ابت رکف

 ۔۔ ریتی ابت ےلچ ، ریمی رات ےٹک
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وییہن اچدن وک دےتھکی وہےئ اس ےن کلپ یکپھج رھپ رسد یس اسسن ےل رک اگنںیہ 

 ۔  یھتاکھجںیئ ۔ دؽ ف دامغ ںیم بیجع گنج ڑھچ یئگ

 

اےس اید آراہ اھت فہ لک اشؾ کت اینپ زدنیگ ےس قلعتم دنچ ےئن وخاب ےننب اجراہ اھت ۔ 

ر  ےننچ اک ہلصیف ایک اھت افر 
سف
 م
ہ

اینپ امں یک وخاشہ رپ اس ےن زدنیگ ےک رفس ںیم اکی 

 ۔۔۔ لک

اہں ، لک اےس  لم یک ڑیسیھ رپ  الہ مدؾ رانھک اھت بج اکی صخش وج اس اک اانپ اھت ، 

 یک روگں ںیم فیہ وخؿ دفڑ راہ اھت وج اس یک روگں ںیم اھت ، ےسج فہ یئک اسؽ سج

 ۔ ےلہپ رمدہ رقار دے اکچ اھت فیہ صخش لک اس ےک اسےنم ڑھکا اھت

اس اک دؽ وج اکی ےئن ذجےب ےس آانش وہےن اجراہ اھت ، اس یک آںیھکن نج ںیم 

اس اھت افر آںیھکن ےئن وخاوبں یک ںیلعشم الجیئ اجین ںیھت اب فیہ دؽ فریاؿ 

 ۔ رسد اترث شیپ رکریہ ںیھت ۔ اجےن ویکں فہ ھچک وسحمس ںیہن رکاپراہ اھت
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دؽ یک فیلکت وک رظنادناز رکات بج فہ وسوچں یک آاشبرفں ںیم ےنہب اگل وت آوھکنں 

 ۔ ےک اسےنم آیت اؿ یلین آوھکنں ےن اکی ابر رھپ اےس ریتےن ےک ےئل اہسرا دای

ٹ ا ں  ےتلیھ ےھت ، فہ بل وج اینپ فہ یلین آںیھکن نج ںیم وخ
ھکل

 

ی

اوبں ےک  ونگ ا

رپششک اكسمؿ ےس دنکےتک دولں وک نیکست ےتشخب ےھت ، فہ رہچہ وج زدنیگ یک وندی 

انسات اھت اب اؿ آوھکنں ںیم آشت ویکں لج ریہ ےہ سج ںیم وخاب لج رک راھک 

 افر فریاؿ وہرےہ ںیہ ؟ فہ بل رکسما؟  ویکں وھبؽ ےئگ ںیہ ؟ فہ رہچہ اانت ےبرفقن

 ؟ اس ویکں ےہ

اس صخش یک آفاز اینت رسد ویکں وہیگ ےہ ہک ےسج نس رک ااسنؿ وک اےنپ ذجابت 

 ؟ ےتمج وہےئ وسحمس وہں

 ؟ فہ یلین آںیھکن یمج وہیئ لیھج یس ویکں وہیئگ ںیہ
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فہ اکی ابر وز  وسچ ےک آاشبر ںیم ڈفب راہ اھت ۔ اس ےن رس اکٹھج ۔ یھبت اےنپ 

ومں یک آفاز انسیئ دی ۔ اس ےن رہگی اسسن یلبقع ںیم یسک ےک مد  ۔ 

فہ صخش اانت رسد وہایگ اھت ہک اب اےس وسےنچ فاےل وز  ڈنھٹی آںیہ رھبےن ےگل 

 ۔ ےھت

فہ اینپ وسچ رپ زیمخ اس رکسماای ۔ وکیئ اس ےک ربارب ںیم آرک ڑھکا وہا ۔ اس ےن رہچہ 

 ۔ رتاھچ رکےک الہبئ وک داھکی وج اچدن وک د ھک ریہ ںیھت

 

ںیم ںیہمت اتبین آیئ وہں ہک انعای اک وفؿ آای اھت فہ ےعمج وک الب ریہ ںیہ ںیمہ ، ےنلم  ”

اس ےن رس اکھجای“ ےک ےئل ۔   ۔ 
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اس یک آفاز وز  رسد وہیکچ یھت ۔ رہگا ایسـ آامسؿ ، “ ھچک دؿ رک اجںیئ امں ۔  ”

وہےن یگل د اچدن ، رسد آفاز ، رسد وممس ، رسد ذجابت ؛ اس رپ اپکپکٹہ اطری 

 ۔ یھت

 

اس ےن اگنہ ااھٹ رک اچدن وک داھکی“ ںیہن ، اب ںیم اںیہن عنم ںیہن رکیتكس ۔  ”  ۔ 

 

اس اک دؽ ڈفب رک ارھبا اھت ۔ دفونں ےک “ کیھٹ ےہ ، لم ولں ںو اؿ ےس ۔  ”

درایمؿ دنچ ےحمل اخومیش یک دویار احلئ ریہ ےسج الہبئ یک آفاز ےن وحملں ںیم 

 ۔ رگادای

 

ےس ؟ راض وہ اےنپ اباب ”  “ ؟ 
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اس ےن رس “ ایسی ؟ رایگض اک افدئہ یہ ایک سج ےس یسک وک وکیئ رفؼ یہ ہن زپے ؟  ”

 ۔ اکٹھج

 

اس ےن وچکن رک اینپ امں وک داھکی“ اہمترے اباب کیھٹ رکرےہ ںیہ دعس ۔  ”  ۔ 

 

فہ اکی ابر رھپ اکی امں وک اس یک افالد ےس دجا رکرےہ ںیہ ، اس امں وک وج اینپ  ”

د ےک ےئل زتیتپ ریتہ ےہ ۔ امں ارگ آپ اؿ یک ہگج وہںیت افر ںیم ایعد وہات افال

الہبئ ےن مہس رک اےس داھکی ۔ آوھکنں ںیم ادکیؾ “ بت وز  آپ یہی ںیتہک ؟ 

 ۔ وخػ ےک اسےئ رہلاےئ

 

 “ ۔ اّللّ ہن رکے دعس یھبک ااسی فتق آےئ ”
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فہ ےسیک ہہس رےہ  آپ وت وسچ وز  ںیہن اپرںیہ ہی ۔ وج ہی بس ہہس رےہ ںیہ ”

 ؟ وہےگن امں

ی زپی“ اباب طلغ رکرےہ ںیہ تہب طلغ  ہکل تہب ربا ۔ 

 م
هی

اس یک آفاز د  ۔ 

 

اہمترے اباب اس فتق اکی اھبیئ نب رک وسچ رےہ ںیہ ارگ فہ اہمتری وھپھپ وک اؿ  ”

یک افالد ےک زدنہ وہےن یک ربخ انسدںی وت ںیہمت اتگل ےہ اہمتری وھپھپ وج اینت 

اینپ زدنیگ ںیم لٹیس وہیئ ںیہ فہ اس افالد یک اخرط اینپ زدنیگ وک ولکشمں ےس 

الہبئ ےن وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی“ وھٹرک ںیہن امرںی یگ ؟   ۔ 

 

اےس ےسیج ااچکن ھچک اید آای ۔ فہ وپرا الہبئ یک “ رگم امں ایعد اک ایک ؟ افر ۔۔۔۔۔  ”

اس یک نہب وک مہ ”  ۔  الہبئ وز  ادکیؾ وچیکن“ افر اس یک نہب ؟ ” رطػ ڑما ۔ 

ویکں وھبؽ رےہ ںیہ امں ؟ فہ وت وھچیٹ یس وہیگ اب وز  ۔ ایک اےس امں یک رضفرت 
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ںیہن ؟ اس ےن وت داھکی وز  ںیہن ےہ اینپ امں وک ۔ امں ابت رصػ وھپھپ یک ںیہن 

رسد وہا اک “ ےہ ، ابت اؿ دف ااسنونں یک وز  ےہ وج وھپھپ ےک یہ فوجد اک ہصح ںیہ ۔ 

 ۔  اس ےک رہچے ےس ارکاای اھت ۔ اس ےک بل اپکپکےئ ےھتوھجاکن

 

ایعد یک نہب ےن اینپ امں وک ںیہن داھکی ۔ اب بج اےنت اسولں دعب ااچکن اؿ یک  ”

امں اؿ ےک اسےنم ڑھکی وہیگ وت ایک فہ دفونں نہب اھبیئ اینپ امں ےک فوجد وک اینپ 

 ؟ زدنویگں ںیم وبقؽ رکاپںیئ  ے

 ےک فوجد اک ہصح رصػ ایعد افر اس یک نہب یہ ںیہن ںیہ ۔ دعس ےچب ، اہمتری وھپھپ

مت اس ےچب ےس اس یک امں ںیہن نیھچ  ےتک وج دنلؿ ںیم اےنپ امں ابپ یک آوغش 

اس ےن ےباایتخر رس رپ “ ںیم رپفاؿ ڑچھ راہ ےہ ۔ مت اعیب وک ںیہن وھبؽ  ےتک ۔ 

 ۔ اہھت امرا اھت
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 رہگی اسسن ےل رک اس ےک دنكےھ الہبئ ےن“ ہی بس تہب ااھجل وہا ےہ امں ۔  ”

 ۔ رپ اہھت راھک

 

اےس اھجلسےن یک وکشش ںیم زمدی تم ااھجلف ۔ وج ےسیج لچ راہ ےہ ےنلچ دف ایس  ”

فہ دنچ ےحمل الہبئ وک داتھکی راہ رھپ اس ےن کلپ کپھج “ ںیم الھبیئ ےہ مہ بس یک ۔۔ 

 ۔ رک اابثت ںیم رس الہای

 

۔ ںیم وکشش رکفں ںو اےس وھبےنل یک کیھٹ ےہ ںیم اس ےس ںیہن ولمں ںو  ”

فہ زیمخ اس رکسماای“ ۔۔۔ اےس وج یھبک امہری زدنویگں ںیم اہبر یک امدنن اھت ۔۔۔۔   

 ۔

ادنریھا زمدی رہگا وہراہ اھت ۔ اچدن اب کھت راہ اھت ۔ وممس زمدی رسد وہراہ اھت ۔ 

 ۔ رھٹھٹےن رپ وبجمر رکیت رسد وہافں ںیم زیتی آیئگ یھت
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_________________________:- 

 

ادنریھے اک زفر وٹےتٹ یہ آامسؿ رپ یلین رفینش ےن ہضبق امجایل ۔ رسد وہا ےک رسد 

نپ ںیم یمک آیئگ یھت ۔ ڈیب رپ ےٹیل اس فوجد ےن آہتسہ ےس ںیکلپ دجا ںیک ۔ 

آوھکنں ےک اسےنم د د اس ھچک کٹ راہ اھت ۔ اس ےن ؟ یھجمس ےس آںیھکن 

 ۔  یک وکشش یک رگم ؟ اکؾ راہاھپڑ اھپڑ رک اےس دےنھکی

رکفٹ دبؽ رک اس ےن اسڈیئ لبیٹ ےس ہمشچ ااھٹ رک اےنپ ؟ ک رپ اھٹبای رھپ وغبر اس 

ی یھت وج یسک ےن تھچ رپ ےتکٹل افونس ےس ده  ے رک 

ھ

 

ی
ِ
چ 

زیچ وک داھکی ۔ فہ اکی 

ی وک اس ےن اوگنےھٹ افر 

ھ

 

ی
ِ
چ 

ذرےعی ابدنھ ریھک یھت ۔ اےنپ ےنیس ےس ارکایت اس 

اہشدت یک دمد ےس افرپ ااھٹای  اتشگن  ۔ 
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فہ ادکیؾ ڑہڑبا رک اھٹ اھٹیب ۔ اکذغ اک فہ ڑکٹا اب یسک ڈنیپویمل یک “ اشدی رکول ۔  ”

رطح آوھکنں ےک اسےنم وھجؽ راہ اھت ۔ اس ےن ہنم یہ ہنم ںیم آیدنی اصبح وک 

انسےت وہےئ اپؤں ڈیب ےس ےچین رےھک ۔ اےنپ مدومں ںیم زپے اس اکذغ افر اس 

وک زپھ رک اس یک آںیھکن یٹھپ یک یٹھپ رہ ںیئگ ۔ اس “ اشدی رکول ” ےھکل اغیپؾ رپ 

ےن ٹپھج رک اکذغ ااھٹای افر اےس رمفڑ رتفڑ رک ڈیب رپ  اکنیھ ۔ رسخ رہچے ےک اسھت 

فہ ڈرگنسی رفؾ یک رطػ ڑباھ وت فاہں درفازے رپ اکی افر اکذغ اگل اھت افر اسھت یہ 

ےن زفر ےس اکذغ ااترا اےس ڑکٹفں ںیم دبتلی اک اغیپؾ ۔ اس “ اشدی رکول ” 

رکےک ڈٹس نب ںیم  اکنیھ  رھپ ڈرگنسی رفؾ اک درفازہ وھکؽ رک ادنر اجرک ده ڑ ےس 

 ۔ درفازـ دنب ایک ۔ آیدنی اصبح اب اس اک طبض آزام رےہ ےھت

دس ٹنم دعب بج فہ رفشی  وہرک فاسپ رمکے ںیم آای وت اہھت ںیم نیت ےس اچر 

اک فیہ اغیپؾ اھکل اھت ۔ اس ےن اکذغ “ اشدی رکول ”  افر اؿ رپ فےسی یہ اکذغ ےھت

 ۔ ڈٹس نب ںیم ےکنیھپ رھپ اھگنسر زیم یک رطػ آای
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ی اھگنسر زیم ےس ربآدم وہیئ ۔ اکی زیم ےک ےشیش رپ یکپچ وہیئ یھت ، 

ھ

 

ی
ِ
چ 

اکی زمدی 

 ۔ اکی ابولں ےک ربش رپ

سیب ےس زادئ آیدنی  اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ومابلئ ااھٹ رک آؿ ایک وت

  ےھت ۔ اس ےن یتخس ےس آںیھکن چیم رک وخد “ اشدی رکول ” اصبح ےک 

 

ر
ح 
من س

ےک 

ی 

ھ

 

ی
ِ
چ 

وک ھچک تخس ےنہک ےس رفاک رھپ رمکے ےس ابرہ آای ۔ ڑیسویھں ےس زمدی اکی 

 ۔ ربآدم وہیئ

لمحم اوکسؽ اجیکچ یھت افر آیدنی اصبح آسف ۔ المزؾ اس اک ؟ ہتش لبیٹ رپ اگل اکچ 

 ۔ اھت

 ۔ فہ ےسیج یہ رکیس چنیھک رک اس رپ اھٹیب وت اگنہ اسےنم ریھک ٹیلپ رپ زپی

اشدی رکول” د اکذغ افر ایسہ اافلظ :   “ ۔ 
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اس ےن کھت رک رس اہوھتں ںیم رگادای ۔ ہی بس اس یک ربداتش ےس ابرہ وہات 

 ۔ اجراہ اھت ۔ بل داوتنں ںیم دابےئ آںیھکن ےچیم فہ یبمل یبمل اسںیسن ےنیل اگل

 

وشیئم تمسق بج اس ےن اپین ےنیپ ےک ےئل الگس ااھٹای وت اس رپ ایس اغیپؾ ےک 

اسھت اکی اکذغ اکپچ اھت ۔ اس ےن زفر ےس الگس لبیٹ رپ اخٹپ افر رکیس ےس اھٹ رک 

 ۔ ےبمل ےبمل ڈگ رھبات الفجن وبعر رکایگ

دفرسی اجبن اےنپ آسف ںیم راگنك رئیچ رپ وھجےتل آیدنی اصبح اےنپ 

 ۔  اس اک رسخ زپات رہچہ د ھک رک لھک رک رکسماےئ ےھتوصترات ںیم

 ۔۔۔ ہی وت سب اوز  رشفاعت یھت

_________________________:- 
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ےلین آامسؿ رپ ریتےت د رنؾ افر ےکلہ ےکلھپ ابدولں ےک اسھت رفس رکےت وہےئ 

یق یھت وت وسرج یک شپت ےس ےلہپ ےس اپت وہا فہ ااسنؿ زمدی پت راہ اھت ، ارگ وکیئ رسک اب

 ۔ فہ آري  ؿ ادمح وپری رکراہ اھت

دنكےھ رپ وھجیتل اھبری رالفئ افر آري  ؿ ادمح یک اھبری ابںیت نج اک فزؿ زمدی 

 ۔ ربداتش رکےن ےس اس ےک اکونں ےن وجاب دے دای اھت

 

فہ ےباچریگ ےس رک “ آري  ؿ ریمے اھبیئ پچ وہےن ےک ےنتک ےسیپ ےل ںو ؟  ”

 ۔ رک اس یک رطػ ڑما

 

رکسماےت وہےئ وجاب آای ۔ فہ اس “ زایدہ ںیہن سب سیت اچسیل رکفڑ ۔۔۔۔  ”

 ۔ یک وصعمتیم رپ اےس د ھک رک رہ ایگ
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ابمل مد ، وھبری آںیھکن ، ایسـ داڑیھ ، رس رپ یپ پیك ، زبس فردی ، دنكےھ رپ رالفئ 

 وت اکٹےئ رکسماات وہا فہ رپششک افر فہہیج گل راہ اھت ۔ ارگ ہی دنبہ وھتڑا رشفی وہات

ا  ایقتم ڈاھ داتی ۔ ریخ ایقتم وت فہ اب وز  ڈاھ یہ داتی اھت اینپ رحوتکں ےس

 

 ٹ
 ي قن

 ۔۔۔

 ۔ اسحؿ اےس وجاب دےئ انب دفابرہ ےنلچ اگل

 

ےھچیپ ےس دفابرـ آفاز انسیئ دی“ ونس رگج ۔۔  ”  ۔ 

 

فہ اس ےک اخمبط رکےن ےک ادناز رپ رکسمادای“ انسؤ رگدے ۔۔۔  ”  ۔ 

 

ے وک وسےن ںیہن دیتی ۔ سب اکی ابر یٹھچ ےلم نیقی رک ہی وفج اہمترے ڑھپیھپ ”

رپزعؾ ےجہل ںیم اہک ایگ“ اسری رسکںی اکنولں ںو ۔   ۔ 
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ا نئ ! اب دنینںی وت امہری ربق ںیم اجرک  ”

 

سٹ
ن 

 

ٹ

 

ن

وخاب د ھک رےہ وہ ریمے الرج ا

یہ وپری وہیگن ، رھگ اجف  ے وت رکفںیٹ دبؽ دبؽ رک وکھت  ے رگم دنین وبحمہب یک رطح 

فـ اب اکی آاشبر ےک انکرے ےس زگررےہ ےھت ۔ زبس ےتپ “ رفیھٹ وہیگ ۔ 

 !! افےچن درتخ ، لب اھکےت راےتس یتہب رہنںی افر فنط ےک وجاؿ

 

ہی آري  ؿ ادمح ےہ اسحؿ اھبیئ ۔ ومڈ ںیم وہ وت ولوگں وک ہشیمہ ےک ےئل السداتی ےہ  ”

 ےتلچ اؿ یک ابںیت اؿ ےک اسھت“ ۔ دنین وپری رک؟  اس ےک ےئل ہلئسم ںیہن ےہ ۔ 

ےتنس وہےئ رہشایر ےن دنكےھ ااکچےت وہےئ اہک ۔ آري  ؿ ےک ڑبےتھ مدؾ ےمھت ۔ 

 ۔ اس ےن دیجنسیگ ےس رہشایر وک داھکی
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رہشایر ےک ےلگ “ زایدـ یتسم ڑچھ ریہ ےہ وت ںیہمت السدفں ہشیمہ ےک ےئل ؟  ”

ےت وہےئ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ ۔ اس ےن کشخ وہےت وبلں رپ زابؿ ریھپ

 ۔ یفن ںیم رس الہای ۔ آري  ؿ دنچ ےحمل دیجنسیگ ےس اےس داتھکی راہ رھپ رکسمادای

 

ا نئ ۔۔۔  ”

 

سٹ
ن 

 

ٹ

 

ن

اس ےن رکسماےت وہےئ اس ےک دنكےھ رپ اینپ “ ہی ریما امسؽ ا

رالفئ ریھک ۔ رہشایر ےن ےباچریگ ےس اےس داھکی رگم اقملب وک وکیئ ارث ںیہن زپا ۔ 

ایگ ۔ رہگی اسسن ےل رک رہشایر وز  اس ےک ےھچیپ لچ دایفہ رکسماات وہا آ ے ڑبھ   

 ۔

 

ہک گنس ریتے ابدولں اس ابدولں اس اڑات روہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وہ وہ  ”

اسحؿ ےک اکؿ ےک اپس انگنگات وہا فہ ےتہب اپین ےک اسھت رفس “ وہفففف ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ رکےت وہےئ رکسماراہ اھت
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“ ریتے اکی ااشرے ےپ ریتی افر ڑمات روہں ۔۔۔۔۔۔ وہوہ ۔۔ وہ وہ ۔۔۔  ”

 ۔ اس ےن اب ابزف اسحؿ ےک دنكےھ رپ الیھپےئ ےھت

 

اس ےن پت رک اہک“ اسےل ںیم ریتی ڑھچبی وبحمہب ںیہن وہں ۔  ”  ۔ 

 

رکسمارک ےنیس رپ اہھت رھک رک “ ںیم ےن بک اہک وت ےہ ؟ وت وت رگج ےہ ریما ۔۔۔۔  ”

آ ے اکھجای ۔ اسحؿ اےس وھگر رک رہ ایگ رس اس ےک  ۔ 

 

 ۔۔۔۔۔ ہک گنس ریتے اپوینں اس اپوینں اس اتہب روہں ”

 “ ۔۔۔۔۔ وت اتنس رےہ ںیم اہکاینں یس اتہک روہں
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اس یک آفاز اس ےک ڑبےتھ رہ مدؾ ےک اسھت یکلہ وہیت اجریہ یھت ۔ ےتہب آاشبر 

یک آفاز دب ریہ یھت افر رھپ  ےک اپین ںیم وجش آای اھت ۔ ےتہب اپین ےک وشر ںیم اس

اتہب اپین اکی رھتپ ےس ارکاای ، وسرج یک رفینش اس رپ زپی ، وہا ےن رک رک اےس 

 ۔ داھکی ۔ اپین اک وشر زمدی ڑباھ افر اس یک آفاز دب رک رہ یئگ

 

_________________________:- 

 

ریہ ںیھت اہسین یک لسلسم آیت آفازںی اس ےک اکونں ںیم زپ “ رمہح اف رمہح ۔  ”

رگم فـ ااجنؿ ینب وگد ںیم زپی اتکب وک وھگر ریہ یھت ۔ زبس رگن یک رکیت ےنہپ ےکلہ 

 ۔ اخیک رگن اک دفہٹپ دنكےھ رپ اکٹےئ فہ اجنےن وکؿ یس وسوچں ںیم مگ یھت
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اہسین ےن “ رمہح یک یچب بک ےس آفازںی دے ریہ وہں یتنس ویکں ںیہن وہ ؟  ”

 ۔ اس یک وگد ںیم زپی اتکب یٹپھج

 

اس ےن وچکن رک اہسین وک داھکی ۔ اہسین ےن  اس یک اغبئ دامیغ وک “ اہں ایک ؟  ”

 ۔ وسحمس رکےت وہےئ وغبر اےس داھکی

 

اب ےک ا؟ فہی وز  اؿ یک رطػ وتمہج وہیئ“ ایک وہا ےہ ںیہمت ؟  ”  ۔ 

 

فـ ربجا رکسمایئ“ ھچک ںیہن ۔۔۔ ےھجم ایک وہ؟  ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن اکی رظن “ اےسی یہ پچ پچ وہ ۔  ھچک وت وہا ےہ ۔ مت لک اشؾ ےس ”

 ۔ ا؟ فہی رپ ڈایل رھپ یفن ںیم رس الہای
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فہ ےبزار وہیئ“ ھچک ںیہن وہا ایر ۔  ”  ۔ 

 

اہسین ےن “ د ھک ریہ ںیہ یب اامں آپ اےس ۔ اب مہ ےس ابںیت اپھچےئ یگ ہی ۔  ”

؟ یم “ یک وہب  یب اامں افر اؿ” دیھک وہرک ا؟ فہی ےس اہک ۔ اہسین افر ا؟ فہی ےن آج لک 

 ۔ رفز؟ ہم رشفع ایک وہا اھت

 ۔ یب اامں ہی ، یب اامں فـ ۔ وہب امہرے زامےن ںیم ہی امہرے زامےن ںیم فـ افر الب الب الب

 

یئھب امہرے ” فہ ہمشچ ؟ ک رپ اکٹیت گنلپ ےس ارتی ۔ “ سب وہب ایک رکںی ۔  ”

اس ےن رمک رپ اہھت “ زامےن ںیم وت ڑلایکں ڑبی رشفی افر رفامربندار وہیت ںیھت ۔ 

اکی ابر ابت وپےنھچ رپ رف رف وطےط یک رطح وبانل رشفع ” اکٹےئ رخف ےس اہک ۔ 

وہاجیت یھت ۔ ےلھب وکیئ ابت ہن وہ وت اینپ رطػ ےس ڑگھ  یتی ںیھت رگم اجمؽ ےہ 
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یھبک یسک ےن ڑبفں وک ااکنر ایک وہ ۔ ہی آج لک یک ڑلایکں وت االامؿ اظیفحل ۔ اؿ ےک 

ی اگل رک یھٹیب ریتہ ںیہ فہ وز  اہیئ وکایٹل یک ۔ اپؤں وز  ۔ ا

ی لف

“ ف بت وز  ہنم رپ ا

 ۔ اس ےن اکونں وک اہھت اگلےئ

ااھچ رات وک آاج؟  ریمے ” رمہح ےن اس یک ادااکری رپ رکسمارک اےس داھکی ۔ 

اس ےن رکیس ےس اےتھٹ وہےئ اہک“ رمکے ںیم اتبؤں یگ ایک ہلئسم ےہ ۔   ۔ 

 

ڑبے وخد آںیئ اؿ ےک رمکفں ںیم ۔ آج لک یک ڑلویکں یک وت وتہب ےہ یئھب اب  ”

اس ےن رس اکٹھج“ ریغت یہ رم یئگ ےہ ۔   ۔ 

 

“ اس ےس ےلہپ دادی اجؿ آپ وک امردںی یب اامں ےچین ںیلچ اھک؟  گل ایگ ےہ ۔  ”

 ۔ رمکے ںیم دالخ وہیت رعفـ ےن ربخ دی
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 ۔  لکن یئگفہ ہنم وسبریت رمکے ےس“ دسا وحنمس ربخںی یہ ال؟  مت ۔  ”

 

ںیم ےن ایک ایک اب ؟ رعفـ ےن وسےتچ وہےئ رس اکٹھج رھپ فاسپ ابرہ اجےن ےک ےئل 

 ۔ مدؾ ڑباھدےئ

 

_________________________:- 

 

وسرج ابدولں ےس پگ پش ںیم رصمفػ اھت ۔ اس یک زرد رفینش ابدولں وک ریچیت 

وہیئ وپری اشؿ ےس ڑھکی اس امعرت یک ےشیش یک دویارفں ےس ارکاریہ یھت ۔  

اپرگنك اریای ںیم ایسـ رگن یک اکی ںوڑی آرک ریک ۔ ھچک دری دعب فہ ںوڑی ےس ابرہ 

 ۔ الکن افر امعرت ےک ادنرفین ےصح یک رطػ ڑبھ ایگ
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رسیئم رٹافزر رپ رسیئم یہ ارپ ےنہپ ڈہ رگدؿ ےک ےھچیپ رگاےئ داںیئ اہھت ںیم 

ومابلئ افر ںوڑی یک اچیب اھتےم بج فہ رادہاری ےس زگرا وت یئک ولوگں ےن ڑم رک 

 ۔ اےس داھکی اھت

اؿ ےک ابس اک ہی اٹیب تہب مک اہیں آات اھت افر بج وز  آات اھت وت وپرے آسف ںیم 

 ویکہکن وقبؽ اؿ ےک ابس ےک اؿ اک اٹیب اہیں اکؾ رکےن فاےل رہ لچلہ چم اجیت یھت

اھت“ ویفرچ ابس ” رفد اک   ۔ 

رادہاری ےس زگر رک بج فہ اہیں ےک ابس یک آسف ےک رقبی اچنہپ وت اکی ایس یک 

 ۔ رمع ےک ڑلےک ےن اس اک راہتس رفاک

 

وک د ھک  یلین آوھکنں ںیم اھچیئ رسدرہمی“ رس فہ ۔۔۔۔ گنٹیم لچ ریہ ےہ ۔  ”

رک فہ ڑلاک ڑگڑباای ۔ فہ دیجنسیگ ےس اےس داتھکی راہ وت فہ ڑلاک رس اکھج رک راےتس ےس ٹہ 

 ۔ ایگ افر فـ آ ے ڑبھ ایگ
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 ۔ آسف اک درفازـ وھکؽ رک فہ ادنر آای وت یئک رہچفں ےن ڑم رک اےس داھکی

 

 دیجنسیگ ےس مکح دای ایگ ۔ بس ےن اےنپ ابس وک“ آپ بس ابرہ اج ےتک ںیہ ۔  ”

داھکی وج اےنپ ےٹیب وک د ھک رک اکلہ اس رکسماےئ ےھت ۔ اؿ بس یک وساہیل رظنفں ےک 

وجاب ںیم اؿ ےک ابس ےن اابثت ںیم رس الہای ، فہ بس آراؾ ےس ابرہ ےلچ ےئگ ۔ 

 ۔ بج درفازـ دنب وہا وت فہ اؿ یک رطػ ڑما

 

رپالب یک دیجنسیگ یھت رہچے “ آپ ےس ابت رکین ےہ آیدنی اصبح ےھجم ۔  ”  ۔ 

 

فہ رکسماےئ ۔ فہ آ ے ڑبھ رک رکیس رپ ھٹیب ایگ ۔ احرث وز  “ وھٹیب ربوخردار ۔  ”

 ۔ اس ےک اسےنم فایل رکیس رپ ھٹیب ےئگ
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درایمےن اسزئ اک ہی دجدی رطز اک آسف ایپرا افر دشکل اھت ۔ د دویارںی افر د 

 افر راگنك رئیچز ۔ یہ امرلب ۔ دویارفں رپ یتکٹل دجدی رطز یک زگنٹنیپ ، ےشیش یک زیم

آسف ےک وکےن ںیم فارٹ وکرل راھک اھت سج ےک افرپ ریھک وبلت ےس اپین ےک اےتھٹ 

ےلبلب داھکیئ دے رےہ ےھت ۔ وپرے آسف رپ اکی اگنہ ڈاؽ رک فہ احرث یک رطػ 

 ۔ وتمہج وہا

 

فہ آ ے وہا ۔ احرث ےن وغبر اےس داھکی“ اکی اعمدہـ رکےت ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

 رکںی  ے افر رھگ ںیم ای ابرہ ںیہک وز  ریمی ہن وہےن فایل آپ ہی رحںیتک متخ ”

 “ ۔ اشدی اک ذرک ںیہن وہںو

 

اوہنں ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس داھکی“ دبےل ںیم ےھجم ایک ےلم ںو ؟  ”  ۔ 
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فہ وخوگشار ریحت ےس اےس دےتھکی آ ے وہےئ“ ںیم اشدی رکفں ںو ۔  ”  ۔ 

 

” ںیم ےلہپ اانپ یب اڈی لمکم رک؟  اچاتہ وہں ۔ رگم اوز  ںیہن ۔۔۔ ےھجم ھچک فتق دںی ۔ 

اس ےن رکیس یک تشپ ےس کیٹ اگلیئ“   ۔ 

 

فہ رکسماےئ“ فتق یہ فتق ےہ اہمترے اپس ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن اتدیئ اچیہ“ وت آپ امؿ رےہ ںیہ ؟ ں ریمی ابت ۔  ”  ۔ 
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اوہنں ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ فہ رکسمادای رھپ “ ااکنر رکےن یک وکیئ فہج ںیہن ۔  ”

ومیش ےس لبیٹ رپ اہھت ےس ک ںیںی ل ےنچ اگل ۔ احرث دنچ ےحمل اےس دےتھکی رےہ اخ

 ۔ رھپ وگای وہےئ

 

فہ ونہز ےشیش “ مت اجےتن وہ ہی فہ ہگج ےہ اہجں ںیم فلتخم اعمدہے رکات وہں ۔  ”

رہ اعمدہے ںیم ںیم ہشیمہ اانپ عفن داتھکی وہں ، رگم آج وج ںیم ” رپ ک ںیںی اتچنیھک راہ ۔ 

اعمدہـ ایک ےہ فـ ںیم ےن اخمفل اپریٹ اک عفن دےتھکی وہےئ ایک ےہ ویکہکن اقملب ےن 

فہ لھک رک رکسماےئ ۔ ایعد ےن اگنہ ااھٹ رک اںیہن داھکی“ ریما اٹیب ےہ ، ریما ریش !!   ۔ 

 

دیجنسیگ ےس اہک ایگ ۔ فہ دبزمہ وہےئ“ نھکم اگلےن یک ںیہن وہریہ ۔  ”  ۔ 
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ےہ وج اےنپ ابپ ےس اینپ رعتفی ےننس ےک ےئل اجنےن وکؿ یس افالد وہیت  ”

فہ ڑبڑباےئ ۔ فہ اب دیساھ وہرک اھٹیب“ رمریہ وہیت ےہ ۔   ۔ 

 

اس “ ںیم ہی ےسیک اتبؤں ہكبج فہ افالد رمریہ وہیت ےہ وت اب کت رمیکچ وہیگ ۔  ”

 ۔ ےن دنكےھ ااکچےئ

 

اوہنں ےن اتفس ےس رس الہای“ مت ںیہن دسه   ےتک ۔  ”  ۔ 

 

فہ رس کٹھج رک دفابرہ لبیٹ رپ ک ںیںی “ آج کت ںیہن ؟ ں ؟ آپ دسرھے  ”

 ۔ ل ےنچ اگل

 

اوہنں ےن رہگی اسسن یل“ اہےئ ریمی افالد ۔  ”  ۔ 
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اس “ چنل وگنماںیئ ریمے ےئل ۔ آپ یک فہج ےس ؟ ہتش وت ےھجم بیصن ںیہن وہا ۔  ”

 ۔ ےن ہنم وسبرا

 

ارٹناکؾ ااھٹےت وہےئ اہکاوہنں ےن “ وت ویوینریٹس ںیم ھچک اھکےتیل ۔  ”  ۔ 

 

آپ اک ایک رھبفہس اےنپ آدویمں ےس ہہک رک ریمے اھکےن ںیم ہشن آفر دفایئ  ”

اکی افر ک ںی یچنیھک یئگ“ المدےتی افر اوغا رک ےک اکنح زپوھادےتی ۔   ۔ 

 

اوہنں ےن اےس وھگرا“  ہی اکؾ ںیم اب وز  رکاتکس وہں ۔  ”  ۔ 

 



Novelnagri 423 

اس “ ؿ ےس ںیہن رھپےت ںیم اجاتن وہں ۔ آیدنی اصبح یھبک اینپ دی یئگ زاب ”

 ۔ وپرے رعےص ںیم فہ یلہپ ابر رکسماای اھت

 

اوہنں ےن ایس ےک ادناز ںیم اگنہ ااھٹ رک “ نھکم اگلےن یک ںیہن وہریہ ااھچ ۔  ”

 ۔ اےس دےتھکی وہےئ اہک

 

 گ رچاےن یک ںیہن وہریہ ااھچ ۔  ”

ے

اس ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ اس ےس ےلہپ “ ڈائ

وجاب ںیم ھچک ےتہک آسف اک درفازـ اجب ہک احرث  ۔ 

 

آسف اک درفازـ الھک افر فیہ ڑلاک ادنر آای وج اےس ابرہ الم اھت  ، فہ اب “ مک اؿ ۔  ”

اگنںیہ اکھجےئ اس ےک آ ے اپین یک وبلت رھک راہ اھت ۔ اس یک یکھج رظنفں وک د ھک 

 ۔ رک فـ رکسماای
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اس ڑلےک ےن اگنہ ااھٹ “ فےسی ۔  اباب ۔۔۔۔ آپ یک آسف ےک ولگ اکیف ڈنر ںیہ ”

رک اےس داھکی ۔ قلح کشخ وہےن اگل اھت رتگن لپ ںیم یہ د زپ یئگ یھت ۔ فہ اس 

ےک اترثات ےس وظحمظ وہات اب اپین یپ راہ اھت ۔  فـ ڑلاک اب کشخ وہےت وبلں رپ 

 ۔ زابؿ ریھپےت وہےئ اس ےک آ ے ربایین یک ٹیلپ رھک راہ اھت

 

ـ وہےت وہےئ اےس اخمبط ایک ۔ ڑلےک ےن ڈرےت ڈرےت اس ےن دیجنس“ ونس ۔  ”

یھبک یسک وطافؿ اک راہتس رفےنک یک وکشش ںیہن رکےت ، فہ وطافؿ ” اےس داھکی ۔ 

وہات ےہ اےس رفاک اجےئ وت زمدی زفر ےس آات ےہ افر رفےنک فاےل وک وز  اینپ زد 

 ابدنےتھ ںیم ےل اتیل ےہ ۔ وطافؿ ےک مھت اجےن اک ااظتنر رکےت ںیہ ، رھپ تمہ

وہےئ رھکبی زیچفں افر رھکبے ااسنونں وک ےتٹیمس ںیہ ۔ اےسی آپ اصقنؿ ےس 

وز  چب اجےت ںیہ افر یکین وز  امکےتیل ںیہ ۔۔۔ ہی تحیصن ھجمس ول اےنپ یھبک ہن وہےن 
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فہ رھپ ےس رکسماای ۔ آیدنی اصبح وج اس ےک لسلسم یسک “ فاےل ویفرچ ابس یک ۔ 

رپ شغ اھک رک رگےن فاےل ےھت اس یک اس ابت رپ  ایبنج ےس رکسمارک ابت رکےن

 ۔ ادکیؾ دیسےھ وہےئ

 

رکسمارک اتہک فـ ڑلاک ابرہ الچ ایگ“ کنیھت وی رس ۔  ”  ۔ 

 

ںیہمت اتپ ےہ مت ؟ ں تہب اشرط وہ ۔ ںیم رپاشیؿ ہی ریما اٹیب اانت ااھچ بک ےس نب  ”

ہک ںیم یھبک وز  ایگ اانت رکسمارک ابت رکراہ ےہ ۔ اب اھجمس رضحت اتج رےہ ےھت 

فـ پت ےئگ “ اہمترا ابس ںیہن ونبں ںو افر اےنپ ابپ یک ادیمفں رپ اپین ریھپفں ںو ۔ 

 ۔ ےھت
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فـ دیجنسـ “ آپ یہ یک افالد وہں آیدنی اصبح ۔ آپ ےس اچر اہھت آ ے ۔  ”

وہات اب ربایین یک رطػ وتمہج وہا ۔ فـ اےس وھگر رک رہ ےئگ ےھت ۔ ہی ڑلاک اڑگ ایگ اھت 

 ۔  اب نیقی وہےن اگل اھت۔ اںیہن

 

_________________________:- 

 

رقتةی دنین ںیم وھجےتل وہےئ فـ رمہح یک “ ایم اوب ریمی اشدی رکرےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ ابت نس رک ادکیؾ اھٹ یھٹیب ۔ یہی احؽ بس اک وہا

 

ا؟ فہی ےن آںیھکن اھپڑے اس ےس وپاھچ“ سک ےس ؟  ”  ۔ 

 

ےن ہنم وسبرا اس“ اابؿ اک دفتس ےہ دعس ۔  ”  ۔ 



Novelnagri 427 

 

رعفـ آ ے وہیئ“ اف ریتی ۔ فـ اکجل فاےل دعس اھبیئ ؟  ”  ۔ 

 

  ریی ںیم ےلم ےھت دفونں ۔ ارک وہیئگ یھت ۔  ”
 

ے

اس ےن رس “ اہں ۔ ہنیہم ےلہپ الئ

 ۔ اکھجای ۔ ا؟ فہی یک اس یک ابت رپ یسنہ وھچیٹ یھت

 

  ۔ ڑلےک یک ارک ڑلیک ےک اجبےئ ڑلیک ےک اھبیئ  ”

 

 ر
 ملٹ
فی

“ ےس وہیئ ےہ ۔ ربافؿ 

 ۔ اس ےن ہنم رپ اہھت رھک رک یسنہ رفےنک یک وکشش یک

 

فـ الھجنھج یئگ“ ںیم رپاشیؿ وہں ایر ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اےھچ وت ںیہ دعس اھبیئ ۔ ہلئسم اہکں ےہ ”
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اس ےک اؿ ےنہک “ ہلئسم اؿ ںیم ںیہن ےہ ہلئسم اشدی اک ےہ ۔ ےھجم ںیہن رکین ۔  ”

 ۔ رپ بس ےن آںیھکن اھپڑے اےس داھکی

 

رپ آےئ وت “ اؿ ” ےس “ اس ” اّللّ ےشخب ریمی اسس وک یتہک ںیھت ڑلیک بج  ”

ا؟ فہی ےن دفہٹپ اکؿ ےک ےھچیپ اڑاس“ وھجمس رفال یہ ںیہن ےہ وکیئ ۔ زپوھادف اکنح ۔   

 ۔

 

اہسین ےن ریحت ےس وپاھچ“ یب اامں آپ یک اسس اک ا لاقؽ بک وہا ؟  ”  ۔ 

 

“  وہں اؿ ےس ۔ الماقت وہیئ ارگ وت اتبؤں یگ ےھجت ۔ اتپ ںیہن وہب ، یھبک یلم ںیہن ”

 ۔ اؿ ےک ڈراےم د ھک رک رمہح ےن ےصغ ےس بس وک داھکی
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 “ ۔ دعف وہاجؤ مت بس ۔ اینپ زپی ےہ اہیں ںیم نشنیٹ ےس رمریہ وہں ”

 

کیھٹ ےہ بج رماجؤ وت اتب؟  مہ ربایین اھکےن آاجںیئ  ے ۔ یف ااحلؽ وسےن  ”

رعفـ امجیئ ےتیل وہےئ ڈیب ےس ارتی“ ےہ تہب ۔ اجرےہ ںیہ دنین آریہ   ۔ 

 

ا؟ فہی ےن “ رپاشیؿ ویکں وہریہ وہ ۔ ہہک دف اچوچ ےس اوز  زپانھ ےہ ےھجم ۔  ”

 ۔ دنكےھ ااکچےئ

 

بس “ فـ وت اباب ےن اہک ےہ ہک زپاھیئ لمکم وہےن ےک دعب یہ رکںی  ے اشدی ۔  ”

 ۔ ےن داتن ےتسیپ وہےئ اےس داھکی
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وہیئ لکش وت اےسی انبیئ وہیئ یھت ےسیج اوز  زپوھارےہ ںیہ اکنح  ےٹف ہنم ۔ ڑسی ”

ا؟ فہی ڑبڑبایت وہیئ رمکے ےس یلچ یئگ ۔ ایس ےک “ اہمترا ۔ دنین ربابد رکدی ریمی ۔ 

ےھچیپ اہسین وز  ہكبج رعفـ اجیکچ یھت ۔ فـ ؟ یھجمس ےس رمکے ےک دنب درفازے وک 

 ؟ د ھک ریہ یھت ۔ اںیہن ایک وہا الھب

 

_________________________:- 

 

رات ےک ڈےتلھ یہ این دؿ رپفاؿ ڑچاھ ، رہگے ادنریھے وک امت دے رک رفینش 

آامسؿ رپ اقضب وہیئ ۔ یئک ابر آامسؿ طبض ےک دنبنھ وتڑات وپری وقت ےس زتازت 

رباس ، یئک ابر اشؾ ڈیلھ ۔ اجینم آامسؿ رپ د ابدولں ےن یبمل اسمتف ےط یک ۔ 

 ، دؿ افر رھپ ےتفہ وہا ےک وھجوکنں یک رطح اؿ بس یک دزیلہفں ڈنكیس ، ٹنم ، ےٹنھگ
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وک اپر رک ےئگ ۔ فتق رتی یک امدنن السھپ ۔ فـ بس وز  زدنیگ ےک رفس ںیم فتق ےک 

 ۔ اسھت آ ے ڑبےتھ رےہ

 

 ہی اسؽ وز  آرخ تیب ایگ

ں ، ایدںی ، وخاب ےئل
 
 سن
ن

 

ی

 ھچک 

 ھچک ایلکں ، دنچ الگب ےئل

 ۔۔ ھچک اڑھکنایں ، رُپآب ےئل

 

افےچن اہپڑفں رپ ڑچےتھ وہےئ زبس فردی ےنہپ آري  ؿ اس اہپڑ یک ربػ ےس ڈیکھ 

وچیٹ د ھک رک رکسماای ۔ اکی دؾ ااجنےن ںیم اس اک اپؤں السھپ رگم اس ےک رگےن 

 ۔ ےس ےلہپ یسک ےن اےس اھتؾ ایل اھت ۔ اس ےن رس ااھٹ رک اسےنم داھکی
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رکسماےت وہےئ اےس د ھک راہ اھت ۔ فـ رکسمارک اسحؿ “ انیج رم؟  اسھت ےہ امہرا ۔  ”

 ۔ ڑھکا وہا

فـ دفونں اب آ ے ڑبےنھ ےگل“ اشابش ریمے رگج ۔  ”  ۔ 

 ۔ اہپڑ یک وچیٹ ےس رنؾ افر د ربػ ذرا یس یلسھپ ۔ فتق وز  زمدی آ ے رساک

 

 ھچک اےلج دؿ ، اکیل راںیت

 ھچک ےچس دھک ، وھجیٹ ابںیت

ںیت ، ھچک رباسںیت
ُ
 ۔۔۔ ھچک یتپت ر

 

لمحم وک زپاھےت وہےئ ایعد ےن اس ےک دفابرہ فیہ یطلغ درہاےن رپ اےس وھگرا اھت 

۔ اس ےن رکسمارک ایعد وک داھکی رھپ اس ےک ؟ ک رپ اھٹیب ہمشچ ااتر رک اےنپ ؟ ک رپ 

اھٹبای افر یسنہ رفےتک وہےئ اب وغر ےس اتکب وک دےنھکی یگل ۔ ایعد اےس وھگری ےس 
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اتکب ںیم ےھکل رحفػ وک دےنھکی اگل وج ویچویٹنں یک  وناز رک اب آںیھکن اھپڑے

 ۔ رطح ادرھ ادرھ رھکبے زپے ےھت ۔ اکی افر اشؾ ڈیلھ

رس اکھج رک رعہشی یک ڈاٹن ےتنس وہےئ رعفـ ےن یگفخ ےس ااسہم وک وھگرا اھت وج اب 

 ۔ زمے ےس وصےف رپ اھٹیب اس ےک اچٹیلک اھک راہ اھت ۔ اکی افر حبص اک آاغز وہا

 

آ؟  آدی  اضمرعآدمؿ  ”  ۔ 

لہ لہ رک قبس اید رکیت ا؟ فہی ےن رمکے ںیم دالخ “ آدمؿ آ؟  آدی اضمرع ۔ 

 ۔ وہیت رمہح وک داھکی رھپ رکسمایئ

 ۔ ونر اک ابعد اضمرع ”

 ۔ ااملس اک اابؿ اضمرع

رمہح وجات ااھٹ رک اس ےک ےھچیپ اھبیگ یھت ۔ اکی افر رات “ رمہح اک دعس اضمرع ۔ 

الیھپےئ ےھتےن اےنپ رپ   ۔ 
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ربنت دوھےت وہےئ اصحل ےن رہگی اسسن ےل رک اکی اگنہ وپرے نچک رپ دفڑایئ 

 ۔ وج اس ےک ےنٹیمس ےک ابفوجد رھکبا وہا اھت ۔ رظنم دبال

الربئریی ںیم ھٹیب رک اتکب زپےتھ وہےئ دعس ےن اگنہ ااھٹ رک اس لبیٹ وک داھکی 

داھکی اھت ۔ دؽ ںیم اکی وخاشہ  اہجں یئک ونیہمں ےلہپ اس ےن ایعد آیدنی وک ےھٹیب

 ۔ ےن منج ایل اھت اکش فـ آج رھپ اےس ےلم

 ۔ اکی افر ادیم اک ده ہگ وٹاٹ

 

 یسک ایر ، زعسی اک دھک ایپرا

 یسک تھچ ہپ ادیمفں اک اترا

 ۔۔۔ سج ہپ اتسنہ اھت گج اسرا
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ونیکس ےک آ ے ڑھکے اہدی ےن اینپ ادوھری گنٹنیپ وک وغر ےس داھکی ۔ زرد افر 

رگن ےک العفـ وقس زقح اک وکیئ رگن ںیہن اھت فاہں ۔ فتق اینت زیتی ےس  الؽ

زگر راہ اھت ہک فـ اس ادوھری گنٹنیپ وک لمکم یہ ںیہن رکاپراہ اھت ۔ فتق یک راتفر ںیم 

 ۔ زمدی زیتی آیئ

 

 اِس اشرع ےن وج رحػ ےھکل

 اُؿ ںیم رتی اید ےک اسےئ ےھت

 فہ ولگ وز  آرخ ولٹ ےئگ

آےئ ےھت وج دصویں اپر ےس  ۔۔ 

 

وینہکں ےک لب زنیم رپ رےتگنی وہےئ یسک رسگن وک اپر رکےت وہےئ آري  ؿ ےن ہنم 

وسبرا ۔ اتکوبں ںیم رس دےئ ااحتمؿ یک ایتری رکےت وہےئ رعفـ ےن ھچک ھجمس ہن 
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آےن رپ الھجنھج رک ملق زیم رپ اخٹپ ۔ اجہعم ےک ااحتمین رمکے ںیم دمد ےک ےئل اہسین ےن 

 سج ےن اےس دےتھکی وہےئ دنكےھ ااکچدےئ ۔ اوکسؽ ےک ا؟ فہی یک رطػ داھکی

رگافڈن ںیم اکی  چنی رپ یھٹیب لمحم وک د ھک رک رمہح رکسماےت وہےئ اس یک رطػ 

ڑبیھ ۔ الہبئ یک فہج ےس اےنپ اضعئ وہاجےن فاےل آدےھ ےٹنھگ وک وکر رکےن اک الپؿ 

یک لسلسم یتلچ  انبےت وہےئ دعس ےن رگؾ رگؾ اچےئ اک پک وبلں ےس اگلای ۔ داؤد

زابؿ ےس ےبزار آرک ایعد ےن دنكےھ رپ اتکٹل ہتسب ااتر رک زفر ےس اس ےک ہنم رپ 

امرا ۔ اسنخ ء یک یسک ابت رپ دفدبف وجاب دےنی یک زسا اکےتٹ وہےئ اہدی ےن ایپز 

 ۔ اکےنٹ یک فہج ےس آوھکنں ںیم آیئ یمن وک اصػ ایک

 

 اُؿ ےتسنہ ےتسب ولوگں ےن

ےھترمے اسرے دھک اانپےئ   

 رھپ ںیم ےن اید یک یٹم ںیم
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 ...زیمخ ےحمل دانفےئ ےھت

 

فتق اک ہیہپ وھگام ، ڈیتلھ اشؾ حبص ںیم وھک یئگ ، رفینش ےن رات ےک ادنریھے یک 

اجؿ ےل یل ۔ وہا زیتی ےس ےنلچ یگل ۔ ابدؽ اینپ اسمتف ےط رکےن ےک ےئل 

 ۔ رپوجش وہےئ

اھکلری اک ملق امتؾ رکدارفں وک ااھٹک زبس وپدفں ےک درایمؿ رنؾ رنؾ اھگس رپ ےھٹیب 

 ۔ رکےن ےک ےئل وجش ںیم آای اھت

 

 ، ہی اسؽ وز  آرخ تیب ایگ

ں ایدںی وخاب ےیل
 
 سن
ن

 

ی

 ۔ ھچک 

 ، فـ ولگ وز  آرخ ولٹ ےئگ

 ۔۔ وج دصویں اپر ےس آےئ ےھت
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_________________________:- 

 

 : ایگرہ ےنیہم دعب

 

اجینم آامسؿ ےن ادنریھے ےک ےتٹھچ یہ اڑگنایئ یل ۔ یکلہ یکلہ رفینش ےن یلھک ڑھکیک 

سا  رک آںیھکن وھکںیل ۔ رہچہ 
م
کس

ےس رمکے ےک ادنر اھجاکن ۔ ڈیب رپ ےٹیل فوجد ےن 

رتاھچ رکےک ڈیب رپ اگنہ دفڑایئ ۔ اخیل ڈیب وک د ھک رک فـ ڑہڑبا رک ایھٹ ۔ وپرے رمکا اخیل 

 ۔ اھت
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فـ ڑبڑبایت وہیئ اانپ دفہٹپ ااھٹ رک ابرہ یک رطػ “ اہکں ےلچ ےئگ دفونں ؟  ای اّللّ ”

اھبیگ ۔ الفجن ںیم آرک اس ےن وصےف رپ اؿ دفونں وک اھٹیب د ھک رک رہگی اسسن یل ، 

 ۔ رھپ اؿ یک رطػ ڑبیھ

 

رکسمایت آفاز رپ اس ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی ۔ ایسـ “ اب دنین ںیہن آیت ںیہمت ؟  ”

افر ایسـ یہ رکیت ںیم وبلمس فـ اخیک رگن اک دفہٹپ دنكےھ رپ اکٹےئ ےنیس رپ رٹافزر 

 ۔ ابزف ابدنےھ وساہیل رظنفں ےس اےس د ھک ریہ یھت ۔ فـ رکسمادای

 

اس ےن وگد ںیم ےٹیل اےنپ ےٹیب ےک “ ںیہن ، اب ریما اٹیب ےھجم وسےن ںیہن داتی ۔  ”

 ۔ ںوؽ وچےتم وہےئ اہک ۔ فـ رکسمادی
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فـ الھکلھک رک یتسنہ اس ےک ربارب ںیم یھٹیب “ د وکسؿ رصػ ربق ںیم ےہ ۔ امؿ ول ابع ”

 ۔ افر اکی امہ ےک اربامیہ وک وگد ںیم ایل

 

اس ےن اربامیہ ےک وھچےٹ وھچےٹ اہھت اےنپ “ اب ریما وکسؿ اہیں ےہ ۔  ”

اہوھتں ںیم ےئل ۔ اربامیہ آںیھکن ڑبی ڑبی رکےک وغر ےس اےنپ ابپ وک د ھک راہ اھت 

ـ رکسمادی یھت۔ف  ۔ 

اےس وغر ےس دےتھکی وہےئ اربامیہ ےن اہھت ڑباھ رک اس یک داڑیھ ےک ابؽ ےچنیھک 

 ۔ ےھت

 

اس ےن اینپ داڑیھ “ اّللّ اّللّ ڑلےک ویکں ےھچیپ زپ ےئگ وہ ریمی داڑیھ ےک ۔  ”

 ۔ اس یک ۔ ا ےس ڑھچفاےت وہےئ اہک ۔ ونرانیعل اکلہ اس سنہ دی یھت
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ابعد ےن اےس وگد ںیم ےل رک اکلہ اس ااھچال “ رکات ےہ ہی ۔  اباب ےک اسھت وز  یہی ”

 ۔ اھت

 

 “ ۔ اباب یک اجؿ اےنپ ابپ یک ویش رکفارک یہ دؾ ےل ںو ”

 

ونرانیعل ےن اےس “ ربخدار وج ااسی وساچ وز  وت ۔ دادی ااٹل اکٹل دںی یگ ںیہمت ۔  ”

 ۔ وھگرا

 

ہی ااٹل اکٹلےن فایل دیکمھ ہن دای  ایر اب وت اکی ےٹیب اک ابپ وز  نب ایگ وہں ۔ اب وت ”

اس ےک وصعمتیم ےس ےنہک رپ فـ رکسمادی“ رکف ۔   ۔ 
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؟ ہتش انبےن اجریہ وہں مت وز  رفشی وہاجؤ دری رکدےتی وہ رھپ آسف ےک ےئل ۔  ”

اس ےن اےتھٹ وہےئ ابعد وک دہاایت دںی“   ۔ 

 

 “ ؟ افر اربامیہ ”

 

اب رمکے ںیم یلچ یئگفـ “ وھپھپ وک دے آف فـ اھبنسؽ ںیل یگ ۔  ”  ۔ 

 

فـ اافنؽ وک آفازںی داتی اربامیہ وک وگد “ ایم اجؿ ۔ اےنپ وپےت وک اھبنسںیل ذرا !!  ”

ںیم ااھٹےئ الفجن ےس الچ ایگ ۔ آامسؿ رپ ریتےت ابدؽ اب وسرج یک یکلہ یکلہ رکونں 

 ۔ یک شپت ںیم پت رےہ ےھت

 

_________________________:- 
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اوکسؽ ےک ےئل ایتر ڑھکی لمحم ؟ ہتش رکےت اہدی “ ںی ایر ۔ اہدی اھبیئ دلجی رک ”

 ۔ ےک رس رپ ڑھکی لسلسم اےس دلجی رکےن اک ہہک ریہ یھت

 

اس ےن وجس اک الگس وبلں “ رک اجؤ ڑلیک ویکں وہا ےک وھگڑے رپ وسار وہ ؟  ”

ےس اگلای ۔ د رگن یک ضیمق ولشار ےنہپ ےکلہ ابدایم رگن یک اشؽ افڑےھ فـ اب 

ےس ںوڑی یک اچیب ااھٹ راہ اھتلبیٹ   ۔ 

 

رپیپ ےہ آج ریما ۔ ایعد آیب ےن اہک اھت آداھ ہٹنھگ ےلہپ اج؟  اتہک رپیپ ےس ےلہپ وھتڑا  ”

فـ اب اس ےک ےھچیپ الفجن ےس لکن ریہ یھت“ اس درہا ول ۔   ۔ 
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اس ےن “ اکی مت افر اکی اہمترا آیب ۔ ہن وخد نیچ ےس اتیج ےہ ہن ےنیج داتی ےہ ۔  ”

 ۔  ےک ےئل ںوڑی اک درفازـ وھکالاب لمحم

 

رکسمارک یتہک فـ “ ہلئسم ہی ےہ اہدی اھبیئ ہک آیب آپ یک رطح ےمکن ںیہن ںیہ ۔  ”

 ۔ ںوڑی ںیم ھٹیب یئگ

 

؟ ک ڑیکس رک وپاتھچ فـ ڈراویئگن ٹیس رپ اھٹیب“ ںیم امكن وہں الھب ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن اابثت ںیم رس الہای“ ایعد آیب ےک آ ے اہں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ افی اسی یس ںیم ریمی رپجیٹنس زایدہ یھت اس ےس ”
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اس ےن داتن اکنےل“ رصػ افی اسی یس ںیم یہ ۔  ”  ۔ 

 

ںوڑی اب ایسـ ومہار ڑسک رپ ومعمؽ یک راتفر ےس لچ “ مت تہب وبےنل یگل وہ ۔  ”

 ۔ ریہ یھت

 

 “ ۔ آیب ےتہک ںیہ ااسنؿ وک وبےتل رانہ اچےئہ ”

 

اس ےن وکشمک اگنوہں ےس لمحم وک داھکی“ اہک ؟ افر ہی اہمترے آیب ےن بک  ”  

 ۔

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ اہدی رکسمادای“ اتپ ںیہن اشدی اہک وہ یھبک ۔  ”  ۔ 
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ڑبڑباےت وہےئ اس ےن ومڑ اکاٹ“ اچالک اھٹپین ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن وکشـ انکں رظنفں ےس اہدی وک داھکی ۔ اہدی ےن “ اھبیئ ۔۔۔۔۔  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ دنكےھ ااکچےئ

د رگن یک فـ ںوڑی اب یسک وساسیٹئ ےس زگرےت وہےئ اکی وحیلی ےس زگری 

یھت ۔ ڈنھٹے وممس افر رھپ ںوڑی ےک ارئیڈنکرنشی اموحؽ یک فہج ےس لمحم رپ 

 ۔ اپکپکٹہ اطری وہیئ یھت ۔ اہدی یک رکسماٹہ رہگی وہیئ یھت

 

_________________________:- 

 

ؤجن ںیم آای وت اسےنم وصےف رپ آیدنی اصبح فـ زیتی ےس ڑیسایھں  الھاتگن ال

ےھٹیب اےس وھگر رےہ ےھت ۔ اس ےن ےمشچ ےک اپر ےس وغبر اںیہن داھکی ۔ د ضیمق 
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ولشار ےنہپ اینپ ازیل فاجتہ ےک اسھت فـ وصےف رپ ےھٹیب رفتص ےس اس یک 

 ۔ اجنےن سک یطلغ رپ اےس وھگر رےہ ےھت

 

اس ےن داںیئ اربف ااکچیئ“ ایک وہا ؟  ”  ۔ 

 

ونہز اےس وھگرےت وہےئ اتبای ایگ“ ریمے د ابولں ںیم ااضہف وہایگ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ وت ”

 

اس ےک “ وت ہی ہک مت ےن انتج فتق انیل اھت ےل ایل ۔ آج اہمتری وھپھپ اجریہ ںیہ ۔  ”

 ۔ امےھت رپ رکفت آزیم ولسںیٹ ومندار وہںیئ
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 “ ؟ اہکں ”

 

اس ےک ومڈ “ اچےئہ وہیت ےہ اںیہن دےنھکی ۔ اشدی ےک ےئل وج اکی دعد اخوتؿ  ”

 ۔ اک ڑیبا رغؼ رک ےک اب فـ رکسماےئ ےھت

 

اس ےن دیجنسیگ ےس وپاھچ“ وکیئ افر راہتس ےہ ؟  ”  ۔ 

 

اؿ یک رکسماٹہ زمدی رہگی وہیئ“ اہں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ایک ”
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رک ایعد اک ہنم ریحت ےس الھک ۔ اس ےن کلپ کپھج “ مت فـ اخوتؿ وخد ڈوھڈن ول ۔  ”

 ۔ آیدنی اصبح وک داھکی ۔ اؿ اک اانت رہمابؿ وہ؟  اےس کش ںیم ڈاؽ ایگ اھت

 

ےھجم ااسی ویکں گل راہ ےہ آیدنی اصبح ہک آپ اکی ابر رھپ ریمے ےئل ڑگاھ  ”

اس ےن ےنیس رپ اہھت ابدنےھ وپاھچ ۔ احرث ےن بل داوتنں ےلت “ وھکد ےکچ ںیہ ؟ 

 ۔ دابےئ

 

اوہنں ےن داںیئ اہھت ےس اینپ اشیپین “ ۔۔۔۔ افےک وت امرجـ ھچک ویں ےہ ہک  ”

ہک ۔۔۔ اہمتری وھپھپ اہمتری ینگنم یک اترخی ےط رکےن اجریہ ںیہ آج ! ” یلسم ۔ 

اوہنں ےن اگنہ ااھٹ رک ایعد وک داھکی وج دصےم افر ریحت یک فہج ےس ھچک ہہک “ 

 ۔ ںیہن اپراہ اھت
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ٹ ا ں چنیھب یل“ سک ےس ؟  ”
ھ

 

می

ی یھت ۔ 

 م
هی

یئگ ںیھت ، اشیپین ےنپت  آفاز مدرے د

 ۔ یگل یھت ۔ بل یتخس ےس دنب رکےئل ےئگ ےھت

 

اہمترا ااجزت ؟ ہم انیل وت سب اٹمئ اپس ” فـ رکسماےئ ۔ “ ےہ اکی ایپری ڑلیک ۔  ”

اھت ۔ مہ درالص ااظتنر ںیم ےھت ہک اس ایپری ڑلیک اک اکجل لمکم وہاجےئ افر آج لک 

اوہنں ےن ابت ادوھری وھچڑی“  اس ےک ااحتم؟ ت لچ رےہ ںیہ وت ۔۔۔۔۔۔۔  

 ۔

 

آپ وج ڑھگس ، رشفی ، کین افر یھجلس وہیئ وہب الرےہ ےھت فہ اوز  افی اسی یس  ”

آیدنی اصبح ےن اس ابر اس ےک ےئل رہگا ڑگاھ وھکدا اھت“  یک اطبل ملع ےہ ؟   

 ۔

 



Novelnagri 451 

۔ ااحتمؿ وہرےہ ںیہ اس ےک وت سب وھجمس اکی دف ےنیہم دعب فـ ویوینریٹس ںیم وہیگ  ”

اوہنں ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ ےسیج انہک اچاہ وہ ہک ڑگاھ اانت وز  رہگا ںیہن ےہ ۔ فـ “ 

 ۔ اخومش راہ

 

اوہنں ےن آ ے وہرک یکلہ رسیئم آںیھکن یلین “ اہں ای ںیہن ایعد آیدنی ؟  ”

 ۔ آوھکنں ںیم ںوڑںی ۔ دنمسر یسیج رہگی اؿ آوھکنں ںیم دیجنسیگ یک ااہتن یھت

 

الھجنھج رک فـ وصےف رپ رگےن ےک ادناز ںیم “ الب ےس ۔  وج رمیض رکںی ریمی ”

 ۔ اھٹیب ۔ احرث رکسمادےئ
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ںیہمت زایدہ رپاشیین ںیہن وہیگ سب اس ےعمج وک ریمے اسھت انلچ وہںو فاہں ، ابیق  ”

ایعد ےن اگنہ ااھٹ رک اںیہن داھکی رھپ ہنم وسبر رک اپس زپا نشک “ ںیم اھبنسؽ ولں ںو ۔ 

 ۔ ااھٹرک ہنم رپ راھک

 

اوہنں ےن اس یک رحتک رپ رکسماٹہ دابےئ وپاھچ“ افےئ ہی مت رشام رےہ وہ ؟  ”  

 ۔

 

ریما دؽ رکراہ ےہ آیدنی اصبح ہک اکش دادا زدنہ وہےت افر ںیم اؿ ےس اتہک  ”

اس ےن ہنم رپ راھک نشک “ ہک اھبنسںیل اینپ افالد وک انیج احمؽ رکدای ےہ ریما ۔ 

اہمرت ےس ۔ ا ےئگاحرث یک رطػ  اکنیھ ےسج فـ   ۔ 

 

 “ ۔ انیج احمؽ وت ویبی رکے یگ ”



Novelnagri 453 

 

اس ےن اھٹ رک اب ااجتل یک یھت ۔ ہی اس اک آرخی “ ایر اباب ںیہن رکںی ؟ ں ہی ۔  ”

 ۔ رحہب وہات اھت ۔ وصعمتیم ےس اںیہن دےتھکی وہےئ ایر اباب ہہک رک اینپ ابت ونما؟ 

 

ےھتفـ وز  اس ےک ابپ “ ایر اٹیب رکےن دف ؟ ں ہی ۔  ”  ۔ 

 

 ے ںو اب ھجم ےس ۔ اجراہ وہں ںیم ۔  ”
ن

ے

ن
 
خ
کی 

زیتی ےس فـ وصےف ےس اھٹ “ ابت ہن 

رک اب اےنپ رمکے یک رطػ اجراہ اھت ۔ احرث ےن اہھت ںیم ۔ اا نشک وہا ںیم 

 ۔ ااھچال

 

انگنگےت وہےئ اوہنں ےن اپس زپا ومابلئ ااھٹای ۔ اںیہن اوز  “ اشدی وت وہیگ ۔  ”

 ۔ بس وک ااھٹک رک؟  اھت
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_________________________:- 

 

اشؾ ےک اسےئ آہتسہ آہتسہ لیھپ رےہ ےھت ۔ ومہار افر اصػ ابدولں ےس ڈےکھ 

 ۔ آامسؿ رپ اسمتف ےط رکیت وہا رپوجش یھت

فـ اےنپ رمکے ںیم ڈیب رپ یھٹیب اتکںیب الیھپےئ زپےنھ ںیم رصمفػ یھت ۔ د 

ےلگ ںیم ڈاےل ، ڈارک ربافؿ  رگن یک رکیت مہ رگن یہ رٹافزر ےنہپ ، د دفہٹپ

ر  ںیم دیق ےئک افر ابیق رمک رپ ریھکبے ہمشچ ؟ ک رپ اکٹےئ 
ح 
 
کی

ےبمل ابؽ ےھچیپ رکےک 

زاکؾ زدہ یس ؟ ک ےئل فـ وسں وسں رکیت زفسک ےک یھبک ہن اید وہےن فاےل 

 ۔ افرومےل اید رکریہ یھت
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رس ااھٹ رک رمکے اس ےن “ رعفـ ایم ہہک ریہ ںیہ امہمونں ےک ےئل اچےئ انبدف ۔   ”

 ۔ ےک درفازے ںیم ڑھکے ااسہم وک داھکی

 

دس دہعف اتبای ےہ بج ںیم زپھ ریہ وہیت وہں وت گنت ہن ایک رکف ۔ ااحتمؿ وہرےہ  ”

ںیہ ریمے وکیئ ریسسی یہ ںیہن ےل راہ ۔ یسک افر ےس ہہک دف ریما دامغ تم 

الؽ وہیت ؟ ک وک ڑیکس رک اس ےن الھجنھج رک اہک“ رخاب رکف ۔   ۔ 

 

ـ ےس وہک ۔  ” اس ےن اخص وطر رپ زفر “ ایم ےن اہک ےہ اخااااص وطفففر رپ رعف

 ۔ دای

 

نیقی رکف ںیم دس ابر وز  نلیب امھگفں بت وز  نچک ےس کہم ںیہن ایتھٹ وت اب  ”

فہ ےبزار وہیئ“ اس ارصار یک فہج ایک ےہ ؟   ۔ 
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اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ وکؿ اجےن ۔  ”  ۔ 

 

و ےس ؟ ک رڑگےت وہےئ اہک“ فےسی امہمؿ وکؿ ےہ ؟  ”

ن
 

اس ےن ٹ  ۔ 

 

اس ےن “ ویفس الکن یک زسم اسنخ ء آیٹن افر اؿ یک اھٹپین یجیتھب لمحم آیدنی !  ”

ا  رس اکھجای
ً
 م
ی

 

عظ

 

ي

 ۔ 

 

فـ “ ومےٹ ےلہپ ںیہن اتب ےتک ےھت اینت دری ےس وضفؽ وکباس ےئک اجرےہ وہ ۔  ”

 اپؤں ںیم اڑس رک فـ الھچ رک ڈیب ےس ارتیت اب اےس ولصاںیت انسریہ یھت ۔ لپچ

وفرا رمکے ےس ابرہ اھبیگ ۔ ااسہم ےن وچر اگنوہں ےس اےس ڑیسویھں ےس ےچین 
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اجےت داھکی رھپ اس ےک ڈیب یک اسڈیئ لبیٹ یک دراز وھکیل ۔ لک یہ فاہں رےھک ےئگ 

 ۔ اچٹیلک اک ڈہب ااھٹای افر رکسماات وہا ابرہ الچ ایگ

 

_________________________:- 

 

ایسیھ وت وخمش یم آدی ، وت وخمش یم آدیرگدش مشچ   ۔۔ 

سیب اسپ  اس ڑلےک یک دیمیھ آفاز رپ وہا راصقں یھت ۔ آامسؿ رپ ادنریھا رہگا وہراہ 

اھت ۔ ایسـ آامسؿ ےک اسےئ ےلت فہ وپری وٹلپؿ زنیم رپ آیتل اپیتل امرے ڑکلویں رپ 

کی ااغفین دفتس یتلج آگ ےک رگد دارئہ انب رک یھٹیب یھت ۔ اؿ ےک درایمؿ اؿ اک ا

 ۔ اکی ااغفین ںو؟  ںوراہ اھت

 ۔۔ رگدش مشچ ایسیھ وت وخمش یم آدی ، وت وخمش یم آدی
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ڑکلویں رپ یلیتپ ر ےتھ وہےئ آري  ؿ یک آھکن ےس آگ اک اکی اھنن اس ہلعش ارکاای ۔ 

اس یک وھبری آوھکنں ںیم یمن یلھگپ ۔ فـ وہٹن اتچنیھب ےلیتپ وک یتلج ڑکلویں رپ رھک رک 

ے افےلص رپ ھٹیب ایگوھتڑ  ۔ 

 

 ۔۔۔ ومج درایی اگنہ وت وخمش یم آدی ، وت وخمش یم آدی

اس ےن رس اکھج رک یتلج ڑکلویں وک داھکی ۔ انتک رعہص وہایگ اھت اےس ہی ےنس ۔ رعفـ 

ہی ںو؟  وہےن یک فہج ےس فـ ارثک ہی اتنس اھت ۔ اس اک دنسپدیـ  ےک ربمن یک رگن وٹؿ رپ

 ۔ افریس ںو؟  ، وج اب فـ اسؽ دعب یسک ےک ہنم ےس نس راہ اھت

ڑھبیتک آگ ےک ےھنن ےلعش رپمن آفاز افر وہا ےک اسھت راصقں ےھت ۔ فـ وغبر 

 ۔ اںیہن دےھکی ایگ
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ایدفں اک وطافؿ آراہ “  مت ؟ آري  ؿ زیلپ ؟ ں ، وھچیٹ زکؿ ےک ےئل اانت ںیہن رک ےتک ”

اھت افر فـ اس وطافؿ یک زد ںیم ۔ اگنوہں ےک اسےنم رمکے ےک درفازے یک 

 ۔ وچٹھک رپ رس رےھک آںیھکن ومدنے فـ رہچہ رہلاای

 

ا؟ فہی یک ںیخیچ افر اس ےک ےہقہق“ ںیم اہمترا الگ دابدفں یگ آري  ؿ ۔  ”  ۔ 

 

 ۔۔۔  آدیرگدش مشچ ایسیه وت وخمش یم آدی ، وت وخمش یم

 

 “ ۔ ؟ ہتش دے دف اھبیئ وک ”

آفازںی ڈگڈماےن ںیگل“ اھک اھک رک رماج؟  مت ۔  ”  ۔ 

 ۔ ومج درایی اگنہ وت وخمش یم آدی ، وت وخمش یم آدی

 “ ۔ مت اکی ربمن ےک ڈنچرے ااسنؿ وہ آري  ؿ ”
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 “ ۔ ادمح اکیپ دف ایر ریمی گنت ںیہن رکف ”

 “ ۔ مت رمف  ے آج ”

ا ب ہک 

 

ھٹ
م

وو 
ح 
م
ھ

ربارب رحریی اتدب  ۔ 

ںیم مت ےسیج اطیشونں ےک ےئل ال دفں یگ وج وعتذ زپےنھ ےک ابفوجد اھچیپ ںیہن  ”

 “ ۔ وھچڑےت

 ۔ رگدش مشچ ایسیھ وت وخمش یم آدی ، وت وخمش یم آدی

فدعـ  یتی اہسین“ رپاسم رکف دادی وک ںیہن اتبؤ  ے ۔  ”  ۔ 

”  !!!!  
 
  

زیت آفاز ںیم الچات آري  ؿ“ دادی  ۔ 

درفازے یک وچٹھک رپ آںیھکن “ یٹ زکؿ ےک ےئل اانت ںیہن رک ےتک ؟ وھچ ”

 ۔ ومدنے فیہ رہچہ
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اس ےن یتخس ےس آںیھکن دنب یک ںیھت ۔ فـ ڑلاک اب وز  ںوراہ اھت ۔ وہا ےک اسھت 

 ۔ آگ ےک ےھنن ےلعش اب وز  راصقں ےھت

 

ای ۔ اس اسحؿ اےس لسلسم آفازںی داتی اس ےک اپس آ“ آري  ؿ اہکں مگ وہ ایر ؟  ”

 ۔ ےن وچکن رک آںیھکن وھکںیل

 

فـ زربدیتس رکسماای ۔ اسحؿ ےن وغبر اس ےک رہچے وک داھکی“ ںیہک ںیہن ۔  ”  ۔ 

 

“ لک اجرےہ ںیہ بس اےنپ رھگ ۔ نیت دؿ یک یٹھچ یلم ںیہ ، مت اہکں اجف  ے ؟  ”

 ۔ آري  ؿ ےن اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی
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اس ےن “ ۔ وپرے اسؽ دعب ۔۔۔  یلھچپ ابر رکایچ ایگ اھت اب االسؾ آابد ”

 ۔ رھجرھجی یل ۔ اسحؿ رکسماای

 

فـ اب یتلج آگ وک د ھک راہ اھت“ ہی وز  کیھٹ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

 ی قشع آشت الیئ ےہ ”

 

 “ ۔ ایر ڈاهڈ

 ۔ ذنہ ےک رپدفں رپ یسک ولک ںوےن یک یسک رطس ےن دکتس دی ۔ فـ رکسمادای

 

اسحؿ ےن وکشمک اگنوہں “ رکسماراہ ےہ ۔  رگج وت کیھٹ وت ےہ ؟ ں ؟ وخد وخبد ”

 ۔ ےس اےس داھکی
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وسچ راہ وہں ارگ رہ ااسنؿ ااسنونں یک وسچ زپےنھ یک الصتیح راتھک وت ااسنؿ  ”

فـ اکلہ اس اسنہ“ ااسنؿ ںیہن وخوخنار ڑیھبای الہکات ۔   ۔ 

 

اسحؿ ےن آںیھکن ڑیکسںی“ ریتے دامغ ںیم ایک لچ راہ ےہ ےب ؟  ”  ۔ 

 

ںیہمت بس اتبدفں ”  “ ؟ 

 

اس ےن ہنم وسبرا“ رگج اہک ےہ وت رگج نب ےک داھک اب ۔  ”  ۔ 

 

ریمے دؽ ف دامغ ںیم ھچک ڑچولیں یک ایدفں ےن ڈریہ ڈاال وہا ےہ افر زمے یک  ”

ابت ہی ےہ ہک اؿ یک اید ےک اسھت ریمے دامغ ںیم یلع رفظ ےک یسک ںوےن یک رطس 

اسحؿ اک ہنم ریحت ےس الھک“ لچ ریہ ےہ ۔   ۔ 
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 “ ؟ وکؿ یس رطس ”

 

 ی قشع آشت الیئ ےہ ۔  ”

 

انگنگےت وہےئ اس یک رکسماٹہ رہگی وہیئ“ ایر ڈاهڈ  

 ۔

 

آري  ؿ ےن “ ڑیبا رغؼ ۔ ہی فیہ ریتی ڑبی ںینہب ںیہ ؟ ں االسؾ آابد فایل ۔  ”

 ۔ اابثت ںیم رس الہای

 

اس ےن رہگی اسسن یل“ بس ڑبی ںیہن ںیہ ، اکی مہ رمع ےہ اکی وھچیٹ ےہ ۔  ”  

 ۔
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 “ ۔ ااھچ ۔۔۔۔۔۔ ولچ اؿ اک اسؽ وکسؿ ےس زگرا وہںو ”

 

فـ اکلہ اس رس اکھج رک سنہ دای ۔ اسحؿ وز  “ اجراہ وہں حبص اؿ اک وکسؿ ربابد رکےن ۔  ”

 ۔ رکسمادای

 

 ۔۔۔ ومج درایی اگنہ وت وخمش یم آدی ، وت وخمش یم آدی

ی آفاز ںیم ابت 

 م
هی

رکےت دف وجاؿ افر یتلج آگ ، وہا ےک اسھت اےتھٹ ےھنن ےلعش ، د

 ۔۔۔ اؿ ےک رس رپ ایسـ آامسؿ ۔ ڈنھٹ افر افےچن اہپڑ ۔ اؿ ےک رمہاز

 !! ۔۔۔۔ اے اہپڑفں وگاہ رانہ ہک شبط قشع  ںیہ یھچب یھت

 

_________________________:- 
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فـ دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ وصےف رپ اٹںیگن الیھپےئ ومابلئ رپ رظنںی اکٹےئ 

 ۔ اھٹیب اھت

 

الہبئ ےن اےس رسیتی ابر آفاز دی ۔ اس ےن انس ںیہن ای اؿ ینس رکات راہ “  دعس ۔ ”

 ۔ اںیہن ھجمس ںیہن آای

 

اس ابر اؿ یک آفاز زیت وہیئ“ دعس ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن رکسماےت وہےئ اگنہ ااھٹ رک اںیہن داھکی“ اہیجن ںیہک ۔  ”  ۔ 

 

اھٹیبفـ ادکیؾ دیساھ وہرک “ لک امرٹیک لچ رےہ وہ ریمے اسھت مت ۔  ”  ۔ 
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الہبئ ےن اےس وھگرا“ ویکں ؟ لک وت ےئگ ےھت ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا“ ہی آپ اخوتںین یتکھت ںیہن ںیہ امرٹیک ےک رکچ اگل اگل رک ۔  ”  ۔ 

 

اہں وت ےٹیب یک اشدی ےہ دف ےتفہ دعب افر مت ہہک رےہ وہ یتکھت ںیہن ںیہ ۔ بلطم دح  ”

یک افر رمہح یک اشدی دف ےتفہ دعب  اوہنں ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ اس“ ےہ دعس ۔ 

 ۔ ااملس افر اابؿ یک اشدی ےک اسھت ےط یک یئگ یھت

 

فـ انمنمای“ بلطم دح ےہ امں ۔  ”  ۔ 
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افر اینپ ہی رفوبکٹ الفئ متخ رکف ارگ ” اوہنں ےن ہیبنت یک ۔ “ دسه  اجف مت ۔  ”

اعدت یک وج ریمی وہب ےن ذرا یس وز  اکشتی یک اہمتری اس ٹنم ٹنم اچبےن فایل 

 “ ۔ وت رھپ دانھکی مت

 

اس “ ںیم ےن ےلہپ یہ اہک اھت فتق یک اپدنب ڑلیک ےس رکفاےیئ ںو ریمی اشدی ۔  ”

 ۔ ےن دنكےھ ااکچےئ

 

فـ “ ےچب مت اس داین ںیم  الہ افر آرخی سیپ وہ مت اسیج وکیئ وہ یہ ںیہن اتکس ااھچ ۔  ”

 ۔ ؟ ک ڑیکسات اںیہن اجےت وہےئ د ھک راہ اھت

 

فـ ڑبڑباای اھت“  اپدنبی رکےن فاےل یک اینت ؟ مدری  ۔ فتق یک ”  ۔ 
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_________________________:- 

 

آامسؿ رپ ادنریھا رہگا وہات اجراہ اھت ۔ رفنش اچدن اس ےک رمکے ڑھکیک ےس اھجکن 

 ۔ راہ اھت

 فـ کشخ وہےت وبلں رپ زابؿ ریھپیت اےس د ھک ریہ یھت وج اس یک احتل ےس

ـ رٹافزر رشٹ ےنہپ ،  ااجنؿ انب اتکب وگد ںیم رےھک اطمےعل ںیم رصمفػ اھت ۔ ایس

؟ ک رپ ہمشچ اکٹےئ یلین آںیھکن اتکب رپ رموکز ےئک اس ےن اتشگن اہشدت افر 

 ۔ اوگنےھٹ ےس ہحفص اٹلپ

 

فـ کسھک رک آ ے وہیئ“ آیب ۔۔۔  ”  ۔ 

 

وکیئ اخص رد لم ہن ےنلم رپ فـ امویس وہیئ“ یج ۔۔۔  ”  ۔ 
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اس یک رطػ ےس اخومیش رپ ایعد ےن وپاھچ ۔ فـ اس یک “ رپیپ اسیک وہا اہمترا ؟  ”

 ۔ رطػ وتمہج وہاکچ اھت فـ رپوجش وہیئ

 

ہحفص ےتٹلپ اس ےک اہھت ےمھت ۔ اس ےن رک “ آیب ںیم ےن آج اھبوز  وک داھکی ۔  ”

 ۔ رک لمحم وک داھکی

 

 “ ؟ وت ”

 

وت ہی ہک فـ ایھچ ” ےن داںیئ اربف ااکچیئ ۔ فـ ڑگڑبایئ ۔ ایعد “ وت ہی ہک ۔۔۔۔۔۔  ”

فـ رکسمایئ“ ںیہ تہب ۔   ۔ 
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دیجنسیگ ونہز اقمئ یھت“ وت ؟  ”  ۔ 

 

ی یھت“ فـ آپ یک رطح ہمشچ وز  اگلیت ںیہ ۔  ”

 م
هی

اب ےک آفاز مدرے د  ۔ 

 

فـ ےبزار وہا“ وت ؟  ”  ۔ 

 

فـ انمنمیئ“ آیب ۔۔۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔۔۔۔ یج ”
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فـ اس یک ابت رپ ریحاؿ وہا ۔ رھپ آراؾ ےس یلیھتہ اس ےک “  یلیھتہ داھکںیئ ۔  ”

اہھت رپ ریھک ۔ فـ وغبر اس یک یلیھتہ د ھک ریہ یھت ۔ اس ےک اھبیئ ےک اہھت مدرے 

 ۔ وبضمط افر تخس ےھت ۔ وھبرے رگن ےک افر ڑبے ڑبے

 

آج ںیم ےن ا؟ فہی آیپ ، رعفـ آیپ افر ااملس آیپ ےک اہھت دےھکی ۔ اؿ بس یک  ”

ایلیھتہں ابلکل اصػ افر الؽ الؽ یس ںیھت ، ےسیج تہب اسرا وخؿ دفڑ راہ وہ ۔ اؿ 

ےک اہھت مدرے رنؾ ےھت افر ابلکل وھچےٹ وچبں ےسیج ۔ وھچےٹ وھچےٹ افر ابلکل 

فـ رکسمایئ“ اصػ ۔ تہب ایپرے اہھت ںیہ اؿ بس ےک ۔   ۔ 

 

اےس اب وز  اس بس ےس وکیئ بلطم ںیہن اھت“ وت ؟  ”  ۔ 
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ہک ںیم اتب ریہ یھت ہک اھبوز  ےک اہھت ایپرے ےس ںیہ ۔ بج فـ اچےئ دے  وت ہی ”

 “ ۔ ریہ ںیھت ےھجم بت دےھکی ںیم ےن

 

 “ ؟ وت ”

 

فـ رفاہیسن وہیئ ۔ ایعد دنچ ےحمل اےس “ آیب ۔۔۔ اےسی ویکں رکرےہ ںیہ آپ ؟  ”

رب ںیم داتھکی راہ رھپ رہگی اسسن ےل رک اےس اےنپ اپس البي   ۔ فـ اھٹ رک اس ےک ربا

 ۔ یھٹیب

 

ولوگں ےس تہب دلج اتمرث وہ؟  وھچڑ دف لمحم ، ولگ فےسی ںیہن وہےت ےسیج رظن  ”

آےت ںیہ ۔ اکی ااسنؿ ےک یئک رہچے وہےت ںیہ افر وکؿ اجےن ہک اس ےن اانپ 

 ۔ وکؿ اس رہچہ آپ رپ آاکشر ایک ےہ
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ولوگں ےس تہب دلج اتمرث وہےن فاےل تہب وصعمؾ وہےت ںیہ افر وصعمؾ ولگ 

داین ںیم یج ںیہن اپےت لمحم ۔ وصعمؾ ولوگں اک اامعتسؽ رک؟  آج ےک ااسنؿ ؟ یم 

ڑیھبےی اک دنسپدیـ لیھک ےہ ۔ ںیم یھبک ںیہن اچوہں ںو ہک مت اؿ ڑیھبویں اک اکشر 

 ۔ ونب

اہمتری وصعمتیم ےس ےھجم تبحم ےہ رگم ںیم ںیہمت وبضمط وز  دانھکی اچاتہ وہں ۔ 

 ۔  اابثت ںیم رس الہایلمحم ےن ھجمس رک“ کیھٹ ےہ ؟ 

 

آیب رگم ںیم اؿ ےس اتمرث ںیہن وہیئ سب فـ ےھجم ایھچ یگل ںیہ ۔ اجےتن ںیہ ویکں ؟  ”

ایعد ےن رہچہ رتاھچ رک ےک وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی“   ۔ 
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ویکہکن اباب ےن اہک اھت فـ آپ یک زفہج ےننب فایل ںیہ ، آپ یک زعت ۔ ااسنؿ اک بس  ”

مہبم ادناز “ ےھجم ایھچ یگل ںیہ اس یک فہج فـ ںیہن آپ ںیہ ۔  ےس رقیبی رہتش ۔ فـ

 ۔ ںیم ےتہک وہےئ فـ رکسمادی ۔ اس ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ

 

فـ یہی ہہک اکس“ آیدنی اصبح اگبڑ رےہ ںیہ ںیہمت ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن اکی ادا ےس آںیھکن امھگںیئ ۔ “ افر ےسیج آپ ےھجم اڑگےن دںی  ے ۔  ”

 ۔  اس سنہ دای اھتفـ اکلہ

ڑھکیک ےس اھجاتکن اچدن وز  اکلہ اس رکسماای اھت ۔ وہا ےن تبحم ےک تیگ ںوےئ ےھت ۔ 

 ۔ اچدن ےس یتٹسا  رفینش ےن وخویشں ےک اکنرے اجبےئ ےھت

 

_________________________:- 
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حبص رجف ےک فتق بج بس امنز زپےنھ ںیم وغشمؽ ےھت وت ااچکن الفجن ںیم راھک 

ااھٹ اھت ۔ فـ وج نچک ےس اپین یپ رک اےنپ رمکے ںیم اجریہ یھت وفؿ یک آفاز رپ  وفؿ جب

 ۔ وفؿ ےک اپس آیئ ۔ امےھت رپ لب ڈاےل اس ےن وفؿ اکؿ ےس اگلای

 

 “ ۔ االسلؾ مکیلع ”

 

ارکیپس ےس آیت آري  ؿ یک “ فمکیلع االسلؾ ۔ ا؟ فہی ریمی دادی ےس ابت رکفاف ۔  ”

اکؿ ےس اٹہ رک اکی رظن اےس داھکی رھپ دفابرہ وفؿ اکؿ ےس  آفاز رپ اس ےن وفؿ

 ۔ اگلای

 

وھبری آںیھکن ڑیکسی ںیئگ“ ےنتک دونں دعب رکرےہ وہ وفؿ ؟  ”  ۔ 
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ےنیہم دعب ، رہ ےنیہم اگلاتر رکات راہ وہں رگم مت ںیم ےس یسک ےک اہھت گل اجات ےہ  ”

 ۔  کنت رک اہک ایگدفرسی رطػ ےس“ وفؿ افر ریمی ابت ںیہن وہاپیت دادی ےس ۔ 

 

اسھت یہ “ ااھچ ، وت اب وز  ایک رکف ے ابت رکےک ۔ اٹاٹ ابےئ ابےئ ، یس وی وینر ۔  ”

اٹھکک ےس وفؿ دنب ۔ وفؿ فاسپ لبیٹ رپ رھک رک فـ ےھچیپ یٹلپ وت اسےنم اک رظنم د ھک رک 

رفح انف وہیت وسحمس وہیئ ۔ قلح کشخ وہےن اگل ۔ اینت ڈنھٹ ںیم وز  ےنیسپ آےن 

 ۔ ےگل

 

د ھک ںیل دادی رہ ےنیہم بج وز  ںیم وفؿ رکات اھت وت ہی بس وییہن رکیت ںیھت  ”

ےنیس رپ اہھت ابدنھ رک ڑھکے آري  ؿ ےن کنت رک اہک ۔ اس ےک “ ریمے اسھت ۔ 
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ربارب ںیم ڑھکی رعہشی ا؟ فہی وک وھگرےن ںیم رصمفػ یھت ۔ آج اےس اچک ابچےن اک 

 ۔ وپرا ارادـ اھت اؿ اک

 

 یھت ہک ریما وپات ےھجم وھبؽ ںیہن اتکس ، رصمفػ وہںو یھبت ونیہمں ےس ںیم یتہک ”

ابت ںیہن وہیئ ۔ ےھجم ایک اتپ اھت ہک ہی ایلھجں اس ےباچرے یک ھجم ےس ابت یہ 

اوہنں ےن رمکے “ ںیہن رکفاںیت ۔ ارے ویعش دوھکی ذرا اینپ یٹیب ےک اکر؟ ےم ۔ 

 ۔ ےک درفازے ںیم ڑھکے ویعش وک وز  چیب ںیم اٹیسھگ

الفجن ںیم وشر یک آفاز رپ بس اےنپ رمکفں ےس ابرہ آےئگ ےھت افر ریحت ےس 

 ۔ آري  ؿ وک د ھک رےہ ےھت وج اسؽ دعب ویں ااچکن اینت حبص وک آای اھت

ا؟ فہی رس اکھجےئ اب رعہشی یک ابںیت نس ریہ یھت ۔ آري  ؿ اب رکسماراہ اھت ، آرخ 

وہےئ اس یک اگنہ الفجن ےک چیب ںیم آےت یہ اکشری وک اکشر لم ایگ اھت ۔ رکسماےت 

وموجد ڑیسویھں رپ ںیکٹ ۔ اگنہ افرپ ایتھٹ اب رمہح ، ااملس ، اہسین ےس زگریت وہیئ 
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رعفـ رپ یکٹ وج اےس یہ د ھک ریہ یھت ۔ اس ےن رہگی وہیت رکسماٹہ ےک اسھت اس 

 ۔۔ ےک آ ے اہھت الہای اھت ۔ آرخ فـ اس اک رپا؟  اکشر اھت

ےھت رپ یپ پیك اکٹےئ رکسمارک اس ےک آ ے اہھت الہات فـ دؽ وسز زبس فردی ےنہپ ، ام

گل راہ اھت ای فاہں ڑھکے ولوگں وک گل راہ اھت ، افر یہی فـ فتق اھت بج بس ےک 

 : دولں ےن فںیہ ڑھکے ڑھکے اس ابت رپ رہم اگلیئ یھت ہک

 ۔ آري  ؿ ادمح اینپ اطیشین افصت ےک ابفوجد ایپرا اتگل اھت

وک ااھچ ےتہک ںیہ وت فـ اےھچ اکؾ رک ےک آپ وک ااھچ نب رک داھکات افر بج آپ آري  ؿ 

ےہ سج ےک دعب آپ یھبک وز  اےس ااھچ ےنہک یک یطلغ ںیہن درہا ےتک اسیج ہک 

 آري  ؿ ھچک دری دعب یہ آپ وک ہی ابت اشمدہہ رکےک اھجمسےن فاال اھت

_________________________: 
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راہمح افر انعای رعہشی ےک رمکے ںیم ےلھچپ رفاقؿ افر ویعش آسف اجےکچ ےھت ، 

آدےھ ےٹنھگ ےس اجنےن وکیسن اجدیئاد اک وٹبارہ رکےن ںیم رصمفػ ںیھت ۔ اابؿ 

آسف ، رعفـ اکجل ہكبج ااسہم افر رمہح اوکسؽ اجےکچ ےھت ۔ اہسین افر ا؟ فہی اک اجہعم 

اس فتق الفجن اک وکرس لمکم وہاکچ اھت وت یف ااحلؽ دفونں ایٹھچں انم ریہ ںیھت افر 

 ںیم ںیھٹیب آري  ؿ وک وکس ریہ ںیھت ۔ ااملس اےنپ رمکے ںیم یھت افر آري  ؿ

 ۔۔۔

 ۔ فـ اس فتق اؿ ےک رس رپ آڑھکا وہا اھت

 

اس ےن “ وکیئ دامھہک وہا ےہ اخدناؿ ںیم ای اخومیش یہ ریہ اکی اسؽ ںیم ؟  ”

 ۔ ابزففں ےک فک ومڑےت وہےئ وپاھچ
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؟ فہی ےن لج رک اہکا“ اب کت وت نیچ یہ اھت ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن اس ےک ےلھچپ وجاب وک رظنادناز ایک“ وکیئ اکؾ ؟  ”  ۔ 

 

اہں ، لک رعفـ ہہک ریہ یھت ہک ڑبفں ںیم وکیئ ڑگڑب لچ ریہ ےہ ۔ آج وز  د ھک  ”

“ یہ رےہ وہ ایم اچیچ افر دادی رمکے ںیم اجنےن ایک رکریہ ںیہ ؟ اس اک ہتپ اگلول ۔ 

وھٹڑی اکٹےئ اےس دےتھکی وہےئ اہکاہسین ےن دنب یھٹم رپ   ۔ 

 

فـ اب اراغمؿ ےک رمکے یک رطػ ڑباھ ۔ رمکے اک درفازـ “ اہں داتھکی وہں ۔  ”

اجب رک فـ ادنر ےس وجاب آےن رپ ادنر الچ آای ۔ اراغمؿ رکیس رپ ےھٹیب یسک اتکب ےک 
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اطمےعل ںیم رصمفػ ےھت ۔ اس ےک آےن رپ اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی رھپ رکسمادےئ 

 ۔ ۔ فـ آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹات اؿ ےک اپس آای افر ڈیب رپ ھٹیب ایگ

 

اوہنں ےن اتکب دنب رکےک زیم رپ ریھک“ زمہ آراہ ےہ وجاؿ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا ۔ “ تہب زایدہ دادا ۔ زمے رکےن یہ وت ایگ اھت وفج ںیم ۔  ”

 ۔ اراغمؿ رکسمادےئ

 

فـ اب دیساھ وہرک “ ڑب وہیئ ےہ ایک ؟ ہی اخوتونں ںیم ایک لچ راہ ےہ ؟ وکیئ ڑگ ”

 ۔ اھٹیب ۔ ینہک ونٹھگں رپ اکٹ رک دفونں اہوھتں وک ابمہ الم رک اراغمؿ وک دےنھکی اگل
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اس ےن “ ںیہن بس کیھٹ ےہ ۔ درالص رعفـ اک رہتش آای اھت یئک ونیہمں ےلہپ ۔  ”

ںیہن وہا بت فـ وھچیٹ یھت افی اسی یس وز  لمکم ” وچکن رک اراغمؿ وک داھکی ۔ 

اھت وت ڑلےک فاولں وک ااظتنر اک ہہک دای اھت ںیم ےن ۔ اب لک فـ دفابرـ آےئ ےھت ۔ 

ولگ اےھچ ںیہ ویعش ےک اجےنن فاےل ںیہ ۔ ےعمج وک ڑلےک ےس وز  ولمں ںو ںیم ۔ 

فـ اس یک رسخ زپیت رتگن افر یتپت “ رھپ اؿ اش ءاّللّ ہی رفض وز  ادا وہاجےئ ںو ۔ 

ؿ رہتش انس رےہ ےھتاشیپین ےس ااجنؿ دااتس  ۔ 

 

اس ےن وخد وک ےتہک انس“ اینت دلجی ایک ےہ دادا ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ اےھچ ولگ ابر ابر ںیہن ےتلم ےچب ”

 

اس ےن داںیئ اہھت ےس اشیپین یلسم“ رھپ وز  فـ اوز  وھچیٹ ےہ ۔  ”  ۔ 
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اوہنں ےن دنكےھ “ وت مہ اوز  سب ینگنم رکںی  ے ۔ اشدی ھچک اسولں دعب ۔  ”

۔ فـ وہٹن اتچنیھب اھٹ ڑھکا وہا ااکچےئ  ۔ 

 

 “ ؟ ںیم اجؤں ”

 

اہں ۔ آج رعفـ وک اکجل ےس ےل آ؟  ۔ ڈراویئر ایگ وہا ےہ افر اابؿ وز  ںیہن ےہ ۔  ”

فـ اب “ یٹھچ وہےن فایل وہیگ اس یک ۔ مت اوز  ولکن  ے وت فتق رپ چنہپ اجؤ  ے ۔ 

 ۔ دفابرـ اتکب یک رطػ وتمہج وہےئ

 

ب درفازہ وھکؽ رک ابرہ لکن ایگ ۔ اےس رمکے ےس ابرہ آات د ھک رک فـ ا“ یج رتہب !  ”

 ۔ اہسین افر ا؟ فہی ےن وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی
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ـ اکی اگنہ اؿ رپ ڈاؽ رک زیم ےس ںوڑی “ رےتش ےط وہرےہ ادنر ۔  ” پت رک اتہک ف

 ۔ یک اچیب ٹپھج رک ابرہ الچ ایگ

 

ےن دنكےھ ااکچدےئا؟ فہی ڑبڑبایئ ۔ اہسین “ اےس ایک وہا ؟  ”  ۔ 

 

_________________________:- 

 

فـ ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس اس ےک اسھت لہچ مدیم “ اہدی مت عنم رکف ؟ ں اباب وک ۔  ”

 ۔ رکےت وہےئ یہی ابت درہاراہ راہ اھت

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ اب ھچک ںیہن وہاتکس ۔  ”  ۔ 
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ے ےک افرزم ےک آےن ےک ااظتنر ںیم اہدی اک ڈولپام لمکم وہاکچ اھت افر اب فـ یب یب ا

اھت ہكبج ایعد ےک دف ےتفہ دعب یب اڈی ےک رپیپز رشفع وہےن ےھت ۔ آج دفونں یہ 

 افرغ ےھت وت ایعد اہدی ےک رھگ آایگ اھت افر اب فـ ابےچیغ ںیم لہچ مدیم رکرےہ ےھت

 ۔

 

اہدی ےن ھچک وتفق ےک دعب وپاھچ“ ؟ ؾ اجےتن وہ اس اک ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن زنیج یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل رس اکھج رک اھگس وک دےتھکی “ ںیہن ۔۔۔۔  ”

 ۔ وہےئ اہک

 

اکی افر وساؽ“ داھکی ےہ اےس ؟  ”  ۔ 
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 “ ۔۔۔۔ ںیہن ”

 

 “ ؟ ؟ ؾ اجانن ےہ ”

 

 “ ۔۔۔ ںیہن ”

 

 “ ؟ دانھکی ےہ ”

 

 “ ۔۔۔ ںیہن ”

 

 “ ؟ ھچک ںیہن اجےتن اس ےک ابرے ںیم ”
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سب ہی اجاتن ” رپ فـ ھچک وتفق ےک دعب وگای وہا ۔  رھپ ھچک اید آےن“ ںیہن ۔۔۔۔۔  ”

وہں ہک اباب وج ڑھگس ، رشفی ، کین ، دھجمسار افر یھجلس وہیئ وہب الےن اجرےہ ںیہ فـ 

اس ےن ؟ ک ڑیکسی ۔ اہدی ےن لکشمب “ افی اسی یس یک اطبل ملع ےہ ۔ 

 ۔ رکسماٹہ دابیئ

 

اس ےن “ وت رشفع رکاپےت ۔  اکجل اک ؟ ؾ یہ وپھچ ےتیل اتہک کپ اڈنی ڈراپ رسفس ”

 ۔ رس اکھج رک یسنہ رفےتک وہےئ اہک ۔ ایعد ےن رک رک اےس وھگرا

 

اس ےن آںیھکن ڑیکسںی ۔ “ اکی ٹنم ۔۔۔ ںیم ںیہمت ویکں وھبؽ راہ وہں ؟  ”

 ۔ ےمشچ ےک اپر یلین آںیھکن وھچیٹ وھچیٹ ےنگل ںیگل
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اس یک یسنہ وھچیٹ “ ۔ دؽ ف دامغ رپ یسک افففرررررر ےن وج ڈریہ ڈاؽ راھک ےہ  ”

یھت ۔ ایعد ےن یتخس ےس وہٹن ےچنیھب ےھت ۔ رہچے ےک وھبرے رگن ںیم ےکلہ 

 ۔ ےس الگیب رگن اک ازتماج وہراہ اھت

 

احرث رکسماےت وہےئ فاہں آےئ ۔ ایعد ےن “ ایک وہراہ ےہ آیدنی وبازیئ ؟  ”

 ۔ دیجنسیگ ےس اںیہن داھکی

 

اس ےک اس ااچکن وساؽ رپ احرث “ آپ اچےتہ ںیم ؟ ں ںیم اشدی رکفں ؟  ”

 ۔ ےن وغر ےس اےس داھکی رھپ اابثت ںیم رس الہای

 

وت ںیم بت کت اکنح ؟ ےم رپ اسنئ ںیہن رکفں ںو بج کت ریمے اکنح ؟ ےم  ”

اہدی ےن ریحت ےس اےس داھکی“ ےک ربارب ںیم اہدی اک اکنح ؟ ہم ںیہن وہںو ۔   ۔ 
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“  ےس اکی دؿ ےلہپ وہین اچےئہ ۔ اہدی اکی دؿ ڑبا ےہ ھجم ےس اس یک اشدی ھجم ”

 ۔ اس ےن دنكےھ ااکچےئ

 

ہی لچ ایک راہ ےہ اھبیئ ؟ آیدنی اصبح اہمترے ےئل ڑگاھ وھکد رےہ ںیہ افر مت  ”

 ےس دصےم ےن اس “(  ںیم ڑگےھ)  ؟ اجؤں اہکں ںیم ۔ ۓریمے یل

ےھت رےہ وسچ ھچک اب احرث ۔ داھکی وک دفونں ےس رظنفں انکں وکشـ  

 ۔

 

اب آپ زربدیتس ںیہن رکفا ےتک ؟ ں ھجم ےس ۔ ریمی رشط امینن زپے  اسنئ وت ”

اس ےن اہدی وک رظنادناز رکےت وہےئ اہک ۔ اہدی ےن احرث یک رطػ د ھک “ یگ ۔ 

 ۔ رک یفن ںیم رس الہای
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اؿ ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ “ کیھٹ ےہ ۔ ںیم ابت رکات وہ اہمتری وھپھپ ےس ۔  ”

 ۔  رکسمادایایعد ےن اہدی یک رطػ داھکی رھپ

 

“ ھجم ےس اکی دؿ ےلہپ کپ اڈنی ڈراپ رسفس رشفع رکین ےہ مت ےن ۔  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ ہہک رک فـ ادنر یک رطػ ڑبھ ایگ

 

فـ رفاہاسن وہا“ اچوچ ےھجم ویکں ٹیسھگ رےہ ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ اکی دؿ وھچےٹ اھبیئ ےک ےئل رقابین دے دف اہدی ”

 

فـ ڑبڑباای“ ركبا ےننب ےک ےئل ۔ ںیم یہ رہ ایگ وہں رقابین اک  ”  ۔ 



Novelnagri 492 

ابدولں ےس وسرج یک یتپت رکںین یتٹٹ ریہ ںیھت ۔ وممس ںیم یکلہ یس ڈنھٹ یھت 

 ۔ رگم اہدی وک اانپ لبقتسم اس ڈنھٹ ےک ابفوجد اتپت وہا رظن آراہ اھت

 

_________________________:- 

 

ہتسہ آہتسہ مدؾ ولوگں یک ڑیھب ےس زگرےت وہےئ ، دنكےھ رپ ہتسب  اکٹلےئ ، آ

ااھٹیت ، رس اامتعد ےس افاچن ےئک فہ ہکلم ! اگنںیہ اینپ راہ رپ رموکز ےئک رپفاقر اچؽ ےس 

 ۔ یتلچ وہیئ ںوڑی ےک اپس آیئ

اامتعد ےس ںوڑی اک درفازہ وھکال ، ہکلم ےن اکی رہق آولد اگنہ ڈراویئگن ٹیس رپ ےھٹیب 

ڈایل ۔ رھپ ںوڑی ںیم ےنھٹیب یگل ۔ اپؤں ےسیج یہ افرپ ااھٹای ، اس اک ایسـ ابعای  اےنپ الغؾ رپ

اس ےک اجرگز ںیم ااکٹ افر فہ ہکلم وتازؿ ربرقار ہن رےنھک ےک ببس دنکاؾ ےس 
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ٹیس رپ رگےن ےک ےس ادناز ںیم یھٹیب ۔ ںوڑی ںیم ےسیج اکلہ اس رگم ابتیہ الات ززلپ  

 ۔ آای اھت

 

ہکلم “ وکیئ زیچ ںیہن ےہ مت ںیم ، ڈگنھ ےس انھٹیب وز  ںیہن آات ۔ ااسنتین ؟ ؾ یک  ”

 ۔ اک الغؾ شیط ںیم آای ۔ ہکلم اک اسرا فاقر ، اامتعد لپ ںیم اغبئ وہایگ اھت

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ آري  ؿ “ ریمی یطلغ ںیہن ےہ ، ابعای اپؤں ںیم آایگ ۔  ”

 ۔ ےن ےصغ ےس اےس داھکی رھپ ںوڑی ڑسک رپ ڈاؽ دی

س ےن اخومیش ےس اےنپ گیب ےس وجس اکنال ۔ ھچک وسچ رک وجس ڈراویئگن ا

 ۔ رکےت آري  ؿ یک رطػ ڑباھای

 

ےصغ ےس اہک ایگ ۔ رعفـ رکسمایئ“ ےھجم وھتڑا اس زرہ ڈاؽ دف اس ںیم ۔  ”  ۔ 
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زرہ اگنہم زپے ںو ، رھگ ںیم وچےہ امر دفایئ زپی ےہ ، اہمترے اھکےن ںیم ڈاؽ  ”

ہکلم ےک اپس آاسؿ لح اھت ؟ ں ۔ آرایؿ ےن اکی رظن اےس “ دفں یگ رکف ؟ ٹ !! 

داھکی وج اب ااکسرػ ےس ےئک ےئگ اقنب وک وھٹڑی ےس وھتڑا افرپ ااھٹ رک وجس یک 

 ۔ وبلت وبلں ےس اگلےئ رکسماےت وہےئ وجس یپ ریہ یھت

 

افر ہی وہا اھت دمه ہک ہکلم ےک رس رپ ! اس ےن زیتی ےس “ اشدی بک رکریہ وہ ؟  ”

وبلت وبلں ےس اٹہیئ ۔ وجس ڈشی وبرڈ رپ کلھچ ایگ ۔ فہ ربی رطح وجس یک 

 ۔ اھکےنسن یگل

 

و اکنؽ رک “ مت فایعق ااسنتین ےس اعری وہ ۔  ”

ن
 

و ابسک ےس ٹ

ن
 

ےصغ ےس اس ےن ٹ

 ۔ ڈشی وبرڈ رپ رگے وجس ےک افرپ ےکنیھپ
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فہ افخ وہیئ“ اہں وت ایسی ابںیت ویں ااچکن وکؿ رکات ےہ ؟  ”  ۔ 

 

فہ پت “ ں ۔ ویکہکن رھگ ںیم اہمترے رےتش وز  ااچکن آےت ںیہ ۔ ںیم رکات وہ ”

 ۔ ایگ اھت ۔ رعفـ ےن ریحت ےس اےس داھکی

 

فہ وپری اس یک اجبن ڑمی“ سک ےک رےتش ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن رہق آولد اگنہ اس رپ ڈاےتل وہےئ ومڑ اکاٹ ۔ اجنےن “ ریمے ابپ ےک !!  ”

 ۔ ویکں اےس اانت ہصغ آراہ اھت
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اچوچ دفرسی اشدی رکرےہ ںیہ ؟ اتبای ویکں ںیہن ےلہپ ؟ ڑبی اچیچ ےن  ڑبے ”

فہ ابت وک یھجمس ںیہن یھت ای انھجمس ںیہن اچیتہ یھت رگم وج وز  “ ااجزت دے دی ؟ 

 ۔ اھت فہ اس ےپت وہےئ ولزر وک زمدی اپت ریہ یھت

 

 رعفـ ےن وجااب ےصغ ےس“ ااسنتین ےک اسھت اسھت لقع ےس وز  اعری وہ مت !  ”

 ۔ اےس وھگرا

 

اس ےن ںوڑی رفےتک وہےئ اہک ۔ رعفـ اےس وھگریت وہیئ “ ارتف رھگ آایگ ےہ ۔  ”

ی

ھک

 

ھی

 

ی

 ۔ ںوڑی ےس ارتی ۔ یھبت اخیل ڑسک رپ رظن زپےت یہ فہ 

 

فہ ڑھکیک ےک اپس یکھج“ آرایؿ رھگ وت وھتڑا آ ے ےہ ۔۔۔  ”  ۔ 
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۔ فہ ےھچیپ ڑمی ۔  اس ےن رعفـ ےک بقع ںیم ااشرہ ایک“ اہمترا رھگ فہ ےہ ۔  ”

 ۔ اسےنم وکڑاداؿ اھت افر فہ ولزر ایس رطػ ااشرہ رکراہ اھت

 

 ےس الےئ اھت اچاچ ںیہمت ۔ یہی اہمترا رھگ ےہ ۔ شیع رکف ۔  ”
 
  

افر اسھت یہ “ ي

 ۔ ںوڑی آ ے ڑبھ یئگ ۔ فہ ریحت ےس دفر اجیت ںوڑی وک د ھک ریہ یھت

 فہج ےس ڑھکی یھت ۔ اس ےن دفرہپ ےک اس فتق فـ اہنت اس ڑسک رپ اس ولزر یک

 ۔ داتن ےسیپ ےھت

 !!! سب اکی لتق اجزئ وہات سب اکی

 

_________________________:- 

 



Novelnagri 498 

ا؟ فہی ےن ولھپں یک “ ںیہمت ایک وہا ےہ ڑسی وہیئ لکش ویکں انبیئ وہیئ ےہ ؟  ”

ٹیلپ وگد ںیم رھک رک وصےف رپ ےتھٹیب وہےئ رمہح ےس وپاھچ ۔ د رگن یک رکیت 

د یہ دفہٹپ رس رپ افڑےھ ؟ ک رپ ہمشچ اھٹبےئ فـ اب بیس یک اقش ہنم ےنہپ 

 ۔ ںیم ڈاےتل وہےئ رمہح وک د ھک ریہ یھت

 

ہنم یک رطػ اجات اس اک اہھت امھت“ آج لمحم وک اکی رچیٹ ےن ڑپھت امرا ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ویکں ”

 

 ےک ےصغ اتپ ںیہن ، ڑلویکں یک آسپ ںیم ثحب وہریہ یھت وشر ڑباھ افر لمحم رچیٹ ”

اس ےن ضیمق ےک دانم رپ ایلگن ریھپےت وہےئ اہک“ یک زد ںیم آیئگ ۔   ۔ 
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اس ےن اوسفس ےس بل ڑیکسے“ افہ رھپ ؟  ”  ۔ 

 

 ۔ ھچک ںیہن فـ آرگ  ادنر ااتریت یلچ یئگ ”

ہتپ ےہ ا؟ فہی لمحم ےک ایم اوب یک ڈاویئفرس وہیئ وہیئ ےہ ۔ لمحم ےن اینپ امں وک 

  ںیم ےچب ااسحس رتمکی اک اکشر رےتہ ںیہ رگم ںیم داھکی یہ ںیہن ےہ ، 

 

ر
 س
کن

ارثک اےسی 

ںیم ےن اےس ہشیمہ ” فـ اکی لپ وک ریک رھپ دفابرہ وگای وہیئ ۔ “ ےن ۔۔۔۔۔ 

رپاامتعد داھکی ےہ ، اس ےس وکیئ اس یک امں اک وپےھچ فـ رکسمارک ہہک دیتی ےہ ہک 

یک فہج ںیم ںیہن اجیتن  ریمے فادلنی یک رپیسنشی وہیئگ ےہ سب ۔۔ اس ےک اامتعد

 ۔ رگم ںیم اکیف دح کت اس ےس اس اعمےلم ںیم اتمرث ریہ وہں

نکیل آج بج اس یک رچیٹ ےن اےس ڑپھت امرا وت ڑلیک ےن اکی ظفل وز  اینپ افصیئ ںیم 

ںیہن اہک ۔ ےھجم گل راہ ےہ ےسیج اس ںیم اامتعد ںیہن ےہ ای فہ وبضمط افر اہبدر ںیہن 

فہی وک داھکی وج وغر ےس اےس نس ریہ یھتاس ےن رک رک ا؟ “ ےہ ۔   ۔ 
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درالص لمحم اےنپ اھبویئں رپ ڈڈنیپ رکیت ےہ ۔ اس ےک اھبیئ اس ےک ےئل ڑلںی  ”

 ے ، فیہ اس اک اہھت اھتںیم  ے سب ۔ فـ وخد اےنپ ےئل ھچک ںیہن رکیت ۔ افر یہی 

  یل ےہ اس رفؼ رہ ایگ ےہ مہ ںیم افر لمحم ںیم ۔ ےھجم اتگل اھت ہک فـ وج انب امں ےک

ںیم افر مہ ںیم رفؼ ںیہن ےہ رگم رفؼ ےہ ا؟ فہی ۔ رفؼ اامتعد اک ےہ ۔ فـ وخداامتعد 

ںیہن ےہ ۔ فـ زمکفر افر ؟ زک یس ےہ ۔ آج ھجمس آای ےہ ہک بج امں ںیہن وہیت وت 

اس ےن رہگی “ وچبں یک زدنیگ ںیم الخ اس رہ اجات ےہ فـ یھبک ؟ رلم ںیہن رہ  ےتک ۔ 

 ۔ اسسن یل

 

ولچ رپاشیؿ ہن وہ ۔ ایھچ ابت ےہ حبص اس ےک اھبیئ آںیئ  ے امر اٹکیئ وہیگ زمہ  ”

افر فـ ا؟ فہی یہ ایک وج دیجنسـ وہاجےئ“ آےئ ںو ۔   ۔ 

 



Novelnagri 501 

رتحمہم مت بک کت اجریہ وہ اوکسؽ ؟ آج وز  دادی ہہک ریہ ںیھت ہک ڑلیک  ”

ےتفہ ےلہپ  ایسفنت زپھ زپھ رک ایسفنیت وہیئگ ےہ فرہن وکؿ یس ڑلیک اشدی ےس دف

اہسین ےن ا؟ فہی ےک ربارب ںیم ےتھٹیب وہےئ “ وپرے اہجؿ ںیم وھگیتم رھپیت ےہ ۔ 

 ۔ اہک ۔ رمہح اک ہنم ریحت افر دصےم ےس الھک

 

وت افر ںیہن وت ایک ۔ وہب امہرے زامےن ںیم وت ڑلایکں اشدی ےس دف دف ےنیہم ےلہپ یہ  ”

 “ ۔ رمکے ںیم دنب وہاجیت ںیھت

 

اہسین ےن ہنم رپ اہھت رھک رک وپاھچ“ ں ؟ ااجتحاج یب اام ”  ۔ 
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ارے ںیہن وہب ۔ رشؾ ےک امرے ۔ امہرے زامےن یک ڑلویکں ںیم رشؾ ف ایح  ”

اس ےن اکونں وک اہھت “ تہب وہیت یھت ، ہی آج لک یک ڑلایکں وت االامؿ اظیفحل ۔ 

 ۔ اگلےئ

 

رمہح ےن ےصغ ےس وصےف ےس اےتھٹ وہےئ اہک“ ےٹف ہنم مت دفونں اک ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ںیم اکی ہتفہ زمدی اجؤں یگ دیتھکی وہں وکؿ رفاتک ےہ ےھجم ”

 

اہسین ےن پت رک “ ریما ہچب وت اشدی فاےل دؿ وز  یلچ اج؟  وکیئ ںیہن رفےک ںو ۔  ”

 ۔ اہک
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وتہب ےہ یئھب آج لک یک ڑلویکں ےس ۔ اّلّل ےشخب ریمی اسس وک یتہک ںیھت رشؾ  ”

ات ےہ ۔ اب اتبؤ الھب ہی آج لک یک ڑلایکں فایح ڑلویکں اک زویر کیم اپ بس وہ

اس ےن دفہٹپ اکؿ ےک ےھچیپ اڑےتس “ ایھچ ںیگل یگ الھب کیم اپ ، زویر ےک انب ؟ 

 ۔ وہےئ وپاھچ

 

اس ےن یفن ںیم رس “ ںیہن یب اامں آپ ےک زامےن یک ڑلایکں وھتڑی ںیہ ہی ۔  ”

 ۔ الہای

 

ایئ ۔ یھبت اکی نشک زفر ےس فـ رکسم“ ہی یک ؟ ں وہب مت ےن ریمے دؽ یک ابت ۔  ”

 ۔ اس ےک ہنم رپ آرک اگل

 

رمہح الچیئ“ ہنم دنب رکول اانپ مت ۔  ”  ۔ 
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فـ ہنم رپ اہھت رھک رک یسنہ ۔ اہسین ےن وز  اس اک “ ہی وت چس ںیم ایسفنیت وہیئگ ےہ ۔  ”

 ۔ رھبوپر اسھت دای ۔ رمہح داتن سیپ رک رہ یئگ

 

_________________________:- 

 

ا  ںیہک اک ، اکی ربمن اک ڈنچرا ۔ اہکں  ”

 

ح ٹ
م  
ج

زیت آفاز ںیم یتہک “ ےہ ہی وحنمس ااسنؿ ؟ 

فـ نت نف رکیت الفجن ںیم دالخ وہیئ ۔ وپرے الفجن ںیم اگنںیہ دفڑاںیئ ۔ الفجن 

 ۔ اخیل اھت ۔ فـ زیتی ےس نچک یک رطػ ڑبیھ
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ں ےک یتٹیتل اسرگ “ اامں آج ںیہن ےچب ںو ہی آپ اک اجیتھب ریمے اہوھتں ۔  ”

 درایمؿ یتہک وہیئ فـ نچک ںیم آیئ ۔ نچک ںیم ڑھکی راہمح ےن اےبنھچ ےس اےس داھکی

 ۔

 

 “ ؟ ایک وہا ےہ ںیہمت ”

 

ںیہن ںیم وپیتھچ وہں اس رھگ ےک اسرے رمد اہکں ےئگ ےھت وج اس ذلیل  ”

ااسنؿ وک اجیھب آپ ےن ےھجم الےن ےک ےئل ؟ فیہ رہ ایگ اھت اس داین ںیم ؟ اگمچدڑ ںیہک 

اقنب وک وھٹڑی رپ اکٹےئ فـ ہنم ںیم ااگنرے ےئل ہہک ریہ یھت“  ۔ اک  ۔ 

 

فـ الھجنھج ںیئگ“ سک یک ابت رکریہ وہ ڑلیک ؟  ”  ۔ 
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فـ قلح ےک لب الچیئ“ آري  ؿ ادمح دی ولزر یک ۔  ”  ۔ 

 

اےنپ بقع ےس اس یک رپوکسؿ آفاز انسیئ “ آراؾ ےس رہبے ںیہن ںیہ مہ ۔  ”

 آای اھت بج رعفہ وک اےنت ےصغ ںیم د ھک رک اس اک اانپ اسرا دی ۔ فـ اپین ےنیل نچک ںیم

 ۔ ہصغ اھجگ یک رطح ھٹیب ایگ اھت ۔ دؽ وک ڈنھٹک یس لم یئگ یھت

 

فـ دفونں اہھت اس یک رگدؿ “ ریما دؽ رکراہ ےہ ںیم اہمترا لگ دابدفں آري  ؿ ۔  ”

یک رطػ ےک رقبی ےل اجرک الچیئ ۔ آري  ؿ ےن دیجنسیگ ےس اےس داھکی رھپ رفجی 

 ۔ ڑبھ ایگ
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ایم ہی ڈشی ااسنؿ ےھجم یتپت دوھپ ںیم دفرہپ ےک اس فتق اہنت ڑسک ےک  ”

فـ اب اس یک رطػ ااشرہ رکیت ےبمل ےبمل “ انکرے وھچڑ رک اہیں الچ آای ےہ ۔ 

 ۔ اسسن ےنیل یگل ۔ راہمح ےن اکشیتی رظنفں ےس آري  ؿ وک داھکی

 

“ ف مدؾ رپ رھگ ےہ اس ےک دعب ۔ ڑسک ےک انکرے ںیہن اچیچ یلگ ےک ڑکن رپ ۔ د ”

 ۔ فـ اب اپین یک وبلت افر الگس اہھت ںیم ےئل اکفرٹن رپ ھٹیب راہ اھت

 

وج وز  ےہ ، وکیئ اےسی رکات ےہ الھب ؟ افر ایم ہی ہہک راہ اھت ااب وکڑے داؿ ےس ااھٹ  ”

فـ اب الگس وبلں ےس اگل رک اینپ رکسماٹہ اپھچ راہ اھت“ رک الےئ ںیہ ےھجم ۔   ۔ 

 

اوہنں ےن “ ااھچ سب رکف اب اہمتری دادی ےن نس ایل وت رھپ ہصغ رکںی یگ ۔  ”

 ۔ اےس ڈنھٹا رکےن یک وکشش یک
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اس ےن اتشگن اہشدت اےنپ ےنیس رپ “ فـ اب وز  ھجم رپ ہصغ رکںی یگ ؟ ھجم رپ ؟  ”

 ۔ ریھک

 

راہمح ےن اےس یہیبنت رظنفں ےس اےس داھکی“ رعفـ ۔۔۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ااکسرػ ےس نپ اکنیل ۔ آري  ؿ اب اکفرٹن ےس “  ۔ اھبڑ ںیم اجںیئ بس ”

 ۔ کیٹ اگلےئ اےس د ھک راہ اھت

 

ذلیل رکےک رھک دای ےہ ۔ رم اجؤں یگ ؟ ں رھپ مدر آےئ یگ ریمی آپ بس وک ۔  ”

وکیئ وز  ہنم ااھٹ رک اپت رک الچ اجات ےہ ۔ ” ایسـ ااکسرػ ےس اکی افر نپ اکنیل یئگ ۔  “ 
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اب وھٹڑی ےک ےچین ااکسرػ رپ یگل نپ اکنؽ ریہ یھت ۔ نپ ڑبڑباےت وہےئ فـ “ 

ے یہ ااکسرػ ہر ل رک رس ےس رگا

 

کلن

 

ي
 ۔ ےک 

 

اس ےک اپس ےس زگرےت وہےئ رعفـ ےن “ لکش تم داھک؟  اب مت ےھجم اینپ ۔  ”

 ۔ وھگر رک اےس داھکی

 

اس ےن رکسماےت وہےئ اہک“ ہمشچ ااترول ۔  ”  ۔ 

 

ولسںیٹ ومندار وہںیئاشیپین رپ “ ہنہ فـ ویکں ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ رظن ںیہن آفں ںو ؟ ں اےسی ۔  ”  ۔ 
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فـ اےس آںیھکن داھکیت ابرہ یلچ “ اّللّ وپےھچ مت ےس آري  ؿ ڈلب رٹلپ وپےھچ ۔  ”

 ۔ یئگ ، فـ رکسماےت وہےئ اےس اجات داتھکی راہ

 

راہمح ےن ےباچریگ ےس وپاھچ“ ویکں گنت رکےت وہ اےس ؟  ”  ۔ 

 

یچ ںیم اہکں گنت رکات وہں فـ وخد گنت وہاجیت ےہ ۔ دامغ وت فےسی وز  اس اک اچ ”

فـ اب وکد رک اکفرٹن ےس ارتا” زگن آولد ےہ ۔   ۔ 

 

اکی رشاریت اكسمؿ ےن اس ےک وبلں اک ااحہط ایک“ دسه  اجف مت ۔  ”  ۔ 

 

رشٹ ےک اکرل ااھٹ رک اتہک فـ نچک “ دسه ےن فاولں ںیم ےس ںیہن وہں ںیم ۔  ”

ابرہ الچ ایگ ےس  ۔ 
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اّللّ رکے اس یک ایٹھچں متخ رکدںی اس ےک رچیٹز ، اےس اگھب اگھب رک امردںی ، انس  ”

فـ اب ابعای ااترےت “ انس رک رہبا رکدںی ۔ حبص اشؾ ذلیل وہ ہی ۔ وحنمس ااسنؿ ۔ 

 ۔ وہےئ ڑبڑباریہ یھت

وہےئ اس  فـ ھچک افر رکیتكس یھت ایک ؟  ہی آري  ؿ اےس رکےن داتی ؟ وجاب وسےتچ

 ۔ ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے ےھت

 

_________________________:- 

 

اشؾ ےک اسےئ آہتسہ آہتسہ آامسؿ رپ اینپ اھچپ وھچڑ رےہ ےھت ، ےنھگ ابدولں ںیم 

رھگا وسرج رھگ وک ولٹ راہ اھت ۔ ےلین آامسؿ ےک انکرفں رپ آیشت رگن رکدای ایگ اھت ۔ 

ھت راصقں یھتوہا آامسؿ رپ اڑاؿ رھبےت رپدنفں ےک اس  ۔ 
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فـ بس اس فتق ویفس ےک رمکے ںیم وموجد ےھت ۔ ڈیب رپ ویفس افر احرث 

ےھٹیب ےھت ، ڈیب ےک اسےنم ریھک رکیس رپ اسنخ ء یھٹیب ںیھت افر فـ دفونں اؿ ےک ربارب 

ںیم دویار ےس کیٹ اگلےئ ڑھکے ےھت ۔ ایعد رپوکسؿ اس ےنیس رپ اہھت ابدنےھ ڑھکا 

ولسںیٹ ڈاےل ویفس وک د ھک راہ اھت افر فےفق فےفق ےس ایعد وک اھت ہكبج اہدی امےھت رپ 

 ۔ وھگری ےس وناز راہ اھت سج اک اقملب رپ وکیئ ارث ںیہن زپراہ اھت

 

اوہنں ےن وغبر اےس دےتھکی وہےئ وپاھچ“ ہی اہمترا آرخی ہلصیف ےہ ایعد ؟  ”  ۔ 

 

ےن اانپ داایں  اس ےن رفامربنداری ےس اابثت ںیم رس الہای ۔ اہدی“ یج اچوچ ۔  ”

 ۔ اپؤں اس ےک ابںیئ اپؤں رپ امرا ۔ فـ رکاـ رک رہ ایگ

 

فـ اب احرث یک رطػ وتمہج وہےئ“ افر مت احرث ؟  ”  ۔ 
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رکفادےتی ںیہ ؟ ں دفونں یک اشدایں ۔ رھپ مہ وبڑےھ آراؾ ےس زمے رکںی  ”

فـ رکسماےئ“  ے نشنیٹ رفی وہ رک ۔ ڑباھاپ ااھچ زگرے ںو ۔   ۔ 

 

 ےک رکچ ںیم امہرا احؽ افر لبقتسم دفونں ابتہ رکےن رپ ےلت وہےئ اےنپ ڑباھےپ ”

ایعد ڑبڑباای“ ںیہ ۔   ۔ 

 

اہدی ےن ہنم وسبرا“ افر مت اےنپ اسھت اسھت ےھجم وز  ٹیسھگ رےہ وہ ۔  ”  ۔ 

 

ی ریھک“ اھبیئ وہےن اک رفض ادا رکراہ وہں ۔  ”  
هی

اس ےن آفاز د  ۔ 

 

اس ےن رس کٹھج رک اہک“ اہلل مت ےسیج اھبیئ ےس اچبےئ رےھک ۔  ”  ۔ 
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فـ رکسماای ۔ اہدی اک دؽ ایک اھت فـ اس “ یف ااحلؽ اّللّ ےس اینپ السیتم یک داع رکف ۔  ”

 ۔۔ ڑھکفس ااسنؿ وک اکی دف وت ڑج یہ دے آج رگم

 

ووں ، وتسپولں “ اہدی ںیہمت وکیئ ارتعاض ےہ ایعد یک ابت ےس ؟  ”
 ٹ ک
ح

 

می

وتوپں ، 

 ۔ بس اک رخ اہدی یک رطػ وہا

 

اباب ارتعاض یہ ارتعاض ےہ ۔ ےھجم یب یب اے رک؟  ےہ اوز  ۔ رمع وز  ںیہن وہیئ  ”

اوز  اشدی یک ۔ ایعد یک ابوتں ںیم تم آںیئ ہی وت ےھجم وخش د ھک ںیہن اتکس ؟ ں ۔ 

ایعد ےن ینہک اس ےک ٹیپ رپ “ ریمی آزادی ربداتش اہکں وہیت ےہ اس ےس ۔ 

 ۔ امری ۔ فـ ٹیپ رپ اہھت رھک رک رکااہ
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اس فتق ےس اخومش اسنخ ء ےن اہک رھپ وتفق “ ےھجم وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ ۔  ”

اہدی یک اشدی دعب ںیم فےسی وز  رکین ےہ وت ہی اکؾ ” رکےک دفابرہ وگای وہںیئ ۔ 

اہدی ےن دصےم ےس اینپ امں وک “ اوز  رکےتیل ںیہ ۔ زپاھیئ وت وہیت ریتہ ےہ ۔ 

 ۔ داھکی

 

اےئاحرث رکسم“ سب رھپ ڈؿ وہایگ ۔  ”  ۔ 

 

ایعد ےن رکسمارک اہک ۔ اس یک یئھتک آوھکنں ںیم ؟ رایگض اک “ ابمرک وہ اہدی ۔  ”

 ۔ رصنع ارھبا

 

ویعش اھبیئ یک یٹیب ا؟ فہی ” بس ےن وچکن ےک اسنخ ء یک رطػ داھکی ۔ “ ا؟ فہی ۔  ”

فـ رکسماںیئ ۔ ایعد ےن یسنہ رفےنک “  ےھجم اہدی ےک ےئل ےلہپ یہ ایھچ  یتگ یھت ۔
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 ابںیئ اہھت یک یھٹم انب رک ہنم رپ ریھک ۔ اہدی ریحت ےس آںیھکن اھپڑے ےک ےئل

 ۔ اںیہن د ھک راہ اھت

 

وت رھپ دری سک ابت یک ےہ ۔ ےعمج فاےل دؿ بج مہ ایعد ےک اسھت اجرےہ ںیہ  ”

ویفس ےن ےلئسم اک لح اکنال“ فاہں وت اہدی ےک ابرے ںیم وز  ابت رکےتیل ںیہ ۔   ۔ 

 

فـ رفاہاسن “ ےس وت وپںیھچ ہک ےھجم ےلہپ ےس وت وکیئ دنسپ ںیہن ۔  اھبیئ ونہبں ےھجم ”

 ۔ وہا ۔ بس ےن افرپ ےس ےچین کت اس اک اجزئہ ایل

 

ڑلویکں ےک آ ے اگنہ وت اہمتری ایتھٹ ںیہن ےہ ہک ںیہک انیبیئ ہن یلچ اجےئ ،  ”

ویفس ےن دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ وپاھچ“ںیہمت ےسیک وکیئ ایھچ گل یتكس ےہ ؟    ۔ 
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فـ انمنمای“ اباب فـ وت رشاتف ےہ ؟ ں ریمی ۔  ”  ۔ 

 

بس اب احرث یک “ ریخ اےس وھچڑف ۔ ویفس اکی افر ہلئسم اقلب وغر ےہ ۔  ”

رطػ وتمہج وہےئ وج بل داوتنں ںیم دابےئ ھچک ےنہک ےک ےئل اافلظ ڈوھڈن رےہ 

اھ ےھت ۔ ایعد ےن وغبر اںیہن داھکی ۔ آیدنی اصبح اس ےک ےئل اکی این  ڑگ

 ۔ وھکدےن اجرےہ ےھت ، اس ےک دامغ ےن الؽ یتب الجیئ

 

اےس ادکیؾ داکچھ اگل اھت ۔ “ ںیم وسچ راہ اھت ایعد یک ینگنم ںیہن اکنح رکدےتی ںیہ ۔  ”

ینگنم وضفؽ رمس ےہ ” فـ ربی رطح اھکےنسن اگل ۔ اہدی ےن اس یک ھٹیپ اپھتپھتیئ ۔ 

“ ےہ مہ اکنح رکدںی دفونں اک ۔  اکی سج ےس وکیئ رہتش فوجد ںیم ںیہن آات ۔ رتہب

 ۔ فـ لسلسم اھکےتسن ایعد یک رطػ دےنھکی ےس رگسی رکرےہ ےھت
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اسنخ ء ےن اپین اک الگس اس یک رطػ ڑباھای ۔ اس ےن الگس اؿ ےس ےل “ اپین ۔  ”

رک وبلں ےس اگلایل ۔ اٹغٹغ اپین یپ رک اس ےن رہگی اسسن ےل رک الگس اسڈیئ رپ 

 ۔ راھک

 

اہدی ےک وپےنھچ رپ اس ےن اابثت ںیم رس الہای“ کیھٹ وہ اب ؟  ”  ۔ 

 

ویفس ےن رپوسچ ادناز ںیم اہک“ ہہک وت مت کیھٹ رےہ وہ فےسی ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن “ اینگنمں وت وٹٹ وز  اجیت ںیہ ، اکنح ےس اکی وبضمط رہتش وت اتنب ےہ ۔  ”

 ۔ وچکن رک اےنپ ابپ وک داھکی
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ےن دیمیھ آفاز ںیم رسوگیش یک ےسج اس “ وٹٹ وت اکنح وز  اجےت ںیہ اباب ۔  ”

 ۔ اہدی ےک العفـ بس ےننس ےس اقرص رےہ

 

اہدی ےن اےس وھگرا ۔ اس ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ“ ایعد پچ ۔  ”  ۔ 

 

اسنخ ء ےن دنكےھ ااکچےئ“ ےھجم اب وز  وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ ۔  ”  ۔ 

 

وخانیت ےس ۔ ےعمج فاےل دؿ رھپ اسنخ ء مت آج وفؿ رپ ابت رکول اس اعمےلم ںیم  ”

 “ ۔ رھپ اؿ یک رطػ ےس وجاب لم اجےئ ںو بج اجںیئ  ے فاہں

 

فـ اب رکیس ےس اےنھٹ ںیگل“ کیھٹ ےہ اھبیئ ۔  ”  ۔ 
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اہدی الھجنھج ایگ“ ںیہن بلطم امہرے اپس آزادی راےئ اک قح یہ ںیہن ےہ ؟  ”  ۔ 

 

ابےئاحرث ےن بل داوتنں ںیم د“ ایک رکف  ے راےئ دے رک مت ۔  ”  ۔ 

 

فـ ڑبڑباات وہا رمکے ےس “ حیحص ےہ یئھب ، ابلکل کیھٹ اجرےہ ںیہ آپ بس ۔  ”

لکن ایگ ۔ ایعد ےن اگنہ ااھٹ رک اکی رظن احرث وک داھکی اگنوہں ےک ےتلم یہ رسد 

رہمی یک اکی رہل احرث وک اےنپ ادنر دفڑیت وہیئ وسحمس وہیئ یھت ۔ اؿ رظنفں 

اہدی ےن اےس ہنم ےس اکنےنل ےس عنم ایک اھت فـ اینپ  ںیم بس ھچک یہ وت اھت ۔ وج اافلظ

 ۔ اگنوہں ےس اںیہن اتج ایگ اھت

انب ھچک ےہک فـ اخومیش ےس رمکے ےس لکن ایگ ۔ اس ےک ےھچیپ رمکے ںیم بیجع 

 ۔ ےبنیچ رکیت اخومیش لیھپ یئگ یھت
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_________________________:- 

 

 ؟ ایک لچ راہ ےہ دامغ ںیم ؟ امہ امہ ۔۔۔۔۔ ایسفنیت ولگ رکسما ویکں رےہ ںیہ ”

رعفـ ، ا؟ فہی افر اہسین اس ےک اپس ڈیب رپ ںیھٹیب“   ۔ 

 

لج نھب رک اہک ایگ“ ویکں ایسفنیت ولگ رکسما ںیہن  ےتک ؟  ”  ۔ 

 

“ ںیہن ، ایسفنیت ولگ سب دفرسفں وک نشنیٹ دےنی ےک العفـ ھچک ںیہن رکےت ۔  ”

 ۔ اہسین ےن دنكےھ ااکچےئ

 

یئگ ڈنھٹرکیل وکباس زپ  ”  “ ؟ 
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رعفـ “ دعف رکف اےس ہی اتبؤ سک ابت رپ رکسماریہ ںیھت ؟ دعس اھبیئ ۔۔۔۔۔۔   ”

 ۔ ےن ابت ادوھری وھچڑی

 

ےٹف ہنم ۔ ونر آریہ ےہ لک ابعد اھبیئ افر اربامیہ ےک اسھت ۔ ابت وہیئ ےہ اوز   ”

 “ ۔ اس ےس

 

وتفق ےک دعب ھچک وسےتچ اس ےن ااھچ وک ابمل اچنیھک رھپ ھچک “ ااھچاااا ۔۔۔۔۔۔۔  ”

فےسی ںیم وسچ ریہ یھت اچوچ دلجی ںیہن رکرےہ اشدی ” وہےئ آ ے وہیئ ۔ 

 “ ؟ ںیم

 

رمہح ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس داھکی“ ایک بلطم ؟  ”  ۔ 
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فـ اب ا؟ فہی یک رطػ وتمہج وہیئ“ ا؟ فہی دعسا اید ےہ ؟  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اہں فـ اھکری اک اھبیئ ”

 

، ابپ یک رمع یک اخوتؿ ےک ربمن رپ وکیسن رگن وٹؿ اگلیئ وہیئ اہں ۔ انتک ڈشی اھت  ”

اس ےن اید رکےت وہےئ اہک“ یھت ؟   ۔ 

 

 ، دتش اہنتیئ ںیم اے اجؿ اہجں رلزاں ںیہ ”

 “ ۔ ریتی آفاز ےک اسےئ ، ریتے وہوٹنں ےک رساب

 

رفیت وہیئ د ھک ول ۔ ںیم وت یتہک وہں دعس اھبیئ اک آںو اھچیپ اتپ رکفاول ےلہپ ۔ دعب ںیم  ”

اس ےن رہچے رپ وھجیتل ابولں یک ںیٹل اکؿ ےک ےھچیپ اڑںیس“ ہن آ؟  ۔   ۔ 
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رمہح ےن پت رک اہک“ دنبے اک ہنم ااھچ ہن وہ ؟ ں وت ابت یہ ایھچ رکاتیل ےہ ۔  ”  ۔ 

 

۔ فرہن ےھجم ایک ۔ ریمی الب ےس دعس اہیمش وہ ای  ںیم ربخدار رکریہ وہں رصػ ااھچ ”

اس ےن ڈیب رکافؿ ےس کیٹ اگلیئ“ دعس اطلسؿ ۔   ۔ 

 

وتہب ےہ یئھب آج لک یک وت لسن یک ریغت یہ رم یئگ ےہ ۔ ڑبے اھجمسںیئ وت  ”

ا؟ فہی ےن رمہح ےک ہنم  الھےن رپ وچٹ یک“ وچینس فرںو ہنم انب رک ھٹیب اجےت ںیہ ۔   

 ۔

 

اہسین سسجت ےس آ ے “ ںیم آپ یک اسس ایک یتہک ںیھت یب اامں ؟  اس اعمےلم ”

 ۔ وہیئ
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اہلل ےشخب ریمی اسس وک یتہک ںیھت ڑبفں یک ابوتں وک دؽ رپ ںیہن انیل اچےئہ ۔ فـ وت  ”

ڑبے ںیہ اھجمس؟  اؿ اک اکؾ ےہ ۔ ارگ زایدہ یہ وبھج ااھٹےن اک دؽ رکراہ ےہ وت 

 ےہ فـ ۔ ڑبی کین ںیھت ریمی اسس ، ہی اڈنیپسک رپ ےل ول فےسی وز  اکؾ اک ںیہن

اس ےن “ آج لک یک اسںیس وت االامؿ اظیفحل ۔ اسس ہن وہیئگ یلچ اسس وہیئگ ۔ 

 ۔ اکونں وک اہھت اگلےئ

 

ااملس ےن رمکے ےک “ ارگ ہی ڈراےم دنب وہےئگ وہں وت وساجؤ اب مت بس ۔  ”

 ۔ درفازے ےس اھجےتکن وہےئ اںیہن ڈاٹپ

 

یک لسن یک ۔ ڑبفں وک ڈایتٹن رھپیت ےہ ۔ ریغت یہ رم یئگ  ہی احتل ےہ آج لک ”

“ ےہ آج لک یک لسن یک ۔ وتہب یئھب وتہب ۔ وہب ےھجم ریمے رمکے ںیم ےل ولچ ۔ 
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ا؟ فہی ےن اہھت اہسین یک رطػ ڑباھای ۔ فـ اس اک اہھت اھتےنم ےک ےئل ڑھکی وہیئ ۔ 

ریہ ںیھت فزؿ ربرقار ہن  رعفـ ےن اینپ اٹگن چیب ںیم اڑایئ ۔ فـ دفونں وج آ ے ڑبھ

 ۔ رھک اپےن یک فہج ےس ہنم ےک لب ےچین رگںی

 

ا؟ فہی ےن رکاےتہ وہےئ دصا اگلیئ ۔ رعفـ افر رمہح یک “ اہےئ اف راب ونیم امرداتی ۔  ”

 ۔ اؿ یک احتل دےتھکی وہےئ یسنہ وھچیٹ یھت

 

انپ رس الہس فـ اؿ دفونں وک وکیتس اب ا“ وھتڑا اس فتق اکنؽ رک رماجؤ مت دفونں ۔  ”

 ۔ ریہ یھت

 

_________________________:- 

 



Novelnagri 527 

آامسؿ رپ ادنریھا رہگا وہراہ اھت ۔ اچدن ایسـ ابدولں ےک چیب ےس اھجاتکن اتسرفں ےک 

ٹ ا ں لیھک راہ اھت
ھکل

 

ی

 ۔ اسھت ا

  لسلسم تھچ وک وھگر راہ اھت ۔ د رگن یک دجدی رطز یک ینب 

 

 
فـ اےنپ ڈیب رپ ل

 ایتبں افر چیب ںیم وھجاتل ؟ زک اس فـ افونس ۔ اس ےن کلپ تھچ ، فلتخم یھجب وہیئ

 ۔ یکپھج ۔ داین اکی ےحمل ےک ےئل وھبری آوھکنں یک رظنفں ےس افلھج وہیئ

رمکے ںیم اھچیئ اخومیش وک ےتجب ومابلئ ےن وتڑا ۔ اس ےن ےبزاری ےس اہھت 

رکسماٹہ دفڑ یئگ ڑباھ رک ومابلئ ااھٹای ۔ ارکسنی رپ اگمگجےت ؟ ؾ وک د ھک رک وبلں رپ 

 ۔ ۔ اس ےن ومابلئ اکؿ ےس اگلای

 

اسحؿ یک یتکہچ آفاز وگیجن“ السؾ رگج ۔  ”  ۔ 

 

الخػ ومعمؽ آفاز ںیم رشارت اک رصنع اشلم ںیہن اھت“ فمکیلع االسلؾ ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ ںیہن آیئ ؟ ں دنین ”

 

افر اےنپ اس ےن ومابلئ وک ےیکت “ دنین ہن آےن یک فہج وفج ںیہن ھچک افر ےہ ایر ۔  ”

 ۔ اکؿ ےک چیب ںیم دابای

 

 “ ؟ ایک وہا ”

 

 “ ۔۔ ہتپ ںیہن ”

 

ولچ اتب؟  ںیہن اچےتہ وت ہلئسم ںیہن ےہ ۔ ریخ زمے یک ابت ونس ۔ ںیم اس فتق  ”

  وہں ۔ ریمے آ ے ےھچیپ داںیئ ابںیئ ذرا ذرا ےس افےلص 

 

 
اےنپ رھگ یک تھچ رپ ل
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ایسیہ ںیم اہنای آامسؿ ےہ افر ےس وھچیٹ وھچیٹ یچک دویارںی ںیہ ، ریمے افرپ 

فـ وج “ اتسرے وج ےھنن  ونگفں یک رطح اچدن اک ااحہط ےئک وہےئ ںیہ ۔ مت اتبؤ ؟ 

 ۔ اسحؿ یک یک یئگ رظنمیشک وک وصتر رکےن اگل اھت ایخولں ےس ابرہ آای

 

  وہں ، ریمے رس رپ د رگن یک تھچ  ”

 

 
اہیں اکی دنب رمکـ ےہ ، ںیم ڈیب رپ ل

رگن ےس ٹنیپ اےسی ایک ایگ ےہ ےسیج یسک ےن رپویفؾ ڑھچاک وہ ۔ چیب  ےہ سج رپ الؽ

ںیم اکی افونس ےہ افر ریما دؽ رکراہ ےہ ںیم ہی افونس یسک ےک رس ںیم دے 

فـ اب دیجنسـ اھت“ امرفں ۔   ۔ 

 

 “ ؟ سک ےک ”

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ ےہ وکیئ ۔  ”  ۔ 
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رمکفں ںیم وسےت وہےئ اسسن فےسی مت اریم ولگ ڑبے بیجع وہےت وہ ۔ دنب  ”

 “ ؟ ںیہن اتٹھگ

 

ریمے دادا وحیلی یک یلھک تھچ رپ اچراپیئ اھچب رک ےلھک آامسؿ ےلت وس رےہ ںیہ  ”

اسحؿ ! اریم رضفر وہےگن مہ رگم اغلری ںیہ ، ذرا رفایتی مسق ےک ولگ ںیہ ۔ ںوؤں 

اس “ ۔ ےس آےئ وہےئ ، اینپ یلھچپ زدنیگ وک وھبےل ںیہن ںیہ ہن یہ وھبںیل  ے 

 ۔ ےن رہگی اسسن یل

 

 “ ۔ مت وز  ےلچ اجؤ افرپ رھپ ۔ ےلھک آامسؿ ےلت وسےن اک اانپ زمہ ےہ ”
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اعمػ رکف ےھجم ۔ دنبہ ےلہپ یہ اانت دؽ وسز ےہ ڑچںیلی دؽ دے ںیھٹیب وت اجؿ  ”

 “ ۔ ےس اجؤں ںو

 

 “ ۔ دنبہ وخش وہاجےئ رگم وخش مہف ہن وہ ”

 

 اٹپ ڈاالگ ؟ زپ یئگ ڈنھٹک دؽ ںیم ؟ لچ اب وساج امر ایل فیہ رپاےن زامےن اک اسھگ ”

“ زایدہ ےبزعیت وہیئگ ایک ؟ ” دفرسی رطػ ےس ھچک دری اخومیش اھچیئ ریہ ۔ “ ۔ 

 ۔ رشری اكسمؿ ےن اس ےک وبلں اک ااحہط ایک

 

فـ رفاہاسن وہا“ تہب زایدہ ۔۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ رشؾ وت رھپ وز  ہن آیئ ”
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 “ ۔  ےہد ھک آري  ؿ اب وت زایدیت رکراہ ”

 

اس ےن اکلہ اس ےتسنہ وہےئ ومابلئ اکؿ ےس اٹہای“ ااھچ کیھٹ ےہ ۔ وساجف اب ۔  ”  

 ۔

 

ا  ںیہک اک ۔ اکی ربمن اک ڈنچرا ااسنؿ ۔ ولزر ، ذلیل ۔  ”

 

ح ٹ
م  
ج

اس ےن “ وحنمس ااسنؿ ، 

 ۔ امستع ےس زگرےت اافلظ نس رک رھجرھجی یل یھت

رکاتکس ےہ الھب ؟ وسوچں یک زد  وکیئ اےنت ایپرے اافلظ اےس انسےن یک رجات ےسیک

ـ ےبربخ راہ  ۔ ںیم بک اس یک آھکن یگل ف

 ےبربخی اکی دؿ ےبربخی ےس یہ اجؿ  یتی ےہ ۔ زتاپ زتاپ رک ، ااچکن افر دالہ رک

 ۔۔
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_________________________:- 

 

رات وک اہدی اےس رھگ وھچڑےن آای اھت ، احرث اک یف ااحلؽ آےن اک وکیئ ارادـ ںیہن اھت 

 فـ ںوڑی فںیہ وھچڑ آای اھت ۔ وپرچ ےس لکن رک فـ دفونں اب رھگ ےک ادنرفین ےصح وت

یک رطػ ڑبےھ ۔ الفجن ادنریھے ںیم ڈفاب اھت ۔ دفونں ےن ریحت ےس اکی 

 ۔ دفرسے وک داھکی

 

فـ ریحاؿ وہا ۔ رپیپز یک فہج ےس فـ آج لک دری ےس وس ریہ یھت “ لمحم وس یئگ ؟  ”

ر ےئک انب اس اک وس؟  دفونں وک بیجع اگل اھتافر اب اؿ ےک آےن اک ااظتن  ۔ 

 ۔ نچک ںیم وہیت ٹھک ٹپ یک آفاز رپ فـ نچک ںیم آےئ
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المزہم وک اخپ  ےنہک یک اعدت اؿ بس ںیم نپچب “ ہشیع اخپ  لمحم وس یئگ ےہ ایک ؟  ”

 ۔ ےس یھت

 

کیب  “اتپ ںیہن اٹیب ، فـ وت اوکسؽ ےس آےن ےک دعب ےس رمکے ےس یہ ںیہن یلکن ۔  ”

 ۔ فتق دفونں یک اشیپوینں رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ

 

اہدی ےن اشیپین “ آج اےس اوکسؽ ےس ےنیل ںیم ںیہن ایگ اھت ، ڈراویئر وک اجیھب اھت ۔  ”

ےتلسم وہےئ اہک ۔ ایعد ےن وچکن رک اےس داھکی رھپ وفرا افرپ یک رطػ اجیت 

ےک ےھچیپ اكپل ۔ اےنپ رمکے ےک ربارب ںیم  ڑیسویھں یک رطػ اھبںو ۔ اہدی وز  اس

لمحم ےک رمکے ےک اپس چنہپ رک اس ےن درفازـ اٹھکٹھکای ۔ اکی ابر ، دف ابر وجاب ہن 

 ۔ ےنلم رپ اس ےن رپاشیین ےس اہدی وک داھکی
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اہدی اس یک ابت “ لمحم ےک رمکے یک اچیب ریمی اسڈیئ لبیٹ یک دراز ںیم ےہ ۔  ”

ایگ ۔ ھچک دری دعب فـ اچیب اہھت ںیم ےیل ابرہ آای افر الک ھجمس رک اس ےک رمکے ںیم 

 ۔ ںیم اچیب امھگیئ ۔کلک یک آفاز ےس درفازـ لھک ایگ ۔ ایعد وفرا ادنر یک رطػ ڑباھ

 

ڈیب رپ اٹںیگن ےچین اکٹل رک رس اکھجےئ یھٹیب لمحم ےک اکونں ںیم اس ےک “ لمحم ۔۔  ”

 وہےئ ، وبلں وک وہ ےت وہےئ اس ےن اھبیئ یک رکفت آزیم آفاز زپی ۔ اہوھتں وک ےتلسم

 ۔ آرگ  طبض رکےن یک وکشش یک

 

فـ اس ےک اسےنم ونٹھگں ےک لب ےچین اھٹیب ۔ وھٹڑی ےس ۔ ا “ لمحم ایک وہا ےہ ؟  ”

 ۔ رک اس اک اکھج رہچہ افرپ ایک

ایسـ ےلھک ابؽ ، الؽ وہیت آںیھکن ، الگیب ںوؽ افر اؿ رپ ےٹم ےٹم ےس آرگ فں ےک 

زمدی رپاشیؿ رکےئگ ےھتاشن؟ ت اےس   ۔ 
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اس ےک ہنم ےس یکسس یلکن یھت ۔ طبض ےک دنبنھ وتڑیت فـ آرگ  “ لمحم ۔۔۔  ”

اہبیت اس ےک ےنیس ےس گل یئگ یھت ۔ فـ دنچ ےحمل احالت وک ےنھجمس یک وکشش رکات راہ 

رھپ دریھے ےس ولہپ ںیم رگے اہھت ااھٹ رک اےس وخد ےس اگلای اھت وج اب ےتکسس 

ریہ یھت ۔ اہدی بل  اتلچ وہا رپاشیین ےس دفونں وک د ھک راہ اھتوہےئ آرگ  اہب  ۔ 

 

اس ےن ویکچہں ےک “ آیب ۔۔۔۔۔ ریمی یطلغ ۔۔۔۔۔ ںیہن یھت ۔۔۔۔۔  ”

 ۔ درایمؿ وبےنل یک وکشش یک

 

فـ اب اس اک رس الہس راہ اھت ۔ اکیف دری دعب بج اس ےک “ رف؟  دنب رکف لمحم ۔۔۔  ”

ایعد ےن آراؾ ےس اےس وخد ےس اگل ایکآرگ فں ںیم یمک آیئ وت   ۔ 
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اس ےن الچن وہٹن داوتنں “ آیب ںیم ےن ۔۔۔۔۔۔ چس ںیم ھچک ںیہن ایک اھت ۔  ”

 ۔ ںیم دابےئ ےتگیھب راسخرفں ےس یفن ںیم رس الہای

 

فـ اس ےک رہچے رپ آےت ابؽ اٹہ راہ اھت ۔ “ آیب یک اجؿ اتبؤ وت یہس وہا ایک ےہ ؟  ”

 

ک

ر  ںیم اہدی اھگنسر زیم ےس 
ح 
 
کی

ر  ااھٹ الای رھپ آراؾ ےس اس ےک رھکبے ابولں وک 
ح 
 
ی

 دیق ایک ۔ اس ےنالؽ وہیت آوھکنں ےس اکشیتی رظنفں ےس اہدی وک داھکی رھپ ایعد وک

 ۔

 

اس ےن رس اکھجي   ۔ فـ انسےٹ ںیم رہ ایگ اھت ۔ دؽ ےسیج یسک “ رچیٹ ےن ڑپھت امرا ۔  ”

یب وہےت راسخر رپ یکٹ ںیھت سج رپ ےن یھٹم ںیم ڑکج ایل وہ ۔ اگنںیہ اس ےک الگ

 ۔ آرگ فں ےک اشن؟ ت ےھت
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اہدی “ آیب ںیم ےن ھچک ںیہن ایک اھت ۔۔ سم ۔۔۔۔ سم وک طلغ یمہف وہیئ یھت ۔  ”

 ۔ ےن اپین اک الگس اس یک رطػ ڑباھای اھت ۔ اس ےن یفن ںیم رس الہای

 

اہھت ےک اوگنےھٹ  اس ےن داںیئ“ مت ےن سم وک اتبای ہک اںیہن طلغ یمہف وہیئ ےہ ؟  ”

 ۔ ےس اس ےک آرگ  اصػ رکےت وہےئ اہک ۔ لمحم ےن یفن ںیم رس الہای

 

ایعد “ ےھجم اگل اہدی اھبیئ آںیئ  ے فـ ابت رکںی  ے ۔۔۔۔ رگم فـ ںیہن آےئ ۔  ”

 ۔ ےن اگنہ ااھٹ رک اہدی وک داھکی وج اب رشدنمہ رشدنمـ اس ڑھکا اھت

 

 ۔  افرپ ااھٹایاس اک اکھج رس“ لمحم ۔۔۔ ادرھ دوھکی ۔ ”
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ںیہمت اینپ رچیٹ ےک اسےنم اینپ وپزنشی وخد رئیلک رکین یھت ۔ ارگ اہمترے اھبیئ  ”

 “ ؟ وہےت یہ ہن وت بت مت ایک رکںیت

 

آرگ  رھپ ےس آوھکنں ںیم عمج وہےن ےگل“ آیب ۔۔۔  ”  ۔ 

 

لمحم بج کت مت وخد اےنپ ےئل ھچک ںیہن رکف یگ وت وکیئ افر ےسیک رکے ںو ؟ مت  ”

یتہ وہ ہک مہ اہمترا اسھت دںی ہشیمہ وت بس ےس ےلہپ ںیہمت وخد اانپ اسھت دانی وہںو اچ

۔ ںیہمت راںیہ ومہار رکین ںیہ اؿ ولوگں ےک ےئل وج اہمترے ےئل آےت ںیہ ۔ 

 ؟ کیھٹ

حبص مت اوکسؽ اجؤ یگ ، رپیپ ےک دعب اینپ رچیٹ ےس ولم یگ ، اؿ ےس ابت رکف یگ وج وز  

 ۔ اہں ارگ رھپ وز  رچیٹ ھچک یتہک ںیہ وت ںیمہ اتبؤ یگ ۔ مہ وخد طلغ یمہف ےہ دفر رکف یگ
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اس ےن الپؿ “ د ھک ںیل  ے ۔ رگم اےنپ ےئل یلہپ وکشش مت وخد رکف یگ ۔ کیھٹ ؟ 

 ۔ رتہ ب دای ۔ فـ اابثت ںیم رس الہیئگ

 

فـ اب اس ےک اسےنم ےچین “ اپلگ ڑلیک رف رف رک احتل رخاب رکدی ےہ اینپ ۔  ”

ےس اےس د ھک راہ اھت ۔ لمحم ےن آوھکنں ےس اہدی یک رطػ ااشرہ ایک ۔ اھٹیب یگفخ 

 ۔ ایعد ےن دنكےھ ااکچدےئ

 

فـ اس ےک ںوؽ رپ یکٹچ رھبات ابرہ الچ ایگ ۔ اہدی “ ابرہ ااظتنر رکراہ وہں آاج؟  ۔  ”

 ۔ رہگی اسسن ےل رک اس ےک ربارب ںیم اھٹیب

 

 “ ۔ آیئ امی وسری لمحم ”
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اس ےن اتدیئ اچیہ“ ؟ ں اےسی ؟  آدنئـ ںیہن رکںی  ے ”  ۔ 

 

اس ےن یفن ںیم رس الہای ۔لمحم ےن رکسماےت وہےئ اس ےک “ یھبک ںیہن ، اکپ ۔  ”

 ۔ اہھت ےس اپین اک الگس ایل رھپ اپین ےنیپ یگل

 

 “ ؟ اب اتبںیئ ویکں ںیہن آےئ ےھت ےھجم ےنیل ”

 

 ہی ہصغ رکات ، ہن اس ےک اہمترا آیب ، ہن ہی حبص رھگ آات ہن ںیم اس ےس ابت رکات ، ہن ”

ذنہ ںیم اطیشؿ الپؿ انبات ، ہن ہی اشدی ےک ےئل رشط راتھک ، ہن اباب ےھجم رمکے ںیم 

البےت ہن یہ امہری گنٹیم وہیت افر اس گنٹیم اک رزٹل وخانفک وز  ہن اتلکن افر ہن 

“  ۔ یہ وبجمرا رپاشیین یک فہج ےس ےھجم ںیہمت کپ رکےن ےک ےئل ڈراویئر وک انجیھب زپات

 ۔ اس ےن لیصفت اتبیئ
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 ۔  دہ رگن آںیھکن ڑیکسی ںیئگ“ افر گنٹیم اک رزٹل ایک الکن ؟  ”

 

اس ےن ہنم وسبرا ۔ لمحم ےن “ اہمتری اکی اسھت دف اھبایھبں آریہ ںیہ ۔  ”

 ۔ ریحت ےس آںیھکن اھپڑے اےس داھکی

 

ےچین ےس ایعد یک آفاز انسیئ دی“ ںیم ااظتنر رکراہ وہں !!!  ”  ۔ 

 

اہدی اس اک اہھت اھتاتم ڑھکا وہا“ ولچ اب دعب ںیم ریحاؿ وہ؟  ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن وجش ےس اہک“ اّللّ اّللّ اھبیئ ںیم تہب وخش وہں ۔  ”  ۔ 
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اھبویئں ےک لبقتسم اک ڑیبا رغؼ وہےت د ھک رک ہہک ریہ وہ اھبیئ ںیم تہب وخش  ”

اہدی ےن اس یک لقن ااتری“ وہں ۔   ۔ 

 

اؿ یک یکلہ وہیت آفازںی رمکے اک درفازہ “ ت ںیہن ےہ ۔ اھبیئ اب ایسی وز  اب ”

 ۔ دنب وہےت یہ ابلکل متخ وہںیئگ

 ۔ اخیل رمکے ںیم اب اخومیش ےن ریسبا رکایل اھت

 

_________________________:- 

 

اہقین ےن ڈیب رپ ےتھٹیب وہےئ اہک“ اعدی تہب رشاریت وہات اجراہ ےہ احرث ۔  ”  ۔ 
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فـ رشارات “ ، آپ اچیتہ ںیہ فـ وز  رشفی وہ زفہج رتحمہم ؟ اولکات اٹیب ےہ ریما  ”

 ۔ رکسماےئ

 

اس اک وت وکیئ وصقر یہ ںیہن ےہ ، ابپ رپ ایگ ےہ ۔ لکش ف وصرت ںیم وز  اعدات  ”

اہقین ےن آںیھکن امھگںیئ“ ںیم وز  ۔   ۔ 

 

رمکے ےک درفازے ےس اعدی ےن رس اکنال ۔ احرث “ اباب ےنلج یک وب آریہ ےہ ۔  ”

اےس وھگرا ۔ فـ دنكےھ ااکچات وہا ادنر آایگ ۔ ڈیب رپ ڑچھ رک اؿ یک وگد ںیم ھٹیب ےن 

 ۔ رک اؿ ےک ےنیس رپ رس راھک

 

 “ ؟ اہیجن وت آیدنی اصبح اکشںیتی نس رےہ ںیہ ریمی ”
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 “ ۔ اکی اکؿ ےس نس رک دفرسے ےس اکنؽ راہ وہں اعدی اصبح ”

 

اہقین ےن اںیہن وھگری ےس ونازا“ احرث !!!  ”  ۔ 

 

اس ےن اکی اہھت اؿ یک “ آںیھکن افر اکؿ دفونں دنب آیدنی اصبح !  ”

 ۔ آوھکنں رپ ہكبج دفرسا اؿ ےک اکؿ رپ راھک

 

اوہنں ےن رسوگیش یک“ اٹیب وخد وز  امر اھکؤ  ے ےھجم وز  الھکف  ے ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ“ اھک ےئیجیل ںو ےٹیب ےک ےئل اانت وت رکیہ  ےتک ںیہ ۔  ”  

 ۔
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اہقین ےن اس اک ابزف ۔ ا رک اےس اےنپ اپس اھٹبای“ ادرھ آف مت ذرا ۔  ”  ۔ 

 

 “ !! تہب وبےنل گل ےئگ وہ ”

 

ںیکلپ یکپھج ںیئگ“ ا؟  وضفؽ وھتڑی وباتل وہں ۔  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن اس اک اکؿ ےتچنیھک وہےئ اہک“ وپرے ابپ رپ ےئگ وہ ۔  ”  ۔ 

 

اہقین اک ہنم ریحت ےس الھک ۔ “  ۔ اوسفس آیدنی اصبح اےنپ ابپ رپ ںیہن ےئگ ”

 ۔ احرث ےن وفرا اےس اہقین ےک اپس ےس ااھٹای

 

 “ !! ٹپ اجؤ  ے ایر اب اینپ امں ےس ”
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اس ےن اتشگن اہشدت اےنپ وہوٹنں رپ ریھک ۔ احرث “ ااھچ ںیم پچ !!  ”

 رکسماےت وہےئ اےس د ھک رےہ ےھت ہكبج اہقین اےس وھگرےن ںیم رصمفػ ںیھت

 ۔

۔۔۔ یہ یہ ۔۔ آہتسہ آہتسہ ےتسنہ وہےئ فـ ادکیؾ رگدؿ ےھچیپ رگا رک سنہ دای یہ یہ 

 ۔ اھت

 

احرث ےک ےنہک رپ فـ اب یسنہ ےس ولٹ وپٹ “ اعدی رٹنکفؽ ۔ ٹپ اجؤ  ے ۔  ”

 ۔ وہراہ اھت

 

فـ اےس وھگرےت وہےئ اب اےنپ ومابلئ یک رطػ “ اہمترا ھچک ںیہن وہاتکس ۔  ”

 ۔ وتمہج وہےئ وج ےنجب اگل اھت
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ومابلئ اکؿ ےس اگل رک یسک یک ابت ےتنس وہےئ اؿ ےک وبلں ےس اكسمؿ اغبئ وہیئ 

 ارھبی ۔ فـ زیتی ےس ابرہ یک رطػ اھب ے ۔ اہقین افر 

 

 

 

 

۔ آوھکنں ںیم ےبي

اعدی ےن ریحت ےس اںیہن داھکی رھپ اؿ ےک ےھچیپ رمکے ےس ےلکن ۔ احرث وھتڑی 

ـ دفونں ؟ یھجمس ےس رھگ ےک دنب دری دعب یہ ںوڑی ےل رک رھگ ےس اجےکچ ےھت ۔ ف

 ۔ درفازے وک د ھک رےہ ےھت

افر رھپ فـ رات اؿ دفونں یک زدنیگ ںیم یلہپ رات  یھت وج اوہنں ےن احرث 

 ۔  آیدنی ےک ااظتنر ںیم اکیٹ یھت

 

_________________________:- 

 

 ، اخومیش وز  ینتک اخومش وہیت ےہ ؟ ں

 ؟ یھبک یتخیچ الچیت اخومیش وک انس ےہ
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ےتہک ںیہ اخومیش تہب اخومش دنسپ ےہ رگم ںیم ےن یھبک وز  اخومیش وک اخومش 

 ۔ ںیہن داھکی

رہ اخومیش ےک ےھچیپ وظفلں اک وطافؿ رباپ وہات ےہ ، رہ رکسماٹہ ےک ےھچیپ رھکبا 

ااسنؿ وہات ےہ ، رہ زدنیگ ےک ےھچیپ ومت وہیت ےہ افر رہ ومت ےک ےھچیپ فہج وہیت 

 ۔ ےہ

ےبفہج آیئ ےہ الھب یھبک ومت وز   ؟ 

ریمے اافلظ ےبرطب ںیہ ، ریمی ابوتں اک وکیئ وہفمؾ ںیہن ےہ ۔ ریمے ےبرطب 

اافلوظں یک وکیئ رتہ ب ںیہن ےہ ، الھب وج وخد ےبرتہ ب وہ اس ےک اافلظ ےسیک 

 ؟ رتہ ب ےس وہ ےتک ںیہ

ریمی ابوتں ےک وکیئ اتفلی ںیہن ےہ ویکہکن ںیم یسک وک اانپ آپ ےنھجمس ںیہن دانی 

اچاتہ ۔ ںیم اینپ اتفلی ںیہن اچاتہ ۔ ںیم یسک رپ اانپ آپ آاکشر ںیہن رک؟  اچاتہ ۔ بج 

 ؟ داین ںیم زہارفں ولگ انمقف ںیہ وت ںیم ومنم ےسیک رہ اتکس وہں
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احالہکن ںیم انمتقف ںیہن رکات ، ںیم رکسما رک ولوگں وک دوھہک ںیہن داتی رگم ںیم 

آپ وک دوھہک داتی وہں ۔ ریمی رہ اسسن وز  انمقف وہں ویکہکن ںیم یج رک اےنپ 

رسد ےہ ، ریمی آںیھکن یلین ںیہ یسک یمج وجیئ لیھج یک امدنن ؛ رعہص وہا ریمے دؽ 

 : ںیم رفنت ای تبحم ےسیج یسک وز  ذجےب ےن آگ ںیہن اگلیئ  ۔ حیحص ےتہک ںیہ ولگ

اانپ آپ اعدی اانت رسد وہاکچ ےہ ہک اب اےس دےنھکی ، ےننس افر وسےنچ فاےل وک وز  

 ۔ اتمج وہا وسحمس وہات ےہ

ںیم یسک وک اانپ رمہاز ںیہن انبات ، اے رقاطس مت وخش تمسق وہ  ہکل وخش تمسق 

رتنی وہ ہک سج رپ ایعد آیدنی رعػ اعدی رہمابؿ وہا ےہ افر اانت رہمابؿ وہا ےہ 

 ۔ ہک اہمترے د وک وز  ایسـ ںیم دبؽ دای ےہ

 اچاتہ وہں ویکہکن ںیم ںیہن اچاتہ رہ د ریمی ںیم اینپ ذات ےک اصحر ںیم دیق رانہ

 ؟ فہج ےس ایسـ وہ ۔ ایک وکیئ رسیئم وز  وہاتکس ےہ
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ایک وکیئ د افر ایسـ ےک درایمؿ ںیم وہاتکس ےہ ؟ ااسنؿ رسیئم اھت بت بج فـ 

ااسنؿ اھت ۔ آج اک ااسنؿ ااسنؿ ںیہن ڑیھبای ےہ ، وت ےط وہا ہک ااسنؿ رم ایگ ےہ افر 

رپ وکیئ فوجد رسیئم ںیہن ےہ اس زنیم  ۔ 

د ایسـ وہےت اجرےہ ںیہ افر ایسیہ رہگی وہیت اجریہ ےہ ۔ ایک وکیئ اچدن یتٹٹ 

 ؟ اتکس ےہ ای اتسرہ

اتسرے وت وٹٹ اجےت ںیہ افر اچدن وز  دادغار ےہ ۔ ایسیہ رہ ہگج لیھپ یئگ ےہ ، داین 

وہریہ ےہ لپ لپ افر ہحمل ہحملکیلب وہؽ نب یکچ ےہ ۔ د اک الگ دابیت ایسیہ وج رہگی   

 ۔۔۔۔۔

 ، اس دسی ریسبا تم رک؟ 

 ۔ اہیں سلفم وہ؟  ںویل ےہ

 ، اہیں اےھجل اےھجل رفپ تہب

 ، رپ ایلص مک رہبفپ تہب
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 ؟ اس ڑیپ ےک ےچین ایک رانک

 ۔ اہجں اسہی مک ، دوھپ تہب

 ۔ اہیں رہ اک ابت رنایل ےہ

 ، اس دسی ریسبا تم رک؟ 

 ۔ اہیں سلفم وہ؟  ںویل ےہ

 

 “ ایعد آیدنی ”

 “ اعدی”

 ۔۔

_________________________:- 
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فـ دنین ےس وبلھج آںیھکن ےئل ڑیسایھں ارت ریہ یھت بج الفجن ںیم اھچیئ ریغ 

ی ۔ اکی اگنہ اخیل الفجن رپ ڈاؽ رک فـ 

ھک

 

ھی

 

ی

ومعمیل اخومیش وک وسحمس رکےک 

 ۔ ڑیسایھں ارتیت ےچین آیئ

 ، اب اہکں ےھت بس ؟ فـ بل داوتنں ںیم اس فتق بس وک  ںیہ وہ؟  اچےئہ اھت

دابےئ نچک ںیم آیئ ۔ نچک ںیم دالخ وہےت یہ اسےنم اک رظنم د ھک رک فـ رگےت 

 ۔ رگےت یچب یھت

 

آري  ؿ یک دیجنسیگ ےس رھبوپر آفاز رپ اس ےن ریحت “ آراؾ ےس ، د ھک رک ولچ ۔  ”

؟ ہتش ایتر رک ےک رھک دای ےس اےس داھکی رھپ وپرے نچک رپ اگنںیہ دفڑاںیئ ۔ اکفرٹن رپ 

ایگ اھت افر اب فـ وچےہل ےک اپس ڑھکا رپاےھٹ انب راہ اھت ۔ ےقیلس ےس رہ اکؾ رکات فـ 

 ۔ وھتڑا فلتخم گل راہ اھت آج
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 یک تیفیك ںیم یھت“ ؟ ہتش مت ےن انبای ےہ ؟  ”

 

 

 

 

فـ اوز  وز  ےبي  ۔ 

 

اکی یظفل وجاب افر آري  ؿ“ اہں ۔  ”  !!! 

 

 “ ؟ ویکں ”

 

است ےس آھٹ دؿ ںیہ رمہح یک اشدی ںیم ، اس یک اشدی ںیم وت ںیم رشتک  ”

ںیہن رکاتکس وساچ آج آرخی یٹھچ ےہ اشؾ کت الچ اجؤں ںو ںیم ، وت ؟ ہتش رکفااتیل 

ا؟ فہی وک اس یک ابںیت مضہ “ وہں بس وک ۔ ہی وسیج اک ولحـ اخص رمہح ےک ےئل ۔ 

 ۔  اک الگس وبلں ےس اگلایرکےن ںیم دتق وہریہ یھت ۔ اس ےن اپس زپا اپین

 

اس ےن اپین یپ رک وپاھچ“ ابیق بس اہکں ںیہ ؟  ”  ۔ 
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اس ےن رپااھٹ وتے ےس ااتر “ ڈاگننئ رفؾ ںیم ۔ مت وز  اجؤ ںیم سب اوز  آای ۔  ”

رک وچاہل دنب رکےت وہےئ اہک ۔ فـ وکشمک اگنوہں ےس اےس دیتھکی نچک ےس لکن رک 

 ۔ ڈاگننئ رفؾ ںیم آیئگ

 

بس وک السؾ رکیت فـ رکیس چنیھک رک رعفـ ےک ربارب ںیم ھٹیب یئگ“ مکیلع ۔ االسلؾ  ”  ۔ 

 

اس ےک وساؽ رپ رعفـ ےن اربف ااکچ رک اےس داھکی“ مت اکجل ںیہن ںیئگ ؟  ”  ۔ 

 

متخ اکجل ریما ۔ رزٹل آاجےئ رھپ ویوینریٹس اجؤں یگ اب ۔ اّللّ اک رکش ےہ ےتیج  ”

ایئفـ رکسم“ یج ویوینریٹس دوھکیں یگ ۔   ۔ 
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فـ اب رسربایہ رکیس رپ ےھٹیب اراغمؿ یک رطػ “ دادا ہی آج ایک وہراہ ےہ ؟  ”

 ۔ وتمہج وہیئ

 

اوہنں ےن دنكےھ “ ہتپ ںیہن ںیم وخد ھجمس ںیہن اپراہ ڈی اسی یپ اصبح ۔  ”

 ۔ ااکچےئ ۔ یھبت آري  ؿ ادنر دالخ وہا

ـ اھک؟  لبیٹ رپ اگل رک اب رکیس رپ ھٹیب راہ  اھت ۔ بس اھک؟  رشفع وھتڑی دری دعب ف

رکےکچ ےھت ۔ اس ےن رپااھٹ ااھٹےن ےک ےئل اہھت ڑباھای وت رظن رعفـ رپ یکٹ وج سب 

 ۔ اپین یہ ےئپ اجریہ یھت

 

 “ ؟ ؟ ہتش ںیہن رکریہ مت ”
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اس ےن رسوگیش “ ںیہن ، آري  ؿ اک وکیئ دنی اامیؿ ےہ ایک الھب ؟ زرہ الم دای وہ وت ؟  ”

 ۔ یک

 

اک رخہچ ںیہن رکفں ںو رعفـ  ہکل رھچم امرےن فاےل  اہمترے ےئل ںیم زرہ ”

فـ رکسماای رھپ وناپ  وتڑ رک ہنم ںیم راھک ۔ فـ رس کٹھج “ ارپسے ےس اکؾ الچفں ںو ۔ 

 ۔ رک رھپ ےس اپین ےنیپ یگل

 

اس ےن ولحـ اس یک ٹیلپ ںیم ڈاال ۔ رمہح “ رمہح ہی وھکچ اخص اہمترے ےئل ۔  ”

ہنم ںیم راھک ۔ آري  ؿ اب اجیتچن رظنفں ےس ےن رکسماےت وہےئ وناپ  انب رک 

اےس د ھک راہ اھت ۔ وناےل ےک ہنم ںیم ر ےتھ یہ اےس ااکبیئ آیئ یھت ۔ فـ ہنم رپ اہھت 

ریتھک وفرا فاہں ےس اھبیگ یھت ۔ بس ےن ریحت ےس اےس داھکی رھپ آري  ؿ وک وج 

 ۔ زمے ےس ولحـ اھک راہ اھت
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 “ ؟ ولحـ اسیک انب ےہ دادی ”

 

رعہشی رکسماںیئ“ دتس ےچب ۔ تہب زرب ”  ۔ 

 

رعفـ ےن ا؟ فہی ےک اکؿ ںیم “ ولحے ںیم ھچک ںیہن اھت وت رمہح وک ایک وہا ؟  ”

 ۔ رسوگیش یک

 

اسھت یہ اکی اتجیت “ ہی وسانچ لقع فاولں اک اکؾ ےہ رعفـ مت سب اپین ویپ ھٹیب رک ۔  ”

 ۔ اگنہ اس رپ ڈاؽ رک فـ دفابرہ ؟ ہتش رکےن ںیم رصمفػ وہایگ
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ا؟ فہی ڑبڑبایئ ۔ رعفـ ےن رہگی اسسن “ اطیشؿ ےہ ہی ، ھچک وز  رکاتکس ےہ ۔  ”

 ےتیل وہےئ اپین اک الگس وبلں ےس اگلای ۔ آج اک ؟ ہتش وت فےسی وز  بیصن ںیم ںیہن اھت

 ۔

 

_________________________:- 

 

وپری رات یک ےبوخایب یک فہج ےس رسخ وہیت آوھکنں ںیم وہےت  نل ےک 

ااسحس وک رظنادناز رکات فـ الفجن ںیم آای ۔ وصےف رپ ےھٹیب احرث یک رطػ دےھکی 

انب فـ نچک یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ احرث ےن اابخر ےچین رک ےک اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی وج 

ےس لکن راہ اھت اب اپین یک وبلت افر الگس اہھت ںیم ےئل نچک  ۔ 

 



Novelnagri 560 

االطع دی یئگ ۔ اس ےک ڑبےتھ مدؾ ےمھت ۔ اس ےن رک رک “ آج ہعمج ےہ ۔  ”

اںیہن داھکی ۔ ہشیمہ یک رطح د ضیمق ولشار ںیم وبلمس فـ رسیئم آںیھکن 

 ۔ ڑیکسے اجیتچن رظنفں ےس اےس د ھک رےہ ےھت

 

فہ اؿ یک رطػ وتمہج وہا“ وت ؟  ”  ۔ 

 

مکح دای ایگ“ اےنپ رسساؽ ۔  مت ریمے اسھت لچ رےہ وہ ”  ۔ 

 

رہچے رپ وکیئ اخص اترث ںیہن اھت“ وت ؟  ”  ۔ 

 

وت ہی ہک آےنیئ ےک اسےنم ڑھکے وہرک رکسماےن یک رپسٹکی رکول وھتڑی یس ،  ”

اےس اپت رک فـ اب رگوجمیش ےس رکسماےئ ےھت“ فرہن ںیم رکفاداتی وہں ۔   ۔ 
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ری اكسمؿ ںیہن الاتکس اےنپ ذعمرت ےک اسھت رگم ںیم آپ ےک ےنہک رپ اکرفاب ”

 “ ! وبلں رپ آیدنی اصبح

 ووڈ داھک راہ اھت  ہکل ںیہن فـ ؟ راض اھت 
ن

 

ن ٹ 

 

ی ن

اس ےن زنط ایک اھت ؟ افوہنں ۔۔۔ فـ اںیہن ا

 !! اؿ ےس ۔ رفاھٹ زہشادـ

 

 “ ؟ رخنے ےسک داھک رےہ وہ ”

 

وساؽ ےک وجاب ںیم وساؽ رکےن اک “ وکیئ رفؼ زپات ےہ آپ وک اس ےس ؟  ”

ی اھت فـاعد  ۔ 

 

 “ ؟ ںیہمت ایک اتگل ےہ ”
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 “ ؟ آپ وک اس ےس رفؼ زپات ےہ ”

 

اس ےن داتن ےسیپ ےھت“ ںیہن ، ابلکل وز  ںیہن زپات ےھجم وکیئ رفؼ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اب ںیم اجؤں ”

 

 “  ؟ اپچن  ےج ےس اکی ٹنم وز  افرپ ےچین ، ںیہن نس ایل مت ےن ”

 

اس ےن “ ےچین ںیہن ، نس ایل آپ ےن ؟ افر ےھچ  ےج ےس اکی ٹنم وز  افرپ  ”

 ۔ داںیئ اربف ااھٹ رک وپاھچ
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 “ ۔ اجؤ  ے ریمی رمیض ےس وت فایسپ وز  ریمی رمیض ےس یہ وہیگ ”

 

ـ ڑیسویھں یک رطػ ڑباھ“ کیھٹ ےہ رھپ ںیم ںیہن اجراہ ۔  ” دنكےھ ااکچ رک اتہک ف  

 ۔

 

دیکمھ اخیل اخیل یس یگل یھت ۔  اںیہن اینپ یہ“ اباب تم انہک ےھجم رھپ ایعد آیدنی !!!  ”

 ۔ فـ ؟ القئ ےلہپ یہ اںیہن اباب ےنہک اک فلکت ںیہن رکات اھت

 

اسھت یہ اس ےک رمکے اک درفازـ دنب وہےن “ ےسیج آپ ںیہک آیدنی اصبح !!  ”

 ۔ یک آفاز آیئ
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ڑبڑباےت وہےئ فـ رھپ ےس “ اانت گنت وت ںیم وز  اےنپ ابپ وک ںیہن رکات اھت ۔  ”

وھکؽ رک ھٹیب ےئگاابخر   ۔ 

 

_________________________:- 

 

ےلین آامسؿ رپ اب وسرج یک رکںین کمچ ریہ ںیھت ۔ ںوفں یک اصػ افر رپوکسؿ 

اضف اخومیش یھت ، بس اےنپ اےنپ اکومں ںیم رصمفػ ےھت ۔ فہ رھگ ےس لکن رک 

فہ  اب سب اڈے یک رطػ رفاہن وہراہ اھت ۔ زبس فردی ےنہپ ، رس رپ یپ پیك اکٹےئ

مہبم اس رکسماےت وہےئ دنكےھ رپ گیب اکٹےئ آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹ راہ اھت ۔ ارد 

رگد وھچےٹ وھچےٹ ےچک رھگ ےنب ےھت ۔ یٹم ےس ےنب راےتس رپ مدؾ ر ےتھ وہےئ فہ 

یلگ ےک ڑکن رپ آای ۔ رظنںی اردرگد اک اجزئہ ںیتیل اسےنم ےس آےت ذفااقفلر اچچ رپ یکٹ 

 ۔  ےھت ۔ فہ رکسماات وہا اؿ یک رطػ ڑباھںیھت ۔ فہ وز  اےس د ھک ےکچ
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فہ اؿ ےس ریگلغب وہےت وہےئ وبال“ السؾ اچاچ ۔  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن اس اک “ فمکیلع االسلؾ اسیک ےہ رتپ وتں ؟ افر ہی اہکں یک ایتری ےہ ؟  ”

 ۔ لمکم اجزئہ ےتیل وہےئ اہک

 

رس ےس ااتر  اس ےن پیك“ سب اچاچ یٹھچ متخ وہیئگ ےہ اب فاسپ اجراہ وہں ۔  ”

 ۔ رک اہھت ںیم ۔ ای

 

“ فاہ رے وجاؿ دف دؿ ےکٹ وہ رھگ افر فاسپ وز  لچ دےئ ۔ ولچ ریخ ؟ ؽ اجف ۔  ”

 ۔ اوہنں ےن اس ےک دنكےھ رپ اہھت رےھک

 



Novelnagri 566 

 “ ؟ اچاچ ردیش اسیک ےہ افر ہنیکس یچچ ”

 

ےت بس کیھٹ ںیہ اہلل اک رکؾ ۔ ہنیکس اید رکیت ےہ ںیہمت ۔ ایلگ ابر آف وت آےت اج ”

اس ےک وبلں رپ یتلچم رکسماٹہ رہگی وہیئ“ رانہ اینپ یچچ ےک اپس ۔   ۔ 

 

ا  رس اکھجای“ رضفر اؿ اش ءاہلل ۔ اب ںیم ولچں ؟  ”
ً
 م
ی

 

عظ

 

ي

اس ےن   ۔ 

 

فہ یپ پیك فاسپ رس رپ اکٹات رکسماےت “ اہں رتپ ، ریخ ؟ ؽ اج ۔ اہلل یک اامؿ ںیم ۔  ”

 ۔ وہےئ آ ے ڑبھ ایگ

 

ےس آیت ذفااقفلر اچچ یک آفاز رپ فہ اٹلپ ےھچیپ“ نس اسحؿ رتپ ۔  ”  ۔ 
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 “ ۔۔ یج ”

 

فہ اؿ یک اسدیگ رپ اکلہ اس سنہ دای اھت“ ڑبے وسےنہ گل رےہ وہ اس فردی ںیم ۔  ”  

 ۔

 

فہ اانپ داایں اہھت ااھٹ رک رس ےک رقبی “ رکشہی اچچ ۔ داع ےئیجیک ںو ریمے ےئل ۔  ”

 ۔ ےل ایگ

 

 ۔  ے ڑبھ راہ اھتفہ اب رکسماےت وہےئ آ“ وخش روہ ۔  ”

ہی ںوفں ےک ولگ وز  ےنتک اسدہ افر ےچس وہےت ںیہ ، ہن دولں ںیم ضغب ر ےتھ ںیہ 

ےک اوصؽ رپ  لم “ وخش رںیہ افر وخایشں ابںیٹن ” ہن یسک ےس دسح رکےت ںیہ ۔ 

رکےت ہی ولگ ارگ یھبک رہش یک انمتقف ےس رھبی آب ف وہا ےک رقبی وز  
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س رکےت ںیہ وج اوہنں ےن انمتقف یک اضف ںیم یل ںیکٹھپ وت اینپ رہ اسسن رپ اوسف

 ۔ وہیت ےہ

اس اک ڑباتھ رہ مدؾ دوھؽ رپ اےنپ اشنؿ وھچڑ راہ اھت ۔ فلتخم ےچک ےکپ رھگفں ےس 

زگرےت وہےئ فہ یچک ڈگپڈنویں رپ ےتلچ وہےئ فاہں ےس افلھج وہایگ اھت یسک افر 

 ۔ ہگج ، یسک افر رفپ ںیم اانپ آپ اظرہ رکےن ےک ےئل

 

_________________________:- 

 

ایسہ ومہار ڑسک رپ اس یک د ںوڑی ومعمؽ یک راتفر ےس دفڑ ریہ یھت ۔ ںوڑی 

ےک ارئیڈنکرنشی اموحؽ ںیم اھچےئ وکست وک اوکسؽ ویافینرؾ ںیم وبلمس لمحم ےن 

 ۔ وتڑا
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وپری وتہج ےس ڈراویئگن رکےت “ ںیم اینپ رچیٹ ےک اپس یئگ یھت اہدی اھبیئ ۔  ”

رہچہ ذرا اس رتاھچ رکےک اےس داھکیاہدی ےن   ۔ 

 

اس ےن رظنںی دفابرہ ےشیش ےک اپر رظن آیت ڑسک رپ اکٹںیئ ۔ ایسہ ڑسک “ رھپ ؟  ”

 ۔ رپ رٹکفی ومعمؽ ےک اطمقب یھت

 

ںیم ےن ابت رئیلک یک افر یھبت اکی دف افر ڑلویکں ےن وز  ریما اسھت دای افر سج  ”

اھت اس ےن ےھجم وسری وز  اہک افر ںیم ےن ڑلیک یک فہج ےس سم ےن ےھجم ڑپھت امرا 

اس ےک وبلں رپ اجدنار “ رفاخ دیل اک اظمرہہ رکےت وہےئ اےس اعمػ رکدای ۔ 

 ۔ رکسماٹہ ےن ااحہط ایک ۔ اہدی ےک وبلں رپ وز  یکلہ یس اكسمؿ ےنلچم یگل
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 اس ےن اکی اگنہ لمحم رپ“ ںیہک ہن ںیہک اہمترا ایعد آیب کیھٹ ہہک راہ اھت فےسی ۔  ”

 ۔ ڈاےتل وہےئ اہک

 

س ےنہک اک رتہبنی رطہقی ایک ےہ ؟  ”

ک

 

 ٹ
ھن

 

ی

ابلکل ۔۔ افر اب ےھجم اتبںیئ ہک اںیہن 

فہ اب رہچہ رتاھچ ےئک ڈراویئگن رکےت اہدی وک د ھک “ وکیئ ہفحت وج اخص ااخلص وہ ؟ 

 ۔ ریہ یھت

 

یک  لک اہمترے اانت رفےن” وبلں رپ یتلچم رکسماٹہ رہگی وہیئ ۔ “ ویر امسلئ ۔  ”

فہج ےس رپاشیؿ وہایگ اھت فہ ، اب بج فہ ںیہمت اےھچ ومڈ ںیم رکسماےت وہےئ 

ل رٹسس ۔ 

 

لٹ

لمحم ےک وخیش “ دےھکی ںو وت اس ےک ےئل ہی رتہبنی ہفحت وہںو امیئ ڈرئی 

 ۔ ےس ےکلہ ےکلہ الگیب وہےت ںوولں وک د ھک رک اس ےن رکسماٹہ دابیئ یھت
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ً  اہکاس ےن رشا“ آہنیئ داھکی رکف لمحم ۔  ”

 

ري  ۔ 

 

ونھبںی ایٹھک یک ںیئگ“ فہ ویکں ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن مہبم “ رھپ ںیہمت امہرے اھٹپین ےنہک ےس وکیئ ارتعاض ںیہن وہںو ۔  ”

 ۔ ادناز ںیم ےتہک وہےئ ومڑ اکاٹ

 

اس ےن اکشیتی رظنفں ےس اےس “ اہدی آیب ، آپ اب گنت رکرےہ ںیہ ےھجم ۔  ”

 ۔ داھکی

 

 “ !! اولکیت یہ وت نہب وہ ایر ”
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رںیک ذرا ، آپ یک زفہج آاجںیئ رھپ ںیم افر اھبوز  لم رک آپ وک گنت رکںی  ے  ”

اس ےک وبلں رپ یتلچم اكسمؿ لپ ںیم اغبئ وہیئ ۔ اس ےن پت رک لمحم رک “ ۔ 

 ۔ داھکی

 

فہ ڑبڑباای اھت ۔ لمحم “ ریمے لبقتسم ےک دنمش ےننب رپ ےلت وہےئ ںیہ بس ۔  ”

 ےچین ںوڑی ےک درفازے رپ اکٹےئ اسےنم د ھک اب وکسؿ ےس اینپ ینہک ےشیش ےک

 ؟ ریہ یھت ہكبج اس ےک ومڈ اک ڑیبا رغؼ وہاکچ اھت ۔ آج ہعمج اھت فہ ےسیک وھبؽ ایگ اھت

 

_________________________:- 
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ےلین آامسؿ رپ د رنؾ رنؾ ابدؽ اھبری وہرےہ ےھت ۔ آامسؿ رپ یئک وہگجں رپ یکلہ 

زیت وہا ابرش اک اغیپؾ دے ریہ یھت ۔ وحیلی ےک ابےچیغ  یکلہ ایسیہ رگےن یگل یھت ۔

 ۔ ںیم زیم ےک رگد ریھک رکویسں رپ ےھٹیب فـ بس یکلہ یکلھپ وگتفگ ںیم رصمفػ ےھت

زیم رپ اچےئ ےک اسھت فلتخم ولازامت رےھک ےھت نج یک وخوبش وہا ںیم یتلھگ دؽ وک 

ںیم وبلمس اراغمؿ ےن رساشر رکدےنی فاال اموحؽ انب ریہ یھت ۔ د ضیمق ولشار 

اےنپ اسےنم ےھٹیب اہدی وک داھکی وج رفاقؿ یک یسک ابت اک وجاب دے راہ اھت ۔ ےکلہ 

ابدایم رگن یک ضیمق ولشار ےنہپ رکسمارک ابت رکات وہا ہی ڑلاک اںیہن اینپ ابوتں افر 

 ۔ زماج ےس تہب الھب گل راہ اھت

یگ ےس اھٹیب فـ یلین آوھکنں فاال اہدی ےک ربارب ںیم ایسـ زنیج رپ ایسـ ٹکیج ےنہپ دیجنس

ڑلاک اخومش تعیبط اک ولعمؾ وہراہ اھت ہكبج اس ےک ربارب ںیم اھٹیب اس اک ابپ اخاص 

زدنہ دؽ ااسنؿ اھت اس اک ادنازـ اںیہن اکی دف ابوتں ںیم یہ وہایگ اھت ۔ زگرےت 
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فتق ےک اسھت اؿ ےک وبلں اک ااحہط ےئک رہگی وہیت رکسماٹہ اغیپؾ دے ریہ 

 ۔  ہک اںیہن اؿ دفونں ڑلوکں وک اےنپ ےٹیب انبےن رپ وکیئ ارتعاض ںیہن اھتیھت

 

وحیلی ےک ادنرفین ےصح ںیم اھجاکن اجےئ وت فاہں امہمؿ اخےن ںیم وصےف رپ یھٹیب 

رعہشی مہبم یس رکسماٹہ وبلں رپ ےیل اسنخ ء ےس ابت رکریہ ںیھت ۔ راہمح افر انعای 

کی وہریہ ںیھت ۔ ہكبج امہمؿ اخےن ںیم وز  فےفق فےفق ےس اؿ یک ابوتں ںیم رش

اھجیتکن اہسین افر ا؟ فہی وکشمک اگنوہں ےس اینپ دادی یک رہگی وہیت رکسماٹہ وک 

د ھک ریہ ںیھت وج یھبک اؿ ےس ابت رکےت وہےئ وت اؿ یک دادی ےک وبلں رپ ںیہن 

 ؟ آیئ یھت وت اب ہی ایک امرجـ اھت

 

_________________________:- 
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ریحت ےس ہنم وھکےل اینپ امں وک د ھک ریہ ںیھت وج اب اؿ دفونں یک فـ دفونں 

 ۔ اڑی رتگن ےس وظحمظ وہریہ ںیھت

 

رعفـ یک دیب دیب یس آفاز یلکن ۔ ا؟ فہی وت ےسیج “ آپ ذماؼ رکریہ ںیہ ؟ ں اامں ؟  ”

 ۔ ھچک ےنہک یک احتل ںیم یہ ںیہن یھت

 

دیجنسیگ ےس اہک راہمح ےن“ اہمترا افر ریما وکیئ ذماؼ ےہ ایک ؟  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی یک “ ںیمہ دیپا رکےک وز  آپ ےن امہرے اسھت ذماؼ یہ ایک اھت فےسی ۔  ”

 ۔ زابؿ یلسھپ وج راہمح ےک وھگرےن رپ وفرا دیسیھ وہرک یھٹیب
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اہمترے دادا ، دادی ، اوب ، ںیم ، اچوچ ، یچچ یتح ہک ونر افر ااملس وک وز  اس ابت  ”

اکی افر دمه ہک وہا اھت اؿ ےک رس رپ“ ےس وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ ۔   ۔ 

 

رعفـ ےن ؟ ک ڑیکس رک “ ںیم یتہک یھت ؟ ں ا؟ فہی اخدناؿ ںیم ھچک لچ راہ ےہ ۔  ”

 ۔ اہک

 

اس ےن ؟ ک ےس “ امہری ؟ ک ےک ےچین آپ ولگ ہی لیھک لیھک رےہ ےھت ؟  ”

 ۔ اتلسھپ ہمشچ فاسپ ؟ ک رپ اکٹای

 

ابت ونس ریمی ۔ لمحم ےک ایم اوب یک الطؼ مت اکی ٹنم پچ رکف ا؟ فہی ۔ رعفـ  ”

 “ ۔۔۔۔۔ وہیکچ ےہ
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رعفـ ےن چیب ںیم اؿ یک ابت اکیٹ“ ویکں ؟  ”  ۔ 

 

ےھجم ایک ہتپ ۔ فـ اؿ اک ذایت ہلئسم ےہ ۔ ںیم ہی ہہک ریہ وہں ہک فـ دفونں نہب اھبیئ  ”

نب امں ےک ےلپ ںیہ رگم دفونں رپ اؿ ےک ابپ ےن ینتک تنحم یک ےہ فـ اؿ ےک 

 ےنھٹیب وبےنل رغض رہ ادناز ےس اظرہ وہات ےہ ۔ اہمترے اباب وک وت ایعد تہب اےنھٹ

ااھچ اگل ےہ ۔ وقبؽ اؿ ےک تہب دیجنسـ تعیبط اک امکل ےہ ۔ اخومش تعیبط اک احلم 

اوہنں “ تہب ایپرا افر اھجلس وہا ڑلاک ےہ ۔ وت ںیہمت وز  ارتعاض ںیہن وہ؟  اچےئہ ۔ 

 ۔ ےن دنكےھ ااکچےئ

 

اس ےک وت داتن یہ ادنر ںیہن وہےت اسرا دؿ ، زدنیگ ربابد رکرےہ ںیہ اامں  ”

اکی ابر رھپ اس یک زابؿ یلسھپ ۔ راہمح ےن داتن “ آپ اس ےھجلس وہےئ ےچب یک ۔ 

 ۔ سیپ رک اےس داھکی
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اس ےن رفین وصرت انب رک “ فـ بس وت کیھٹ ےہ رگم ریمی ویوینریٹس ۔۔۔۔۔۔  ”

 ۔ دفونں وک داھکی

 

“ وز  زپھ راہ ےہ اوز  ۔ یف ااحلؽ سب اکنح رکںی  ے ۔ اشدی دعب ںیم ۔ ایعد وخد  ”

 ۔ رعفـ ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے

 

اس ےک وپےنھچ رپ ا؟ فہی ےن یفن “ عنم رکےن اک وکیئ قح ںیہن ےہ ریمے اپس ؟  ”

 ۔ ںیم رس الہای ۔ فـ ونصمیع آرگ  اہبیت ڈیب ےس ارتےن یگل

 

 “ ؟ اہکں ”
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ہنم وسبر رک یتہک فـ نت نف رکیت رمکے ےس لکن یئگ“ اھٹمیئ اھکےن ۔  ”  ۔ 

 

ہی افرؾ د ھک ریہ ںیہ ؟ ں ایم ۔ ںیم ہی عمج رکفاےن اجریہ وہں لک ۔ زپانھ ےہ  ”

اس ےن اہھت ںیم ۔ اا یب یب اے اک افرؾ اؿ یک آوھکنں ےک آ ے “ ےھجم اوز  ۔ 

 ۔ رہلاای

 

اہمح وک داھکی رھپ ڈیب ےس اس ےن یگفخ ےس ر“ اےنپ دادا ےس وہک ہی ابت اجرک ۔  ”

 ۔ ارتےن یگل

 

 “ ؟ اب مت اہکں ”
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فـ زیتی ےس یتہک رمکے ےس ابرہ “ اھٹمیئ اھکےن ۔ ومایٹں اسری اھک اجںیئ یگ ۔  ”

 ۔ اھبیگ یھت

 

_________________________:- 

 

ایسـ آامسؿ وپری وقت ےس ربس راہ اھت ، ابدولں یک رگج افر رھپ یلجب یک ڑکک یک 

ارسار اس اموحؽ انب ریہ یھت ۔ اھبری ابدؽ اانپ وپرا زفر اگل رک اانپ وبھج زنیم آفازںی رپ

رپ لقتنم رکرےہ ےھت ۔ رات ےک اس رہپ ابدولں ےس اپین ےک رگےن یک آفاز ںیم 

 ۔ اخومیش اک دؾ ٹھگ راہ اھت

اےنپ رمکے یک ڑھکیک ےس ربیتس ابرش وک د ھک رک اس ےن کلپ یکپھج یھت ۔ ہشیش اپین 

فں یک فہج ےس ددنھال وہایگ اھت ۔ اس ےن رہگی اسسن یل ۔ دنب رمکے ںیم یک وبدن



Novelnagri 581 

دؾ ےنٹھگ اگل اھت ، رگدؿ ڑیٹیھ ےئک اس ےن داایں اہھت رگدؿ رپ راھک ۔ رس ںیم درد یک 

ں اھٹ ریہ ںیھت ۔ رہچے رپ الب یک دیجنسیگ اقمئ ےئک فـ رمکے ےس ابرہ آای
 
 سن
ن

 

ی

 ۔ 

رہ اجےن اگل اھت بج یسک یک رگ یت آفاز اکونں ڑیسایھں ارت رک فـ الفجن ےس زگر رک اب

 ۔ ےس ارکاےت یہ اس ےک ڑبےتھ مدؾ ےمھت ےھت

 

احرث اےنپ رمکے ےک درفازے ےک اپس ڑھکے ےھت ۔ رمک رپ اہھت “ اہکں ؟  ”

 ۔ ابدنےھ فـ ےصغ ےس اےس د ھک رےہ ےھت

 

ابںیئ الہرک  اس ےن انب اںیہن دےھکی وجاب دای ۔ رگدؿ وک داںیئ“ ابرہ اج راہ وہں ۔  ”

 ۔ رحتک دی ، درد اھت ہک ڑباتھ اجراہ اھت
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اوہنں ےن “ ہمشچ اگل وہا ےہ رھپ وز  رظن ںیہن آراہ ہک ابرش وہریہ ےہ ابرہ ؟  ”

 ۔ داتن ےسیپ ےھت ، ہی ڑلاک اب اؿ اک طبض آزام راہ اھت

 

اس یک آفاز اب وز  دیمیھ یھت“ دؾ ٹھگ راہ ےہ ادنر ریما ۔  ”  ۔ 

 

ایعد ےن اؿ ےک خلت “ امیض وک اید رکےک ٹھگ ٹھگ رک رماجف  ے ۔ ابرہ ےئگ وت  ”

 

 

 

 

 

ےجہل رپ ریحت ےس ڑم رک اںیہن داھکی ۔ ےمشچ ےک اپر یلین آوھکنں ںیم ےبي

 ۔ ارھبی یھت

 

امستع ےس یسک یک “ انیج اچےتہ وہ وت وھبؽ اجؤ اےس فرہن اترمع زتےتپ روہ  ے ۔  ”

اکی یہ ااسنؿ یک ںیھت رگ یت آفاز ارکایئ یھت ۔ دفونں آفازںی  ۔ 
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فـ اب اؿ ےک رفربف “ ریمے ےئل تخس اافلظ اامعتسؽ تم ایک رکںی آپ ۔  ”

 ۔ آرک ڑھکا وہا

 

ارگ مت اےنپ اسھت ایس رطح یتخس ےس شیپ آےئ وت ںیم اہمترے ےئل رھتپ نب  ”

اؿ یک آفاز زیت وہیئ یھت“ اجؤں ںو اعدی !!!   ۔ 

 

اس ےن وہٹن ےچنیھب ےھت ۔ لکشمب “ اس اک ۔ رمایگ ےہ اعدی ، تم ایل رکںی ؟ ؾ  ”

 اینپ آفاز وک زیت وہےن ےس رفاک اھت ۔ ےصغ یک زد ںیم آرک فـ  ہااگہر ںیہن وہ؟  اچاتہ اھت

 ۔

 

ںیہمت اتگل ےہ ہک مت امرےکچ وہ اےس رگم ایعد یھبک اھجانکن اےنپ ادنر ،  ںیہ یسک  ”

ایک ےہ مت ےن اس ےک اسھت وکڑھٹی ںیم السوخں ےک ےھچیپ فـ ھٹا راہ وہںو ۔ ملظ 
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اؿ یک آفاز اب رلز ریہ یھت ۔ ےٹیب ےک اعمےلم ںیم فـ زایدـ دری تخس ںیہن رہ “ ۔ 

 ۔ اپےت ےھت افر یہی اؿ یک زمکفری یھت

 

ںیلچ رھپ وییہن کیھٹ ےہ ۔ اتكسس رےہ فـ یھبک ہن یھبک وت اجؿ دے یہ دے ںو ۔  ”

افسیک یک ااہتن رپ ںیھت ۔ ابدؽ ادکیؾ  رسیئم آوھکنں ںیم ھچک وٹاٹ اھت ، یلین آںیھکن“ 

 زفر ےس رگ ے ےھت ، یتکمچ یلجب ادکیؾ آامسؿ رپ لیھپ رک اےلگ یہ ےحمل ڑکس یئگ یھت

 ۔

 

اےس ےسیج احرث “ ںیم ےن اہک اھت ریمے ےئل تخس اافلظ اامعتسؽ تم رکںی ۔  ”

اھتیک اخومیش رپ اینپ یطلغ اک ااسحس وہا اھت یھبت مدرے دیمیھ آفاز ںیم اہک   ۔ 
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اہجؿ یک ایتخسں وز  وت لیھج ےتیل وہ انب یسک آہ ےک وت ریمے ےئل ہی اجنگشئ ویکں  ”

فـ وھتڑے وتفق ےک دعب  لھبن رک وگای وہےئ“ ںیہن ےہ ؟   ۔ 

 

سج اہجؿ یک آپ ابت رکرےہ ںیہ اےس وت ںیم بک اک ےھچیپ وھچڑ آای وہں ۔ ریما  ”

اس ےن “ اسسن ےسیک ولں ںو ؟  اہجؿ آپ ںیہ اباب ، آپ وز  تخس وہاجںیئ  ے وت

دریھے ےس رسوگیش یک یھت ۔ احرث اخومیش ےس اےس دےتھکی رےہ ۔ یئک ےحمل 

اخومیش ےس رسک ےئگ ۔ بج ابرش ےن ادکیؾ زفر ۔ اا افر یلجب یک کمچ ےن دح 

 ۔ وبعر یک وت فـ ےب اایتخر اےس ےلگ اگل ےئگ ےھت

 فـ ہچب وج یلجب ےک ےنکمچ رپ آںیھکن ربےتس آامسؿ وک دےتھکی وہےئ الفجن ںیم ڑھکا امہس اس

دنب رک ایگ اھت ۔ ابدولں یک رگج رپ فـ ادکیؾ ڈر رک ےھچیپ اٹلپ افر اسےنم ڑھکے صخش یک 

 ۔ اٹوگنں ےس ٹپل ایگ اھت
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فہ یئک لپ اےس وییہن ےلگ ےس اگلےئ ڑھکے رےہ ےھت ، آوھکنں ںیم یمن ےنلھگپ یگل 

آوھکنں ںیم یتلھگ یمن وک مدرے  یھت ۔ طبض ےک دنبنھ ابدنےتھ وہےئ اوہنں ےن

 ۔ ےھچیپ دالیکھ رھپ اس ےس اگل وہےئ ۔ فہ فےسی یہ دیجنسیگ ےس اںیہن د ھک راہ اھت

 

فـ ڑبڑباای اھت ، احرث ےن ؟ یھجمس “ آپ بس ےھجم اپلگ رکدںی  ے یسک دؿ ۔  ”

 ۔ ےس ونھبںی ایٹھک رکےک اےس داھکی

 

فـ رہگی اسسن اتیل نچک یک رطػ “  لک لمحم افر آج آپ  ، اّللّ ےھجم ربص دںی ۔ ”

ڑبھ ایگ ۔ دنچ وحملں دعب فـ اہھت ںیم اپین اک الگس ےئل ابرہ آای افر اںیہن وصےف رپ 

 ۔ اھٹبای ۔ الگس اؿ یک رطػ ڑباھای ےسج فـ اخومیش ےس اھتؾ ےئگ
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ابرہ اجراہ اھت ، اہیں اھچہت ےنیل آای اھت رگم آپ ےن اھٹؿ ایل ےہ ہک ریمے رہ  ”

ں افر ےھجم گنت رک ےک احلص رکدہ اعمےلم ںیم
 
ن

ے

 ٹ
ی ن

 اٹگن اڑاںیئ  ے ۔  اب اپین 

ےلہپ یگفخ ےس ہہک “ وکسؿ وک ربفےئ اکر الرک اجےک وساجںیئ ۔ ںیم وز  اجراہ وہں ۔ 

 ۔ رک رھپ مکح دےتی وہےئ فـ اھٹ ڑھکا وہا

 

آفاز مدرے رپوکسؿ یھت“ لمحم وک ایک وہا اھت ؟  ”  ۔ 

 

رگےتج ابدولں ےس اھجیتکن یلجب لیھپ رک ڑکس یئگ یھت ۔ “  ۔ ڑپھت امر دای اھت رچیٹ ےن ”

فـ اب آراؾ ےس ڑیسایھں ڑچھ راہ اھت ۔ رس درد یسک نج یک رطح اغبئ وہایگ اھت ، 

 ۔ آیدنی اصبح یک رطح اب فـ وز  رپوکسؿ اھت

 



Novelnagri 588 

اوہنں ےن ڑبڑباےت وہےئ “ ؟ القئ افالد ےّلپ ےس ابدنھ دی یئگ ےہ ریمے ۔  ”

وبلں ےس اگلای اھتاپین اک الگس   ۔ 

 

_________________________:- 

 

ڑھکیک ےک اپس ڑھکی رعفـ ےن “ د ھک ول آامسؿ وز  رف راہ ےہ اینت ؟ ااصنیف رپ ۔  ”

 ۔ ہنم وسبرےت وہےئ اہک

 

“ ااملس لک کت وکیئ ہہک راہ اھت ہک اچوچ دلجی رکرےہ ںیہ ریمی اشدی ںیم ۔  ”

 ۔ رمہح ےن رکسماٹہ دابیئ
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ڈیب رپ یھٹیب “ وز  ہک دعس اک آںو اھچیپ اتپ رکفاںیل اب اانپ احؽ دوھکی اؿ اک ۔ افر ہی  ”

ااملس ےن وز  داتن اکنےل ۔ اھٹمیئ ےک اسھت ااصنػ رکیت ا؟ فہی ےن اہسین ےک 

 ۔ وھگرےن رپ اہھت ںیم ۔ اا الگب اجنم فاسپ ٹیلپ ںیم راھک

 

ےئ وخد اےنپ اہھت ےل یب اامں رشؾ ہن آیئ آپ وک ؟ وہب یک اشدی رکفاےن ےک اجب ”

ا؟ فہی ےن ہمشچ ؟ ک رپ اھٹب رک اےنپ اہوھتں وک اٹل ٹلپ رک داھکی“ رکریہ ںیہ ۔   ۔ 

 

اس ےن دفہٹپ اکؿ ےک ےھچیپ اڑاس“ اہھت وت فےسی یہ ںیہ وہب ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ یب اامں زایدیت رکریہ ںیہ آپ ”
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، اّللّ ایحیت دے ریمے  د ھک وہب اب ڑباھےپ ےک ےئل وکیئ اہسرا وت اچےئہ اھت ؟ ں ”

اس ےن “ اامں ااب وک نج وک ریما ایخؽ آایگ ۔ اب نیچ ےس زگرے ںو ریما ڑباھاپ ۔ 

 ۔ اہھت الہ الہ رک اےس اھجمسےت وہےئ اہک

 

اس ےن رمک رپ اہھت رےھک“ افر ںیم یب اامں ؟ ریمی وجاین اک ایک ؟  ”  ۔ 

 

ڈوھڈن رک ںیہمت وز  رتصخ رکف ہن رکف وہب مت ، اہمترے ےئل وز  وکیئ ڑلاک  ”

اہسین ےن ؟ ک ڑیکسی“ رکدفں یگ سب ربص رکف ۔   ۔ 

 

“ دادا ےس وہک اےس زایدہ وشؼ ڑچھ راہ ےہ وت اس یک رکفادںی ایعد ےس اشدی ۔  ”

 ۔ الگب اجنم رمہح ےک اہھت ےس وھچاٹ اھت ، ااملس ےن ریحت ےس رعفـ وک داھکی
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اہسین ےن اےس وھگرا“ اپلگ وہیئگ وہ ؟  ”  ۔ 

 

حیحص وت ہہک ریہ وہں ، ھجم ےس ڑبے اسرے ےھٹیب ںیہ اوز  افر مت بس وک ریمی  ”

فـ پت یئگ یھت“ اشدی یک زپی ےہ ۔   ۔ 

 

ااملس اےس وھگریت “ ایم وک اتبدی ؟ ں اہمتری ہی ابت وت وجےت زپںی  ے ںیہمت ۔  ”

 ۔ وہیئ اھٹ ڑھکی وہیئ

 

ی !!!!!!   ”  
ٹ ن ی

ے

 ھن

ی

فـ الھجنھجیئ“   ۔ 

 

ا؟ فہی ےن الگب اجنم اس یک رطػ “  ہی اھٹمیئ اھکؤ سب ۔ پچ رکےک وھٹیب ”

ڑباھای ۔ فـ اےس وھگریت وہیئ ڑمرک فاسپ ڑھکیک ےک اپس آیئ ۔ آہتسہ ےس اشیپین 
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 ےل ےشیش رپ اکٹیئ ۔ ابرہ ابرش زفر ۔ ا ریہ یھت ۔ ڑسںیک لسلسم گیھب ریہ 

 

ده

 ۔ ںیھت ، ایسیہ رہگی وہریہ یھت

 ؟  ای اتسرہایک وکیئ اچدن یتٹٹ اتکس ےہ

 

 ، وخاوشہں ےس ںیہن رگےت لھپ وھجیل ںیم

 ۔ فتق یک اشخ وک ریمے دفتس الہ؟  وہ ںو

 ، ھچک ںیہن وہات ادنریھفں وک ربا ےنہک ےس

 ۔ اےنپ ےصح اک دای وخد الج؟  وہ ںو

 

_________________________:- 
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ابرش اک رفنش آامسؿ اخومیش ےس یگیھب ڑسک وک کت راہ اھت سج ےن  وپری رات 

متس اہس اھت ۔ ابدؽ اب ےکلہ ےکلھپ ےس وہرک آامسؿ رپ اینپ اسمتف ےط رکےن ںیم 

 ۔ رصمفػ ےھت

اےنپ رمکے ںیم ڈیب رپ وفؿ اکؿ ےس اگلےئ ا؟ ہیب ریحت ےس اخیل رمکے وک کت ریہ 

 ۔ ںیھت

 

اؿ ےک ریحت ےس وپےنھچ رپ دفرسی رطػ “ نکیل ایم اینت ااچکن ہی بس ؟  ”

ے ےس رعہشی ےن اںیہن

 

کلن

 

ي
 ابت اھجمسےن ےک دعب اکؽ اکٹ دی ۔ یھبت فارشفؾ ےس 

ٰی رپ اؿ یک رظن زپی
حی 
 
ی

 ۔ 

 

ابولں وک وتےیل ےس رڑگےت وہےئ “ اس ےعمج وک ا؟ فہی افر رعفـ اک اکنح ےہ ۔  ”

 ۔ اوہنں ےن ریحت ےس ڑم رک ا؟ ہیب وک داھکی
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فـ ریحاؿ وہےئ“ اےسی ااچکن ؟ بس کیھٹ ےہ ؟  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن دنكےھ ااکچےئ“ االسؾ آابد اجرک یہ اتپ ےلچ ںو ۔ اب ہی وت  ”  ۔ 

 

دفہٹپ رس رپ “ آپ آري  ؿ وک وفؿ رکںی ، ںیم ااشتحؾ افر اصحل وک اتبیت وہں ۔  ”

ٰی اےنپ ومابلئ یک رطػ ڑبھ ےئگ
حی 
 
ی

 ۔ اکٹںیت فـ ابرہ یلچ ںیئگ ۔ 

 

وہےن فایل ونہبں  فـ ؟ یھجمس ےس الہبئ وک د ھک راہ اھت ۔ وج وقبؽ اس ےک اےس اس یک

 ۔ یک اشدی یک ربخ انس ریہ ںیھت
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اس ےن کھج رک اجرگز ےک ےمست “ اینت ااچکن  ، افٹس رسفس ےہ یئھب ۔  ”

 ۔ ابدنےتھ وہےئ اہک

 

 “ ؟ مت لچ رےہ وہ ”

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ یج لچ ولں ںو ۔  ”  ۔ 

 ۔ فاہں ےس دفر اکفرٹن رپ ھٹیب رک اپین ےتیپ اہدی وک اوھچ اگل اھت

 

اس ےن ریحت ےس آںیھکن اھپڑے اڈنا یتٹنیھپ اسنخ ء وک “ ایک ہہک ریہ ںیہ آپ ؟  ”

 ۔ داھکی

 

اوہنں ےن ونہز دیجنسیگ ےس اہک“ ےعمج وک اکنح ےہ اہمترا ۔  ”  ۔ 
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اس ےن اپین اک “ ںیم ایک اھبںو اجراہ اھت وج اینت دلجی رکرےہ ںیہ آپ ولگ ؟  ”

 ۔ الگس اکفرٹن رپ راھک

 

اؿ ےک وجاب رپ اس ےک ےلھک بل دنب وہےئ ۔ اس “ ےہ اہدی !!  فتق اھبگ راہ ”

 ۔ ےن رس اکھج رک د امرلب وک داھکی

 

 “ ؟ ایعد وک ہتپ لچ ایگ ”

 

اوہنں ےن دنكےھ ااکچدےئ“ اشدی ۔۔  ”  ۔ 
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اس ےن اکی ابر رھپ اینپ ابت “ زایدیت رکرےہ ںیہ آپ آیدنی اصبح !!  ”

 ۔ درہایئ

 

رکسمارک وجاب دای ایگ “اتبےن ےک ےئل رکشہی ۔  ”  ۔ 

 

ر   ”

 

سٹ
 م
سی

ریمے رپیپز رشفع وہرےہ ںیہ اس ےتفہ ےس ۔ آج  الہ رپیپ ےہ ۔ افلنئ 

فـ الھجنھج ایگ“ ےہ ایک رکرےہ ںیہ آپ ؟   ۔ 

 

 “ ؟ ےعمج وک وز  ےہ رپیپ ”

 

 “ ۔۔۔۔۔ یج ”
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اوہنں ےن “ وکیئ ابت ںیہن حبص رپیپ دے آ؟  اکنح اشؾ وک ےہ فےسی وز  ۔  ”

ااکچدےئدنكےھ   ۔ 

 

پت رک اتہک فـ وصےف رپ دراز وہایگ اھت“ آپ بس اپلگ رکدںی  ے ےھجم ۔  ”  ۔ 

 

ںیم اتبریہ وہں ںیم ڈیب ےس وکد رک وخدیشک رکولں یگ ایم ارگ آپ ےن ہی ایک وت  ”

رعفـ ےن ولیل ڑگنلی دیكمه دی“ ۔۔۔۔   ۔ 

 

ا؟ فہی “ ۔۔ افر ںیم رعفـ وک تھچ ےس داکھ دے دفں یگ ارگ آپ ےن ہی ایک وت ۔ ”

 ۔ یک ابت رپ رعفـ ےن اےس وھگرا
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اؿ دفونں “ ےھجم ویکں دے ریہ وہ ہی دایکمھں ؟ اجؤ اےنپ دادا ےس ابت رکف ۔  ”

 ۔ ےن ےبیسب ےس اکی دفرسے وک داھکی

 

ا؟ فہی ڑبڑبایئ“ اھبیگ اجریہ وہں ؟ ں ںیم ۔۔  ”  ۔ 

 

یھٹیبرعفـ رس اھتیتم ڈیب رپ “ فاہلل ںیم اپلگ وہاجؤں یگ اب ۔۔  ”  ۔ 

 

ااسہم وجش ےس اتہک “ چس ںیم ریمی اؿ ڑچولیں ےس اجؿ وھچٹ ریہ ےہ ایم ۔  ”

 ۔ ادنر آای

 

ا؟ فہی وجات ااھٹ رک اس ےک “ ہی اہکں ےہ ریما وجات ۔ اوز  اتبیت وہں ںیہمت ںیم ۔  ”

 ۔ ےھچیپ یکپل یھت



Novelnagri 600 

ٹ ا ں لیھک ریہ ںیھت ۔ من وہا ےک 
ھکل

 

ی

وسرج یک رکںین اب ابدولں ےک اسھت ا

 ۔ وھجےکن یسک اغیپؾ راسں یک رطح ادرھ ےس ادرھ دفڑ رےہ ےھت

 

_________________________:- 

 

وپری وحیلی ںیم لہ لچ یچم وہیئ یھت ۔ رمہح افر ااملس یک اشدی ےس دف دؿ ےلہپ 

اؿ دفونں ےک اکنح اک وج دامھہک وہا اھت اس ےن اہیں ےک وسےئ وہےئ ونیکمں وک 

وخانیت ےک حبص اشؾ ابزارفں ےک رکچ گل رےہ ےھت ، رمد وھجنھجڑ رک رھک دای ایگ ۔ 

ٰی افر ا؟ ہیب وز  اصحل افر ااشتحؾ 
حی 
 
ی

رضحات وز  اینپ ایترویں ںیم رصمفػ ےھت ۔ 

ےک اسھت چنہپ ےکچ ےھت ۔ اراغمؿ یک رطػ ےس اپچن دونں ےک ادنر ادنر ایتری 

ینب وہیئ ںیھت ۔ احؽ لمکم رکےن اک مکح الم اھت ۔ ڑلایکں اگل اینپ ایتری ںیم نھگ رکچ 

 ۔ وت ڑلوکں اک وز  فلتخم ںیہن اھت
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اس بس ںیم ارگ یسک یک یمک یھت وت فـ رصػ آري  ؿ ادمح اھت سج ےس یئک دونں ےس 

راہطب ںیہن وہا اھت سج یک فہج ےس وکیئ وز  اےس رعفـ افر ا؟ فہی ےک اکنح یک ربخ 

ے اک اشنہن ےل ںیہن دے اکس اھت ، دفرسی رطػ آري  ؿ ادمح رالفئ ےس اکی رپدن

راہ اھت ۔ اکی آھکن یکلہ یس دنب رک ےک اٹرٹگ وک دےتھکی وہےئ اس ےن مسب اّللّ زپھ رک 

رٹرگی داب دای  ۔ رپدنہ زیمخ وہرک ےچین رگایگ ۔ اس ےن رکسماےت وہےئ افاحتہن رظنفں 

ر  وک داھکی

ے

ٹ ٹ

 

ن ٹ 
س

 ۔ ےس اےنپ 

 

ےئاس ےن دنكےھ ااکچ“ د ھک ںیل اشنہن اچک ںیہن ےہ ریما ۔  ”  ۔ 

 

  ڈیکٹ ےن اکی اربف ااھٹ رک وپاھچ“ ایک فایعق ؟  ”

 
ے
 

 
س  ۔ 

 



Novelnagri 602 

ر  ڈیکٹ ےن “ ےسیک اثتب رک؟  ےہ ؟  ”

ے

ٹ ٹ

 

ن ٹ 
س

اس یک رکسماٹہ رہگی وہیئ ۔ 

رکسمارک وھتڑے افےلص رپ ڑھکے اسحؿ وک داھکی ۔ آري  ؿ ےن اؿ اک ااشرہ ھجمس رک 

ا اھت ، اس ےک رس رپ رکسماٹہ دابیئ ۔ ھچک یہ دری دعب اسحؿ اکی ڑیپ ےس دنبه  ڑھک

 ۔ اکی بیس راھک وہا اھت افر اس ےس دفر ڑھکا آري  ؿ بیس اک اشنہن ےل راہ اھت

 

رگج ہن رک ۔ د ھک ایر ےہ ؟ ں ریما ، ریمے امں ابپ اک ایک وہںو ریمے ریغب اولکات اٹیب  ”

فـ لسلسم اےس رفےنک یک وکوششں ںیم اھت“ وہں اؿ اک ۔   ۔ 

 

ر  ڈیکٹ ےن “  وت اشنہن وچکن اجےئ ںو اسحؿ !! ارگ مت اےسی یہ وبےتل رےہ ”

ے

ٹ ٹ

 

ن ٹ 
س

 ۔ ہیبنت یک
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اّللّ یج اجؿ اچبںیل دف لفن رکشاےن ےک زپوھں ںو ، آري  ؿ یک رہ یطلغ اعمػ  ”

اس ےن آںیھکن دنب یک ںیھت“ رکفں ںو زیلپ زیلپ زیلپ ۔۔۔   ۔ 

 

ڑبڑباےت وہےئ اس ےن رٹرگی رپ زفر دای ، “ اہلل یج ہی لتق اعمػ رکدےئجی ںو ۔  ”

رٹرگی دب ایگ ۔ رالفئ ےس یلکن وگیل اسحؿ ےک رس ےک افرپ رےھک بیس وک ریچیت 

 وہیئ درتخ ںیم ویپتس وہیئ یھت ۔ اس ےک وبلں رپ اجدنار رکسماٹہ رگنی یئگ

 ۔

 

اسحؿ الچي   اھت“ اےب اسےل وھکؽ اب ےھجم ۔  ”  ۔ 
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ٹ ا  ۔۔۔  ”
ھ
ی ک

فـ انگنگات وہا اس ےک اپس آای “ تمسق دبدلی فیھکی ںیم گج دبدلا ف

رھپ ریس وھکےنلںو ۔ اہوھتں ےک آزاد وہےت یہ فـ یسک لیچ یک رطح آري  ؿ رپ اٹپھج 

 ۔ اھت افر اےس زنیم وبس رکایگ اھت

 

اس ےن اہھت “ رماجات ںیم وت ؟ اسےل ےھجت اشنہن اکپ رکےن ےک ےئل ںیم یہ الم اھت ۔  ”

 ۔ اک اکم انب رک آري  ؿ ےک ٹیپ ںیم امرا

 

فـ امر اھکےت وہےئ وز  “ وخش بیصن وہےت ارگ اےنپ رگج ےک اہوھتں رمےت ۔  ”

 ۔ رکسماای اھت

 

فـ ڑپکے اھجڑےت وہےئ اھٹ ڑھکا وہا“ ذلیل ااسنؿ ۔  ”  ۔ 
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ٹ ا  ۔۔۔۔  ”
ھ
ی ک

  انگنگای“ تمسق دبدلی فیھکی ںیم گج دبدلا ف

 

 
اھت ۔ اسحؿ  فہ فںیہ ل

 ۔ ےن اےس وھگرا ۔ فـ رس افاچن رک ےک سنہ دای اھت زفر ےس افر وجش ےس

افر یسنہ وت رھپ یسک یسک وک یہ راس آیت ےہ افر آري  ؿ ادمح اس یسک ںیم رہزگ اشلم 

 ۔ ںیہن اھت

 

_________________________:- 

 

ےک اولکےت  فـ حبص ےس یہ وپرے رھگ ںیم لہٹ رےہ ےھت ، آج ہعمج اھت افر آج اؿ

افر ؟ القئ ےٹیب اک اکنح وہ؟  اھت وج ااحتمؿ دےنی ایگ وہا اھت ۔ رہ رہ رک اسرے اکؾ اںیہن 

آج یہ اید آرےہ ےھت ۔ اہدی وک فـ حبص یہ رھگ البےکچ ےھت ۔ اب فـ افر لمحم ایعد ےک 

رمکے ںیم ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس اجنےن ایک ڑچھکی اکپ رےہ ےھت ۔ اس فتق دفرہپ 
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 رےہ ےھت ۔ ےھچ   ےج اںیہن فاہں انچنہپ اھت ، اپچن  ےج کت اںیہن رھگ ےس ےک نیت جب

 ۔ انلکن اھت

ایعد وک اکی  ےج آاج؟  اھت نکیل فـ اغبئ اھت ۔ ؟ القئ اک وفؿ وز  دنب اھت افر رھپ وکیئ اات 

 ۔ اتپ وز  ںیہن اھت

 

د اوہنں ےن ڑیسویھں ےک اپس ڑھکے وہرک اہدی وک آفاز دی ۔ ایع“ اہدی !!!  ”

 ۔ ےک رمکے اک درفازـ الھک افر اہدی ےن اانپ رس ابرہ اکنال

 

 “ ؟ یج اچوچ ”

 

اوہنں ےن رپاشیین ےس “ اتپ رکف ایر ہی ؟ القئ اہکں رہ ایگ ےہ ؟ اھبگ وت ںیہن ایگ ؟  ”

 ۔ اشیپین یلسم
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وجاب دے رک فـ رھپ ےس رمکے ںیم الچ “ رکف ہن رکںی ، آاجےئ ںو ربص رکںیل ۔  ”

ےن رمکے ےک دنب درفازے وک وھگرا ۔ اکی ابر رھپ وفؿ ااھٹ رک اےس  ایگ ۔ احرث

 ۔ اکؽ یک رگم ومابلئ ونہز دنب اجراہ اھت

 

ڑبڑباےت وہےئ فـ اےنپ رمکے یک رطػ “ ابپ یک ؟ ک وٹکاےئ ںو ہی ؟ القئ ۔۔  ”

 ۔ ڑبھ ےئگ

 

_______________________:- 

 

ں اھٹ ریہ  لسلسم رگدؿ اکھج رک زپےنھ یک فہج ےس اس یک رگدؿ
 
 سن
ن

 

ی

ںیم اب 

ںیھت ۔ اس ےن یلین آںیھکن ےتچیم وہےئ رگدؿ ڑیٹیھ رکےک رگدؿ رپ اہھت راھک 
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 رھپ رس وک داںیئ ابںیئ الہای ۔ اتکب رپ ےکھج داؤد ےن وغبر اےس داھکی رھپ اتکب دنب یک

 ۔

 

داؤد ےن ااجزت بلط رظنفں “ رکش ےہ مت کھت ےئگ ، اب اجؤں ںیم رھگ ؟  ”

 ۔ ےس اےس داھکی

 

م ۔۔۔۔۔   ”

م
م
 م
ہ

فـ رہگی اسسن ےتیل وہےئ رکیس یک تشپ ےس کیٹ اگلرک اھٹیب“   ۔ 

 

 “ ۔ ابیق حبص رکںیل  ے مت اکی ہٹنھگ ےلہپ آاج؟  ”

 

اھبیئ ریمے حبص وہےن فاےل رپیپ یک آدیھ ایتری مہ رکےکچ ںیہ اب ابیق رھگ  ”

وہےئ اہکاس ےن ہنم وسبر رک اےتھٹ “ رکانیل ںیم ںیہن آفں ںو دلجی ۔   ۔ 
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فـ ےبزار وہا“ رھگ اٹمئ ںیہن ےلم ںو ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ویکں ”

 

اس ےن اہبہن انبای“ اباب ےک اسھت ںیہک اج؟  ےہ ۔  ”  ۔ 

 

داؤد ےک اجےن ےک دعب اس ےن ینہک لبیٹ رپ اکٹ رک “ ااھچ کیھٹ ےہ آاجؤں ںو ۔  ”

 ۔ رس اہوھتں ںیم دای

اس ایخؽ ےس ہک رھگ ںیم آیدنی اصبح ابرہ  ےج فـ رپیپ دے رک افرغ وہایگ اھت رگم 

زپےنھ ںیہن دںی  ے فـ ےلھچپ نیت وٹنھگں ےس الربئریی ںیم اھٹیب اےلگ رپیپ یک 
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ایتری رکراہ اھت ۔ یف ااحلؽ وز  فـ نکھت ےک ابفوجد رھگ اجےن اک وکیئ ارادـ ںیہن راتھک 

 ۔۔۔۔ اھت

ای ۔ دفونں ابزففں یک اس ےن رس ےک ےچین رےھک اہھت زیم رپ رےھک افر رس زیم رپ اکٹ د

دمد ےس رس ےک رگد اکی احپ  انبایل ۔ یلین آںیھکن اخومیش ےس ومدن یل ںیئگ ۔ 

الربئریی ںیم اھچےئ وکست ںیم اس ےک اسسن ےنیل یک دممھ آفاز اصػ انسیئ 

 ۔ دے ریہ یھت

 

_________________________:- 

 

اھجاکن ۔ اھگنسر زیم اہسین ےن اس ےک رمکے ںیم “ یب اامں ایتر وہںیئگ آپ ؟  ”

 ۔ ےک اسےنم ڑھکے وہرک فـ وج ابؽ انبےن ںیم رصمفػ یھت ڑم رک اےس داھکی
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ےکلہ الگیب رگن یک رفاک ےنہپ سج رپ اکلہ اس رہنسے ومویتں ےس اکؾ وہا اھت ، ےچین 

 ۔ کلس اک الھک رٹافزر ےنہپ ، رگنھگایےل ابولں وک اھبنسیتل فـ اےس ایپری گل ریہ یھت

 

اہسین رکسمایئ“ یہ وہ ۔ ایھچ گل ر ”  ۔ 

 

فـ الھجنھجیئ“ ابؽ ابدنوھ ادرھ آرک ریمے ۔  ”  ۔ 

 

اہسین ےن دنكےھ ااکچےئ“ ےلھک وھچڑ دف ۔  ”  ۔ 

 

فـ ڑبڑبایت وہیئ فاسپ ےشیش ںیم اانپ سکع دےتھکی وہےئ ابولں ےس “ ےٹف ہنم ۔  ”

 ۔ اےنھجل یگل
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دفڑاےت وہےئ اہکاس ےن وپرے رمکے ںیم اگنںیہ “ رعفـ اہکں ےہ ؟  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن دنكےھ ااکچےئ“ اانپ ہیکت ےل رک دادا ےک رمکے ںیم وسےن یئگ ےہ ۔  ”  

 ۔

 

 “ ۔ ےچین بس اےس ڈوھڈن رےہ ںیہ ”

 

یھبت وت دادا ےک رمکے ںیم یئگ ےہ وسےن ، فاہں ےس وکیئ اکنؽ ںیہن اتکس ؟ ں  ”

 “ ۔ اےس
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فف ہی اپلگ ےہ وپری ۔ امہمونں ےک آےن ںیم رص ”
ف
ػ آداھ ہٹنھگ اچب ےہ افر ہی ا

پت رک یتہک فـ ےچین وک اھبیگ یھت ۔ اےس دنین ےس ااھٹےن ںیم یہ “ وس ریہ ےہ اوز  ۔ 

 ۔ دس دنپرہ ٹنم گل اجےن ےھت

 

________________________:- 

 

ایتر وہرک اس ےن آےنیئ ںیم اانپ سکع دےتھکی وہےئ وخد رپ رپویفؾ ڑھچاک ۔ رپویفؾ 

 رھک رک اس ےن ڑھگی ااھٹیئ یھبت رمکے اک درفازـ اجب ۔ اس ےن فاسپ اھگنسر زیم رپ

 ۔ رہچہ رتاھچ رکےک درفازے ںیم ڑھکی لمحم وک داھکی رھپ رکسمادای

الخػ ومعمؽ د رگن یک ضیمق ولشار ےنہپ فـ ایتر ڑھکا اس فتق ابلکل احرث 

 ۔ اسیج گل راہ اھت

 



Novelnagri 614 

ڑھگی ےل رک اس یک الکیئ ںیم فـ اس ےک اہھت ےس “ الںیئ ںیم انہپیت وہں ۔  ”

 ۔ ابدنےنھ یگل ۔ ایعد ےن وغبر اےس داھکی

ےکلہ ےلین رگن یک ونٹھگں کت آیت رفاک ےنہپ مہ رگن یہ رٹافزر ےنہپ ، د دفہٹپ 

ر  ںیم دیق رکےک ابیق ابؽ رمک رپ 
ح 
 
کی

دنكوھں رپ اکٹےئ آدےھ  ابولں وک ےھچیپ رکےک 

ھ رک اگنہ ااھٹ رک اےس داھکیریھکبے اس ےن ڑھگی اس یک الکیئ ںیم ابدن  ۔ 

 

 “ ؟ اہدی ایتر وہایگ ”

 

فـ اکلہ اس یسنہ“ اؿ اک سب ےلچ وت اوز  ےس ںوڑی ںیم اجرک ھٹیب اجںیئ ۔  ”  ۔ 

 

دص رکش اوز  کت فـ اےس رظن ںیہن آےئ ےھت ہن فـ اںیہن رظن “ اباب اہکں ںیہ ؟  ”

 ۔ آای اھت
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 ہصغ وز  ںیہ ۔ اپچن  ےج آےئ ںیہ رمکے ںیم ، حبص ےس وشر  اچ راھک ےہ ۔ آپ رپ ”

اس ےن یگفخ ےس اےس داھکی ۔ ایعد ےن دنكےھ “ آپ اکی  ےج اک ہہک رک ۔ 

 ۔ ااکچدےئ رھپ ڈیب یک رطػ ڑباھ

 

ـ اجےن ےک ےئل ڑمی“ دلجی آاجںیئ اب ۔  ” اےس اتدیک رکیت ف  ۔ 

 

فـ اس یک آفاز رپ رک رک یٹلپ“ لمحم ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

رکسماای اھتفـ “ ایھچ گل ریہ وہ ۔  ”  ۔ 
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لمحم ےن رہگی وہیت رکسماٹہ ےک اسھت رس اکھجای اھت ۔ فـ اسڈیئ “ ونازش ۔۔۔  ”

 ۔ لبیٹ ےس اانپ ومابلئ ااھٹےن اگل

 

ً  ہہک رک فـ “ ااھچ رےہ ںو ارگ ہی ابت آپ اھبوز  وک وز  ںیہک ۔۔۔۔۔۔  ”

 

رشاري

وتنں ںیم اس ےک وجاب دےنی ےس ےلہپ یہ رمکے ےس اھبیگ یھت ۔ ایعد ےن بل دا

دابےئ رمکے ےک درفازے وک داھکی ۔ رہچے یک وھبری رتگن ںیم ےکلہ الگیب رگن 

 ۔ اک ازتماج وہےن اگل اھت ۔ فـ رھجرھجی اتیل ومابلئ ااھٹ رک ابرہ یک اجبن ڑباھ اھت

 

_________________________:- 

 

ےکچ اشؾ ےھچ  ےج وحیلی ںیم وہیت لہچ لہپ ںیم زمدی زیتی آیئگ یھت ۔ امہمؿ آ

ےھت ۔ احرث ےک ےنہک رپ زایدہ ولوگں وک دموع ںیہن ایک ایگ اھت ، سب اخدناؿ ےک 
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ولوگں وک یہ البای ایگ اھت ۔ رمد امہمؿ اخےن ںیم ےھٹیب ےھت ہكبج وعرںیت ڑلویکں ےک 

 ۔ رمکے ںیم ںیھت اہجں ا؟ فہی افر رعفـ وک اھٹبای ایگ اھت

آےئ ےھت ۔ اؿ دفونں ےک  اابؿ افر اراغمؿ اکنح ؟ ہم ےل رک دفونں ےک اپس

دطختس ےل رک داعںیئ دےتی وہےئ فـ اب ےچین امہمؿ اخےن ںیم آےئ ےھت اہجں 

اب ڑلوکں ےس دطختس رکفاےن ےھت ۔ اہدی ےن اکنح ؟ ےم رپ دطختس رکےک ربارب 

 ۔ ںیم ےھٹیب ایعد وک داھکی ۔ احرث ےن اےس ملق امھتای

 

 “ ؟ اعدی ایم ےک اسھت روہ  ے ای اباب ےک اسھت ”

 ۔ اس ےن رگدؿ ڑیٹیھ رکےک رگدؿ رپ داایں اہھت راھک اھت

فـ ملق “ ںیم اینپ امں ےک اقلت ےک اسھت رہزگ اینپ نہب وک رےنہ ںیہن دفں ںو ۔  ”

 ۔ اہھت ںیم ۔ ا رک اکذغ رپ اکھج
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د اکذغ رپ ایسیہ یلیھپ ۔ اس ےن اگنہ ااھٹ رک “ مت بس اےنپ وھک دف  ے اعدی !!  ”

؟ ؾ وک داھکیاکذغ رپ ےھکل اس   ۔ 

۔۔ یلین آوھکنں ںیم “ ایعد نب احرث ” افر اس ےک ےچین “ رعفـ تنب ویعش  ”

 ۔  نل اک ااسحس ارھبا ۔ رس ںیم درد یک اکی سیٹ ایھٹ یھت

ںیم ےن یھبک وساچ یہ ںیہن اھت ہک اظبرہ اانت وبضمط رہتش رصػ نیت اافلظ اک اتحمج  ”

ده  ے یک امدنن وٹےٹ ںو افر دف وفنس وہںو ، اسولں اک اسھت وحملں ںیم یسک ےچک 

یسک یک یکسس ےن امستع ےک درفازفں رپ دکتس “ ومویتں یک رطح رھکبںی  ے ۔ 

 ۔ دی ۔ اس ےک اسےنم ےس اکنح ؟ ہم ااھٹایل ایگ

 ۔ یسک ےن اےس ڑھکا ایک ، وکیئ اےس ےلگ ےس اگل راہ اھت ۔ ابمرک ابد اک وشر ااھٹ اھت

 

یسک ےن “ کی ابر اس ےس ےنلم دںی ۔ فـ رماجےئ ںو ۔ اھبیئ دخا اک فاہطس ےہ سب ا ”

 ۔ ااجتل یک یھت
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فـ ریمی امں ےک اقلت اک اٹیب ےہ ںیم ہی یھبک وھبؽ ںیہن اتکس ، رمات ےہ وت  ”

یسک ےک تخس اافلوظں ےن زومخں وک رھکدیا اھت ۔ اس ےن رگدؿ وک “ رماجےئ ۔ 

 ۔ داںیئ ابںیئ الہای ، یسک ےن وغبر اےس داھکی

 

ہصح ےہ ریمی فوجد اک ، ےسیک اجےن دفںفـ  ”  “ ؟؟ 

 “ ۔ رمات ےہ وت رماجےئ ”

 “ ۔ فـ رماجےئ ںو ”

 “ ۔ فی آر وسری ، یہ از ڈڈی ”

 “ ۔ اعدی رمایگ ےہ ”

 ۔ اہدی اب اس ےس ےلگ لم راہ اھت ۔ رس درد دشت اایتخر رک راہ اھت

 

اہدی ےن رسوگیش یک یھت“ ایعد ایک وہا ےہ ؟  ”  ۔ 
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 نی ۔۔  ”

ے

اس ےک بل دریھے ےس ےلہ ےھت ۔ اہدی ےن رپاشیین ےس اےس “ امئ

 نی ےس تہب مک زپات اھت رگم بج وز  زپات اھت احتل تہب 

ے

داھکی ۔ اس اک فاہطس امئ

 ۔ رخاب رکداتی اھت

 

اس ےن یفن ںیم رس الہای اھت ۔ اہدی ےن بل ےچنیھب ۔ رھپ “ ربداتش رک ےتک وہ ؟  ”

اپس الچ ایگ اھت ۔ فـ یسک تب یک رطح فںیہ ڑھکا اھت ۔  اےس ےنھٹیب اک ہہک رک وخد اابؿ ےک

  ھچک دری دعب یسک ےن اس ےک دنكےھ رپ اہھت راھک ، اس ےن وچکن رک اسےنم داھکی

 ۔
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ےنہک فاال وکؿ اھت ؟ اس ےن اید رکےن “ رھگ اجرک آراؾ رکف ، ںیم اھبنسؽ ولں ںو ۔   ”

دابےئ انب یسک یک رطػ دےھکی  یک وکشش یک ۔ اشدی اس اک اسال ؟  فـ بل داوتنں ںیم

 ۔ فاہں ےس ابرہ الکن اھت ۔ وپرچ ںیم آرک فـ اینپ ںوڑی یک رطػ ڑباھ اھت

 

اس ےن ٹلپ رک “ آپ یک تعیبط کیھٹ ںیہن گل ریہ ، ںیہک وت ںیم وھچڑ آفں ؟  ”

فـ ڑلاک اشدی اس یک رظنفں ںیم “ ںیم ااسہم ، رعفـ اک اھبیئ ۔ ” اس ڑلےک وک داھکی ۔  

اؽ ھجمس ایگ اھت ۔ اکی افر اسالامسای وس  !!! 

 

اس ےن دیجنسیگ ےس اہک ۔ رھپ بج کت اس یک “ اہمترا رکشہی ، ںیم الچ اجؤں ںو ۔  ”

 ۔ ںوڑی وحیلی ےس یلکن ںیہن یھت ااسہم فںیہ ڑھکا راہ اھت
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فہ ڑبڑباای اھت ۔ رھپ ادنر یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ اےس رعفـ وک ہی ربخ انسین “ رحسازیگن ۔  ”

 ۔ یھت

 

 ۔ ریمی زدنیگ اک بیصن ےہ، ںیہن دفر ھجم ےس رقبی ےہ

 ۔ ےھجم ااکس مغ وت بیصن ےہ ، فہ ارگ ںیہن وت ںیہن یہس

 

_________________________:- 

 

اکنح ےک دعب فـ ابےچیغ ںیم آےئ ےھت ، اہجں ایپرا اس اجیٹس انب اھت ۔ ارد رگد امہمونں 

ےت ادنریھے ےک اسےئ ںیم ےک ےئل رکایسں ریھک ںیھت ۔ آامسؿ رپ رہگے وہ

ربیق  ونگفں اک وجہؾ اگل اھت ۔ ویفس ےن اےس اجیٹس رپ اجےن اک ااشرہ ایک ۔ فـ ااسہم 

 ۔ ےک رمہاہ فاہں ھٹیب ایگ اھت
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 ںیم اس یک ویبی 

 

مگٹ
 ھ
ج

اےس فاہں ےھٹیب ھچک یہ لپ زگرے ےھت ہک ڑلویکں ےک 

 ۔ اسےنم ےس آیت داھکیئ دی یھت

 

ےن اس یک ولعمامت ںیم ااضہف ایک ااسہم“ ہی ےہ ا؟ فہی ۔۔  ”  ۔ 

 

ایسـ رگن یک یبمل رفاک ےنہپ ، ےکلہ رہنسی “ افر اس ےک داںیئ رطػ رعفـ ۔  ”

رگن اک دفہٹپ دنكےھ رپ اکٹےئ ا؟ فہی ےس ھچک ےتہک وہےئ رکسمارک اس ےک اسھت 

ابںیئ رطػ ” یتلچ فـ ڑلیک ایعد یک ویبی یھت ۔ اس ےن الچن بل داوتنں ںیم دابي   ۔ 

اہسین ۔ رعفـ ےک ربارب ںیم رمہح افر اس ےک ےھچیپ ونر آیپ افر اؿ ےک ربارب ںیم 

اہدی ےن رہچہ رتاھچ رک ےک پت رک اےس داھکی“ ااملس ۔   ۔ 
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اس “ ااجزت وہ اسےل اصبح وت اس فتق آپ یک اکی یہ نہب وک د ھک ولں ؟  ”

 ۔ ےک پت رک ےنہک رپ ااسہم ایسھک؟  وہا

 

فـ ایسھک؟  اس وہرک فاہں ےس اغبئ وہایگ ۔ ا؟ فہی وک اجیٹس رپ اس “ ااھچ اجراہ وہں ۔  ”

ےک ربارب ںیم اھٹبای ایگ اھت ۔ فـ بس وھتڑی دری اہدی ےس ابت رکےک امہمونں یک 

رطػ یلچ یئگ ںیھت ۔ اس ےن ھچک ےنہک ےک ےئل بل وھکےل یہ ےھت ہک اس ےک 

 آای
 
ج

من س

 ۔ ومابلئ رپ یسک اک 

 

 زپاھ رھپ ومابلئ “ آ؟  ۔ فایسپ ںیم وپاٹسنؿ ےتیل  ”
 
ج

من س

اس ےن اکی اربف ااھٹ رک 

 ۔ فاسپ راھک

 

اس ےن اسےنم دےتھکی وہےئ اہک“ ا؟ فہی ےھجم ںیہمت اکی ابت اتبین ےہ ۔  ”  ۔ 
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اس ےن سسجت ےس اس یک رطػ داھکی ۔ د رگن یک ضیمق ولشار ےنہپ “ یج ؟  ”

اھچ اگل اھت بت بج اس ےن رکسماات وہا ہی دنبہ بلطم اس اک وشرہ اےس وھتڑا اس ا

 ۔ اجیٹس رپ ےتھٹیب وہےئ دادی ےک الھک عنم رکےن ےک ابفوجد اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی اھت

 

فـ راک ۔ ا؟ فہی ےن ابت ےنھجمس یک وکشش یک “ مت ریمی دفرسی ویبی وہ ۔۔۔۔۔  ”

فـ ڑگڑباای“ بلطم ریمی یلہپ ویبی وز  ےہ ۔ ” ۔   ۔ 

 

انمبس اگل اےس یہی اترث دانی“ وکؿ ؟  ”  ۔ 

 

 ایک ےہ ۔  ”
 
ج

من س

اس ےن لکشمب رکسماٹہ وک رفاک ۔ ا؟ فہی “ ایعد ۔ دوھکی ویبویں فاال 

 ۔ ےن رکسماےت وہےئ اےس داھکی
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اےس داکچھ اگل اھت“ افر ریمی اکی وہب ےہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ وکؿ ”

 

اےس  اہدی اکلہ اس سنہ دای اھت ۔ رکسمارک اسےنم دےتھکی وہےئ اس یک اگنہ“ اہسین ۔  ”

وھگریت رعہشی رپ یکٹ ںیھت وج دؽ یہ دؽ ںیم اےس ےبرشؾ ڑلیک ہہک ریہ ںیھت ۔ 

 ۔ اس یک رکسماٹہ رہگی وہیئ یھت

آامسؿ رپ ایسیہ رہگی وہیت اجریہ یھت ۔ رکسماوٹہں افر وہقہقں ےس یتکلھج وخیش 

 ۔ رہگی وہیت ایسیہ ےس ےباینز اانپ فوجد ونماےن یک وکشش ںیم رسرگداں یھت

_________________________:- 
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رہگے وہےت ادنریھے ےک اسھت اس یک تعیبط وز  اڑگیت اجریہ یھت ۔ اپین اک 

لن وھکےل اس ےن اانپ رس ےتہب اپین ےک ےچین ایک اھت ۔ ڈنھٹا اپین ایسہ ابولں ےس اتلسھپ 

 ۔ وہا رہچے ےک ارد رگد اپین یک دویار اقمئ رکراہ اھت

 “ ۔ رماجےئ ںو فـ ”

اس ےن یتخس ےس آںیھکن یچیم ںیھت ۔ د زپےت بل ربی “ ۔۔۔ یہ از ڈڈی  ”

رطح ےس ےلچک ےھت ۔ رہتف رہتف ہی آفازںی اس ےک طبض ےک دنبنھ ںیم دراڑ ڈاؽ 

 ۔ ریہ ںیھت

اس ےن ےکٹھج ےس رس ااھٹای ۔ اپین ده ر یک وصرت ںیم رس ےک ےھچیپ یک اجبن رگات 

 اپین ےک  ےٹنیھ امرے ۔ اپھچک یک وہا ایسـ رشٹ وک وگھب ایگ ۔ اس ےن کھج رک ہنم رپ

آفاز ےس اپین اس اک د زپات رہچہ وگھب ایگ ۔ لسلسم ڑبےتھ رس درد افر ےق یک فہج 
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ےس فـ ڈناھؽ وہایگ اھت ۔ دویار اک اہسرا ےتیل وہےئ فـ فارشفؾ ےس ابرہ آای ۔ ڈیب رپ 

 ۔ ھٹیب رک رہگی اسسن ےل رک ؟ رلم وہےن یک وکشش یک

و

ن
 

ااھٹ رک رہچے وک کشخ ایک اسڈیئ لبیٹ ےس ٹ  ۔ 

 

زیتی ےس اس ےک اپس آےت وہےئ اہدی “ اعمیف اچاتہ وہں ںیم ٹیل ۔۔۔۔۔  ”

ھک رک راک اھت ۔ ایعد ےن اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی ۔ یلین 

 

ھی

 

ی

اس اک د زپات رہچہ د ھک رک 

 ۔ آوھکنں ںیم اکشتی یھت ۔ فـ رشدنمـ وہا

 

فر ےباجؿ یس یھتآفاز مدرے دیمیھ ا“ وگیل الےئ وہ ؟  ”  ۔ 

 

فـ اہدی یک ابت رپ ےبزار وہا“ اہں رگم مت اوھٹ ڈارٹک ےک اپس ولچ ۔  ”  ۔ 
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اس ےن اسڈیئ لبیٹ ےس اپین اک “ وگیل دف ےھجم ، یف ااحلؽ ےھجم رصػ وس؟  ےہ سب ۔  ”

گج ااھٹ رک اپین الگس ںیم اےتٹل وہےئ اہک ۔ اہدی ےن ےبیسب ےس یلیھتہ آ ے یک 

وگایلں ںیھت ۔ اس ےن دف وگایلں ااھٹ رک اپین ےک اسھت اھپںیکن  سج ںیم رس درد یک

افر اٹغٹغ اپین یپ ایگ ۔ الگس اسڈیئ رپ رھک رک فـ ڈناھؽ اس ڈیب رپ ٹیل ایگ ۔ رس ےیکت 

 ۔ رپ رھک رک داایں ابزف آوھکنں رپ رھک ایل

 

 اجےت وہےئ الٹئ دنب رکاج؟  افر بس ےس ہہک دانی ہک ےھجم گنت رکےن یک ابلکل ”

دیجنسیگ ےس ےتہک وہےئ “ رضفرت ںیہن ےہ فرہن ھجم ےس ربا وکیئ ںیہن وہںو ۔ 

اس ےن ابزف ونہز آوھکنں رپ راھک وہا اھت ۔ اہدی ےن وغبر اس یک دنب یھٹم وک داھکی ۔ 

ہی اشنین یھت ہک فـ ےصغ ںیم ےہ افر ےبدح ےصغ ںیم ےہ ۔ فـ انب وکیئ وجاب دےئ 

 ۔ الٹئ دنب رکات رمکے ےس لکن ایگ
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رمکے ںیم انساٹ اھچایگ اھت ۔ اس یک دممھ یتلچ اسرگ ں یک شپت لمکم ارئیڈنکرنشی 

 ۔ اموحؽ ںیم لھگ ریہ یھت

 

_________________________:- 

 

ڈیب رپ دراز وہیت رعفـ “ اہدی اھبیئ اےھچ ںیہ ؟ ں ، وخش زماج افر سنہ ھکم ےس ۔  ”

، بس اس فتق ےن تھچ وک وھگرےت وہےئ اہک ۔ رات ےک دف جب رےہ ےھت 

رقتبی ےس افرغ وہرک اےنپ رمکفں ںیم آراؾ یک رغض ےس اجےکچ ےھت ہكبج فـ 

 ۔ بس ا؟ فہی ےک رمکے ںیم ڈریہ امجےئ یھٹیب ںیھت

 

فےسی ےھجم اوز  کت نیقی ںیہن ” ا؟ فہی ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ “ اہں ااھچ ےہ ۔  ”

فف ۔۔۔ 
ف
اس ےن رھجرھجی یل“ آراہ ریمی اشدی وہیئگ ےہ ا  ۔ 
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“ نیقی وت ریخ ےھجم وز  ںیہن آراہ ہک ریمی اجؿ وھچےنٹ فایل ےہ مت دفونں ےس ۔  ”

اچٹیلک اہھت ںیم ےئل ااسہم ادنر دالخ وہا  ۔ بس ےن ڑم رک اےس وھگرا ہكبج رعفـ 

 ۔ ےن وفرا اس ےک اہھت ےس اچٹیلک اٹپھج ۔ فـ ےبیسب ےس اےس وھگر رک رہ ایگ

 

ہنم ںیم ر ےتھ وہےئ وپاھچ اس ےن اچٹیلک“ دعس اھبیئ آےئ ےھت ؟  ”  ۔ 

 

وجاب رمہح یک “ ںیہن ، وکیئ ہلئسم وہایگ اھت وت اؿ یک وپری یلمیف ںیہن آیئ یھت ۔  ”

 ۔ رطػ ےس آای اھت

 

ا؟ فہی ےن وکشمک اگنوہں ےس اےس داھکی“ ںیہمت ڑبی ربخںی ںیہ ۔۔۔  ”  ۔ 

 



Novelnagri 632 

اس ےن ہنم وسبرا“ اابؿ ےن اتبای اھت ۔  ”  ۔ 

 

ااسہم ےک وپےنھچ رپ اس “ ایعد اھبیئ یک تعیبط وپیھچ مت ےن ؟ بس وھچڑف ، رعفـ  ”

 ۔ ےن ؟ ک ےس اتلسھپ ہمشچ فاسپ ؟ ک رپ اکٹای

 

 “ ؟ ںیم ویکں وپوچں یئھب ”

 

اس ےن دنكےھ “ ایم ےن اہک اھت ہہک دانی رعفـ وک ہک تعیبط ولعمؾ رکےل ۔  ”

 ۔ ااکچےئ

 

اس ےن “ ے اپس اس اک ۔ اویںی یہ ، وضفؽ ںیم ، فےسی وز  ربمن ںیہن ےہ ریم ”

 ۔ ؟ ک ڑیکسی
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اہسین اب اھٹ رک یھٹیب ۔ اس ےن یفن ںیم رس الہای“ مت ےن داھکی ےہ ایعد وک ؟  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن ابولں وک “ ےھجم لمحم ےن کپ داھکیئ یھت ۔ اانت دیجنسہ دنبہ گل راہ اھت ۔  ”

 ۔ ایٹچ ںیم وگدنےتھ وہےئ اہک

 

د اھبیئ ۔ اؿ ےک اس رطح ےلچ اجےن ےس اؿ ےک اوب وک وت تہب اےھچ ےگل ںیہ ایع ”

ربمن زمدی ڑبھ ےئگ ںیہ ۔ ہہک رےہ ےھت ایھچ ابت ےہ ، اھجلس وہا ڑلاک ےہ وضفؽ 

ااسہم ےن ادکیؾ رعفـ ےک اہھت ےس اچٹیلک اٹپھج“ رقتةیت وک دنسپ ںیہن رکات ۔   

 ۔
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ںیم رس الہایاہسین ےک وپےنھچ رپ اس ےن اابثت “ احرث الکن ےس ںیلم الھب مت ؟  ”  

 ۔

 

ےلم ےھت فـ ، داع وز  دی رس رپ اہھت وز  راھک ۔ ایھچ رپانسیٹل ےہ اؿ یک ۔  ”

فـ رکسمایئ“ رپششک افر فہہیج ۔   ۔ 

 

ایعد اھبیئ ابلکل اؿ ےسیج ںیہ ، دفونں ںیم سب رمعفں اک رفؼ ےہ افر آوھکنں اک  ”

فـ ےن وچکن رک اےس ااسہم یک ابت رپ رع“ وز  ۔ ایعد اھبیئ یک آںیھکن یلین ںیہ ۔ 

 ۔ داھکی

 

فـ رپوجش وہیئ“ وبرس اہظرایس یسیج ؟  ”  ۔ 
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ا  یسیج رگم ںیہن ںیہمت اس زہارفں  ”

 

ٹ

 

ےٹف ہنم ۔۔۔۔۔ مت ہہک یتكس ںیھت ہک فلن

ا؟ فہی ےن ہنم وسبرا“ ولوگں ےک اقلت وبرس یک زپی ےہ ۔   ۔ 

 

فہ انمنمیئ“ اہں وت ویفرٹ فنل ےہ فـ ریما ۔۔۔  ”  ۔ 

 

اھت فـ مت اسیج ”  “ ۔۔ 

 

 ، اچالک افر اشرط اھت ۔ اہیں ےھجم نگ الچین وز   ”

 

ٹ

 

 ن
 سن
ي
ںیہن یج ، فـ فیشح ، ڈ

رعفـ وک اکی افر مغ گل ایگ اھت“ ںیہن آیت ۔   ۔ 

 

اہسین “ ااھچ وھچڑف ۔۔۔ لک امرٹیک انلچ ریمے اسھت ، وھتڑی زیچںی ینیل ںیہ ۔  ”

 ۔ ےن ڈیب رپ ےتٹیل وہےئ اہک
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ا؟ فہی “  افرؾ عمج رکفاےن اج؟  ےہ ، ےلہپ یہ ٹیل وہں ںیم ۔ ںیم ںیہن اجریہ ےھجم ”

 ۔ ےن اےتھٹ وہےئ اہک

 

ںیم وز  ںیہن اجریہ ، ےھجم لک اابؿ اھبیئ ےک اسھت ویوینریٹس اج؟  ےہ ، افرؾ ےک  ”

رعفـ ےن امجیئ ےتیل وہےئ اہک“ ےئل ۔   ۔ 

 

یئاہسین الھجنھج“ وخد یہ یلچ اجؤں یگ ںیم ۔ رکشہی مت بس اک ۔ ”  ۔ 

 

ااھچ اکی اکؾ رکف ۔ ریمے اسھت انلچ ، ںیم افرؾ ولں یگ رھپ امرٹیک ںیلچ  ے ۔  ”

“ رگم دادی افر اابؿ اھبیئ ےس ااجزت مت یہ ول یگ ۔ ںیم فںی ھچک ںیہن رکفں یگ ۔ 

 ۔ رعفـ ےن آاسؿ لح اتبای
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فـ اجےن ےک ےئل ایھٹ“ ہی وز  حیحص ےہ ۔ ںیم اجریہ وہں اب وسےن ۔  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن ویتری ڑچاھ رک ڈیب رپ یٹیل رعفـ وک وھگرا ۔ رمہح “ اہیں وسریہ وہ ؟ مت  ”

ںیھت اجیکچ ےس رمکے ۓافر اہسین وسےن ےک یل  ۔ 

 

 “ ۔ اہں ، وسےن دف ”

 

ا؟ فہی ےن اس ےک رس ےک ےچین ےس “ اوھٹ رشاتف ےس اےنپ رمکے ںیم اجؤ ۔  ”

 ۔ ہیکت اچنیھک
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 ایھٹ ۔ اھٹہ یک آفاز رپ رمکے اک درفازـ دنب فـ ہنم وسبریت“ اجریہ وہں اباب ۔  ”

 ۔ وہےن رپ ا؟ فہی رہگی اسسن ےتیل وہےئ ڈیب رپ دراز وہیئگ

 

 “ ۔ مت ریمی دفرسی ویبی وہ ”

 “ ۔ بلطم ریمی اکی افر ویبی وز  ےہ ”

 “ ؟ وکؿ ”

 ۔ رھپ اس اک اکلہ اس رس اکھج رک انسنہ

فـ رکسمادی یھت ۔ وییہن وسوچں ےک ونھبر ںیم وھگےتم وہےئ فـ بک دنین ںیم وھکیئ 

 ۔ اےس اتپ یہ ںیہن الچ اھت

 

_________________________:- 
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وھپھپ آپ دیتھکی ؟ ں اہدی اھبیئ وک ۔ امہرے اسےنم اےنت رشفی نب رےہ ےھت  ”

لمحم ےن “ دبےل ںیہ ہی ۔ ںیم ںیہن رکفں ںو اشدی افر فاہں اجرک اےسی وٹنمں ںیم 

 ۔ اہدی وک وھگرےت وہےئ اہک

الفجن ںیم وصوفں رپ ےھٹیب فـ دفونں لسلسم ڑلےن ںیم رصمفػ ےھت ۔ احرث افر 

ویفس رمکے ںیم آج یک رقتبی ےک ابرے ںیم راےئ دے رےہ ےھت ۔ اسنخ ء 

 ۔ اؿ یک ونک وھجکن ےس وظحمظ وہریہ ںیھت

 

ے اہدی فـ ایک یتہک ںیہ رعفـ آیپ اےسی ولوگ ”

 

سن
 

من

م اہں ۔۔۔۔۔ ےنھگ 

م
م
م
م

ں وک ۔۔۔ ا

اہدی اک ہنم ریحت ےس الھک ۔ اسنخ ء ےن رکسماٹہ دابیئ“ اھبیئ ۔   ۔ 

 

اہدی ےن اےس وھگرا“ ڑلیک مت اڑگ ریہ وہ ۔  ”  ۔ 
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لمحم ےن ایلگن ااھٹ رک اس یک رطػ “ دںیھکی وھپھپ اب ابت دبؽ رےہ ںیہ ہی ۔  ”

 ۔ ااشرہ ایک

 

 ایھچ ےہ ا؟ فہی ، زماج ھجم ےس ا ات ےہ وت اڈنراگنڈنیگن یئھب سب فـ الص ںیم ”

فـ لجخ وہا“ دلجی وہیئگ ؟ ں ۔   ۔ 

 

اہں اہں ، وت اےنت دونں ےس ںیم ایک ہہک ریہ یھت ؟ یہی ؟ ں ہک ایھچ ںیہ فـ ۔ ےتنس  ”

لمحم ےن اکی ادا ےس دنكےھ رپ رگے ابؽ ےھچیپ ےئک“ ںیہ آپ ریمی ؟   ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا“ اب ۔ ااھچ ؟ ں یطلغ وہیئگ  ”  ۔ 
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اسنخ ء ےن وپرے الؤجن ںیم “ ہی ایعد اہکں ےہ ؟ تعیبط کیھٹ ےہ اس یک ؟  ”

 ۔ رظنںی دفڑاےت وہےئ اہک

 

ڑبفں اک احلظ یہ وھبؽ یئگ ےہ ” اہدی ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے ۔ “ وسراہ ےہ ۔  ”

 ؟ وپرے آج لک یک لسن ۔ ڈاٹن رک رمکے ےس اکنؽ دای ۔ اےسی رکات ےہ وکیئ الھب

اس ےن اکشیتی ادناز ںیم اہک“ اکی دؿ ڑبا وہں اس ےس ۔   ۔ 

 

لمحم آ ے وہیئ ۔ رہچے رپ ادکیؾ رپاشیین ےنکلھج یگل“ ےصغ ںیم ےھت ایک ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن وصےف یک تشپ ےس کیٹ اگلیئ“ اہں ، ےھجم وت یہی اگل ۔  ”  ۔ 
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داھکی اہجں احرث بس ےن ڑم رک ےھچیپ “ سک ابت رپ ہصغ ےہ ربوخردار وک ؟  ”

 ےنیس رپ اہھت ابدنےھ ڑھکے ےھت ۔ رہچے رپ الخػ ومعمؽ دیجنسیگ یک کلھج یھت

 ۔

 

 “ ۔ ںیہن اجاتن اچوچ ”

 

دیجنسیگ ےس وپاھچ ایگ“ اہکں ےہ اس فتق ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن عنم ایک اھت ” فـ ڑم رک ڑیسویھں یک رطػ ڑبےھ ۔ “ اےنپ رمکے ںیم ۔  ”

ادناز رکےت فـ افرپ یک رطػ ڑبھ ےئگاہدی یک آفاز وک رظن“ آےن ےس ۔   ۔ 

اس ےک رمکے اک درفازـ وھکےتل یہ ڈنھٹک ےک ااسحس ےس اؿ رپ اپکپکٹہ اطری 

وہیئ یھت ۔ اگنںیہ وپرے رمکے اک وطاػ رکیت وہںیئ ڈیب رپ ےٹیل اس فوجد رپ یکٹ 
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ںیھت ۔ لبمك افڑےھ ، آوھکنں رپ ابزف رےھک دممھ یس اسںیسن اتیل فـ لپ ںیم اؿ 

رہچے ےس یتکلھج یتخس افر دیجنسیگ وک دفر رک ایگ اھتےک   ۔ 

تسس راتفر ےس ےتلچ وہےئ فـ اس ےک رقبی آےئ ۔ اس ےک رس رپ ڑھکے وہ رک 

 ۔ وغبر اےس داھکی ۔ اگنںیہ دریھے ےس آوھکنں ےس رسےتک ابزف رپ ںیکٹ

 

انسےٹ ںیم اس یک دیمیھ آفاز اؿ “ وج ابت امؿ ےل فـ احرث آیدنی ںیہن ۔  ”

ونں ںیم زپی ۔ اس ےن تسس رفی ےس ںیکلپ دجا ںیکےک اک  ۔ 

 

فـ یتخس وج اکی لپ ےک “ ایک ںیم ےن ںیہمت رےتش اھبن؟  ںیہن اھکسای ایعد آیدنی ؟  ”

 ۔ ےئل دفر وہیئ یھت اکی ابر رھپ اؿ ےک رہچے ےس ےنکلھج یگل
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داتی ںیم دفرسفں ےک رظنویں ےس ےنھکیس رپ اؿ ےک اشمدہات ےس ےنھکیس وک رتحیج  ”

اگنںیہ تھچ رپ اکٹےئ رںیھک ۔ آفاز ےس اقنتہ کلھج ریہ یھت“ وہں ۔   ۔ 

 

ضعب اشمدہے وخانفک وہےت ںیہ افر ضعب وخوصبرت ، وت ایک بس وک اکی یہ  ”

اوہنں ےن ابزف ےنیس رپ ابدنےتھ وہےئ وپاھچ“ اگنہ ےس دوھکی  ے ؟   ۔ 

 

اوتنں ںیم دابےئاحرث ےن بل د“ وت رھپ ںیم دقتری رپ اامیؿ الات وہں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ااسنین رفےی وز  دقتری یک تھکل ںیم ںیہ ”

 

ااسنین رفےی احالت رپ ااصحنر رکےت ںیہ افر احالت دقتری رپ ، وت اہں ااسنین رفےی  ”

 “ ۔ وز  ےطدشـ ںیہ
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فـ ےکٹھج “ دفرسفں ےک امیض ےک احالت اسیج اانپ لبقتسم انھجمس ےسک ےتہک ںیہ ؟  ”

رتاھچ رکےک اںیہن داھکی ےس اھٹ اھٹیب ۔رہچہ  ۔ 

 

ہی رکےن فاےل ؟ داؿ وہےت ںیہ افر ںیم ؟ داؿ ںیہن وہں ۔ آپ وک طلغ یمہف وہیئ  ”

ےہ ںیم دفر رکداتی وہں ؛ بج امیض ںیم فلتخم ولگ وہں افر احؽ ںیم فلتخم وت 

فـ اکلہ “ دقتریںی دبیتل ںیہ آیدنی اصبح ، بس یک دقتری اکی یسیج ںیہن وہیت ۔ 

 ۔  وہےئ ےکھجاس رکسماےت

 

اس ےن دیجنسیگ ےس اںیہن “ وت اہمتری دقتری وز  رفنمد وہیگ ایعد آیدنی ۔  ”

داھکی ۔ فـ اس ےک وجاب اک ااظتنر ےئک انب فاسپ دیسےھ ڑھکے وہےئ افر وتفق 

آج یک اہمتری رحتک ؟ اقلب ربداتش یھت” ےک دعب وگای وہےئ ۔   “ ۔ 
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ڈیب ٹیش رپ رظنںی امجےئ اہکاس ےن “ تعیبط یک ؟ اسزی فہج یھت ۔  ”  ۔ 

 

فـ اس ےک اترثات دےنھکی ےک ےئل “ یھبت اعمیف دی اجیت ےہ رگم ۔۔۔۔۔۔  ”

اس رشط رپ ہک مت اس ےس ولم  ے ۔ ویبی ےہ فـ اہمتری افر ہی وکیئ رطہقی ” رےک ۔ 

اس ےن رس ااھٹ رک اںیہن داھکی“ ںیہن ےہ ہک مت اےس اجےتن وز  ںیہن وہ ۔   ۔ 

 

امہ ےس آپ ےن اشدی یک رٹ اگلریھک یھت افر اب ہی این انٹنٹ رشفع ےلھچپ اکی  ”

اس ےن وہٹن ےچنیھب“ رکرےہ ںیہ ؟   ۔ 

 

فـ اؿ ےک زنط رپ داتن سیپ رک رہ ایگ“ ویکہکن ےھجم اگل اھت مت رےتش اھبن؟  اجےتن وہ ۔  ”  

 ۔
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اس ےن ہنم وسبرا ۔ فـ “ اکی ہتفہ رہھٹ اجںیئ ، رپیپز وہرےہ ںیہ ریمے ۔  ”

ادےئرکسم  ۔ 

 

ایعد ےن اگنہ ااھٹ رک وکشمک اگنوہں ےس اںیہن داھکی“ رضفر ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

“ اس اکی ےتفہ فـ وز  رصمفػ ےہ ، یھبت آپ ریمی ابت امؿ رےہ ںیہ ؟ ں ؟  ”

 ۔ فـ اعمےلم یک ہہت کت اچنہپ

 

اوہنں ےن دنكےھ ااکچدےئ“ ابلکل ۔۔ اس ےک اھبیئ نہب یک اشدی ےہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔  ےہ ےھجم ، رات ےک ڈاھیئ جب رےہ ںیہاب اجںیئ وس؟  ”
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فـ اںیہن د ھک رک رہ ایگ ۔ احرث “ اےلگ ےعمج مت اس ےس ولم  ے ۔ کیھٹ ےہ ؟  ”

 ۔ رکسماٹہ دابےت وہےئ ابرہ یک رطػ ڑبےھ

 

اہمترے اجےن ےک دعب فـ اہمترا وپھچ ریہ یھت ارگ وہےکس وت اینپ ریختی اک وز   ”

رپ اس ےن رہچہ رتاھچ رک ےک رمکے ےک دنب وہےت  رکسمایت آفاز“ اتبدانی اےس ۔ 

 ۔ درفازے وک داھکی رھپ رہگی اسسن ےل رک ےکٹھج ےس رس ےیکت رپ رگادای

اسڈیئ لبیٹ ےس ومابلئ ااھٹای ۔ فاسٹ اپ آؿ رکےت یہ ڈریھفں اغیپؾ اگنوہں 

ےس زگرے ۔ ھچک ابمرک ابد ےک ےھت ھچک ریختی درایتف رکےن ےک ےئل ۔ اس 

دناز رکےت وہےئ اسٹیٹس وھکےل ۔ اسےنم یہ اہدی اک اسٹیٹس اگل ےن بس وک رظنا

 ۔ اھت
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 ، ںیم ؟ راض ںیہن طقف ےبزار وہا وہں ”

اس ےن فتق داھکی رقتةی دف ٹنم ےلہپ یہ “ اونپں یک ےبفافیئ اک اکشر وہا وہں ۔ 

اس ہی اسٹیٹس اگلای ایگ اھت افر ایس ےک ےئل اگلای ایگ اھت ۔ اےس حبص انمےن اک وسچ رک 

 ۔ ےن اگنںیہ ےچین دفڑاںیئ

 ۔ اہدی ےک ؟ ؾ ےک ےچین اکی ایبنج ؟ ؾ وک د ھک رک امےھت رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ

“ رعفـ تنب ویعش ” اگنوہں ےک اسےنم اکنح ؟ ےم رپ اھکل ؟ ؾ “ رعفـ اغلری ۔  ”

 ۔ رہلاای ۔ اےبنھچ ےس اس ےن اسٹیٹس وھکال

 

 ، احالت ےک ےمہس وہےئ ولوگں وک اتبدف ”

رصػ اکی لپ ےک ےئل فـ امھت اھت ۔ “ احالت دبؽ اجےت ںیہ رہھٹا ںیہن رکےت ۔ 

 ۔ وغبر اؿ اافلوظں وک دےتھکی وہےئ اگنںیہ رسیتک وہیئ ےچین ےھکل اافلظ رپ ںیکٹ
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اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ “ ریمے لگنس زکزن یک دؽ یلست ےک ےئل ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ رفیک

اھت ۔ اشدی فـ اجاتن اھت ۔ لمحم ہی ربمن اس ےک اپس اہکں ےس آای  !!! 

فـ اب اس ربمن وک ابت تیچ فاےل اخےن ںیم رسچ رکراہ اھت ۔ رس درد وک الھبےئ ہی 

اکؾ رکےن ںیم اےس زمہ آراہ اھت ۔ ابت تیچ فاےل اخےن ںیم اس اک ربمن ےنلم رپ اس 

رات ےن داھکی فـ آؿ النئ یھت ۔ فـ یئک لپ اخومیش ےس د رگن یک ارکسنی وک وھگ

 ۔ راہ

 

” دفرسی رطػ رعفـ اےنپ اسٹیٹس رپ اکی ایبنج اک نیس د ھک رک ریحاؿ وہیئ یھت ۔ 

؟ ؾ زپھ رک فـ اب اےس آؿ النئ د ھک رک رپوسچ ادناز ںیم ارکسنی “ ایعد آیدنی 

 ۔ وک د ھک ریہ یھت
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ہی اغیپؾ اےس وسوچں ےک ونھبر ےس اکنےنل ےک “ تعیبط یسیک ےہ آپ یک ؟  ”

راہ ۔ اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ےئل اکرآدم  ۔ 

 

رصتخم وجاب دے رک فـ اب ااظتنر رکےن اگل“ رتہب ےہ ۔۔۔  ”  ۔ 

 

ٹ ا ب وہں ”

 

خن
ص

 “ ۔ دلج 

 

افر اس ےک اسھت یہ دفونں رطػ ےس آالفنئ وش وہےن اگل ۔ فـ اب “ رکشہی ۔  ”

   ومابلئ اسڈیئ رپ رےھک رہگی دنین ںیم یھت ہكبج فـ فےسی یہ ومابلئ اہھت ںیم

 

 
ےئل ل

اھت ۔ ارکسنی وک دےتھکی وہےئ فـ ابلکل استک اھت ، انب کلپ ےکپھج فـ یکٹکٹ ابدنےھ اس 

 ۔ یک ڈی یپ رپ ےھکل اافلظ وک د ھک راہ اھت
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 ! ایھتن ااملیض ، الف شعت فٹ ه

The past is gone , don't live with it . 

 

 ےس کلپ یکپھج یھت ۔ ادھ ےلھک وبلں وک داوتن

 

 

 

 

ں ےلت دابي   ۔ وپرے اس ےن ےبي

 !! فوجد ںیم رسرساٹہ یس دفڑ یئگ یھت ۔ فـ ریحاؿ اھت ےبدح ریحاؿ

 

_________________________:- 

 

امیض زگرے وہےئ فتق وک ےتہک ںیہ ، احؽ وموجدـ فتق افر اابقتسؽ آےن فاےل 

فتق وک ۔ فتق یک اس رگدش ںیم وج فتق رہھٹ اجےئ ، وج ےحمل مھت اجںیئ فـ ےب؟ ؾ 

 ویکہکن ےتہک ںیہ رہھٹا وہا فتق وکیئ فوجد ںیہن راتھک رگم بج ںیم وخد رپ اگنںیہ ںیہ
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دفڑاات وہں وت وسحمس وہات ےہ ہک فتق رہھٹا وہا ےہ ۔ ریمے فوجد وک دںیھکی فـ 

 ۔ فتق ےک مھت اجےن یک ربخ داتی ےہ

فتق ےک اس رکچ ںیم ںیم ےسج وھک اکچ وہں اس یک فایسپ نکمم ےہ بت بج 

ےک ہن “ اےنپ ” فتق احبؽ وہ ۔ رہھٹے وہےئ فتق ےس ںیم ےسیک اےنپ رگدش 

 ؟ ولےنٹ یک اکشتی رکفں

ااظتنر ںیم ریمی ذات دوھاں دوھاں وہریہ ےہ ۔ ایک ااظتنر وک الج رک راھک ںیہن ایک 

 ؟ اجاتکس

 ؟ ایک ےلچ اجےن فاولں وک فاسپ ںیہن الای اجاتکس

 ؟ ایک وکیئ اقدص آاتکس ےہ ریمی زدنیگ ںیم

وکیئ اغیپؾ راسں وج فتق یک رفاین اک ایپؾ دے ۔ وج ڑھچبے وہفں ےک نلم یک وندی 

 ۔ انسےئ

 !!! افر رھپ اہیں اکی ابر رھپ آاجات ےہ ااظتنر
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ربص افر ااظتنر دف فلتخم زیچںی ںیہ ۔ ربص نکمم ےہ ، ااظتنر لکشم ےہ ۔ ربص ےلچ 

رکےت ںیہ ۔ وج دفر وہرک اجےن فاولں رپ رکےت ںیہ وج ےئگ یہ ہن وہں اؿ اک ااظتنر 

 وز  رقبی وسحمس وہں ، وج اےنپ وہرک وز  اےنپ ہن وہں اؿ اک ااظتنر ایک اجات ےہ

 ۔۔

افر ااظتنر بت متخ وہات ےہ بج فتق یک رگدش رشفع وہ ۔ امیض ، احؽ افر 

اابقتسؽ ےک العفـ اکی افر فتق وک وج وکیئ فوجد ںیہن راتھک اےس ؟ ؾ دےنی یک 

 اونپں ےک دعب ااظتنر ںیم اانپ آپ وز  وھکدےتی ںیہ ، افر وکشش رکےن فاےل اےنپ

وج ہی اجےتن وہےئ وز  ااظتنر رکںی فـ ارم وہاجےت ںیہ افر وج ارم وہاجںیئ اؿ ےک 

 ۔ ےئل فتق مھت اجات ےہ

رگدش فتق ، ااظتنر افر ااسنؿ ، اکی یہ زریجن ںیم دنبےھ ںیہ وج وٹسا  ںیہن ےہ رگم 

ـ انف وہاجےت ںیہ ۔ انف وہاج؟  ؟ اکیم یک العتم وتڑ رک رھک دیتی ےہ افر  وج وٹٹ اجںیئ ف

 ۔ ےہ افر ااسنؿ ؟ اکؾ وہےن ےک ےئل ںیہن ےہ
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 ۔ ااسنؿ اکایمیب اچاتہ ےہ افر اکایمیب ااسنؿ وک اچیتہ سب ااظتنر رک؟  زپات ےہ

 !!! ااظتنر

 

_________________________:- 

 

  اعدی احرث یک “ ؟ اباب آپ رات وک رھگ ویکں ںیہن آےئ ےھت  ”

 

 
رتسب ںیم ل

 ۔ رطػ رکفٹ ےئل اؿ ےس وپھچ راہ اھت

 

اوہنں ےن ربجاً “ رضفری اکؾ آایگ اھت اٹیب ۔ وسری آپ وک ااظتنر رک؟  زپا ۔  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ اس ےک ابؽ الہسےئ
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آپ اجےتن ںیہ ا؟  یک تعیبط رخاب وہیئگ یھت ، اںیہن رس ںیم وز  درد وہراہ اھت  ”

احرث ےن اگنہ ااھٹ رک اعدی ےک رساہےن یھٹیب “  رکچ وز  آرےہ ےھت ۔ افر اںیہن

 ۔ اہقین وک داھکی ۔ ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ

 

آ ے ڑبھ رک اس یک اشیپین رپ “ اب کیھٹ ےہ اہمتری امں اعدی ۔ وس اجف اب ۔  ”

 ۔ وبہس دای

 

 ، آپ اینپ رہ افےک ۔ نکیل آپ ےس اکی ابت وہکں ۔۔۔۔۔ ھجم رپ نیقی رںیھک ”

اکی “ رپاشیین ریمے اسھت رئیش رک ےتک ںیہ ۔ ںیم اجاتن وہں آپ رپاشیؿ ںیہ ۔ 

 ۔ ےحمل ےک ےئل احرث اس یک ابت رپ وچےکن ےھت
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اوہنں ےن ڈیب ےس اےتھٹ وہےئ اہک ۔ فـ “ ایسی ابت ںیہن ےہ ، وساجف مت اب ۔  ”

 ڈیب ےس اھٹ ںیئگ ۔ اؿ بل داوتنں ںیم دابےئ لبمك ںیم ہنم اپھچ ایگ ۔ اہقین وز 

دفونں ےک رمکے ےس ےلچ اجےن ےک دعب اس ےن لبمك ہنم ےس اٹہای ۔ ڈیب ےس ارت 

رک فـ دےب اپؤں اےنپ رمکے ےک درفازے ےک اپس آای ۔ آہتسہ ےس وھتڑا اس 

 ۔ درفازـ وھکال

 

اےس اینپ امں اک رفات رہچہ داھکیئ دای اھت “ اہقین زیلپ ایر بس کیھٹ وہاجےئ ںو ۔  ”

ھت یہ اےنپ ابپ یک ااجتلاس  ۔ 

 

اھبیئ لیج ںیم ںیہ افر ایم ومت ےک ہنم ںیم ۔ اباب آپ وک ومرد ازلاؾ رہھٹا رےہ  ”

ےھنن “ ںیہ ہكبج امہری یٹیب داین ںیم آےن فایل ےہ ۔ ےسیک کیھٹ وہںو بس احرث ؟ 

اکی ےس دامغ رپ زفر اگلےن رپ اےس اید آای اھت اس یک ا؟  ےن اےس اتبای اھت ہک اس یک 
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نہب آےن فایل ےہ افر ہی ہک فـ اب ڑبا اھبیئ ےننب اجراہ ےہ ۔ رگم ابیق بس ےک ابرے 

 ۔ ںیم ایک ابت وہریہ یھت فـ ھجمس ںیہن اپای اھت

 

دیحر یک راہیئ ںیم رکفاولں ںو ، ایم وز  کیھٹ وہاجںیئ یگ افر امتؾ طلغ ایمہفں وز   ”

درفازے ںیم ڑھکے “ ۔۔۔  دفر رکدفں ںو ںیم ۔ اےسی رفےن اک ایک افدئـ ہكبج

اعدی وک د ھک رک اافلظ وبلں رپ یہ دؾ وتڑ ےئگ ۔ اہقین ےن اےس د ھک رک وفرا اےنپ راسخر 

 ۔ کشخ ےئک

 

فـ اعمیف اماتگن اؿ “ آیئ امی وسری اباب ۔ ےھجم ںیہن اننس اچےئہ اھت ںیم اجاتن وہں ۔  ”

 ۔ یک اٹوگنں ےس ٹپل ایگ اھت
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ےک رہچے رپ اھچیئ یتخس وک د ھک رک اس ےن مہس رک اؿ “ اعدی رمکے ںیم اجؤ ۔  ”

 ۔ اینپ امں وک داھکی

 

 “ ۔۔۔ اباب ںیم ”

 

فـ الچےئ ےھت ۔ اس یک یلین آوھکنں ںیم یمن ےنلھگپ یگل یھت ۔ یئک “ اعدی اجف !!  ”

آرگ  وکلپں اک دنب وتڑےت راسخر وگھب ےئگ ےھت ۔ فـ زیتی ےس اےنپ رمکے یک رطػ 

 ۔ ڑباھ اھت

 

رمکے اک درفازـ دنب رکےت وہےئ اس ےک “ اےس رال دای احرث ۔۔ آپ ےن  ”

اکونں ںیم اینپ امں یک آفاز زپی ۔ فـ درفازے ےس کیٹ اگلات ےچین رفش رپ ھٹیب ایگ ۔ 
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ہنم ےس یکلہ یس یکسس یلکن ۔ آرگ  ہہب ہہب رک ںوؽ وگھب رےہ ےھت ۔ بج طبض اک 

 ۔ دنبنھ وٹاٹ وت فـ ونٹھگں رپ رس اکٹ رک رفدای اھت

اس اک ابپ وج یھبک ےصغ ےس اےس داتھکی وز  ںیہن اھت آج اس رپ الچای اھت احالہکن اس 

 ۔ ےن اعمیف وز  امیگن یھت ۔ ہی ابت اےس زمدی رال ریہ یھت

 ۔ افر رھپ اس دؿ فہ دفونں ابپ ےٹیب اےنپ اےنپ رمکفں ںیم دنب رےہ ےھت

 

_________________________:- 

 

اجبیت ڑیسویھں ےس ارت ریہ یھت ۔ الفجن ںیم وصےف رپ فـ وبلں وک وگؽ ےئک یٹیس 

 ۔ ںیھٹیب رعہشی ےن ےصغ ےس اےس داھکی
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رشؾ ےہ ہن ایح ےہ اؿ ڑلویکں ںیم ، د ھک ریہ وہ وہب اؿ یک اچؽ ڈه ؽ ۔ ؟ ک  ”

رعہشی یک آفاز رپ فـ ادکیؾ اخومش وہیت ےچین “ وٹکاںیئ یگ ہی اےلگ رھگ اجرک امہری ۔ 

 ۔ آیئ

 

فـ ڑبڑباںیئ ۔ راہمح ےن یہیبنت رظنفں ےس اےس وھگرا اھت“  ےہ ۔ رشؾ یہ رمیئگ ”  

 ۔

 

اس ےن اکؿ یک ول اجھکےت وہےئ وپاھچ“ فـ اابؿ اھبیئ اہکں ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

ایتر وہایگ ےہ فـ وز  دلجی رکف ۔ دلجی فاسپ آ؟  ےہ مت ےن ۔ اکؾ زپے ںیہ  ”

 “ ۔ اےنت
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رعہشی ےن رس ےس اپؤں کت اس اک اجزئہ ایل ۔ ایسـ ابعای “ ہی اہکں اجریہ ےہ ؟  ”

ےنہپ ااکسرػ ےس اقنب رکےک اقنب وھٹڑی رپ اکٹےئ ، ہمشچ ؟ ک رپ اکٹےئ فـ اؿ 

 ۔ ےک وساؽ رپ ڑگڑبایئ

 

 “ ۔ دادی فـ اڈینشیم افرؾ ےک ےئل اج؟  ےہ آج آرخی اترخی ےہ ”

 

وہب رھگ اھٹبف اب اؿ بس وک ۔ آات فاات ھچک ےہ  ںیہن اب ایک رک؟  ےہ زپھ رک ؟ ”

ںیہن سب اشدایں رکفادی ںیہ ۔ اس اسؽ اھکسف اؿ وک رھگداری افر اےلگ اسؽ 

فـ اؿ یک ابت رپ الملت رک رہ یئگ“ رتصخ رکدف اںیہن اےنپ رھگ ۔   ۔ 

 

فـ “ دادی ہی وت زایدیت ےہ ۔ بس ےن زپاھ ےہ اب ےھجم ویکں رفک ریہ ںیہ ؟  ”

 ۔ انمنمیئ
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ویکہکن بس اہمتری رطح ےمکن ںیہن ںیہ ۔ اکی اڈنا وت اتنب ںیہن ےہ مت ےس افر یلچ  ”

رس کٹھج رک فـ ھچک اید آےن رپ دفابرہ “ وہ اڈینشیم رکفاےن ، وھٹیب پچ رکےک ۔ 

داھکی اھت لک اچیبرہ ایعد وز  الچ ایگ اھت ۔ یہی احؽ وہ؟  اہمترا ارگ یہی ” وگای وہںیئ ۔ 

اوہنں ےن ویتری ڑچاھ رک اےس وھگرا“ ۔ رحںیتک رںیہ وت   ۔ 

 

فـ رھپ ےس انمنمیئ“ فـ ریمی فہج ےس وھتڑی ایگ اھت ۔  ”  ۔ 

 

رشؾ رکف  ڑلیک ارگ ےہ وت ۔ ایح فایل ” فـ اب رس ۔ ا رک ھٹیب ںیئگ ۔ “ اّللّ اّللّ ۔  ”

 !!!! ڑلایکں وشرہ ےک ابرے ںیم اےسی ںیہن ںیتہک ۔ ایگ ںیہن ےئگ ےھت ، ےئگ ےھت

“ 
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ٰی یک امں ویکں یچب وک ڈاٹن ریہ ںیہ حبص حبص ۔  ”
حی 
 
ی

اراغمؿ وز  اب “ ایک وہایگ ےہ 

 ۔ اہحلس تیمس دیماؿ ںیم وکدے ۔ رعفـ ےن رکشت آزیم اگنوہں ےس اںیہن داھکی

 

احؽ د ھک رےہ ںیہ آپ اس یچب ےک ۔ ہن وکیئ ایح ےہ ہن رشؾ ۔ ںیم ہہک ریہ وہں  ”

اوہنں ےن ہلصیف اصدر ایک“ ہی ویوینریٹس ںیہن اجےئ یگ سب !!   ۔ 

 

ارے ویکں ںیہن اجےئ یگ ۔ اجف رعفـ اابؿ ااظتنر رکراہ ےہ ںیم د ھک ولں ںو  ”

اس ےن رہگی اسسن یل رھپ اؿ اک رکشہی ادا رکیت زیتی ےس ابرہ “ اہمتری دادی وک ۔ 

 وک یکپل ۔ ابرہ اابؿ ںوڑی ںیم اھٹیب ایس ےک ااظتنر ںیم اھت ۔ رفٹن ٹیس رپ اہسین یھٹیب

 ۔ یھت ۔ فـ یلھچپ ٹیس اک درفازـ وھکؽ رک ٹیس رپ یھٹیب
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اابؿ ےن ںوڑی نیم ٹیگ ےس اکنےتل “ اہکں رہ ںیئگ ںیھت ؟ اینت دری ۔۔۔  ”

 ۔ وہےئ اہک

 

ومروچں رپ ریھک وتوپں ےن آگ ےک وگےل رباس؟  رشفع رکدےئ ےھت ۔۔ دادا  ”

 رس اکٹای ۔ رفٹن ٹیس اس ےن کھت رک ٹیس یک تشپ رپ“ آےئ وت اموحؽ ڈنھٹا وہا ۔ 

 ۔ رپ یھٹیب اہسین ےن رکسماٹہ دابیئ

 

ںوڑی اب ایسـ ومہار ڑسک رپ دفڑ ریہ یھت“ یب اڈی اک ارادـ ےسیک انب اہمترا ؟  ”  ۔ 

 

یب یب اے ، یب اے رک؟  ںیہن ےہ ، الی الی یب اباب رکےن ںیہن دے رےہ ۔ یب اڈی  ”

 “ ۔ آرخی آنشپ ےہ
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اہسین رکسمایئ“ اجہعم رھپ سب رھگ رپ آراؾ ۔  ںیم ایھچ وہں اکجل ےک دعب ”  ۔ 

 

فـ اب ہمشچ ؟ ک “ رھگ رپ ےمکن نپ ےک ےنعط ےننس ےس ااھچ ےہ دنبہ زپھ یہ ےل ۔  ”

رپ اکٹیت ڑھکیک ےک اپر د ھک ریہ یھت ۔ ڑسک ےک انکرے ڑھکے افےچن افےچن 

 ۔ درتخ اخومیش ےس ڑھکے اےس کت رےہ ےھت

، آیب رگن ےک آامسؿ رپ وسرج استک ڑھکا اینپ  وگلینں آامسؿ ابدولں ےس اپک اھت

 ۔ شپت رفامہ رکےن ںیم رصمفػ اھت

 

_________________________:- 

 

ے کن کس ےس ایتر اہدی اک “ اہکں یک ایتری ےہ ربوخردار ؟  ”

 

کلن

 

ي
اےنپ رمکے ےس 

 اجزئہ ےتیل وہےئ ویفس ےن وپاھچ ۔ ایسـ زنیج رپ د ارپ ےنہپ ، ڈہ وک رگدؿ ےک ےھچیپ
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رگاےئ الکیئ رپ ڑھگی ابدنےھ ابولں وک ےقیلس ےس ٹیس ےئک فـ اب اؿ یک رطػ 

 ۔ آراہ اھت

 

اس ےن ںوڑی یک “ ویین اجراہ وہں آج افرؾ عمج رکفاےن یک آرخی اترخی ےہ ۔  ”

 ۔ اچیب ااھٹےت وہےئ اہک

 

 “ ؟ ےلھچپ اکی ےتفہ ےس ایک رکرےہ ےھت ”

 

اس ےن پت رک وجاب دای “ اگل راہ اھت ۔  آپ یک زفہج اک یلق نب رک امرٹیک ےک رکچ ”

۔ فـ رکسمادےئ ۔ فـ ابرہ اجےن ےک ےئل ڑم ا یھبت ومابلئ جب ااھٹ ۔ اس ےن ںوڑی یک 

 ۔ اچیب زنیج یک بیج ںیم اڑےتس وہےئ ومابلئ اکؿ ےس اگلای
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لمحم یک آفاز رپ اس ےن ونھبںی ڑیکسںی“ اہدی اھبیئ اہکں ںیہ آپ ؟  ”  ۔ 

 

ویکں ویین اجراہ وہں ، ”  “ ؟ 

 

 “ ۔ آج رزٹل ےہ ریما دلجی ےس آاجںیئ ےھجم اوکسؽ اج؟  ےہ ”

 

ے وہےئ وپاھچ“ ایعد اہکں ےہ ؟  ”

 

کلن

 

ي
اس ےن الفجن ےس   ۔ 

 

فـ رہگی “ آیب اک رپیپ اھت آج فـ وت ےلچ ےئگ ںیہ ، اباب آسف ںیہ آپ زیلپ آاجںیئ ۔  ”

 ۔ اسسن اتیل ںوڑی ںیم اھٹیب
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ںوڑی اب نیم ٹیگ ےس لکن ریہ “ اجف دلجی ۔ افےک آراہ وہں مت رڈیی وہ ”

 ۔ یھت ۔ اکؽ اکٹ رک اس ےن ومابلئ ڈش وبرڈ رپ راھک افر ںوڑی ڑسک رپ ڈاؽ دی

 

_________________________:- 

 

فـ رس کٹھج رک اتہک “ اپچن ٹنم اضعئ رکفادےئ ںیہ امں آپ ےن ریمے ۔  ”

 ۔ وصےف رپ اھٹیب

 

الہبئ ےک مکح رپ اس ےن “ دف ٹنم زمدی اشلم رکف افر اچےئ الؤ ریمے ےئل ۔  ”

 ۔ الملت رک اںیہن داھکی
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اکی ےٹنھگ اک ہہک رک ڈزیھ ےٹنھگ دف ٹنم افر سیت ڈنكیسز آپ ےن امرٹیک ںیم  ”

زگارے ںیہ ،  رٹکفی یک فہج ےس نیت ٹنم فاہں اضعئ وہےئ ںیہ افر اب ابوتں 

اس ےن دلجی دلجی ےتہک “  الےن ںیم دف ٹنم !!! ںیم سیت ڈنكیسز افر اچےئ

 ۔ وہےئ اینپ ابت لمکم یک

 

اےس “ ارگ مت وییہن وبےتل رےہ وت وپری زدنیگ اضعئ وہاجےئ یگ اب اہمتری ۔  ”

 ۔ وھگرےت وہےئ دیکمھ دی یئگ

 

فـ ڑبڑباای ۔ “ مک از مک اس ےس ںیم فتق یک اینت ؟ مدری وت ںیہن دوھکیں ںو ۔۔  ”

اتن سیپ رک اےس داھکیالہبئ ےن د  ۔ 

 

فـ ہنم وسبرات اھٹ ڑھکا وہا“ ااھچ اجراہ وہں ۔  ”  ۔ 
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فـ “ اشدی یک وضفؽ رقتةیت ںیم اجنےن انتک فتق اضعئ وہےن فاال ےہ ریما ۔  ”

 ۔ ڑبڑباےت وہےئ نچک ںیم آای

فـ اب یلتیک ےس اپین پک ںیم اٹل راہ اھت ۔ “ فتق ےک ؟ مدرے ولگ ۔۔۔۔  ”

ےک اسھت اس یک اس یک ڑبڑباٹہ یکلہ وہیت اجریہ یھت رہ زگرےت ڈنكیس  ۔ 

 

_________________________:- 

 

ااحتمؿ ںوہ ےس لکن رک فـ دفونں اب ارد رگد ڑھکے دروتخں ےک اسےئ ںیم ےتلچ 

وہےئ ویوینریٹس ےس لکن رےہ ےھت ۔ ایسـ زنیج رپ ایسـ یہ لف ویلسز یٹ رشٹ ےنہپ 

داتھکی وہا ےبزاری ےس داؤد یک ابںیت نس راہ اھت دنكےھ رپ ہتسب اکٹےئ فـ ارد رگد 

 ۔ سج یک زابؿ ےک ربکی لیف وہےئگ ےھت
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“ مت رشمیق ولگ ذرا بیجع وہےت وہ فےسی ۔ مہ رغمیب ولوگں ےس ابلکل فلتخم ۔  ”

 ۔ ےتلچ وہےئ ااچکن اس یک اس ابت رپ ایعد ےن رس اکٹھج

 

یق وہ ، رغمیب ولگ اےنپ اکؾ مت ںیہک ےس وز  رغمیب ںیہن ےتگل داؤد ! مت ویپر رشم ”

ےس اکؾ ر ےتھ ںیہ فـ زایدہ وبےتل ںیہن ںیہ ہن یہ دفرسفں یک زدنویگں ےک ابرے 

ںیم سسجتم رےتہ ںیہ ۔ اؿ بس یک اضتمد اعدات رشمیق ولوگں ںیم وہیت ںیہ افر 

ویوینریٹس اک ٹیگ اب اپچن وٹنمں یک “ مت ںیم ہی اعدات دبرہج امت اپیئ اجیت ںیہ ۔ 

رپ اھت اسمتف  ۔ 

 

ویکہکن ریمے دادا رشمیق ےھت ، ہی وت ڈڈی وک وشؼ ڑچاھ اھت دنلؿ اجےن اک افر رھپ  ”

ںیم وز  فںیہ دیپا وہا ۔ رگم دادا یک دبفتل رشمتیق ریمی رگ رگ ںیم یسب ےہ ، 
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ریمی اردف وز  تہب اصػ ےہ فرہن فاہں دنلؿ ںیم وت ارگنسی اٹںیگن وتڑےت ںیہ 

فـ لھک رک رکسماای“ اتسکین ارگنسیی یک ۔۔۔ اردف یک ےسیج اہیں ےک اپ  ۔ 

 

اےس “ فےسی مت ںیہک ےس رشمیق ںیہن ےتگل ، اہمترے ڑبے رغمیب ےھت ایک ؟  ”

 ۔ سسجت وہا

 

 “ ۔ ںیہن ”

 

 “ ؟ افہ رھپ اہمترے ایم اوب ںیم ےس وکیئ رغمیب ےہ ”

 

 “ ۔ ںیہن ”
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 “ ؟ مت یھبک رغمب ںیم ےئگ وہ ”

 

 “ ۔ ںیہن ”

 

اوب اہمترے ایم ”  “ ؟ 

 ۔ وجاًاب فـ اخومش راہ

 

داھکی !! اہمترے فادلنی ںیم ےس وکیئ رغمب ایگ وہںو  افر فاہں اک وھتڑا اس وز   ”

داؤد رکسماای ۔ “ ںیہن  ہکل وپرا ارث مت رپ آایگ ےہ ۔ اف نیم وی آر ٹسج ازیمگن ۔ 

فـ وز   اسےنم دےتھکی وہےئ ایعد ےک مدؾ ےمھت ۔ داؤد ےن ؟ یھجمس ےس اےس داھکی رھپ

 ۔ رک ایگ
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وجاًاب فـ اخومش راہ افر اسےنم داتھکی راہ ۔ داؤد ےن اس یک رظنفں ےک “ ایک وہا ؟  ”

اعتبق ںیم داھکی ۔ نیم ٹیگ ےس اکی ڑلاک دف ڑلویکں ےک رمہاہ ادنر دالخ وہراہ 

اھت ۔ ڑلاک آ ے ےھت ہكبج فـ ڑلایکں لمکم رپدے ںیم اس ےک ےھچیپ لچ ریہ ںیھت ۔ 

ہ رتاھچ رکےک ایعد وک داھکی وج ایس ڑلےک وک د ھک راہ اھتداؤد ےن رہچ  ۔ 

 

اہمترا زکؿ ےہ ؟ نکیل اہدی اہمترا اولکات زکؿ ےہ وت ہی وکؿ ےہ ؟ اہمترا دفتس ؟  ”

اس ےک وساولں وک رظنادناز رکات فـ آ ے ڑباھ اھت “ ڑھچبا اھبیئ ؟ مت نس رےہ وہ ؟ 

 ۔ ۔ اابؿ وز  اےس د ھک اکچ اھت

 

اس ےس اصمہحف رکےت وہےئ اابؿ ےن وپاھچ“ ےسیک وہ ؟  ”  ۔ 
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اس ےک اابؿ ےک وساؽ وک رظنادناز رکےن رپ اابؿ ےک ےھچیپ “ آپ اہیں ےسیک ؟  ”

 ۔ ڑھکی رعفـ ےن وغبر اےس داھکی

 

اس ےن اابؿ ےک بقع ںیم رصػ “ رعفـ ےک اڈینشیم ےک ےئل آای وہں ۔  ”

 افر ںیھت وز  ںوؤؿ ںیم ۔ اکی اگنہ ڈایل یھت ۔ دفونں ڑلایکں اکی یہ مد یک ںیھت

اؿ ںیم ےس رعفـ وکؿ یھت فـ ںیہن اجاتن اھت ۔ اہتبل ےمشچ وک د ھک رک اےس اگل اھت فیہ 

 ۔ رعفـ ےہ

 

 “ ؟ یب اڈی ”

 

اابؿ ےن رکسماٹہ دابیئ“ مت وز  ؟  ”  ۔ 
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 ر ز دے راہ وہں ۔  ”
 ٹ ٹ
ی ن

ر  ےک 

 

سٹ
 م
سی

بل ونہز اكسمؿ ےس اعری “ یج ۔۔ افلنئ 

 ۔ رےہ

 

ولچ کیھٹ ےہ ۔ مت رعفـ ےک اہیں آےن ےس ےلہپ ےلچ اجؤ  ے وت تہب ڑبی لکشم  ”

اابؿ ےک رشارًات ےنہک رپ رعفـ ےن داتن سیپ رک اےس داھکی اھت “ ےس چب اجؤ  ے ۔ 

 ۔ رھپ ایعد وک وخد وک داتھکی اپرک اگنوہں اک رخ دبال اھت

 

 ، اس ےک ےھچیپ یہ فـ اابؿ اابثت ںیم رس الہات آ ے ڑبھ ایگ“ ںیم اتلچ وہں اب ۔  ”

 ۔ دفونں وز  ۔ بقع ںیم ڑھکا داؤد اس یک رطػ اھبںو اھت

 

اس اک سسجت ڑبھ ایگ اھت“ وکؿ ےھت ہی ؟  ”  ۔ 
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اس ےن مدؾ ڑباھےئ ۔ داؤد ےن ریحت ےس اےس داھکی“ ریما اسال ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن آںیھکن اھپڑے اےس داھکی“ اہمتری اشدی بک وہیئ ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ لک ”

 

اےس دشدی مسق اک دصہم اچنہپ اھت“ فت ااسنؿ وہ مت البي   وز  ںیہن ۔ ےبرم ”  ۔ 

 

 “ ؟ اؿ ںیم ےس اھبوز  وکیسن ںیھت ”

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ داؤد یک آںیھکن اب ریحت افر اےبنھچ “ ہتپ ںیہن ۔  ”

 ۔ ےس ابرہ ےنلکن وک وہریہ ںیھت
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اہیں ےک وت وہ یہ ںیہن  مت بیجع وہ نیم تہب بیجع ۔ اونےھک افر بیجع ف رغبی ۔ ”

 ےک ےتگل وہ ۔ 

 

ٹ

 

 ن
فـ ڑبڑباراہ اھت افر رھپ اس ےک اسھت ویوینریٹس اک “ مت یسک افر ی لن

 ۔ ٹیگ وبعر رکایگ

زبس دروتخں ےک اسےئ ںیم ةلط ء ارد رگد ےس ےباینز ےتلچ وہےئ یبمل رادہارویں 

 ۔ ںیم مگ وہرےہ ےھت

 

_________________________:- 

 

نچک ںیم دالخ وہیت اہسین ےن ا؟ فہی ےس “ ں اغبئ ںیہ ؟ ہی اسرے ڑبے اہک ”

 ۔ وپاھچ
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اچےئ یک “ ادنر دادا ےک رمکے ںیم ، رمہح ےک قح رہم یک ابت وہریہ ےہ ۔  ”

 ۔ یلیتپ ںیم یتپ ڈاےتل وہےئ اس ےن وجاب دای

 

یھٹیب فـ رکیس چنیھک رک ھٹیب یئگ ۔ اکفرٹن رپ ڑچھ رک “ اہمترے قح رہم ںیم ایک اھت ؟  ”

 ۔ رعفـ ےن الیک اس یک رطػ ااھچال ےسج فـ امکؽ اہمرت ےس ۔ ا یئگ

 

ا؟ فہی ےن ےتسنہ وہےئ وجاب دای“ زدنیگ رھب وشرہ وک اپتےن یک ااجزت ۔  ”  ۔ 

 

ریما قح رہم ارگ ریمی رمیض ےس وہات وت ںیم وپری زدنیگ ےک ےئل اچٹیلک امیتگن  ”

 ۔  وہےئ رعفـ ےن رسحت ےس اہکبیس یک اقش ہنم ںیم ر ےتھ“ ۔ حبص اشؾ اہےئ ۔ 
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افر ںیم اےنپ قح رہم ںیم اکی درنج ےلیک افر دف ولک آؾ ، ہنم داھکیئ ںیم  ”

اہسین یک ابت رپ ادنر دالخ وہےت اصحل وک داکچھ اگل اھت“ ارٹساریبی افر ا؟ ؟ س ۔   ۔ 

 

رعفـ ےن اپین اک الگس اس یک رطح ڑباھای“ آراؾ ےس اصحل اھبیئ آراؾ ےس ۔  ”  ۔ 

 

اصحل ےک وپےنھچ رپ اہسین ےن دنكےھ ااکچدےئ“ مت اپلگ وہ ایک ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن ےلیک اک اکلھچ “ اس ںیم ربایئ یہ ایک ےہ ؟ قح رہم زمے اک وت وہ ؟ ں ۔  ”

 ۔ اسڈیئ رپ راھک

 

فـ ڑبڑباات وہا نچک ےس لکن ایگ“ رکایچ ںیم اکی اپلگ اھت اہیں اسرے یہ ںیہ ۔  ”  

 ۔
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ونرانیعل اربامیہ وک وگد ںیم ےئل “  اھب ےج وک رفےئ اجراہ ےہ ۔ ہی ول اھبنسول اےنپ ”

 ۔ ادنر دالخ وہیئ ۔ رعفـ ےن وفرا اس یک وگد ےس اربامیہ وک ایل

 

ا؟ فہی ےن رکسماٹہ دابیئ ۔ “ اینت وخانفک امں وک د ھک رک رفےئ ںو یہ ۔  ”

 ۔ ونرانیعل اےس وھگرےت وہےئ نچک ےس یلچ یئگ

 

اہھت ےنتک ایپرے ںیہ ۔ وھچےٹ ےس ۔ افر آںیھکن دوھکی ابلکل اّللّ اّللّ اس ےک  ”

فـ اب وغبر اربامیہ ےک رہ شقن وک دےتھکی وہےئ رصبتہ رکریہ یھت“ ونر یسیج ۔   ۔ 

 

فـ اب اس ےک ںوؽ رپ ایپر رکریہ یھت“ انتک ایپرا ےہ ۔ اخپ  یک اجؿ ۔  ”  ۔ 
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ا؟ فہی ےن ؟ ک ڑیکسی“ سب رکدف ڈر اجےئ ںو فـ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ یب اامں آپ ےک زامےن ےک ےچب ےسیک وہےت ےھت ”

 

وھچےٹ افر الؽ ۔ رھپ رسہم اگل رک اؿ وک ” اس ےن رہگی اسسن یل ۔ “ سب وہب ۔۔  ”

اکال رکدیتی ںیھت اؿ یک اامںیئ ۔ رفےت وت اانت ےھت ہک زپفیس وز  ریختی درایتف 

اس ےن ڈنھٹی “ رکےن ےک ےئل درفازہ اجبےت رھپےت ےھت ۔ ایک زامہن اھت فـ وز  ۔ 

 ۔ آہ رھبی

 

ہی آج لک ےک ےچب وت افریم رمویغں ےسیج تسس ںیہ ۔ رفےت ںیہ وت آفاز یہ ںیہن  ”

اس ےن ہنم وسبرا“ یتلکن ۔ تسس ںیہک ےک ۔   ۔ 
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اؿ بس یک یکلہ یکلھپ ونک وھجکن یک آفازںی نچک ےس ابرہ انسیئ دے ریہ ںیھت 

 ۔۔  اھت ۔ آیشت افر الین۔ وسرج ڈےنلھ اگل اھت ۔ آامسؿ آیشت رگن اک وہایگ

 

_________________________:- 

 

ہی دف دؿ ےسیک زگرے ےھت رصمفایفت ےک ابثع یسک وک ربخ ہن وہیئ ۔ وحیلی ںیم 

اکی ابر رھپ وخویشں ےک اقنرے جب رےہ ےھت ۔ رہگے وہےت ادنریھے ےس 

مگ 
 ھ
ج

 ےک چیب راہ ےباینز ابےچیغ ںیم ربیق رفوینشں اک وجہؾ اگمگج راہ اھت ۔ ولوگں ےک 

 

ٹ

رپ یھچب رنؾ رنؾ اھگس رپ ےتلچ وہےئ فـ آ ے ڑبیتھ اجیٹس رپ آیئ یھت ۔ اہجں اکی 

 ۔ رطػ ااملس افر اابؿ ےھٹیب ےھت ہكبج دفرسی اجبن رمہح افر دعس ےھت
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الگب ےک یتٹولں یک ینیھب ینیھب وخوبش ےس ابہچیغ رطعم وہراہ اھت ۔ اس ےن ارد رگد 

ش ںیم اجیٹس ےس ےچین ارتی ۔ ےکلہ ارخفیٹ رگن اک اگنںیہ دفڑاںیئ رھپ یسک یک الت

 ۔ ابلس ےنہپ ڈارک ربافؿ ابؽ رمک رپ ریھکبے فـ اکی زیم ےک اپس آیئ

 

اس ےن اس یک رطػ تشپ رکےک ڑھکے اہدی وک “ اہدی اھبیئ ابت ںینس ۔  ”

 ۔ اخمبط ایک

 

 ، آپ لفحم ںیم ڑھکی ںیہ ؟ ؾ ںیل دیسیھ رطح ”

رشارًات ےتہک وہےئ فـ ےھچیپ ڑما ۔ ےکلہ “ اھبیئ ال؟  اچےئہ ۔ اھبیئ انہک وہ وت رھگ ےس 

 ۔۔۔ وھبرے رگن یک ضیمق ولشار ےنہپ فـ رکسماےت وہےئ وحسمر نك گل راہ اھت
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اس ےن ربارب ںیم ڑھکی ا؟ فہی یک “ یف ااحلؽ ںیم رھگ ےس اینپ نہب الیئ وہں ۔  ”

 ۔ رطػ ااشرہ ایک وج ویتری ڑچاھ رک اےس وھگر ریہ یھت

 

اس ےن اکؿ یک ول اجھکےت وہےئ اہک“ ملظ ایک ایر ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ںیم وپےنھچ آیئ یھت ہک لمحم اہکں ےہ ”

 

اس ےک وجاب رپ رعفـ ےک امےھت رپ ولسںیٹ “ فـ ایعد یک اکؽ ےننس ادنر یئگ یھت ۔  ”

 ۔ ومندار وہںیئ

 

اس ےن داتن ےسیپ“ ایک بلطم ؟ فـ آج وز  ںیہن آای ؟  ”  ۔ 
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اہدی ےن دنكےھ ااکچےئ “ںیہن ۔۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

اس ےس ےئہک ںو ہک دخا اک وخػ رکےل اہیں ریما اخدناؿ ےھجم ےنعط دے دے رک  ”

رسخ ااگنرہ وہیت آوھکنں ےس اہدی وک دےتھکی وہےئ فـ اجیٹس یک “ امر دے ںو ۔ 

 ۔ رطػ ڑبھ یئگ ۔ اہدی ےن اگنوہں اک رخ ا؟ فہی یک رطػ ایک

 

 “ ۔ تہب طلغ ابت ےہ اہدی ہی ”

 

اس ےن وصعمتیم ےس اےس “ ںیم ایک رکفں فـ ںیہن آای ، ںیم ےن وت اہک اھت ؟ ں ۔  ”

 ۔ داھکی ۔ فـ اخومش ریہ

 

ا؟ فہی ےن ؟ یھجمس ےس اےس داھکی“ ونس ریمے اپس اہمترا ربمن ےسیک آای ؟  ”  ۔ 
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 “ ؟ اہمترے اپس ریما ربمن ےہ ”

 

ا؟ فہی ےن رس اابثت ںیم “ اہں ، آج داھکی ںیم ےن ۔ مت دوھکی اےنپ ومابلئ ںیم ۔  ”

 ۔ الہای رھپ ومابلئ آؿ ایک

 

اہدی یک اگنہ فلتخم ولوگں ےس زگریت “ ریمے اپس وز  ےہ اہمترا ربمن ، ےسیک ؟  ”

وہیئ لمحم رپ یکٹ یھت وج ےتسنہ وہےئ رعفـ ےک اہھت ےس اانپ اکؿ ڑھچفا ریہ یھت ۔ 

 ۔ ا؟ فہی ےن اس یک اگنوہں ےک اعتبق ںیم داھکی

 

دفونں ےن داتن ےسیپ ےھت!! “ لمحم ! ”  ۔ 
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اؿ ےس وھتڑا دفر لمحم اب اےنپ الؽ وہےت اکؿ وک لسم ریہ یھت ہكبج رعفـ اب 

 ۔ رمک رپ اہھت اکٹےئ اےس وھگر ریہ یھت

 

اس ےن رشارات اہک“ آیب ےن د ھک ایل ؟ ں ریما اکؿ وت ؟ راض وہےگن آپ ےس ۔  ”  ۔ 

 

اکی ابر رھپ لمحم ےک آیب رپ ہصغ آای اےس “ اہمترے آیب یک وت ایسی یک یسیت !!!  ”

 ۔۔۔ اھت افر دشدی آای اھت ۔ سب اکش فـ ہی ہصغ اس رپ اکنؽ یتكس

 

_________________________:- 
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اکنح ےک دعب ریتصخ افر چیب ںیم ھچک وضفؽ رومسں یک فہج ےس اس ےک دف ےٹنھگ 

س اضعئ وہےکچ ےھت ۔ رہگے وہےت ادنریھے ےک اسےئ ںیم زگریت رات ےک ا

 ۔ رہپ اےنپ رمکے یک رطػ اجےت وہےئ فـ ادنر یہ ادنر الملت راہ اھت

اب رمکے ںیم اجرک دنچ وضفؽ ابوتں ںیم فـ اانپ فتق رہزگ اضعئ ںیہن رکے ںو ، 

ابلکل وز  ںیہن رکے ںو ۔۔۔ وصےف رپ یھٹیب الہبئ یک وھگرویں وک رظنادناز رکےت 

س ےس ادنر ال ات الفا وھتڑا وہےئ اس ےن رمکے اک درفازـ وھکال ۔ ڈنھٹک ےک ااسح

 ۔ اس رپوکسؿ وہا ۔ اس یک اگنہ دیساھ دویار رپ یگل ڑھگی رپ یکٹ یھت

 !!! رات ےک اکی جب رک سیب ٹنم

فـ ابرہ  ےج وسےن اک اعدی اھت ۔ اس اک اانت فتق اضعئ وہاکچ اھت اّللّ اّللّ ۔ ذتمذبب اس 

دنب درفازے رپ اہجں ےس اپین  فـ اکی اگنہ ڑھگی رپ ڈاؽ راہ اھت افر اکی فارشفؾ ےک

رگےن یک آفاز آریہ یھت ۔ فـ رفشی وہےن ںیم زمدی انتک فتق اگلےئ یگ فـ ںیہن 

 !! اجاتن اھت ۔ اےس دلجی ےس وس؟  اھت سب
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کیھٹ اکی جب رک سیئت ٹنم رپ فـ رمکے ےس ابرہ اھت ۔ آوھکنں رپ اہھت رھک رک فـ 

 ۔ الہبئ ےک اپس ےس زگر ایگ

اینپ اےنت ونیہمں یک رایتض اضعئ وہیت وسحمس وہیئ یھت ۔ ہی  الہبئ وک ولپں ںیم

 ۔۔ ڑلاک یسک یک اتنس اھت الھب ؟ اےس رکف سب اےنپ فتق یک یھت

ھچک دری دعب فـ اہھت ںیم ہیکت ےئل فاسپ آات داھکیئ دای ۔ الہبئ ےن وساہیل رظنفں ےس 

 ۔ اےس داھکی

 

سب دف زپے ےھت ۔ ہی رمہح  فـ امں ےھجم اکی ےیکت رپ دنین ںیہن آیت رمکے ںیم ”

فـ ربجا رکسماات فاہں ےس الچ ایگ ۔ اےنپ رمکے اک درفازـ وھکؽ رک فـ یسک “ ےک ےئل ۔ 

 ۔ وھبت یک رطح اغبئ وہا اھت ۔ اکی ٹنم زمدی اضعئ وہاکچ اھت
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وصےف رپ ںیھٹیب الہبئ دریھے ےس رکسمادی ںیھت ۔ فےسی اؿ اک رفوبٹ اانت وز  

ڑا زایدہ یہ ویکٹ افر فتق اک اپدنب اھتربا ںیہن اھت ۔ فـ سب وھت  

_________________________:- 

 

 

 

وسرج یک رکںین ابدولں ےس اھجیتکن وہںیئ رفینش ںیم اغبئ وہےت ادنریھے وک 

د ھک ریہ ںیھت ۔ ادنریھے ںیم ےکپچ ےس رگےن فایل منبش یک فہج ےس وگلینں 

 ووں ےس اپک اھت
هن
 ۔ آامسؿ ایسـ د

 ںیم للخ دیپا وہا وت اس ےن آہتسہ ےس ںیکلپ دجا ںیک ۔ رفینش یک فہج ےس دنین

ـ ےیکت ےس رس ااھٹ رک اھٹ اھٹیب ۔ اس ےک اےتھٹ یہ د رگن یک  آوھکنں وک ا ات وہا ف
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وکیئ زیچ اس یک رشٹ ےس رسیتک وہیئ ڈیب رپ یھچب اچدر رپ رگی ۔ اس ےن اہھت ڑباھ 

 ۔ رک اسڈیئ لبیٹ ےس ہمشچ ااھٹای افر ؟ ک رپ اھٹبای

د رگن ےک اس اکذغ وک اہھت ںیم اٹل ٹلپ رک داھکی ۔ اگنہ وھچیٹ یس رمس اطخل 

 ۔ ںیم ےھکل اافلظ رپ یکٹ

 

اس ےک امےھت رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ“ آج ہعمج ےہ ۔  ”  ۔ 

 

ڑبڑباات وہا فـ ڈیب ےس ارتا ۔ اپؤں “ اجمؽ ےہ وکسؿ ےس ےنیج دںی ےھجم ہی بس ۔  ”

رفؾ یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ ھچک دری دعب رفشی وہرک فاسپ لپچ ںیم اڑس رک فـ ڈرگنسی 

 ۔ آےن ےک دعب فـ اب رمکے ےس لکن راہ اھت

زیتی ےس ڑیسایھں  الھاتگن وہا فـ الفجن ںیم آای ۔ انب یسک وگتدف ےک فـ اےس اسےنم 

یہ وصےف رپ ےھٹیب لم ےئگ ےھت ۔ رہچے وک اابخر ےس ڈاکھ وہا اھت ۔ فـ ےنیس رپ اہھت 
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رفربف آرک ڑھکا وہا ۔ رہچے ےک آ ے دویار انب اابخر رسک راہ اھت ، ابدنےھ اؿ ےک 

دریھے دریھے ےس رساتک اابخر اب زیم رپ رھک دای ایگ اھت ۔ فـ اب وکسؿ ےس 

اےس د ھک رےہ ےھت وج ایسـ رٹافزر رپ د لف ویلسز یٹ رشٹ ےنہپ دیجنسیگ ےس 

 ۔ اںیہن د ھک راہ اھت

 

اضہف ایک ایگولعمامت ںیم ا“ آج ہعمج ےہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ وت ”

 

مکح دای ایگ“ ریمی وہب ےس ےنلم اجف  ے مت ۔  ”  ۔ 

 

فـ ےبزار وہا“ اباب ایر ایک ےہ ؟  ”  ۔ 
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اٹیب ایر ہعمج ےہ افر اہمتری الماقت ےہ آج اہمتری ویبی ےس ۔ اہمترے  ”

رسساؽ ربخ دے دی یئگ ےہ ہک اؿ اک داامد آراہ ےہ ۔ زمدی ہی ہک ںیم وکیئ اہبہن 

 ونسں ںو ۔ اہمترے رپیپ وہےئگ ںیہ ۔ یب اڈی لمکم ، اجؿ یٹھچ ریمی ۔ اب ںیہن

اس ےن داںیئ اربف ااھٹ رک اںیہن داھکی“ رشاتف ےس لک ےس آسف آف ۔   ۔ 

 

یب اڈی لمکم وہایگ ےہ ریما اجاتن وہں رگم رزٹل ںیہن آای یف ااحلؽ ۔ زمدی ہی ہک  ”

زمے یک ابت ہی ےہ ہک داؤد ےک ےنہک  ںیم امی اڈی ےک ےئل افرؾ لف رکاکچ وہں افر

 ویوینریٹس ےک ےئل وز  افرؾ لف رکاکچ وہں ۔ ارگ زربدیتس رکےن یک 

 

 

 

رپ رگی

احرث ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس “ وکشش یک وت اتبراہ وہں دنلؿ الچ اجؤں ںو ۔ 

 ۔ داھکی
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 ےک ےئل مت یھبک ٹکیلس ںیہن وہ ے افر ارگ وہ وز   ”

 

 

 

اننفے دصیف ادیم ےہ رگی

ےئگ وت ںیم اجاتن وہں مت دنلؿ یھبک ںیہن اجؤ  ے وت اینپ ہی دایکمھں روھک اےنپ اپس 

 “ ۔ افر رشاتف ےس اجرک ایتری رکف

 

اس “ آپ رشمیق فادلنی اک یہی ہلئسم ےہ افالد یک یسک ابت وک دیجنسـ ںیہن ےتیل ۔  ”

 ۔ ےن ؟ ک ڑیکسی

 

اوہنں ےن “ دیتی ےہ ۔  ویکہکن امہری رشمیق افالد اخیص ولیل ڑگنلی دایکمھں ”

 ۔ دنكےھ ااکچےئ

 

اس ےن داتن ےسیپ“ آپ اک ھچک ںیہن وہاتکس آیدنی اصبح !!!  ”  ۔ 
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احرث ےک وھگر رک ےنہک رپ فـ بل داوتنں “ مت اجرےہ وہ ای ںیم اہمترا ھچک رکفں ۔  ”

ںیم دابےئ فاسپ اےنپ رمکے یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ دمھ دمھ یک آفاز رپ فـ 

 ۔ رکسمادےئ ےھت

 

اوہنں ےن زیت آفاز ںیم اہک“ ڑیسویھں رپ رمح اھکؤ اشہ زادے !!  ”  ۔ 

 

داھڑ یک آفاز رپ درفازہ دنب وہےن رپ “ ھجم رپ وکیئ رمح اھکات ےہ وج ںیم اھکؤں ؟  ”

 ۔ اؿ یک رکسماٹہ رہگی وہیئ یھت

 

_________________________:- 
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رپفرسیف اک ااظتنر رکرےہ ےھت امجتع ںیم ةلط ء یک یکلہ یکلھپ وگتفگ اجری یھت ۔ بس 

نج یک آدم یک اوز  کت وکیئ ربخ ںیہن یھت ۔ ارد رگد ةلط ء ےس ےباینز فـ وھٹڑی دنب 

یھٹم رپ اکٹےئ رپوسچ ادناز ںیم اسےنم د ھک ریہ یھت ۔ ایسـ ابعای ےنہپ ایسـ ااکسرػ 

ےس اقنب ےئک ، ؟ ک رپ ہمشچ اھٹبےئ فـ امجتع ںیم اےنپ اجحب یک فہج ےس بس 

امنایں گل ریہ یھت ۔ اسےنم دےتھکی وہےئ اس ےن کلپ یکپھج یھت یھبت وکیئ  ےس

ااچکن دمھ رک ےک اس ےک ربارب ںیم ریھک رکیس رپ اھٹیب ۔ اس ےن ادکیؾ وچکن رک 

 ۔ رہچہ رتاھچ ایک

 

اےنپ اسےنم اہدی وک د ھک رک فـ ریحاؿ وہیئ“ ںیم وہں ، ڈر ںیئگ ایک ؟  ”  ۔ 

 

 اگنوہں ےس اہدی وک داھکی ۔ د ضیمق ولشار ےنہپ اس ےن اجیتچن“ مت اہیں ؟  ”

 ۔ اےنپ اسےنم ہتسب رےھک فہ اکلہ اس رکسماےت وہےئ اےس د ھک راہ اھت
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اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ اہں ، یب یب اے یک الکزس ےنیل آای وہں ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن اپتےن فاےل ادناز ںیم اہک“ اہیں وز  چنہپ ےئگ مت ۔  ”  ۔ 

 

اہدی ےن آںیھکن ڑیکسںی“ وز  ؟  ایک بلطم اہیں ”  ۔ 

 

اس ےن “ بلطم ےلہپ ریمے رھگ ےچنہپ ریمے ےھچیپ اب ویوینریٹس ۔۔۔۔۔  ”

 ۔ ابت ادوھری وھچڑی

 

زسم آپ ےک رھگ ںیم ںیہن ریمی اامں یچنہپ ںیھت ، اہجں کت ابت ےہ ویوینریٹس  ”

 “ ۔۔۔ یک وت فـ وت ریخ ریما ےلہپ یہ ارادـ اھت
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فـ رکسمایئ“ وپزنشی رئیلک رکےت وہےئ ۔ اہدی آیدنی اینپ  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا“ افر زسم اہدی وخش ایمہفں اپےتل وہےئ ۔  ”  ۔ 

 

رس الکس ںیم ادنر دالخ وہےت وہےئ افر مت دفونں یک ےبزعیت وہےت وہےئ  ”

افر مت دفونں الکس ےس ابرہ اجےت وہےئ ، ہی بس وہےن ےس ےلہپ اخومش وہاجؤ ۔ 

بن ےھٹیب ڑلےک ےن ہہک رک رس اکٹھجاہدی ےک ابںیئ اج“   ۔ 

 

اہدی ےن ا؟ فہی اک ررٹسج ااھٹ رک اس ڑلےک “ مت چیب ںیم اٹگن اڑاےت وہےئ ۔۔  ”

 ۔ ےک رس رپ امرا
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یلہپ الکس ےہ آج ریمی اہیں  ہکل مہ بس یک ۔ آج یہ ٹپ رک اجؤں ںو رھگ وت ایک  ”

وقبؽ ا؟ فہی ےک ڑلاک اففر وہراہ اھت“ زعت رےہ یگ ریمی ۔۔   !! 

 

اہدی ےن “ ہہک دف وت اجؿ ےس امر دںی ؟ ہن وہ ے مت ہن اہمتری زعت اک ٹھجنھج ۔  ”

 ۔ آاسؿ لح اتبای ۔ ڑلاک داتن سیپ رکرہ ایگ

 

اس ڑلےک یک یبمل “ آاجےت ںیہ ںیہک ےس وز  اینپ ؟ ک چیب ںیم اسھگےن ۔۔  ”

رک ےک اےس داھکی وج ؟ ک رپ وچٹ یک یئگ ۔ ڑلاک الملت رک رہ ایگ ۔ اہدی ےن رہچہ رتاھچ 

 ۔ ہنم رپ اہھت رےھک یسنہ رفےنک یک وکشش رکریہ یھت

 

فـ ڑبڑباای“ آاجےت ںیہ وضفؽ ںیم ےنسنہ ےک ےئل ۔  ”  ۔ 
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اس ےن لکشمب یسنہ “ مت وت ڑلااک گل رےہ ےھت ابلکل ۔۔۔۔ چس ںیم اانت ڑلےت وہ ؟  ”

 ۔ رفک رک اہک

 

” اس ےن اکؿ یک ول اجھکیئ ۔ “  ںیہن ںیم اہکں ڑلات وہں ولگ وبجمر رکےت ںیہ ۔ ”

 “ ۔ وضفؽ ںیم ؟ ک اڑاےت ںیہ اینپ

 

رہگی اسسن ےل رک اس ےن ررٹسج وھکال“ مت افر اہمتری وبجمرایں اہدی !!  ”  ۔ 

 

اس ےک اکؿ ےک اپس رسوگیش یک یئگ ۔ اہدی وک اشرعی “ ااھچ اکی رعش ونس ۔۔  ”

 ۔ ےک اتزہ اتزہ ڑچےھ ونجؿ ےس فـ فافق یھت

 

اراشداراشد  ”  “ ۔۔۔ 
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 ، ںیہمت ےچنیھک ںو یئک اہبونں ےس ”

 ، ںیہمت ےچنیھک ںو یئک اہبونں ےس

 “ ۔۔۔ فہ اکی اجدف وج ریمی ذات ںیم ےہ

 

اس ےن ؟ ک ےس اتلسھپ ہمشچ فاسپ ؟ ک رپ اکٹای ۔ اہدی دبزمہ “ اکال اجدف ےہ ایک ؟  ”

 ۔ وہا

 

اس ےن لج نھب رک اہک“ ۔ ںیہن الیپ افر زبس وز  ےہ افر الین وت اتن ےہ ابلکل ۔ ”  

 ۔

 

 “ ۔۔ ااھچ ونس ”
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 ، الیپ الین افر زبس اجدف رکات ےہ فـ ”

 ، الیپ الین افر زبس اجدف رکات ےہ فـ

اس ےن اتفس ےس رس الہای“ اوسفس رخ دامیغ ےک وتڑ ےس ؟ آانش راہ فـ ۔۔۔   ۔ 

 

 “ ؟ رخ دامغ ایک ”

 

ےس داھکی ۔ اس ےن وصعمتیم ا؟ فہی ےن ریحت ےس ا“ ںیہمت رخ دامغ ںیہن اتپ ؟  ”

 ۔ ےس یفن ںیم رس الہای

 

فـ رکسماای“ رخ دامغ ےتہک ںیہ ذنیہ دامغ وک ۔  ”  ۔ 
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اس ےن رخف ےس اکرل ااھٹےئ ۔ ا؟ فہی دممھ “ افف ۔۔۔ ذنیہ دامغ ۔۔۔ ںیم ۔۔۔  ”

 ۔ اس رکسماےت وہےئ ررٹسج رپ کھج یئگ

 

اس ڑلےک ےن اس ےک “ ی !!! رخ دامغ دب دامغ ااسنؿ وک ےتہک ںیہ رٹسم اہدی آیدن ”

اکؿ ںیم اہک اھت ۔ وبلں رپ ریتگنی رکسماٹہ دریھے ےس اغبئ وہیئ یھت ۔ اس ےن 

اکشیتی اگنوہں ےس اتکب رپ یکھج ا؟ فہی وک داھکی سج یک اقنب ےس اھجیتکن آوھکنں 

 ۔ ںیم رشارت یھت

 

 ، فـ ریمی ےبزعیت رپ ےبزعیت رکےت ںیہ اےسی ”

امےم یک سنیھب ےسیجرچایل وہ ںیم ےن اؿ ےک   “ ۔۔ 

یکلہ یس ڑبڑباٹہ رپ اس یک ےباایتخر یسنہ وھچیٹ یھت ۔ فـ اتکب رپ رس اکٹےئ سنہ 

 ۔ دی یھت
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_________________________:- 

 

اؿ بس یک اشدویں وک ہتفہ زگر اکچ اھت ۔ رعفـ افر ا؟ فہی یک الکزس رشفع وہیئگ ںیھت 

ااملس افر رعفـ وموجد ںیھت ۔ امہمؿ  ۔ رھگ رپ اس فتق وخانیت ےک العفـ اہسین ،

 ۔ بس اےنپ رھگفں وک ولٹ ےکچ ےھت ۔ زدنیگ فاسپ اےنپ ڈرگ رپ ےنلچ یگل یھت

حبص ےس یہ رعہشی ےن رھگ ںیم اگنہہم  اچ راھک اھت ، فہج اؿ ےک داامد یک رشتفی آفری 

 ۔ یھت

 

رپ یگل  نچک ےس یتلکن راہمح ےن ومابلئ“ رعفـ مت اوز  کت ایتر ںیہن وہںیئ ۔  ”

 ۔ رعفـ وک د ھک رک ےصغ ےس داتن ےسیپ
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اس ےن رصمفػ ادناز ںیم اہک“ ایتر وہں ںیم ۔  ”  ۔ 

 

اجنےن “ آگ ےگل اس ومےئ ومابلئ وک اسرا دؿ ایس رپ یگل ریتہ ےہ ہی ڑلیک ۔  ”

 ۔ بک رعہشی فاہں آؿ دیکمھ ںیھت

 

 “ ۔۔۔۔ دادی فـ ”

 

 اب ادرھ ادرھ ۔ دس دہعف اتبیکچ وہں وفرا اجف افر ایتر وہاجؤ ۔ رظن ہن آف مت ےھجم ”

ڑلیک وشرہ آراہ ےہ ھچک وت احلظ رکول رگم ںیہن ، لقع وت اس یک ونخٹں ےس وز  ےچین 

اس ےن ےبیسب ےس راہمح وک داھکی اھت رھپ ہنم وسبر رک اجےن یگل“ اجیکچ ےہ ۔   ۔ 
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 امھت رک رعہشی ےک ےنہک رپ اچرف؟ اچر فـ ومابلئ اںیہن“ ادرھ روھک ومابلئ وفرا ۔  ”

 ۔ ڑیسویھں یک رطػ ڑبیھ

 

رمکے اک درفازـ دنب “ آج لک یک لسن یہ ابتہ رکےک رھک دی ےہ اس آتف ےن ۔  ”

وہےت یہ رعہشی یک آفاز دب یئگ ۔ اس ےن رہگی اسسن ےل رک ڈیب یک رطػ داھکی 

 ۔ اہجں راہمح اس ےک ےئل وسٹ اکنؽ رک رھک یکچ ںیھت

 

 وہیئ فـ وسٹ ااھٹ رک ڈرگنسی رفؾ یک رطػ ڑبڑبایت“ بیجع تبیصم ےہ ہی ۔۔۔  ”

 ۔ ڑبھ یئگ یھت

ےچین رعہشی ےک داامد یک رشتفی آفری وہیکچ یھت  ۔ بس ےس لم رک اس ےن السؾ 

رکےت وہےئ اانپ رس رعہشی ےک آ ے اکھجای وہنجں ےن السؾ اک وجاب دےتی وہےئ 
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 وج اب ایتر اس ےک رس رپ اہھت راھک اھت ۔ دؽ یہ دؽ ںیم فـ رعفـ وک وکس ریہ ںیھت

 ۔ وہےن ںیم اجنےن انتک فتق اگلےن فایل یھت

 

_________________________:- 

 

دعس ےن اےس اھگنسر زیم ےک “ رمہح اپچن ٹنم ےک ادنر ادنر ایتر وہاجف وفرا ۔  ”

رہچے رپ  اسےنم ڑھکے د ھک رک اہکن اگلیئ یھت ۔ آامسین رگن یک یبمل رفاک ےنہپ ،

اکلہ اس کیم اپ ےئک اس ےن ابولں ںیم پلك اگلےت وہےئ آےنیئ ںیم رظن آےت 

 ۔ دعس اک سکع داھکی وج آامسین رگن ےک وکٹ ٹنیپ ںیم وبلمس اےس وھگر راہ اھت

 

ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس ںیم اہمتری ہی ابت نس ریہ وہں بلطم دح وہیئگ ےہ  ”

یئفـ الھجنھج“ دعس ۔۔ دنبہ ربص یہ رکاتیل ےہ ۔   ۔ 
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اس ےن الکیئ رپ دنبیھ ڑھگی وک دےتھکی وہےئ “ سیتنیپ ٹنم افر ابرہ ڈنكیسز ۔۔  ”

 ۔ اہک

 

 “ ۔ رگم اہمترے لتق ںیم ےھجم اکی ٹنم ےگل ںو اب ارگ ھچک اہک وت ”

 

ااسنین لتق اانت آاسؿ ںیہن وہات ، ریمی ررسیچ ےک اطمقب اکی ااسنؿ وک رمےن  ”

 وت ےتگل یہ ںیہ ۔ افف ولگ رمےت وہےئ وز  فتق ںیم مک از مک اچر ےس اپچن ٹنم

اس ےن رھجرھجی یل“ اضعئ رکےت ںیہ ۔۔۔   ۔ 

 

دعس ےن ونھبںی ایٹھک “ ایاّللّ دعس ایک مت اعؾ ااسنونں یک رطح ںیہن رہ  ےتک ؟  ”

 ۔ رکےک اےس داھکی
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ےجہل ںیم یگفخ ےنکلھج یگل“ ایک بلطم ںیم اجونرفں یک رطح رہ راہ وہں ؟  ”  ۔ 

 

ںیہن ، مت اکی رفوبٹ وہ رفوبٹ !! ڈنكیسز اک اسحب ر ےتھ وہ ، رفنیٹ ےس ٹہ رک  ”

اس ےن پلك اگل رک ابولں وک ےکٹھج “ ھچک ںیہن رک؟  افر رہ فتق اکؾ اکؾ سب اکؾ ۔ 

مت ہہک  ےتک وہ ہی بس اکؾ اکی اعؾ ااسنؿ ےک ںیہ” ےس رمک رپ رگاای ۔   “ ؟ 

 

اکی زکؿ یک ڈارٹک ےک فتق رپ ہن آےن  ریمے” فـ دیجنسـ وہا ۔ “ افےک ۔۔۔۔  ”

ھ وہیئگ ۔ فـ است اسؽ اک اھت ، تہب وصعمؾ افر ایپرا ۔ اس یک ومت 

 

ن ی
یک فہج ےس ڈ

ےک فتق ںیم ااتپسؽ فتق رپ ںیہن اچنہپ اھت سج یک فہج ےس ںیم اےس آرخی ابر 

د ھک وز  ںیہن اکس ۔ وت بت ےس ریمی ہی زدنیگ رشفع وہیئ ۔ اب مت ےن نس ایل افر 

 “ ۔  ےن ہہک دای اب ںیلچ ۔ مہ فےسی وز  زمدی نیت ٹنم ربابد رکےکچ ںیہںیم
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اہمترے زکؿ اک نس رک اوسفس وہا ۔ رگم دوھکی اس اک فتق اھت یھبت فـ الچ ایگ ۔  ”

 “ ۔۔۔۔ اب اس ےئل

 

فـ ےبزار وہا ۔ رمہح ےن رس ات ریپ اس اک اجزئہ ایل ۔ فـ اےنت آراؾ “ زیلپ ولچ ایر ۔  ”

زکؿ یک ومت اک اتب راہ اھت ںیہک وکیئ دھک ای المؽ ھچک ںیہن ۔ ہی دنبہ فایعق  ےس اےنپ

 ۔ رفوبٹ اھت

 

فـ زربدیتس رکسمایئ ۔ دعس ےن اابثت ںیم رس “ اہں سب ابعای نہپ ولں مت اجؤ ۔  ”

 ۔ الہای ںیم ابرہ یک رطػ ڑباھ
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“ وسری ۔۔۔ وسری اّللّ یج آج اعدی یک ومت یک فہج وک دبانل زپا  ۔ وسری وسری  ”

افرپ د ھک رک ڑبڑباےت وہےئ فـ رمکے ےس لکن ایگ ۔ رمہح اب ابعای نہپ رک 

 ۔ ااکسرػ ابدنھ ریہ یھت

 

_________________________:- 

 

اشؾ ےک اس رہپ آامسؿ اک رگن اکلہ الین وہراہ اھت ۔ ابدؽ یسک دویار یک رطح وسرج ےک 

وپدے رہلارےہ ےھت  ۔ زبس  آ ے ڑھکے ےھت ۔ یکلہ یکلہ وہا ےس ابےچیغ ےک زبس

وپدفں رپ اپین یک ےبرگن وبدنںی کمچ ریہ ںیھت ، یسک ےن ھچک فتق ےلہپ یہ ابےچیغ 

 ۔ وک الہنای اھت
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زبس رنؾ افر من اھگس رپ اؿ دفونں ےک اپؤں اکی اسھت زپے ےھت ۔ یلین زنیج رپ 

ں رپ ےکلہ ےلین رگن یک رشٹ ےنہپ فـ زنیج یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل اگنںیہ وپدف

 ۔ رموکز ےئک اس ےک رمہاہ لچ راہ اھت

د رٹافزر رپ الگیب رگن یک رکیت ےنہپ د دفہٹپ دنكےھ رپ اکٹےئ ، ڈارک ربافؿ 

ر  ںیم دیق ےئک ابیق رمک رپ رگاےئ فـ دفونں اہھت آ ے ابدنےھ 
ح 
 
کی

ابؽ ےھچیپ رکےک 

 ریہ اایلگنں رمفڑےت وہےئ اگنںیہ اھگس رپ اکٹےئ اس ےک اسھت اسھت مدؾ ڑباھ

 ۔ یھت

اںیہن اشدی دس ٹنم وہےکچ ےھت وییہن اخومیش ےس ابےچیغ ںیم ےتلہٹ وہےئ ۔ 

دفونں ھچک ےنہک ےس ااکنری ےھت ، فـ اس ےک وبےنل ےک ااظتنر ںیم یھت افر فـ اافلظ 

 ۔ ڈوھڈنےن یک وکشش ںیم اھت
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 اضف ںیم راصقں وہا اس ےک رقبی ےس زگری یھت ، ایسـ ابؽ اکلہ اس اڑے افر امےھت

رپ وموجد دیسھ ںیم اجےت اشنؿ وک اپھچےئگ ےھت ۔ اس ےک بل دریھے ےس ےلھک 

 ۔ ےھت

 

دیمیھ یس آفاز رپ اس ےن رس ااھٹ رک “ ایک ںیہمت اامتن یک افحتظ رک؟  آیت ےہ  ؟  ”

اےس داھکی اھت ۔ یلین آوھکنں اک رمزک فـ ںیہن یھت رگم وساؽ ایس ےس ایک ایگ اھت ۔ اس 

 ۔  زبس وپدفں وک داھکیےن اگنوہں اک رخ ومڑ رک

 

اس ےک بل آیگتسہ ےس ےلہ ےھت“ اشدی ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

فـ اب اس یک رطػ ڑما اھت ۔ اگنوہں اک اصتدؾ وہا اھت“ اہں ای ںیہن ؟  ”  ۔ 
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ےجہل ںیم نیقی یک کلھج یھت“ اہں ۔۔  ”  ۔ 

 

اس ےن وچکن رک وخد ےس ےبمل اس صخش وک “ ریمی اامتن یک افحتظ رک؟  ۔  ”

سج ےک اسھت اس یک تمسق وک وجڑا ایگ اھت ۔ یلین آوھکنں اک وحمر اب وز  داھکی اھت 

 ۔ اس ےک بقع ےس ےتکلھج زبس وپدے ےھت

 

اس ےن ااحتمؿ انیل اچاہ اھت ۔ اجیتچن اگنوہں ےس اس یک “ ارگ ہن رکفں وت ؟  ”

آوھکنں ںیم اھجےتکن وہےئ فـ اکی ےحمل وک رہھٹی یھت ۔ تسس رفی ےس راصقں 

 ۔  رک اےس داھکی اھتوہا ےن وز  مھت

 

“ وت ںیم مت ےس اسحب ےنیل اک قح راتھک وہں افر مت ےھجم اسحب دےنی یک اپدنب وہ ۔  ”

دیجنسیگ ےس ےتہک وہےئ اگنہ اس رپ اکٹیئ یئگ یھت ۔ دنچ ےحمل اخومیش ےس رسےک ےھت 
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رھپ اس ےن دریھے ےس اکی مدؾ آ ے ڑباھ رک درایمؿ ںیم وموجد افےلص وک 

 ۔ اٹھگای اھت

 

آپ ےک اپس وز  ریمی اامتن ےہ ، اس ںیم ایختن رکےن یک وکشش وز  یک وت  ”

ںیم آپ ےس اسحب ےنیل اک قح ریتھک وہں افر آپ ےھجم اسحب دےنی ےک اپدنب ںیہ 

 “ !! ایعد آیدنی

اس ےک ابلکل رفربف ڑھکے وہرک اس ےن اےس دےتھکی وہےئ اہک اھت ۔ ڈارک ربافؿ 

ـ اس یک آوھکنں وک د ھک رک وچاکن اھت ۔ ہی آںیھکن آوھکنں ںیم یتخس ارھبی یھت ۔ ف

امونس امونس یس ںیھت ۔ فـ اںیہن اجاتن اھت ، فہ اؿ آوھکنں وک یھبک الھب ںیہن اپای اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔ ہی آںیھکن وت

ےلین آامسؿ رپ اڑاؿ رھبات اہجز افر اےس یتکت اقنب ےس اھجیتکن من ڈارک ربافؿ 

 ۔۔۔  آںیھکن
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 فاال اھت ؟ ایک فتق اکی ابر رھپ تخس وہےن اجراہ اھت ؟ ایک فایعق ایک فـ اےس وز  رالےن

 ؟ فـ اےس رال اتکس اھت ؟ اؿ آوھکنں ںیم یمن یک فہج فـ یہ اھت

امیض ںیم فـ ایہن آوھکنں یک فہج ےس رفای اھت افر لبقتسم ںیم ایہن آوھکنں وک 

 ۔۔ رالےن فاال اھت ۔ فتق اک ہیہپ وھگؾ راہ اھت

تیفیك ںیم اس یک آوھکنں ںیم د ھک راہ اھت ۔ وہا ےک ےکلہ ےس  فـ یسک رٹاسن یک

وھجےکن ےک اےنپ رقبی ےس زگرےن رپ وہیت ڈنھٹک ےک ااسحس رپ اس ےن 

اگنںیہ اس ےک بقع ںیم ںوڑی ںیھت ۔ رعفـ ےن وز  رظنںی اکھجیئ ںیھت ۔ آہتسہ 

 ۔ ےس دف مدؾ ےھچیپ ٹہ رک درایمؿ ںیم افہلص اقمئ ایک اھت

 

اس ابر اس یک آوھکنں ںیم دےنھکی یک یطلغ ںیہن “  اہک ےہ مت ےس ؟ یسک ےن ھچک ”

 ۔ درہایئ یئگ یھت ۔ رعفـ ےن رس یفن ںیم الہای



Novelnagri 719 

اس ےن وساچ اھت ہک بج ہی صخش ےلم ںو وت اسرا ہصغ اکنےل یگ رگم اب اس ےک 

اسےنم بیجع یس کھجھج وسحمس وہریہ یھت ای اشدی اقملب اخومیش ےس اخومش 

اھترکفا؟  اجاتن   ۔ 

 

آفاز مدرے رنؾ یھت “ ںیم ابر ابر اینپ ابت درہاےن اک اعدی ںیہن وہں رعفـ ۔  ”

 ۔ ۔ اس ےن اایلگنں رمفڑےت وہےئ اابثت ںیم ےس الہای

رعفـ “ آیئ امی وسری ریمی فہج ےس ںیہمت ولوگں ےک وساولں اک اشنہن اننب زپا ۔  ”

 ۔ ےن اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی اھت

 

۔۔۔۔۔ ںیہن الص ںیم ”  “ 
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اجاتن وہں ریمے اشدی ےس ےلچ اجےن افر رھپ اابؿ اھبیئ یک اشدی ںیم رشتک  ”

اس “ ہن رکےن یک فہج ےس ولگ ایٹل دیسیھ ابںیت انب رےہ ےھت ، اتبای اھت اہدی ےن ۔ 

یک ابت اکےتٹ وہےئ اس ےن لیصفت اتبیئ ۔ رعفـ ےن کشخ وہےت وبلں رپ زابؿ 

 ۔ ریھپ رک اںیہن رت ایک

 

فـ زربدیتس رکسمایئ“  ولگ وت ھچک وز  ہہک دےتی ںیہ ۔ اجےن دںی ”  ۔ 

 

اگنہ اب وپدفں ےس ٹہ رک اس ےک اہوھتں رپ “ افر مت ؟ ںیہمت وکیئ اکشتی ؟  ”

 ۔ یکٹ یھت ۔ فـ اکی ےحمل ےک ےئل رہھٹا اھت

 

اؿ بس یک ایلیھتہں ابلکل اصػ افر الؽ الؽ یس ںیھت ، ےسج تہب اسرا وخؿ دفڑ  ”

اہھت مدرے رنؾ افر وھچےٹ وھچےٹ ےس ےھت راہ وہ ۔ اؿ ےک  “ ۔ 
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اس ےک اہھت ابلکل فےسی یہ ےھت اسیج ہشقن لمحم ےن اچنیھک اھت ۔ وھچےٹ افر اصػ ۔ 

 یلیھتہ رپ رصػ نیت ک ںیںی ںیھت ابیق یلیھتہ اصػ یھت ۔ رگن الؽ افر دفدایھ اھت

 ۔۔

 

ےس ارکایت اکونں “ وہکں یگ وت آپ رھپ ےس اےسی رکںی  ے ۔ “ ںیہن ” ارگ  ”

 آفاز رپ اس ےن اگنہ ااھٹیئ ۔ فـ رہ ابر اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی یہ اگنںیہ رچااتیل اھت

 ۔

 

ںیہن ۔۔۔۔ دایھؿ روھکں ںو افر اس ابت وک نکمم انبؤں ںو ہک یھبک وز  ںیہمت  ”

ڈنھٹ ےک ااسحس ےس فـ “ ریمی فہج ےس ولوگں ےک وساولں اک اشنہن ہن اننب زپے ۔ 

 ۔ ڈارک ربافؿ ابؽ وہا یک فہج ےس اکلہ اس اڑ رک فاسپ رمک رپ رھکب رساشر وہیئ یھت

 ۔ ےئگ ۔ ںوولں یک وھبری رتگن ںیم الگیب رگن اک ازتماج وہےن اگل اھت
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؟ ک ےس اتلسھپ ہمشچ فاسپ ؟ ک رپ اکٹ رک وپاھچ ایگ“ دوعہ رکرےہ ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

س ےن بل داوتنں ںیم ا“ احؽ وک دےتھکی وہےئ اہں ، لبقتسم اک ولعمؾ ںیہن ۔۔  ”

 ۔ دابےئ

 

یلین آںیھکن کھت رک اس یک آوھکنں “ فتق ےک دبالف رپ آپ وز  دبںیل  ے ؟  ”

 ۔ ںیم ںوڑی یئگ ںیھت ، اگنوہں اک اصتدؾ زفردار اھت

 

کی یظفل وجاب رپ فـ امویس وہیئ“ اہں ۔۔۔  ”  ۔ 

 

اس ےک وساؽ رپ فـ اابثت ںیم رس الہایگ“ ںیم اجؤں ایعد ؟  ”  ۔ 
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اکی اگنہ اس رپ ڈاؽ رک فـ دیمیھ آفاز ںیم ہہک “ اّللّ احظف ، ایخؽ رےئھک ںو اانپ ۔  ”

رک اس ےک رقبی ےس زگر یئگ ۔ ایعد ےن رہچہ رتاھچ رکےک اےس اجےت داھکی اھت ۔ 

وہا ےک زفر ےس اس ےک ابؽ رھپ ےس اڑ رک رمک رپ رگے ےھت ۔ اس ےک اگنوہں ےس 

داتھکی راہ اھت ۔ اس ےک اجےن ےک دعب دؽ رپ  افلھج وہےن کت فـ انب کلپ ےکپھج اےس

 ۔ ادکیؾ وہھج آؿ رگا اھت

رےتش انب؟  تہب آاسؿ وہات ےہ رگم اھبن؟  تہب لکشم ۔ اجؿ افر فتق دفونں اگلےن 

زپےت ںیہ بت اجرک رےتش رپفاؿ ڑچےتھ ںیہ افر ایعد آیدنی وک اس فتق ہی اکؾ 

 ۔ تہب لکشم اگل اھت

ت  ۔۔ اس ےک وکیئ وز  اافلظ ای رحتک اس یک ویبی فـ اس یک ویبی یھت ، اس یک زع

وک رھبے وجہؾ ںیم وساولں اک اشنہن انبیتكس یھت ۔ اعمہلم اب اس ااسنؿ اک اھت سج 
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ےک اسھت اےس رمع زگارین یھت ۔ اس ےک دؽ ہن یہس رگم دامغ ےن اس رےتش وک 

اجاتوبقؽ رک؟  رشفع ایک اھت ۔ وھتڑا فتق دراکر اھت رھپ اشدی دؽ وز  امؿ   ۔۔۔۔۔ 

 

 ، ےب فیک اس اک رسفر وہں

 ۔۔ ہک ھجمس ںیم آ؟  احمؽ ےہ

_________________________:- 

 

اہسین ےن اس اک اسےنم اکیف اک “ ںیہمت ایک وہا ااسی دنگـ ہنم ویکں انب رک یھٹیب وہ ؟   ”

 ۔ پک ر ےتھ وہےئ اہک
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اسےنم ریھک دیجنسیگ ےس ےتہک وہےئ اس ےن اگنںیہ “ وسچ ریہ وہں ھچک ۔۔۔  ”

اکی ” اتکب رپ ںوڑںی ۔ اہسین اب رکیس چنیھک رک اس ےک ربارب ںیم ھٹیب ریہ یھت ۔ 

اس ےن اکیف اک پک ااھٹےت وہےئ اہک“ ہلئسم وہایگ ےہ ایر ۔   ۔ 

 

 “ ؟ ایک ”

 

“ ارگ ریمی اسس وک ہتپ لچ ایگ ہک ںیم ہشیمہ اںیہن وشخبایت ریہ وہں وت ایک وہںو ؟  ”

ہلم اس ےک وگش زگار ایکا؟ فہی ےن نیگنس اعم  ۔ 

 

وہ؟  ایک ےہ ؟ ھچک فتق دعب مہ بس ےھٹیب اہمتری ششخب یک داعںیئ رکرےہ وہےگن  ”

رمکے ںیم آیت رعفـ ےن دنكےھ ااکچ رک اہک“ ۔   ۔ 
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اس ےن رس اکٹھج“ مت ؟ ں وھتڑا اس فتق اکنؽ رک رماجؤ ۔  ”  ۔ 

 

م !!!!  ”

م
م
م
م
م

 

ضی

ےھ رپ اکٹ دفہٹپ ےلگ اس ےن دنك“ ںیہمت اسھت ےل رک رمںی  ے 

 ۔ ںیم ڈاےتل وہےئ اہک

 

ا؟ فہی ڑبڑبایئ ۔ رعفـ ےن دصےم ےس ہنم وھکؽ رک اےس داھکی“ وھچھچری ۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اکی وت ںیم رپاشیین مک رکریہ وہں اہمتری افرپ ےس ےھجم یہ انسریہ وہ ”

 

وھگٹن رھب اہسین اب اکیف ےک “ اہکں وہیئ ےہ مک ؟ ارگ ہتپ لچ ایگ اںیہن وت ؟  ”

 ۔ ریہ یھت
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وت ۔۔۔۔ھچک ںیہن وہںو ذماؼ اھت ہی سب ۔۔ فےسی وز  اسنخ ء آیٹن وسٹیئ یس ںیہ  ”

رعفـ ےن یلست دی“ ھچک ںیہن ںیہک یگ ۔ اہدی اھبیئ وز  ربا ںیہن امںین  ے ۔   ۔ 

 

 ۔ اہدی ےس اید آای ۔ اکی رعش ونس ”

 ، ہی ولگ ریمی ےبزعیت رپ ےبزعیت رکےت ںیہ اےسی

فـ رکسمایئ“  ںیم ےن اؿ ےک امےم یک سنیھب ےسیج ۔۔۔۔ رچایل وہ  ۔ 

 

 “ ؟ ہی سک اک ےہ ”

 

امہرا اکی یہ ڈاپرٹنمٹ افر اکی یہ الکس ےہ ۔ آج ” فـ اکلہ اس یسنہ ۔ “ اہدی اک ۔  ”

 “ ۔ الم اھت فـ
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فـ رکسمایئ“ زمے ںیہ یئھب ۔۔۔  ”  ۔ 

 

ت ںیم رس الہایا؟ فہی ےک وپےنھچ رپ اس ےن اابث“ ایعد ےس ںیلم مت ؟  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اسیک ےہ فـ ”

 

ڈیب رپ ھٹیب رک فـ اہھت وگد ںیم رےھک اؿ رپ رظنںی اکٹےئ وگای وہیئ “ لکشم ۔۔۔۔  ”

تہب لکشم ۔۔۔۔ اھجمس؟  اچےہ وت تہب آاسؿ ، دفر رانھک اچےہ وت اس ےک ” ۔ 

 اسےئ وک رپانھک وز  لکشم ےہ ۔۔ ربع دار افر رُپامجؽ ےہ ،  رہگا ےہ تہب ۔۔۔۔

فـ وسچ وسچ رک وبؽ ریہ یھت ۔ رہ ظفل رہھٹ رہھٹ رک ادا رکریہ یھت“   ۔ 

 

 “ ؟ ایک وہا ےہ رعفـ ”
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ھچک ںیہن ۔۔۔۔۔ ھچک ںیہن وہا رگم ھچک وہےن اجراہ ےہ ھچک ااسی وج ربا ےہ افر  ”

 ۔۔۔ تہب ربا ےہ ۔۔۔۔ اشدی فـ اجراہ ےہ ۔۔۔ ںیہک دفر یسک انپہ ںوہ یک التش ںیم

ںیہن ےئل اجےت ، اامںیتن البفہج یہ ںیہن روھکایئ اجںیت ۔۔ فـ اجراہ فدعے اےسی یہ 

اگنہ ااھٹےن رپ اےس اؿ دفونں ےک رہچے ددنھےل رظن “ ےہ ۔۔۔ اشدی ۔۔۔ 

ی یمن اک ااسحس وہےت یہ فـ ڈیب ےس اھٹ رک رمکے 

 

 ھگلی
ی

آےئ ےھت ۔ آوھکنں ںیم 

 ۔ ےک درفازے یک رطػ ڑبیھ

 

" There is something in his eyes ... 

he is keeping secrets .... " 

من آفاز ںیم ےتہک وہےئ فـ رمکے یک دزیلہ اپر رک یئگ ۔ ےھچیپ اخومیش اھچیئگ ۔ انساٹ افر 

 ۔۔۔ اخومیش
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_________________________:- 

 

 ، ایر ڈاڈیھ قشع آشت الیئ ےہ ”

دیمیھ آفاز ںیم انگنگےت وہےئ فـ وفؿ رکےن “  ایر ڈاڈیھ قشع آشت الیئ ےہ ۔۔

 ۔ ےک ےئل وفؿ وبھت یک رطػ ڑبھ راہ اھت

 

 ، ایر ڈاڈیھ قشع آشت الیئ ےہ ”

 “ ۔۔۔ ایر ڈاڈیھ قشع آشت الیئ ےہ

فـ اب درفازـ وھکؽ رک ادنر دالخ وہراہ اھت ۔ اکؽ یک ااجزت ےل رک فـ اب ربمن الم 

 ۔ راہ اھت
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 ، یٹھگ یٹھگ اشؾ آیئ ےہ ”

 ایر ڈاڈیھ قشع آشت الیئ ےہ

 “ ۔۔۔ ایر ڈاڈیھ قشع آشت الیئ ےہ

 ۔۔ اکؽ ااھٹ یل یئگ یھت

 

فـ رکسماای ۔ وبلں رپ یتلچم اكسمؿ رہگی وہیئ ۔ وھبری آںیھکن “ السؾ اباب ۔۔  ”

 ۔ اسےنم رموکز ںیک

 

ـ رس اکھج رک رکسماای اھت ۔ “ ڑبی دلجی اید آیئگ ابپ یک ۔  ” اےنپ ابپ ےک زنط رپ ف

 فردی ےنہپ ، رس رپ یپ پیك اکٹےئ فـ رکسماےت وہےئ دؽ وسز اتگل اھت اےسی ہک زبس

 ۔ یتلچ وہا وز  مھت رک اےس دیتھکی یھت
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وسری اباب ، الص ںیم رٹگننی یک فہج ےس دف وتفہں ےس اہپڑفں رپ ےھت ۔ ہی وفج  ”

رہ وگای وہا اکلہ اس سنہ رک فـ دفاب“ آپ ےک ےٹیب وک اگھب اگھب رک امرےن رپ یلت ےہ ۔۔۔۔ 

ریخ آپ اتبںیئ وکیئ رضفری ابت یھت وج اکؽ یک یھت” ۔   “ ؟ 

 

اہں ، ںیہمت اابؿ یک اشدی ےس دف دؿ ےلہپ وہےن فاےل رعفـ افر ا؟ فہی ےک اکنح  ”

اخومیش ےس اس ےک رس رپ اہپڑ وتڑا ایگ ۔ “ یک ربخ دینی یھت اتہک مت رشتک رکوکس ۔ 

 ارھبی یھت 

 

 

 

 

رگم ” ۔ ںیہک ھچک انھچےک ےس وٹاٹ اھت ۔ وھبری آوھکنں ںیم ےبي

 ےس ےلھک ےھت“ اب وت وہایگ ےہ اکنح وت وکیئ افدئـ ںیہن ۔۔ 

 

 

 

 

بل ےبي  ۔ 

 

 “ !!! قشع ےت آشت دفونں ربارب ”

اس ےن دریھے ےس وفؿ زیم رپ راھک اھت افر وبلھج مدؾ ابرہ یک رطػ ڑباھےئ 

 ۔ ےھت
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 ۔۔۔۔ رعفـ اک اکنح ”

ےہ ایر ڈاڈیھ قشع آشت الیئ  ، 

مدؾ نم نم رھب ےک وہرےہ ےھت ۔ “ اف ایر ڈاڈیھ قشع آشت الیئ ےہ ۔۔۔۔ 

دفر ےس آےت اسحؿ یک اگنہ اس رپ یکٹ یھت ۔ اےس مگ مس اس ےتلچ وہےئ د ھک رک فـ 

 ۔ اس یک رطػ ڑباھ اھت

 

امےھت رپ لب ڈاؽ رک وپاھچ ایگ ۔ اس ےن اگنہ ااھٹ رک اسحؿ وک “ ایک وہا مت کیھٹ وہ ؟  ”

 ۔ داھکی

 

 “ !! قشع ےت آشت دفونں ربارب ”

 ۔ فـ آ ے ڑبھ رک اس ےک ےلگ ےس گل ایگ اھت ۔ اسحؿ اکہ اکب رہ ایگ اھت
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اس یک رپاشیؿ آفاز رپ وز  فـ اخومش راہ اھت“ آري  ؿ ۔۔۔ ایک وہا ےہ ؟  ”  ۔ 

 

 ۔۔۔ فے دفتس اسونں گل یئگ ےباایتخری ”

 “ ۔۔۔ ایر ڈاڈیھ قشع آشت الیئ ےہ

ےچنیھب ےلھک آامسؿ ےلت ڑھکا اھت ۔ دنکا ںی ےب رتہ ب وہریہ ںیھت فـ اےس وخد ںیم 

 ۔ افر اسںیسن ےنمھت یگل ںیھت ۔۔ اکش فـ مھت اجںیت اس ےن داع یک یھت

 

 “ !! قشع ےت آشت دفونں ربارب ”

آري  ؿ ادمح ےلھک آامسؿ ےلت دمجنم اس ڑھکا اھت ۔ الین آامسؿ افر د ابدؽ ، دهل  رفش 

ےلگ ےگل زبس فردی ںیم دف وجاؿافر اکی دفرسے ےک   !! 
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افر رھپ فتق ںیم ےھچیپ اجای اجےئ وت شبط قشع وت افےچن اہپڑفں ، ایسـ آامسؿ افر یتلج 

 ۔ آگ ےک درایمؿ یھچب یھت ۔۔۔ شبط قشع ےسج آري  ؿ ادمح اہر اکچ اھت

 

 ، تخب ےک تخت ےس کی تخل ااترا وہا صخش

 ؟ مت ےن داھکی ےہ یھبک تیج ےک اہرا وہا صخش

 

 فہ ؟ ؾ اھت دبؽ ایگ

 ںیم اشؾ اھت ڈلھ ایگ

 فہ رظن یھت کھج یئگ

 ںیم وصتری اھت ٹم ایگ

 فہ اکش اھت ہہب ایگ

 ںیم درد اھت ہہس ایگ
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 فہ اچدن اھت پھچ ایگ

 ںیم ابدؽ اھت ربس ایگ

 فہ وطافؿ اھت زگر ایگ

 ۔۔ ںیم ااسنؿ اھت رھکب ایگ

 

_________________________:- 

 

ااھٹےت وہےئ فـ ڑیسایھں ڑچھ ریہ یھت ۔ ےبمل ایسـ ابولں وک آہتسہ آہتسہ مدؾ 

وجڑے ںیم ابدناھ وہا اھت ۔ اہھت ںیم اپین یک وبلت اھتےم فـ اب ےلھک آامسؿ ےلت 

آیئ یھت ۔ رہگے وہےت ادنریھے ےک اسےئ ںیم ڑھکے وہرک اس ےن اگنہ 

یٹ اچرفں ارطاػ ںیم دفڑایئ ۔ وحیلی یک تھچ اکیف ڑبی یھت ، ارطاػ ںیم وھچ

وھچیٹ دویارںی ںیھت ۔ چیب ںیم ریھک اچراپیئ رپ اراغمؿ ےٹیل ےھت ۔ فـ اپین یک وبلت 
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 اہھت ںیم ےئل اؿ یک رطػ ڑبیھ ۔ اراغمؿ وز  اےس د ھک ےکچ ےھت یھبت اھٹ ےھٹیب

 ۔

 

رکسماےت وہےئ اہک ایگ ۔ فـ وز  اکلہ اس رکسمادی“ آف ااملس ۔  ”  ۔ 

 

  رس الہیت آیتل اپیتل امر رک اؿ ےک رقبی ھٹیب یئگفـ یفن ںیم“ وسیئ ںیہن مت اوز  ۔  ”

 ۔

 

اس ےن آامسؿ رپ امٹمٹےت “ بس وسےئگ ںیہ نکیل ےھجم دنین ںیہن آریہ یھت ۔  ”

 ۔ اتسرفں وک رظن رھب رک داھکی اھت

 

فـ اکلہ اس یسنہ“ اابؿ وت ڈنیمک یک رطح دھپک راہ وہںو رھپ ۔  ”  ۔ 
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 ےت اتسرفں افر اس ےن “ ایک رک ےتک ںیہ دادا ۔۔۔  ”

 
 

رہگی اسسن یل ۔ فـ اب ٹ

 ۔ ےتکمچ اچدن وک د ھک ریہ یھت افر اراغمؿ اےس

 

 “ ۔۔۔ دادا ”

 

 “ ۔۔۔ یج ےچب ”

 

اےنپ ںوؤں ” اگنوہں اک رخ اب اراغمؿ یک رطػ وہا ۔ “ آپ وک اید ںیہن آیت ؟  ”

 یک ؟ ڈریھفں زونیمں یک اہجں آپ یک وجاین زگری ۔۔۔۔ اہجں آپ یک افالد  یل

فـ یچک ” فـ وسچ وسچ رک وبؽ ریہ یھت ۔ “ چس ںیم آپ وک فاہں یک اید ںیہن آیت ؟ 

ڑسںیک نج رپ رٹرٹکی ےتلچ ےھت ، رسزبس ںیلصف افر تیھک اہجں اچوچ اباب وھپھپ آپ 
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یک امر ےس ےنچب ےک ےئل ےتپھچ ےھت ، فـ وصعمؾ ولگ وج آپ وک د ھک رک یج آای ونں 

 مک  یلق رپ آپ اؿ وک ڈاےتٹن وہےئ ےصغ ےس ےتہک رساکر رکےت ےھت ، فـ المزؾ نج یک

ےھت وتں وز  ابداشہ اموھٹ ںیئہ ایر ۔۔۔ فـ درتخ نج یک انپہ ںیم ےتپھچ رپدنے 

آپ یک وگویلں اک اکشر وہےت ےھت ۔۔۔۔ افر فـ اتک ےسج اباب ےن ےصغ ںیم آرک اینپ 

امیض یک ایدںی وز  فـ اکلہ اس یسنہ ۔ اراغمؿ رکسمادےئ ۔ “ دنبفؼ ےس امر دای اھت ۔۔ 

اکی زگرے وخاب یک امدنن وہیت ںیہ وج احؽ ںیم آےت یہ وھبےنل اتگل ےہ سب دنچ 

 ۔۔۔ ایکلھجں اید رہ اجیت ںیہ

 

اید وت تہب ھچک آات ےہ ےچب افر اےنپ اےنپ وت تہب اید آےت ںیہ رگم ہی زدنیگ رفس یک  ”

دیل نگل وہاجیت ےہ امدنن ےہ وج زگر راہ ےہ افر زگرےت رفس ںیم یئک اسمرففں ےس 

اوہنں ےن رہگی “ رگم اکی وصخمص فتق رپ بس وک دجا  وہ؟  وہات ےہ ۔۔۔۔ 

اسسن یل ۔ ڈنھٹی وہا افر اخومیش ادنریھے ےک اسےئ ےلت ارد رگد مسلط دنبی 
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رہ زگرات ہحمل ںیمہ اید دالات ےہ ہک مہ اس داین ” یک دویارںی اقمئ رکریہ ںیھت ۔ 

 رفس یک رتہبنی ایدںی اقمئ رکین ںیہ ۔ ایدںی ااسنین ںیم اسمرف ںیہ افر ںیمہ اےنپ

رفویں رپ ااصحنر رکیت ںیہ ، اسمرف اک رفہی ای زماج رتہبنی ےہ وت رفس تہب ااھچ زگرات 

ےہ ۔ آپ ےن یہی رک؟  ےہ ، رفنت ےک دبےل تبحم دینی ےہ اتہک وخوصبرت 

س ںیہن وہات ایدںی آپ ےک احےظف ںیم وفحمظ رںیہ ۔۔۔ ایک اہمترے اباب وک اوسف

اس ےن دریھے ےس رس “ وہںو اس ےتک ےک ےئل وج اؿ ےک ےصغ یک زد ںیم آایگ ؟ 

 ۔ الہدای  ، فـ رکسمادےئ

 

فـ سنہ دی“ ہصغ وت ریخ آپ ےس فراتث ںیم الم ےہ بس وک ۔  ”  ۔ 

 

فـ وز  سنہ دےئ ےھت ۔ رھپ رس ااھٹ رک اچدن وک دےتھکی “ اینپ دادی ےس وز  ۔۔۔۔  ”

فتق زگر اکچ ےہ ااملس ! اب زدنیگ ےک آرخی دؿ ںیہ ” یل ۔  وہےئ رہگی اسسن
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، ریمے اپس ایدںی یہ ایدںی ںیہ ۔ اکی دؿ اخومیش ےس الچ اجؤں ںو اہیں ےس 

دیمیھ آفاز ںیم ےتہک وہےئ اوہنں ےن “ اینپ ایدفں وک مت بس ےک اپس وھچڑ رک ۔ 

 ۔ اگنںیہ د امرلب ےک رفش رپ ںوڑںی

 

افالد وز  وجاؿ وہیکچ ےہ ۔ زدنیگ اؿ ےس ااحتمؿ ےنیل ےک اب وت ریمی افالد یک  ”

ےئل ےباتب ےہ ۔ وجاین اک وجش ڑچاھ وہا ےہ بس وک ۔۔۔ اکی دیماؿ ینب ےہ 

داین افر ااسنؿ اس ںیم دفڑ رےہ ںیہ ، تیج افر اہر ےک درایمؿ گنج رہ زگرےت 

 ۔۔۔۔ فتق ےک اسھت دولں ےس تبحم وک مک رکریہ ےہ

انھک ےچبریمی اکی تحیصن اید ر  ۔۔۔۔۔ 

بج ابت تبحم یک وہ وت ایھتہر رگادانی ، ےجہل وک رنؾ رانھک افر زابؿ اک حیحص اامعتسؽ رک؟  

۔ ویکہکن تبحم فیہ اپےت ںیہ وج گنج ےک دفراؿ اینپ تبحم یک اخرط اہر امؿ ںیل 
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فـ رکسمادی یھت ۔ “  ۔۔۔ رھپ فـ اہر رک تیج اجےت ںیہ افر ارم وہاجےت ںیہ ۔۔۔

 ای اھتادنریھا ا

 
 

ب رہگا وہراہ اھت ۔ دفر آامسؿ رپ اکی اترہ ٹ  ۔ 

 

فـ سنہ “ ولچ اب اوھٹ ےچین اجؤ ، اہمترا وشرہ ڈنیمک یک رطػ دھپک راہ وہںو ۔  ”

 ۔ دےئ ےھت ۔ فـ رکسمایت وہیئ اچراپیئ ےس اھٹ ڑھکی وہیئ

 

 “ ۔۔۔ بش ریخب دادا ”

 

ایھں ارت ریہ یھتفـ اب آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹیت ڑیس“ بش ریخب ےچب ۔۔۔  ”  ۔ 

 

ںیتحیصن البفہج ںیہن یک اجںیت ولگ آےن فاےل فتق وک اید رکےک رہگی اسںیسن  ”

ھک رک “ اےسی یہ ںیہن ےتیل ۔۔ 

 

ھی

 

ی

ڑیسویھں ےک اپس ڑھکی رعفـ وک د ھک رک فـ 
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ریک یھت ۔ اس اک رہچہ د زپراہ اھت ےسیج یسک ےن وخؿ وچنڑ رک رھک دای وہ ۔ آوھکنں 

اترث اھت ۔ فـ دنچ لپ اےس دیتھکی ریہ ںیم بیجع اس  ۔ 

 

فتق اک ہیہپ وھگؾ راہ ےہ ااملس !!! ہحمل ہحمل فتق زگر راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ ولگ  ”

اخومیش ںیم اس یک رسرسایت آفاز ںیم اھچےئ رسد نپ وک “ اجرےہ ںیہ ۔۔۔ 

وسحمس رکےت وہےئ اس یک رزیھ یک ڈہی ںیم وخػ یک رہل دفڑ یئگ یھت ۔ آںیھکن 

 

 

 

 

 

ےس یلیھپ ںیھت ۔ فـ دفونں ادنریھے اک ہصح ےنب فیہ دمجنم افر استک  ےبي

 ۔۔۔۔ یس ڑھکی ریہ ںیھت

 

 ۔۔۔۔ ہحمل ہحمل فتق تیب راہ ےہ ۔۔۔ ولگ اجرےہ ںیہ

 

_________________________:- 
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لمحم ےن اس ےک رمکے ےک درفازے ےس رس اکنال ۔ پیل اٹپ یک “ اجمن آیب ۔  ”

اس ےن اےس داھکی رھپ رکسمادای ارکسنی ےس اگنہ ااھٹ رک  ۔ 

 

م ۔۔۔  ”
 
ج
ی 

فـ رکسمایت وہیئ اس ےک اپس آیئ افر ڈیب رپ آیتل اپیتل امر “ آےیئ اجمن 

رک یھٹیب یئگ ۔ ایعد ےن پیل اٹپ دنب رک ےک اسڈیئ رپ راھک رھپ اس یک رطػ وتمہج 

 ۔ وہا

 

اس لمحم ےک وساؽ رپ رکسماٹہ دریھے ےس “ یسیک ںیگل آپ وک اھبوز  ؟  ”

 ۔ ےک وبلں ےس اغبئ وہیئ یھت

 

امےھت رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ“ مت ہی وپےنھچ آیئ ںیھت ؟  ”  ۔ 
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فـ دضب وہیئ“ اتبںیئ ؟ ں ۔۔۔  ”  ۔ 

 

ںیم اکی یہ الماقت ںیم ولوگں ےک ابرے ںیم وکیئ اترث اقمئ ںیہن رکات لمحم !  ”

اخرج یک اس ےن رہگی اسسن“ اجؿ اچہپؿ ںیم وت رمعںی تیب اجیت ںیہ ۔۔۔   ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا ۔ ایعد ےن اکی لپ ےک ےئل رک رک اےس داھکی ۔ زرد “ آیب !!  ”

رگن یک رفاک ےنہپ ، زرد دفہٹپ ےلگ ںیم ڈاےل فـ ہنم  الھ رک اےس د ھک ریہ یھت ۔ 

 ۔ اےس اس فتق اینپ نہب رپ ےباحتہش ایپر آای اھت

 

 اخومیش ےس اےس اس ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ لمحم دنچ ےحمل“ ایھچ ےہ فـ ۔  ”

 ۔ دیتھکی ریہ
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 “ ؟ چس ںیم ”

 

اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ“ اشدی ۔۔۔  ”  ۔ 

 

اھبری رمداہن آفاز رپ اس ےن امےھت رپ لب ڈاےل “ اہں ای ںیہن ایعد آیدنی ؟  ”

آفاز یک تمس ںیم داھکی اھت ۔ رمکے ےک ےلھک درفازے ےس کیٹ اگل رک ڑھکے 

داھکیاحرث ےن وساہیل رظنفں ےس اےس   ۔ 

 

اس “ اہں انہک دلجابزی وہیگ افر ںیہن ےنہک ےس زایدیت وہیگ آیدنی اصبح ۔۔  ”

 ۔ ےن بل داوتنں ںیم دابےئ
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اہں ہہک دانی اچےئہ ویکہکن فتق اک ہتپ ںیہن اتلچ ۔۔۔۔ لبقتسم ںیم ڈنھٹی آںیہ  ”

اھتلمحم ےن ےباایتخر رس رپ اہھت امرا “ رھبےن ےس رتہب ےہ ہی دلجابزی یہ رکول ۔   

 ۔

 

اس ےک الھجنھج رک ےنہک رپ دفونں “ اباب آپ افر آیب ہی ذفینعم ابںیت ہن ایک رکںی ۔  ”

 ۔ سنہ دےئ ےھت

 

فـ اب ڈیب ےک “ ہی اعدت اہمترے آیب ںیم دبرہج امت اپیئ اجیت ےہ لمحم ۔۔  ”

 ۔ اپس ریھک رکیس رپ ھٹیب ےئگ

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ زنیج ےس رٹارفسن وہیئ ےہ ۔  ”  ۔ 
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دیساھ اسده  دنبہ وہں ںیم افر اہمترے دادا وز  دیسےھ ےھت افر ےبدح رشفی  ”

اوہنں ےن ؟ ک ڑیکسی“ ۔۔۔ مت بیجع سیپ لکن آےئ وہ امہرے اخدناؿ ےک ۔   

 ۔

 

اس “ اولکات یہ وت اٹیب ےہ ریما فـ وز  رشفی وہ ایک الھب ؟ یہی ےتہک ےھت ؟ ں آپ ؟  ”

 ۔ ےن آںیھکن ڑیکسںی

 

 “ ۔۔۔  اک تہب زایدہ ارث ےتیل وہمت ےسیج ریمے ےنہک ”

 

“ اّللّ اّللّ اباب آیب آپ دفونں ںیہک وز  یسک فتق وز  ڑل؟  رشفع رکدےتی ںیہ ۔  ”

 ۔ لمحم یک آفاز رپ دفونں اخومش وہےئ
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آج ریمی یلہپ الکس یھت ۔ ریمی رچیٹز ےھجم ہہک ریہ ںیھت ہک لمحم اینت وھچیٹ  ”

فـ اب رکسماےت وہےئ دفونں وک “ یئگ وہ ۔  یس وہ مت افر ونںی امجتع ںیم چنہپ

اوکسؽ ےک اوحاؽ انس ریہ یھت ۔ ایعد بل داوتنں ںیم دابےئ اےس نس راہ اھت ہكبج 

احرث رکیس رپ ےھٹیب رکسماےت وہےئ اس ےک اکونں وک د ھک رےہ ےھت وج الؽ 

 ۔ زپرےہ ےھت

یمیھ وہیت زگرےت فتق ےک اسھت ادنریھا رہگا وہراہ اھت اسھت یہ لمحم یک آفاز د

 ۔۔ اجریہ یھت

 

_________________________:- 

 

ایسـ آامسؿ ےلت وپری اشؿ ےس ڑھکی روتسیراؿ یک امعرت ربیق رفوینشں ےس 

اگمگج ریہ یھت ۔ روتسیراؿ ںیم ومعمؽ ےک اطمقب لہچ لہپ یھت ۔ روتسیراؿ یک 
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ـ ڑھکیک ےس رظن آیت ڑسک رپ  اگنںیہ دفرسی زنمؽ رپ ےشیش یک ڑھکیک ےک اپس ف

امجےئ یھٹیب یھت ۔ تھچ رپ یگل ویتبں یک رفینش ےس اس ےک رہچے یک کمچ زمدی 

ڑبھ ریہ یھت ۔ رہچے ےک رگد دنباھ زبس رگن اک اجحب اس یک تیصخش یک ششک اک 

ابثع اھت ۔ اسےنم ریھک زیم رپ زپے اکیف ےک پک ےس اھبپ اڑ رک اضف ںیم لھگ 

 ۔ ریہ یھت

 

اس “  رکدار یک رضفرت ویکم ر وسحمس وہیئ ؟ ںیہمت اینپ اہکین ںیم اکی ےئن ”

ےک اسےنم یھٹیب ڑلیک ےک وساؽ رپ اس ےن دریھے ےس اینپ زبس آوھکنں اک رخ 

افر یہی فـ “ ہكبج اہمتری اہکین ںیم بس ااھچ وہےن اگل ےہ ۔ ” اس یک رطػ ایک ۔ 

 ۔ فتق اھت بج ےشیش ےک اپر رظن آیت فـ ڑلیک دریھے ےس رکسمادی یھت

 



Novelnagri 751 

ی اکی الھکڑی وہات ےہ وج اقری ےک دامغ ےس لیھک راہ وہات ےہ ۔ اقری وک اھکلر ”

بج اتگل ےہ ہک بس ااھچ وہےن اگل ےہ وت اھکلری درالص اسیپس دے راہ وہات ےہ 

اقری وک اتہک اقری رہگی اسسن ےل رک وھتڑا رپوکسؿ وہےکس ۔ وغر ایک اجےئ وت اس 

 دے راہ بس اےھچ ںیم یہ اھکلری ںیہک ہن ںیہک ھچک ڑگڑب 

 

ٹ

 

رکراہ وہات ےہ ، وکیئ ہ ن

وہات ےہ ہک اب رشفع وہےن فاال لیھک اہکین وک متخ رکےک یہ متخ وہںو ۔ اھکلری 

اقری وک وسحمس رکفاات ےہ ہک فتق ےک لیھک بیجع وہےت ںیہ ، اہجں اتگل ےہ ہک 

اس یک رکسماٹہ رہگی “ بس کیھٹ وہےن اگل ےہ فںیہ شبط اٹل دی اجیت ےہ ۔ 

 ۔  اجحب ےک احےل ںیم ر دی رفنش رہچے رپ کمچ ارھبی یھتوہیئ یھت ۔ زبس

 

ہی وساؽ اےس ےلھچپ وساؽ “ وت اب بج اہکین اڑگے یگ وت کیھٹ ےسیک رکف یگ ؟  ”

 ۔ ےس زایدہ اجدنار وسحمس وہا اھت
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 !! اکی این رکدار ”

اکی این رکدار اہکین ںیم آات ےہ وج رصتخم فتق ںیم اہکین یک اجؿ نب اجات ےہ ، فـ 

رکدار اےنپ رکدار یک فہج ےس ارم وہاجات ےہ ۔ یھبک ہن وھبےنل فاال ۔ ریحت ازیگن افر 

 “ ! رُپامجؽ

 ۔ زبس آںیھکن اب ڑسک ےس زگریت ںوڑویں وک رپوسچ ادناز ںیم د ھک ریہ یھت

 

ںیم اینپ زدنیگ ںیم ااسی یہ وکیئ رکدار اننب اچیتہ وہں وج اینپ اہکین یک اجؿ وہ افر  ”

فـ اکی ےحمل ےک ےیل رہھٹی“ یک فہج ےس اجؿ وہ ۔  اہکین ںیم اس  ۔ 

ارگ دقتری ریمے قح ںیم ہلصیف ںیہن انسیت وت ریمی وخاشہ ےہ ہک رھپ ےھجم اس  ”

” بل دریھے ےس ےلہ ےھت ۔ “ رکدار ےس وجڑا اجےئ وج اہکین یک اجؿ وہ ۔ 

فـ “ ں ۔ ویکہکن ںیم اکی اثونی رکدار ںیہن اننب اچیتہ ۔۔۔ ںیم ارم وہ؟  اچیتہ وہ

 ۔ اب اےنپ اسےنم یھٹیب استک وہیئ اس ڑلیک وک د ھک ریہ یھت
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 ! ںیم لعشم اعمل اشہ وہں ”

ںیم اعؾ ںیہن اننب اچیتہ ، ںیم اخص وہ؟  اچیتہ وہں ۔ ںیم اعؾ ولوگں ںیم اخص اننب 

 ۔ اچیتہ وہں

 “ !! ادنریھے ںیم یسک لعشم یک امدنن

۔ ڑسک رپ رہتف رہتف ںوڑایں زگر ریہ ےشیش ےک اپر یھٹیب فـ ڑلیک اب اخومش یھت 

یھت ۔ ںوڑویں یک ڈیہ السٹئ افر ولوگں اک وجہؾ ۔ ڈریھفں ولوگں ےک درایمؿ اکی 

اعؾ ااسنؿ یک رطح ھٹیب رک لعشم اعمل اشہ ےن اخص وہےن یک وخاشہ یک یھت افر 

 ۔۔۔ اب فـ اینپ وخاشہ یک لیمکت یک رظتنم یھت

 درالص اس ےئن رکدار یک اہکین ںیم وز  اکی این رکدار بج اہکین ںیم آات ےہ وت

ےئن رکدار آےت ںیہ ، افر رہ آےن فاال رکدار اہکین یک ابزی اتٹلپ ےہ ۔ بس الھکڑی 
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تیج ےک رظتنم وہےت ںیہ رگم اتتیج فـ ےہ ےسج اشہ امت ےلم ویکہکن امت درالص 

 ۔۔ تیج وہیت ےہ

 ، امت راہیئ وہیت ےہ

 ، امت دجایئ وہیت ےہ

ےہ امت رشفاعت وہیت  ۔۔۔۔ 

 !!! امت افر ومت

 

_________________________:- 
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 ارپلی
 
 : كي

 

وگلینں آامسؿ رپ ایسـ اھبری ابدؽ مج رک ڑھکے ےھت ، زیت وہا ابرش اک اغیپؾ دے ریہ 

 ۔۔ یھت ۔ وسرج ولطع وہےن ےس ااکنری اھت افر ابدؽ ربےنس ےک ےئل دضب ےھت

 ےس فاسپ رھگ یک رطػ رفس رجف ےک اسےئ ٹھچ ےکچ ےھت ، رتشیب ولگ دجسم

 ارپلی یک  رطح اس ےن آج وز  رجف یک امنز اےنپ رمکے ںیم 
 
رکرےہ ےھت ۔ رہ كي

زپیھ یھت ۔ اجےئ امنز رپ فـ د وہےت رہچے ےک اسھت ڈنھٹے زپےت اہھت 

 ۔ الیھپےئ اھٹیب اھت ۔ بل ےنلہ ےس ااکنری اھت ، ومجد یک احتل اطری وہےن یگل یھت

 

 ،  رگم بل رپ داع وکیئ ںیہناہھت ااھٹےئ ںیہ

 ۔ یک ابعدت وز  وت فـ سج یک زجا وکیئ ںیہن
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 ، فتق ےن فـ اخک اڑایئ ےہ ہک دؽ ےک دتش ےس

 ۔ اقےلف زگرے ںیہ رھپ وز  شقن اپ وکیئ ںیہن

 ، وخد وک ویں وصحمر رک اھٹیب وہں اینپ ذات ںیم

 ۔۔ زنمںیل اچرفں رطػ ںیہ راہتس وکیئ ںیہن

 

انب اس ےن اےنپ ابپ افر نہب ےک ےئل داع امیگن یھت ۔ اہھت وبلں وک رحتک دےئ 

رہچے رپ ریھپےن ےس ےلہپ فـ اکی ےحمل ےک ےئل رہھٹا ۔ ذنہ رپ یسک ہیبش ےن 

 ۔ دکتس دی ۔ اس ےن آںیھکن ےتچیم وہےئ رہگی اسسن یل

 

بل ڑھپڑھپاےئ ےھت افر رھپ اےنپ “ اس ےک د وک ایسیہ ےس اچبےئ رانھک ایہل !  ”

 امےگن انب فـ اھٹ ڑھکا وہا اھت ۔ اجےئ امنز ہہت رک ےک اوز  فـ ڑما یہ اھت ہک ےئل ھچک
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اسڈیئ لبیٹ رپ زپا وفؿ جب ااھٹ ۔ اس ےن آ ے ڑبھ رک وفؿ ااھٹای ، ارکسنی رپ اگمگجےت 

 ۔ ؟ ؾ وک د ھک رک اشیپین رپ لب زپے

 ؟ فـ اینت حبص وک اکؽ ویکں رکریہ یھت

 

ےس اگل رک اس ےن دیمیھ آفاز ںیم اہکوفؿ اکؿ “ االسلؾ مکیلع ۔۔  ”  ۔ 

 

فمکیلع االسلؾ ۔۔۔۔ ذعمرت اس فتق اکؽ رکےک آپ وک گنت رکریہ وہں  ”

 ر  ےہ ۔ 
 ھٹ

ی

 

گن

اششئ ےس اہک ایگ“ ۔۔۔۔ رگم اعمہلم   ۔ 

 

آفاز مدرے رنؾ یھت“ ایک وہا ےہ رعفـ ؟  ”  ۔ 

 

ےس اہک ایگ وصعمتیم“ آپ ےھجم ےنیل آ ےتک ںیہ ؟ ےھجم فاک رکےن اج؟  ےہ ۔  ”  ۔ 
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اکی وت وپری رات یک ےبوخایب رھپ رس درد افر اب “ ںیم رصمفػ وہں ۔۔۔۔  ”

 !!! رعفـ یک ریغدیجنسـ ابت

 

اس ےن رپوسچ ادناز ںیم بل داوتنں ںیم دابےئ ۔ اؿ وچدہ “ زیلپ ۔۔۔۔۔  ”

 ارپلی فاےل دؿ اس یک اہنت رےنہ یک اعدت ںیم 
 
اسولں ںیم یھبک یسک یک فہج ےس كي

ف ںیہن آای اھت رگم آج آےن اگل اھتدبال  ۔۔ 

 

اس یک لسلسم اخومیش رپ اس ےن ااجتل “ ایعد دلجی ۔۔۔۔ دادی اھٹ اجںیئ یگ ۔  ”

 ۔ یک
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دیجنسیگ ےس ےتہک “ کیھٹ ےہ ںیم آراہ وہں ۔۔۔ نکیل رصػ سیب ٹنم !!  ”

وہےئ اس ےن اکؽ اکٹ رک ومابلئ زنیج یک بیج ںیم اڑاس ۔ اھگنسر زیم ےس اینپ 

ی ااھٹ رک الکیئ رپ ابدنیھ ۔ ڈیب رپ ھٹیب رک اجرگز ےنہپ افر رھپ ںوڑی یک اچیب ااھٹ رک ڑھگ

 ۔ ابرہ یک رطػ ڑباھ

الفجن ںیم ریغومعمیل یس اخومیش یھت ۔ احرث  امنز ےس آےن ےک دعب  ںیہ ھٹیب رک 

التفت رکےت ےھت رگم آج فـ اغبئ ےھت ۔ اشدی اوز  آےئ یہ ہن وہں ۔ بل 

 فـ ابرہ لکن ایگ ۔ اےنپ رمکے ےک درفازے رپ ڑھکے احرث داوتنں ںیم دابےئ

 ۔ اےس ابرہ اجات د ھک رک اکلہ اس رکسماےئ ےھت

 ۔۔۔۔۔ فـ اوز  اانت ڑبا ںیہن وہا اھت ہک اےنپ ابپ یک رہ رحتک ےس فافق راتہ

 

" Finally Mission is start !! " 
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ںوڑی اکنؽ راہ اھت رکسماٹہ دابےت فـ ادنر ےلچ ےئگ ےھت ۔ ایعد اب نیم ٹیگ ےس  

 ۔۔۔

 

_________________________:- 

 

فـ ےلھچپ دنپرہ ٹنم ےس اس ےک رس رپ ڑھکی “ دعس اوھٹ ایر ، رھگ اج؟  ےہ ےھجم ۔  ”

  اھت

 

 
 ۔ اےس اگج ریہ یھت وج ہیکت ہنم رپ رےھک آںیھکن ومدنے ل

 

 ےلہپ ںیہن اوھٹں ںو ، ںیم امنز ےک دعب آھٹ  ےج ااتھٹ وہں ںیم اکی ٹنم وز  ”

اس ےن یسک دضی ےچب یک رطح یفن ںیم رس الہای“ ںیہن اوھٹں ںو ۔   ۔ 
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فـ “ دعس ایر ایک ےہ ؟ رھگ اج؟  ےہ ےھجم ۔ مت ےن اہک اھت مت حبص حبص ےل اجف  ے ۔  ”

 ۔ الھجنھجیئ

 

اس ےن ےیکت ںیم ہنم دےئ رکفٹ دبیل ۔ فـ دنچ “ ںیم ںیہن اوھٹں ںو ۔۔۔۔۔  ”

دیتھکی ریہ رھپ ےصغ ےس اھگنسر زیم یک رطػ ڑبیھ ۔ ےکٹھج ےحمل ںیکلپ یتکپھج اےس 

 ۔ ہیکت 

  

 

ےس اکونں ںیم ےتکٹل رہنسے رگن ےک ےکمھج ااترے رھپ زفر ےس زیم رپ پ

اکلہ اس ہنم ےس اٹہ رک دعس ےن اےس داھکی وج اب ابولں وک وجڑے ںیم ابدنھ ریہ یھت 

رکےک الکویئں ںیم  ۔ اس ےن رہگی اسسن یل رھپ ڈیب ےس ارتا ۔ فـ اب اکی اکی

 ۔ ینہپ وچڑایں ااتر ریہ یھت ۔ فـ ےنیس رپ اہھت ابدنےھ ابلکل اس ےک ےھچیپ ڑھکا وہا

 

ےصغ ےس ےتہک وہےئ اس “ اب اجف وس اجؤ مت ۔۔۔ فتق اضعئ وہراہ ےہ اہمترا ۔  ”

ےن وچڑی زفر ےس الکیئ ےس یچنیھک ۔ یلیھتہ ےک رقبی ؟ زک یس فـ وچڑی دؾ وتڑ یئگ 
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داوتنں ںیم دابےئ اینپ اہھت وک داھکی ۔ دعس ےک امےھت رپ لب زپے ۔ ۔ اس ےن بل 

 ۔ فـ اہھت ولہپ ںیم رگاات آ ے ڑباھ

 

فہ اب آہتسہ ےس وچڑایں فاسپ “ ںیہمت اتپ ےہ مت اپلگ وہ افر وپری اپلگ وہ ۔  ”

 ۔ اس یک الکیئ ںیم انہپ راہ اھت اسھت یہ اےس وھگرےن اک  لم اجری اھت

 

اس ےک لج رک ےنہک رپ دعس ےن “  مت ےن رکدای ےہ ۔۔۔۔ ںیم اپلگ یھت ںیہن ”

 ۔ لکشمب رکسماٹہ رفیک

 

اس ےن اہھت ڑباھ رک زیم ےس اکمھج ااھٹای“ ےصغ ںیم اانپ اصقنؿ وکؿ رکات ےہ الھب ؟  ”  

 ۔
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اس ےک اچکچک رک ےنہک رپ فـ رکسماای“ اپلگ ۔۔۔  ”  ۔ 

 

وہےئ اس ےن اکمھج اس ےک  یگفخ ےس ےتہک“ دف ادرھ وخد یہ نہپ ولں یگ ںیم ۔  ”

 ۔ اہھت ےس ایل

 

ںیم وکاسن انہپ راہ اھت ؟ ںیم وت فزؿ کیچ رکراہ اھت اےنت اھبری بیجع ف رغبی ےکمھج اک  ”

دنكےھ ااکچ رک ےتہک وہےئ فـ اےس اپت ایگ اھت“ ۔۔۔   ۔۔ 

 

 “ !!!! مت ”

 

وکشمک “ ؟ مت ایک یھجمس ںیھت ” اس ےن ؟ یھجمس ےس رمہح وک داھکی ۔ “ ایک وہا ؟  ”

 ۔ اگنوہں ےس اےس دےتھکی وہےئ وپاھچ ایگ
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ںیم یھجمس یھت دعس ہک مت اکی اےھچ وشرہ وہ رگم ںیہن مت اکی اےھچ فلیك وہ !! مت  ”

اس ےن داتن ےسیپ“ اکی اےھچ وشرہ نب یہ ںیہن  ےتک ۔۔۔۔   ۔ 

 

ویکں یج ؟ اےھچ وشرہ اک وبثت دای وت ےہ ںیم ےن ۔۔ اہمتری فہج ےس اانپ فتق  ”

اس ےن رس “ اضعئ رکراہ وہں افر دوھکی دنین وک وز  اّللّ احظف ہہک رک ااھٹ وہں ۔۔۔ 

 ۔ اکٹھج

 

اکی افر ابر مت ےن فتق یک رٹ اگلیئ ؟ ں وت ںیم داعفؿ وہاجؤں یگ اہیں ےس  ”

فـ الچیئ یھت“ ۔۔۔   ۔ 
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وصعمتیم ےس اکی مدؾ آ ے ڑباھ رک وپاھچ ایگ ۔ “ ڈراپ ےھجم رک؟  زپے ںو ؟  ”

 ۔  ےبیسب ےس اےنپ ڈ ٹی وشرہ وک داھکیاس ےن

 

اس ےن کھت رک وپاھچ ۔ فـ اکلہ اس “ دعس مہ وحیلی انب ثحب ےک ںیہن اج ےتک ؟  ”

 ۔ رکسماای

 

اس ےن اہھت ڑباھ “ یہی وت مت البفہج یک ثحب رکریہ وہ ، ںیم انہپ راہ اھت ؟ ں اکمھج ۔  ”

 ۔ رک رکسماےت وہےئ رمہح ےک اہھت ےس اکمھج ایل

 

فـ اب اسڈیئ رپ ڑھکا رکسماٹہ “ ںیم اانت ربا وشرہ وز  ںیہن وہں فےسی ۔۔۔  ”

 ۔ دابےئ اےس د ھک راہ اھت
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آںیھکن امھگ رک یتہک فـ ابعای ےنیل ےک ےئل “ مت اےنت ںیہن مت تہب ربے وہ ۔  ”

 ۔ فارڈرفب یک رطػ ڑبیھ

 

ےک اسھت  رہگی وہیت رکسماٹہ“ اشدی ویکہکن ںیم فتق اک اپدنب ااسنؿ وہں !!  ”

ہہک رک اس ےن رشاریت رظنفں ےس رمہح وک داھکی اھت وج اب اےس امرےن ےک ےئل 

 ۔۔۔۔ یسک رتہبنی زیچ یک التش ںیم یھت

 

_________________________:- 

 

ںوڑی اپرگنك اریای ںیم ڑھکی رکےک فـ اس ےک رمہاہ فاگنك رٹکی ںیم آای اھت ۔ 

اسےئ ںیم ےتلچ وہےئ فـ اکی اسھت داںیئ ابںیئ ڑھکے ےبمل مد آفر دروتخں ےک 

 ۔ مدؾ ڑباھ رےہ ےھت
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ایسـ زنیج رپ ایسـ یہ رشٹ افر ایسـ یہ اجرگز ےنہپ دیجنسیگ ےس اسےنم د ھک رک اتلچ ایعد 

آیدنی افر اس ےک ربارب ںیم اس ےک دنكےھ کت آیت ایسہ ابعای ےنہپ ایسـ ااکسرػ 

 !! ےس اقنب ےئک رعفـ اغلری

دفونں یک ؟ وکں رپ ےھٹیب ےمشچ افر مہ رگن ابلس اردرگد زبس وپدے افر آامسؿ رپ 

اھبری ایسـ وہےت ابدؽ اکی دؽ وسز رظنم شیپ رکرےہ ےھت ۔ اخومیش ےس ےتلچ 

 ۔ وہےئ فـ اکی  چنی ےک رقبی ریک ۔ ایعد ےن ؟ یھجمس ےس اےس داھکی

 

رطػ ااشرہ ایکاس ےن ھچک افےلص رپ وموجد  چنی یک “ فاہں ںیھٹیب ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن وکشمک اگنوہں ےس رعفـ وک داھکی“ مت فاک رکےن آںیئ یھت ؟ ں ؟  ”  ۔ 
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فہ اہشدت یک ایلگن افر اوگنےھٹ ےس اس ےک ابزف وک ۔ ا رک  چنی یک “ ایعد زیلپ ۔۔۔  ”

رطػ اجےن یگل ۔ فـ ےبیسب ےس اس ےک اسھت اتچنھک الچ ایگ اھت ۔۔  چنی ےک رقبی 

 اک ااشرہ ایک ، فـ پچ اچپ فاہں ھٹیب ایگ ۔ فـ وز  رہگی اسسن چنہپ رک اس ےن ےنھٹیب

 ۔ ےتیل وہےئ  چنی رپ ھٹیب یئگ ۔ اس یک ہی رحںیتک آج اےس ریحت ںیم ڈاؽ ریہ ںیھت

 

 وہےت ںیہ ؟ ں ؟  ”

 

اس ےن وچکن رک رہچہ “ آج آپ اینپ ایم یک فہج ےس اپ  

اگنںیہ اکٹےئ یھٹیب یھت ؛ اس یک رتاھچ رکےک اےس داھکی وج وگد ںیم رےھک اہوھتں رپ 

یلین آوھکنں ںیم اھجکن رک وبانل تہب لکشم اھت ۔ ہكبج ایعد اب ھچک ھچک ابت ھجمس 

 !! راہ اھت ۔ آیدنی اصبح البفہج اغبئ ںیہن ےھت آج

 

فـ اب دفاتسہن “ ایعد یھبک مت ےن اےنپ ایم اوب یک الطؼ یک فہج اجانن اچیہ ےہ ؟  ”

یہ یھت ۔ فـ یفن ںیم رس الہایگادناز ںیم اس ےس وپھچ ر  ۔ 



Novelnagri 769 

 

فـ دنچ ےحمل اخومش راہ ۔ آج اکی رعےص دعب وکیئ اس ےس اس یک امں “ ویکں ؟  ”

 ۔۔۔ اک ابرے ںیم ابت رکراہ اھت

 

فہج وج وز  وہیگ وھٹس وہیگ افر ریمے امں ای ابپ ںیم ےس یسک اکی ےس ےھجم  ”

وہیئےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ “ دبامگؿ رکدے یگ ۔۔۔   ۔ 

 

رگم ںیہمت فہج اجینن اچےئہ ۔ اس رطح ےبربخ رہ رک بک کت وخد وک فیلکت ںیم  ”

 “ ؟ روھک  ے

 

اس ےن اگنہ ااھٹ رک رعفـ وک داھکی اھت وج اےس یہ د ھک ریہ یھت ۔ فـ “ رعفـ زیلپ !!!!  ”

 ۔ اکی ےحمل ےک ےئل رہھٹا اھت ۔ ہی آںیھکن رہ ابر اےس امج رک رھک دیتی ںیھت
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 ایعد ۔۔۔۔ مت اکی ابر یلیصفت ابت رکف الکن ےس ، اؿ ےس وپوھچ ہک اسولں دوھکی ”

اک اسھت وحملں ںیم وتڑےن یک فہج ایک یھت ؟ ارگ وصقرفار اہمترے فادلنی ںیم ےس 

وکیئ ےہ وت فـ اؿ اک رپلنس رٹیم ےہ مت ویکں اےنپ امں ابپ ےس دبامگؿ وہ ے ؟ مک از 

اس ےن رہگی اسسن “ روہ  ے ؟ ں ۔۔۔۔ مک ہی رکےن ےک دعب مت ےبنیچ وت ںیہن 

 ۔ یل

 

فـ اانت یہ ہہک اکس“ ھچک ابںیت ںیہ وج مت ںیہن اجںیتن ۔۔  ”  ۔ 

 

رگم ااجنےن ںیم یہ ںیم اؿ ابوتں وک ؟ دنسپ رکےن یگل وہں نج یک فہج ےس مت  ”

اےنت ڑھکفس افر اڑکف وہ ۔ دیسےھ ہنم ابت ںیہن رکےت رکسما؟  وت دفر یک ابت ےہ 

ںیم یگفخ ےنکلھج یگل ۔ فـ اب دیپسچل ےس اےس د ھک راہ اھت ۔ یلین آںیھکن ڑیکس ےجہل “ ۔ 
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بیجع دیجنسـ دنبے وہ ، لمحم اتبیت ےہ ہک ںیہمت انسنہ وز  آات ےہ ” یل یئگ ںیھت ۔ 

افر رکسما؟  وز  رگم ےھجم اتگل ےہ ںیہمت رصػ دیجنسـ رانہ آات ےہ افر ھجم رپ ربع 

ابدولں ےن کھت رک اپین ےک راےتس وھکےل ےھت ، ایسـ وہےت “ امج؟  آات ےہ ۔ 

ےبرگن اپین یک یھنن وبدن اس ےک ےمشچ رپ رگی یھت ۔ اس ےن وچکن رک ربےتس 

 ۔ آامسؿ وک داھکی اھت رھپ ایعد وک وج اب بل داوتنں ںیم دابےئ اےس یہ د ھک راہ اھت

 

رھپ ربع اکی ابر “ ںیم ےن اہک ؟ ں رعفـ مت ھچک ابںیت ںیہن اجںیتن ۔۔۔۔۔۔۔  ”

 ۔۔ امجراہ اھت فـ ۔۔ اڑکف

 

ںیم ” امےھت رپ لب ڈاےل وپاھچ ایگ ۔ “ ںیہمت ںیم ےبفوقػ  یتگ وہں ایعد ؟  ”

اےسی یہ ہنم ااھٹ رک مت ےس ابت رکےن ںیہن آیئگ ںیم رقتةی بس اجیتن وہں ۔۔۔ 

ےسیج مت تہب ڈرٹسب رےتہ وہ افر ہی ہک مت الکن ےس تہب دبزیمتی رکےت وہ افر ہی 
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مت لمحم ےس ابلکل تبحم ںیہن رکےت افر ہی وز  ہک ںیہمت اہدی اھبیئ زرہ ےتگل ںیہ ہک 

افر ہی وت ایھچ رطح ےس اجیتن وہں ہک اشدی فاےل دؿ مت اجؿ وبھج رک فاہں ےس 

اس ےن ریحت ےس کلپ کپھج رک اےس داھکی ۔ اپین یک اکی افر “ ےئگ ےھت ۔۔۔ 

 ۔ وبدن اس ےک امےھت رپ رگی

 

فـ اکلہ اس رکسمادی“ ںیم وہ ؟ رعفـ ؟ دنین  ”  ۔ 

 

اس ےن رہگی اسسن “ ںیہن ۔۔۔ ےھجم ہی بس الکن ےن اتبای ۔ چس ےہ ؟ ں ہی ؟  ”

 ۔ ےل رک  چنی یک تشپ رپ رس اکٹای

 

آیدنی اصبح یک ابوتں اک نیقی تم رک؟  رعفـ !! فـ ذفینعم ابںیت رکےن ےک  ”

ڑی زیت وہریہ یھتاگنہ ےلین آامسؿ رپ یکٹ ۔ ابرش اب وھت“ اعدی ںیہ ۔   ۔ 
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اس ےن وییہن  چنی یک تشپ رپ رس اکٹےئ رہچہ رتاھچ رکےک اےس “ افر مت وز  ۔۔۔  ”

 ۔ داھکی

 

فـ اب اےس دےنھکی ےس رگسی رکریہ یھت“ اٹیب وہں اؿ اک ۔۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

اس اک ہمشچ رہ زگرےت لپ ےک اسھت “ رگم ابلکل اؿ ےسج ںیہن وہ ۔۔۔۔۔۔  ”

 ۔ ددنھال وہراہ اھت

 

اس ےن اہھت ڑباھ رک “ فتق اک ااسحؿ ےہ ہک رہ ااسنؿ فلتخم زماج راتھک ےہ ۔  ”

رعفـ اک ہمشچ ااترا اھت ۔ فـ ؟ یھجمس ےس اےس د ھک ریہ یھت وج اب زنیج یک بیج ےس 

و اکنؽ رک اس اک اگیھب ہمشچ اصػ رکراہ اھت ۔ فـ اکلہ اس رکسمادی

ن
 

 ۔  ٹ
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ےل رک فاسپ ؟ ک رپ اکٹےت وہےئ اس ےس اانپ ہمشچ “ ہمشچ بک اگل ںیہمت ؟  ”

 ۔ وپاھچ

 

ںیہمت” فـ اب اانپ ہمشچ اصػ رکراہ اھت ۔ “ نپچب ےس ےہ ۔  ”  “ ؟ 

 

اس ےن “ دس اسؽ یک رمع ںیم ۔۔۔۔ اخدناین ےہ ، رھگ ںیم بس وک اگل وہا ےہ ۔  ”

 ۔ دنكےھ ااکچےئ

 

“ اہمترے سیب ٹنم افر ریمے اچسیل ٹنم وپرے وہےئگ ںیہ رعفـ ۔۔  ”

 ےس الکیئ رپ دنبیھ ڑھگی اس ےک آ ے یک ۔ ڑھگی رپ اب است جب رک دیجنسیگ

 ۔ اچسیل ٹنم وہرےہ ےھت ۔ اس ےن رکسماٹہ دابیئ رھپ اھٹ ڑھکی وہیئ
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ـ رس اابثت ںیم الہات اھٹ ڑھکا وہا ۔ یکلہ یکلہ ابرش ںیم ےتگیھب “ ولچ رھپ ۔۔۔۔۔  ” ف

 ۔ وہےئ فـ اب فایسپ ےک راےتس رپ لچ رےہ ےھت

 

مت رپ آےن یک فہجآپ ےس  ”  “ ؟ 

 

 “ ؟ ارتعاض ےہ ںیہمت ”

 

 “ ۔۔۔۔ ڑبا وہں مت ےس ”

 

فـ رکسمایئ“ ہی ںیم رصػ بت وسوچں یگ بج مت ےھجم ڈاوٹن  ے ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ ںیہمت ااسی ویکں اتگل ےہ ”

 

ےھجم ںیہن دادی وک ۔۔۔ فـ یتہک ںیہ وج ریمی رحںیتک ںیہ ، ںیم اےتھٹ ےتھٹیب ڈاٹن  ”

فےسی ” ھچک وسچ رک فـ وتفق ےک دعب دفابرہ وگای وہیئ ۔ “ ں ۔ ےننس ےک القئ وہ

فـ لکشمب “ وز  وشرہ یک ڈاٹن ویبی ےک ےئل یتیھك وک اپین دےنی یک امدنن وہیت ےہ ۔ 

 ۔ رکسماٹہ رفک اپای اھت

 

 “ !! ہی وقؽ ابپ یک امر ےک ےئل وہات ےہ رعفـ ”

 

اٹہ دابیت فـ آ ے ڑبھ رکسم“ ڑبفں یک امر ےک ےئل وہات ےہ افر مت ڑبے وہ ۔  ”

یئگ یھت ۔ فـ اس یک تشپ وک دےتھکی وہےئ اکلہ اس رکسماای اھت ۔ ابرش یک راتفر ںیم زیتی 

 ۔۔۔۔۔۔۔ آریہ یھت ، رہ ےش گیھب ریہ یھت ۔۔۔ دصویں ےس دمجنم دؽ وز 



Novelnagri 777 

 

_________________________:- 

 

 ، ریمی بیج ںیم یتٹؽ ےہ وکیئ اہحلس وت ںیہن ”

ٹیس رپ ھٹیب اجؤں وکیئ ہلئسم وت ںیہنںیم آپ یک   “ ؟ 

 زپےتھ یہ اس یک ؟ ہتش رکےن یک راتفر ںیم زیتی آیئگ ۔ اکی یہ وھگٹن ںیم 
 
ج

من س

 ۔ وجس ادنر اڈنلی رک فـ وفرا ہتسب ااھٹےن اھبیگ یھت

 

 ، ریمی بیج ںیم یتٹؽ ںیہ وکیئ اہحلس وت ںیہن ”

اقنب اگل رک فـ اب “ وت ںیہن ؟ ںیم آپ ےک وجاب اک ااظتنر رکراہ وہں وکیئ ہلئسم 

 ۔ ڈیب رپ ھٹیب رک وجےت نہپ ریہ یھت
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 ، ریمی بیج ںیم یتٹؽ ںیہ وکیئ اہحلس وت ںیہن ”

 “ ؟ ںیم آپ یک اخومیش اک بلطم اہں ھجمس ولں وکیئ ہلئسم وت ںیہن

 
 
ج

من س

ے وہےئ دلجی ےس فاسئ 

 

کلن

 

ي
اس ےن ےصغ ےس ارکسنی وک وھگرا اھت رھپ ابرہ 

 ۔ راکیرڈ رکےن یگل

 

 ، ریمی بیج ںیم یتٹؽ ےہ وکیئ اہحلس وت ںیہن ”

 “ ۔۔ ںیم ںیہمت البک رکدفں وکیئ ہلئسم وت ںیہن

 جیھب رک فـ اب ںوڑی ںیم ھٹیب ریہ یھت
 
ج

من س

 ۔ 

 

 ، ریمی بیج ںیم یتٹؽ ےہ وکیئ اہحلس وت ںیہن ”

 ںیجیھب وکیئ ہلئسم وت ںیہن
 
ج

من س

 ۔۔۔ آپ ٹسکیٹ 

 “ (۔۔۔ الکس ںیم اھٹیب وہں ایر)
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 ۔ اس ےن ےصغ ےس داتن ےسیپ ےھت

 

 ایک ؟ ں وت ںیم لتق رکدفں یگ اہمترا ۔  ”
 
ج

من س

 ےتلم یہ اہدی ےن “ اہدی اکی افر 
 
ج

من س

ربارب ںیم ےھٹیب یبمل ؟ ک فاےل ڑلےک وک وھگرا اھت وج اس ےک اس رطح وھگرےن رپ 

 ۔ اٹپٹسای اھت

 

 ںیہن اھت اانپ زماج ااسی ”

 ، ہک رظػ وھک رک ا؟  اچبےت

اےسی وجاب دےتی فرہن  

 ےتلم یہ ا؟ فہی ےن رس اہوھتں ںیم رگاای اھت “ ہک رھپ ہن دیپا وساؽ وہےت ۔۔۔۔۔ 
 
ج

من س

۔ ایسـ رگن یک امچمچیت ںوڑی اب وحیلی ےک ٹیگ ےس لکن ریہ یھت  ۔ اس ںوڑی ےک 

ے یہ داںیئ ابںیئ دفونں ارطاػ ےس دف ںوڑایں آیت داھکیئ دںی ۔ دفونں 

 

کلن

 

ي
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رقبی رںیک ۔ اکی ںوڑی ےس رعفـ افر ایعد ہكبج دفرسی ےس ںوڑایں وحیلی ےک 

 ۔ رمہح افر دعس ےلکن ےھت

 

ںیم وسچ یہ ریہ یھت ہک سنیھب ےک وھگےلسن فایل اےنت دؿ کت اغبئ ویکں ےہ ۔  ”

ھک “ 

 

ھی

 

ی

سنہ رک ےتہک وہےئ فـ رمہح ےس لم ریہ یھت ۔ رمہح ےک ےھچیپ آات دعس 

ےس بل داوتنں ںیم داب رک ڑھکے ایعد وک رک راک اھت ، آںیھکن الیھپےئ فـ ریحت 

 ۔ د ھک راہ اھت

 

ایعد ےن رس الہےت وہےئ “ ایعد ہی رمہح افر فـ دعس اھبیئ ، دعس اھبیئ ہی ایعد ۔  ”

 ۔ دعس وک داھکی سج یک آوھکنں ںیم اجےن ویکں ریحت یھت

 

  ؟  ”

 

ڈ

 

 ٹ
ٹ ن
س
ہ 

ےبینیقی یک تیفیك ےس وپاھچ ایگ ۔ فـ رس اابثت ںیم الہیئگ“ اہمترا   ۔ 
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رمہح یک رسوگیش رپ اس ےن “ دعس بج یسک ےس ےتلم ںیہ وت السؾ رکےت ںیہ ۔  ”

 ۔  وچکن رک ایعد وک داھکی رھپ السؾ رکےت وہےئ اصمہحف ایک

 

رمہح ےک ےنہک رپ رعفـ ےن ایعد وک “ اب ںیلچ ادنر ، ابرش زیت وہریہ ےہ ۔  ”

ےئ ںو ای ںیہن ؟ فـ وجااب وساہیل رظنفں ےس داھکی ےسیج وپانھچ اچاہ وہ ہک فـ ادنر آ

دیجنسیگ ےس یفن ںیم رس الہایگ اھت ۔ رعفـ اب رمہح ےک اسھت ادنر اجریہ یھت ، ایعد 

 ۔ ںوڑی ںیم ھٹیب راہ اھت افر فـ اوز  کت فںیہ ڑھکا اھت

 

سج صخش ےس آپ ےن ےھجم دفر رےنہ اک اہک اھت اباب آج فـ صخش ایس رھگ اک داامد ےہ  ”

ںیہ ۔۔ تمسق اکی یہ زریجن ںیم دنبےھ رھکبے  سج رھگ ےس آپ وہب الےئ

 “ ۔۔۔۔ ولوگں وک وجڑ ریہ ےہ افر ااسنؿ ےبسب ےہ



Novelnagri 782 

 

_________________________:- 

 

وجےت ےک ےمست ابدنےتھ وہےئ اس ےن رتسب “ آري  ؿ اوھٹ مہ ٹیل وہرےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ رپ تچ ےٹیل آري  ؿ ےس اہک

 

 “ ۔۔۔۔ ںیم ڑچولیں وک اینپ نہب ںیہن انبات رعفـ ”

آري  ؿ ںیم اتبریہ وہں مت ہی ںیہن رکف  ے ایر دادی اجؿ ےس امر دںی یگ ےھجم ۔۔  ”

فـ من آوھکنں ےس اےس دےتھکی وہےئ “ آرایؿ ںیہن ، آري  ؿ زیلپ ۔۔۔آرایااؿ !!! 

الچیئ یھت ۔ ےشیش اک ایپپ  آري  ؿ ےک اہھت ےس السھپ اھت ۔ اس ےن ہنم رپ اہھت رھک رک 

 ۔ ایپےل وک داھکی
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ے ۔۔۔۔ دادی ےن د ھک ایل وت ؟ مت ”

 

ن
 
ح
م  
ج

 مت اکی ربمن ےک ذلیل ااسنؿ وہ ۔ ڈنچرے ، 

آوھکنں ںیم یتلھگپ یمن وک ےھچیپ دلیکھ رک فـ الچیئ یھت“   ۔ 

 

تھچ وک وھگرےت وہےئ اس ےن کلپ یکپھج“ آري  ؿ مت نس رےہ وہ ؟  ”  ۔ 

 

را لتق رٹسم آري  ؿ ادمح مت ےھجم اب اےنپ آس اپس رظن ہن آف فرہن ںیم اہمت ”

 “ !! رکدفں یگ

اکی اکؿ رپ اہھت رےھک “ افےھک ڈنیپے ایملں ین راوہاں قشع دایں ۔۔۔۔۔۔  ”

 ۔ دفرسا ابزف دنلب ےئک وصےف رپ ڑچھ رک فـ دنلب آفاز ںیم ںوریہ یھت

 ے د ھک فاففاں قشع دایں ۔۔۔۔۔  ”

 

ھڈ
 
ج

ھ ہن 
کک

ا؟ فہی ےن چنیھک رک نشک اےس “ 

ے رپ ڑھکی یھت اس ےلمح یک اتب ہن الیکس افر زنیم امرا اھت ، فـ وج وصےف ےک انکر

 ۔ وبس وہیئگ یھت
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فـ اب اینپ اٹگن وک الہس “ در ےٹف ہنم ا؟ فہی یک یچب ۔ اّللّ یج ریمی اٹگن ۔۔۔  ”

 ۔ ریہ یھت

 “ ۔۔۔۔۔۔ افےھک ڈنیپے ایملں ین راوہاں قشع دایں ”

 

الچای اھت ۔ فـ اسحؿ وپری وقت ےس اس ےک اکؿ ےک اپس “ آري  ااااااؿ !!!!  ”

 ۔ اکی دؾ ڑہڑبا رک اھٹ اھٹیب

 

فـ اخیل اخیل رظنفں “ ایک وہایگ ےہ بک ےس آفازںی دے راہ وہں اہکں مگ وہ ؟  ”

 ۔ ےس اےس دےھکی ایگ

 

اس ےن رس اہوھتں ںیم دای“ اتپ ںیہن ایر ایک وہایگ ےہ ؟  ”  ۔ 
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فـ رکفدنم وہات “ آري  ؿ مت یئک دونں ےس اےسی وہ ایک وہا ےہ وکیئ رپاشیین ےہ ؟  ”

 ۔ اس ےک اپس اھٹیب

 

اتپ ںیہن ۔۔۔۔۔۔ دامغ وک وکسؿ ںیہن ےہ فلتخم آفازںی انسیئ دیتی ںیہ ، ایدفں  ”

یک وباھچڑ ےہ دؽ ےبنیچ ےہ ےسیج ںیم اہر اھٹیب وہں یسک تہب اےنپ وک ۔۔۔۔۔۔۔ 

یکھت یکھت آفاز ےن اسحؿ وک زمدی رپاشیؿ ایک اھت“   ۔ 

 

اس ےن یفن ںیم رس الہای“ ںیم اشدی مت رتہب وسحمس رکف ۔ ابرہ ولچ ، یلھک اضف  ”  ۔ 

 

اسحؿ ےن “ وکیئ افدئـ ںیہن فـ رہ ہگج اید آیت ےہ افر دشت ےس اید آیت ےہ ۔  ”

 ۔ وچکن رک اےس داھکی اھت
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 “ ؟ وکؿ ”

 

ںیہک ھچک انھچےک ےس وٹاٹ اھت ۔ اسحؿ ےن ےبینیقی ےس “ ےسج ںیم ےن وھک دای ۔  ”

فـ اب فاسپ ٹیل راہ اھتکلپ یکپھج یھت ۔   ۔ 

 

ابزف آوھکنں رپ رھک دای “ مت اجؤ ےھجم وھبک ںیہن ےہ ، ںیم آراؾ رک؟  اچاتہ وہں ۔  ”

 ۔ ۔ داین یک متس ریگی ےس افخ وہرک آںیھکن ومدن ںیل

 

 “ ؟ بک کت کیھٹ وہ ے مت ”

 

 انس ےہ تبحم زدنیگ رھب اک رفگ ےہ رگم مت رپاشیؿ ہن وہ آري  ؿ وہں ںیم تہب دلج”

فـ یخلت ےس رکسماای اھت“ کیھٹ وہاجؤں ںو ۔   ۔ 
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 “ ؟ اجےتن وبےتھج آگ ںیم اہھت ویکں ڈاال ادمح ”

 

“ اجاتن یہ وت ںیہن اھت ہک ںیم اےس وھک دفں ںو ، اکش اجؿ اتیل ھچک فتق ےلہپ ۔۔۔۔  ”

 ۔ اس ےن رہگی اسسن یل

 

ابزف اٹہ رک اکلہ اس ادیم ےس وپاھچ ایگ اھت ۔ فـ آوھکنں ےس “ کیھٹ وہاجؤ  ے ؟ ں ؟  ”

رکسماای اھت ۔ وبلں رپ یتلچم اكسمؿ اطیشین ںیہن یھت ، ےبدح وصعمتیم ےس رکسماراہ 

 ۔۔۔ اھت فـ ،  وٹٹ رک یسک وک وھک رک

 

نیقی داہین رکفایئ یئگ ۔ رھپ آںیھکن ومدن یل ںیئگ ۔ اسحؿ “ تہب دلج ۔۔۔۔  ”

 ۔ اخومیش ےس رمکے ےس لکن ایگ
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اوہاں قشع دایںافےھک ڈنیپے ایملں ین ر  

 ے د ھک فاففاں قشع دایں

 

ھڈ
 
ج

ھ ہن 
کک

 ، 

 دا

 

ھڈ
 
ج

  الھں فریگ دنجڑی ونں قشع رال 

 دا

 

ھڈ
 
ج

 ۔۔۔۔ رس ابزار قشع رال 

 

_________________________:- 

 

 “ ۔۔۔۔۔ اعدی ”

 

اباب آیئ امی وسری ںیم ۔۔۔۔ اجاتن وہں ےھجم آپ یک افر ا؟  یک ابںیت ںیہن یننس  ”

پ رپاشیؿ ےھت یھبت ںیماچےئہ ںیھت ۔۔۔۔رگم آ  “ ۔۔۔۔ 
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ااھچ سب اب دنب رکف رف؟  ، اپلگ ڑلےک اہمتری امں اتب ریہ یھت مت حبص ےس رمکے  ”

 “ ۔۔۔۔ ںیم دنب وہ

 

آپ ؟ راض ےھت ، آپ رات وک بش ریخب ےنہک وز  ںیہن آےئ حبص ےلم ریغب ےلچ  ”

 رھپ ےس یمن اس یک یلین آوھکنں ںیم“ ےئگ اباب وسری ؟ ں آدنئـ ںیہن رکفں ںو ۔ 

 ۔ عمج وہےن یگل یھت ۔ فـ اخومیش ےس اےس وخد ےس اگل ےئگ ےھت

 

فـ ڑبڑباےئ ےھت“ ؟ القئ افالد ےہ ریمی ۔  ”  ۔ 

 

فـ افخ وہا اھت“ اباب !!!  ”  ۔ 
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فـ اب اس اک اہھت “ اوھٹ اب ، اھک؟  وز  ںیہن اھکای مت ےن ، ہن اہمتری امں ےن ۔  ”

 ۔ اھتؾ رک اےس ڑھکا رکرےہ ےھت

 

 “ ۔۔۔۔۔ آدنئـ ںیہن ڈاںیٹن  ے ؟ ں اےسی ”

 

اس ےن دصےم ےس اےنپ ابپ وک “ آدنئـ ہی رحتک یک وت وٹپ  ے اعدی ۔۔۔۔  ”

 ۔ داھکی

 

 “ ؟ چس ہہک رےہ ںیہ آپ ”

 

اوہنں ےن رکسماٹہ دابیئ“ ادکیؾ چس ۔۔۔۔۔  ”  ۔ 
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فـ اؿ اک اہھت ڑھچا رک “ اجںیئ وخد یہ اھکںیئ اھک؟  ، ںیم ا؟  ےک اپس اجراہ وہں ۔  ”

اھبںو اھت ۔ فـ ےتسنہ وہےئ اس ےک ےھچیپ ےکپل ےھت ۔ اینپ امں ےک رمکے ںیم دالخ 

ھک رک راک اھت ۔ اس یک امں دویار اک اہسرا ےئل لکشمب اےنپ مدومں 

 

ھی

 

ی

وہےت یہ فـ 

 ۔ رپ ڑھکی یھت

 

اس ےک “ ا؟  آپ کیھٹ ںیہ ؟؟؟ اباب !!!! ” فـ الچای اھت ۔ “ آںیئ ۔۔  اباب دلجی ”

 ۔۔۔۔۔ الچےن رپ احرث وحاس ابہتخ وہرک اس یک رطػ اھب ے ےھت

 

فـ رات سیت امرچ یک یھت ، احرث اےس المزہم ےک اپس وھچڑ رک وخد اہقین وک ااتپسؽ 

 یلم یھت ۔ ےل ےئگ ےھت ۔ وپری رات اس ےک امں ابپ یک رطػ ےس وکیئ ربخ ںیہن

حبص المزہم ےن زربدیتس اےس اوکسؽ اجیھب اھت ، اوکسؽ ےس فاسپ آرک وز  رھگ ںیم 
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اھچیئ اخومیش وک وسحمس رکےک فـ امویس وہا اھت ۔۔ حبص اشؾ افر رھپ رات ےک دس 

 ۔۔ جب ےئگ ےھت رگم احرث افر اہقین یک وکیئ ربخ ںیہن یلم یھت

 

_________________________:- 

 

رھکبے اافلظ ااسنین ذجابت یک اکعیس رکےت ںیہ ، د اکذغ وک ایسـ فـ  رقاطس رپ

ولگ رکےت ںیہ نج ےک دؽ ذجابت یک دحت ےس پت رےہ وہں ۔۔ ےمج وہےئ 

ولوگں ےک اافلظ ےباترث وہےت ںیہ زپےنھ فاال اؿ اافلظ وک رصػ زپاتھ ےہ 

 ۔۔۔ وسحمس ںیہن رکات

آپ اتمج وہا وسحمس وہراہ ےہ ۔۔۔ ےھجم اتگل ںیم آج ابرہ اسؽ اک وہایگ وہں ، ےھجم اانپ 

ےہ ہک اب ےھجم اؿ اافلظ یک رضفرت ںیہن ریہ ویکہکن ہی اافلظ اجےن فاولں وک 
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 فاسپ ںیہن ال ےتک ہن یہ دولں ںیم تبحم دیپا رک ےتک ںیہ ۔ ہی اافلظ ےبینعم ںیہ

 ۔۔۔۔

ںیہن ےتلم وج  ںیم اکی ظفل ےنھکل ےک دعب اکٹ اجات وہں تہب وساتچ وہں رگم فـ اافلظ

ریمی وسچ یک اکعیس رکںی ۔ اباب وک اتگل ےہ ںیم اضعئ رکراہ وہں وخد وک اےنپ فتق وک 

اینپ زدنیگ وک ۔۔۔ اؿ اک انہک ےہ ہک ےھجم آ ے ڑبھ اج؟  اچےئہ ۔ لمحم اب ڑبی 

وہریہ ےہ ، ےھجم نیقی ںیہن آراہ ہک آج ںیم لمحم وک ےنیل اجؤں ںو ۔ فـ اب ہشیمہ 

 آریہ ےہ اب ےھجم اس ےس ےنلم ےک ےئل اباب ےس ااجزت ںیہن ہشیمہ ےک ےئل رھگ

ینیل زپے یگ افر ہی ہک اب فـ اسرا دؿ ریمی رظنفں ےک اسےنم رےہ یگ ۔۔۔۔ 

ںیم ےن لمحم اک اپچن اسؽ کت ااظتنر ایک افر فـ فاسپ آیئگ ۔۔۔۔۔۔ ایک ا؟  ںیہن 

 ؟ آںیتکس

امں وک وز  وھبؽ اتکس ےہ الھباباب ےتہک ںیہ اعدی وھبؽ اجؤ اںیہن رگم وکیئ اینپ   ؟ 
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ںیم ؟ اچےتہ وہےئ وز  اب مج راہ وہں ، ںیم اعؾ ولوگں یک رطح ہن وخش وہ اپات 

وہں ہن یہ اداس ۔۔۔ ریمے اافلظ ےبدح ؟ ادیمی یک اکعیس رکےت ںیہ رگم ںیم ہن 

رپادیم وہں ہن یہ امویس ۔۔۔ ںیم ےن اہک ؟ ں ںیم ذجابت ےس اعری ااسنؿ اتنب 

 ۔۔۔۔ اجراہ وہں

ےسیج زرہ اک رتایؼ ایس زیچ ںیم ا ات ےہ سج ںیم زرہ وہات ےہ ، فےسی یہ ریمے افرپ 

ینب ربػ یک اس ہہت رپ دراڑ رصػ ریما اانپ یہ ڈاؽ اتکس ےہ سج ےک اجےن ےن ےھجم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ رسد ایک ےہ

رقاطس ایک مت اجےتن وہ ہک رہ زگرےت فتق ےک اسھت مت ےھجم وھک رےہ وہ ؟ فہج 

اجؿ وہ؟  ےہ ۔۔۔۔ مت وز  ریمی رطح وہ ای ںیم اہمتری رطح وہں ای اہمترا ےب

ںیہن اشدی ہن ںیم اہمتری رطح وہں ہن مت ریمی رطح وہ مہ دفونں فلتخم ںیہ ۔۔۔ 

مت ےھجم وھک دف  ے رگم داین ںیم یسک افر ہگج یسک افر فتق وکیئ مت ےس اےنپ دھک ابٹن 

اانپ رمہاز انبےت ںیہراہ وہںو تہب وخش تمسق وہ مت ہک ولگ ںیہمت   ۔۔۔۔۔ 
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لمحم ےھجم البریہ ےہ ، الؿ ںیم یکلہ یکلہ ابرش وہریہ ےہ ۔۔۔ ابرش ےک اسھت 

اذتی ؟ ک ایدںی ڑجےن ےک ابفوجد ںیم ابرش ےس رفنت ںیہن رکاپای ۔۔۔ ےسیج 

ںیم ہی ازلاؾ ےنگل ےک ابفوجد وخد ےس رفنت ںیہن رکاپای ہک ںیم اکی اقلت اک اٹیب 

 !!!!! وہں

اجؿ ےک اقلت اک ۔۔۔۔اس صخش ےن اہک اھت ہک ریمے ابپ ےک اہوھتں رپ اکی 

 ۔۔۔۔۔۔ اس یک امں اک وخؿ ےہ

 ۔۔۔۔۔۔ الؽ افر ںوڑاھ وخؿ ۔۔۔۔ د وبضمط اہھت

ٹ ا ں
سک
س
 ۔۔۔۔ وصعمؾ اجؿ ۔۔ 

اس ےن ریمے ابپ اک رگةیؿ ۔ اا اھت بت ےھجم اس ےک اہھت وخؿ آولد وہےت رظن 

ابپ وک اقلت ہہک راہ اھت درتقیقح فـ وخد اقلت  آےئ ےھت ۔۔ فـ صخش وج ریمے

 اھت ریمے امں ابپ ےک اومنؽ رےتش اک افر ریما افر ریمی وصعمؾ نہب یک وتبحمں اک

 ۔۔۔۔۔
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اس ےک اہھت رپ اگل وخؿ الؽ ںیہن اھت  ہکل ایسـ اھت ، وخؿ بج مج اجات ےہ وت ایسـ وہات 

۔۔۔ رسد ۔۔۔ رسرساات اسےہ ؟ ں ۔۔۔ اس ےک اہوھتں رپ امج وہا وخؿ اگل اھت ۔  

 ۔۔۔۔

ےسیج اخومش ںیم ملق ےس ایسیہ اک اکی رطقہ اتلسھپ ےہ فےسی یہ اس ےک اہھت رپ ایسـ 

ےمج وہےئ وخؿ ےس اکی ک ںی ینب یھت دیسھ ںیم اجیت ک ںی ۔۔۔  فـ ایسیہ وج یلیھپ 

یھت ، ریمے امں ابپ رپ ھجم رپ ریمی نہب رپ امہرے رھگ رپ امہری زدنویگں رپ افر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ بس مج ایگ

ارگ زدنیگ ںیم یھبک فـ صخش ےھجم الم اھت وت وپوھچں ںو اس ےس ہک ایک داین یسک ےک 

اقلت ابپ وک وییہن وھچڑ دیتی ےہ ؟ دقتری اک ملق اےنپ اہوھتں ںیم ےل رک فـ وخد انتک 

 ۔۔۔۔۔۔ وخش افر رپوکسؿ ےہ ںیم ہی اجانن اچاتہ وہں
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دیم یک رکؿ ابیق ےہ فـ رہ بش افر رفز اکی یہ داع دؽ ےک یسک وگےش ںیم وج اک ا

رکیت ےہ ایہل ۔۔۔۔۔ اس صخش اک اسحب آاسؿ ےئیجیک ںو ۔۔۔۔۔ ریمی روگں ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔ دفڑات وخؿ ایس اک ےہ

 ۔۔۔۔۔۔ فـ ریمی امں اک اھبیئ ےہ ۔۔۔ اگس اھبیئ

 ۔۔۔۔۔ روتشں اک اقلت افر ریمے ابپ وک اقلت ےنہک فاال

 !! اظمل افر افسک

 

 ، ںیم اشخ ےس اڑا اھت اتسرفں یک آس ںیم

 ۔۔۔ رماھج ےک آرگا وہں رگم رسد اھگس ںیم

 

_________________________:- 
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 “ ۔۔۔ االسلؾ مکیلع الکن ”

 

رکسماےت وہےئ وپاھچ “ فمکیلع االسلؾ ، ےچب ےسیک وہ ؟ افر اہمترا اکی دعد وشرہ ؟  ”

 ۔ ایگ

 

ڑھکفسابلکل کیھٹ افر فـ ہشیمہ یک رطح  ”  “ ۔۔۔ 

 

 “ ؟ ابت یک مت ےن اس ےس ”

 

یج ۔۔۔ آپ ےک ےئل فـ ہہک راہ اھت ہک اباب یک ابوتں رپ دایھؿ تم دانی فـ ذفینعم  ”

اس ےن ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ رکسماٹہ “ ابںیت رکےن ےک اعدی ںیہ ۔۔۔ 

 ۔ دابیئ
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فـ “ ےہ ۔  مت اس یک ہی ابت دامغ ےس اکنؽ دف فـ ؟ القئ ایٹل ابںیت رکےن اک اعدی ”

آےئ وت یہس ہی ربخ اتیل وہں اس یک” سنہ دی یھت ۔   “ ۔۔۔ 

 

 “ ؟ اہکں ایگ ےہ ”

 

 “ ۔۔۔ ویوینریٹس آج رزٹل آ؟  اھت اس اک ”

 

 “ ۔۔۔۔۔ اف حیحص ”

 

رعفـ ےچب آپ ےس رھپ ابت وہیگ ںیم اس فتق گنٹیم ےک ےئل اجراہ وہں ۔۔  ”

رکسمادی ۔ رھپ اّللّ احظف ہہک رک وفؿ فـ “ افر تہب رکشہی ایعد ےس ےنلم ےک ےئل ۔۔ 
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دنب رکدای ۔ ابولں وک وجڑے ںیم ابدنےتھ وہےئ فـ ابےچیغ ںیم آیئ ۔ اسےنم یہ 

اراغمؿ وپدفں وک اپین دے رےہ ےھت ۔ فـ رکسماےت وہےئ اؿ یک رطػ ڑبھ یئگ 

 ۔۔ یھت

 

_________________________:- 

 

“  وت ںیم الھچگن امردفں ںو ۔ ارگ مت اپچن ٹنم ےک ادنر ادنر اہیں ہن ےچنہپ ”

ے وہےئ اےس اہدی اک اغیپؾ وموصؽ وہا ۔ اغیپؾ ےک اسھت یہ 

 

کلن

 

ي
ویوینریٹس ےس 

 روتسیراؿ یک تھچ ےس یل یئگ وصتری یھت ۔ فـ ےبزار اس ںوڑی یک رطػ ڑبھ ایگ اھت

 ۔

 ۔ ھچک دری دعب فـ افر اہدی روتسیراؿ ےک ادنر اکی زیم ےک رگد ےھٹیب ےھت
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اس ےن یفن ںیم رس الہای“ ےہ ںیہمت ؟ رشؾ آیت  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ریغت ”

 

 “ ۔ ںیہن ”

 

 “ ؟ ایح ”

 

 “ ۔ ںیہن ”

 

اس ےن اپین اک الگس ایعد یک رطػ ڑباھای“ ہی ول اس اپین ںیم ڈفب رمف ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ اتبؤ  ے وہا ایک ےہ ”

 

 وپرے اکی ٹنم دعب وپرا اکی دؿ افر ااھٹرہ ےٹنھگ وہاجںیئ  ے ںیہمت ھجم ےس ”

اس ےن آںیھکن ڑیکسںی“ ےلم ۔ بلطم اشدی ایک وہیئگ اھبیئ ایگ اھبڑ ںیم ۔   ۔ 

 

اس ےن اکؿ یک ول اجھکیئ“ رصمفػ اھت وھتڑا ۔۔۔  ”  ۔ 

 

اس ےن داتن ےسیپ“ کپ اڈنی ڈراپ رسفس ںیم ؟  ”  ۔ 

 

فـ ےبزار “ اہدی ایک تبیصم ےہ ایر ؟ اعمػ رکدے ومےٹ اب یطلغ وہیئگ ۔  ”

 ۔ وہا
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داؤد یک آفاز رپ دفونں ےن وچکن رک رس ااھٹای ۔ “ اعمػ رکراہ ےہ ؟  وکؿ سک وک ”

 اسےنم ایسـ زنیج رپ زرد لف ویلسز یٹ رشٹ ےنہپ فـ رکسماےت وہےئ اںیہن د ھک راہ اھت

 ۔

 

ایعد ےن ریحت ےس اےس داھکی ۔ فـ اب رکیس چنیھک رک ھٹیب راہ اھت“ مت اہیں ؟  ”  ۔ 

 

ں فاسپ دنلؿ ہشیمہ ےک ےئل ، اجےن ےس ےلہپ اہں ، اکی ےتفہ دعب ںیم اجراہ وہ ”

 وو اکرڈ ااھٹای وج اہدی ےن وفرا اس ےس “ وساچ اپاتسکؿ د ھک ولں ذرا ۔ 
ن

 

ن ٹ 
م

اس ےن 

 ۔ ٹپھج ایل

 

اہں فیہ ” ایعد یک ابت رپ فـ تلجخ ےس رکسماای ۔ “ رصػ االسؾ آابد وہک ۔  ”

 ریمے اپس ںیہن وپرے اپاتسکؿ وک دےنھکی ےک ےئل بیج ںیم ےسیپ وہےن اچںیئہ وج
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ںیہ افر اباب ےن دےنی ےس عنم رکدای ےہ اؿ اک انہک ہک ںیم تہب وضفؽ رخچ وہایگ 

 ” ۔ وہں

 

اہدی رکسماای“ کیھٹ ہہک رےہ ںیہ فـ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن داتن ےسیپ“ اہدی زعت وک اجےتن وہ ؟  ”  ۔ 

 

اہدی ےن داتن اکنےل“ اہں زعت فیہ ؟  وج اہمتری ںیہن ےہ ۔  ”  ۔ 

 

م ۔۔۔ رشؾ رک ”

م
م

رمع ” فـ وسےنچ اگل ۔ “ ف وھتڑی یس ۔ انتک ڑبا وہں ںیم مت ےس ۔ ا

 “ ؟ ایک ےہ اہمتری
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 “ ۔ اسیک اسؽ ”

 

اس ےن اربف ااھٹ رک وپاھچ“ اےسی اتبےت ںیہ رمع ؟  ”  ۔ 

 

ریما اکی دفر اک زکؿ ےہ ۔ بلطم فـ ریمے اچچ ےک ےٹیب یک امں ےک وشرہ ےک  ”

ایفـ رکسما“ اسےل اک اٹیب ےہ ۔   ۔ 

 

اہدی اب ایلگن وھٹڑی رپ رےھک دفونں ےک امنیب “ اچچ ےک ےٹیب یک امں اک وشرہ ۔۔  ”

 ۔ رہتش ےنھجمس اگل

 

ایعد ےن دیجنسیگ ےس اہک“ اس ےک اچچ زاد اھبیئ اک امومں زاد اھبیئ ےہ ۔  ”  ۔ 
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اہں وت اکی ابر اس ےن ھجم ےس ریمی رمع وپیھچ ۔ ںیم ” فـ رکسماای ۔ “ اکرٹکی ۔  ”

ےن اہک اسین اسؽ ۔ بت ںیم اسین اک یہ اھت ، وت اجےتن وہ اس ےن وجااب ےھجم وھگرا رھپ 

اہدی ےن “ اینپ رمع اتبیئ ۔ سیب اسؽ اچر امہ است دؿ افر اسین ےٹنھگ ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ آںیھکن اھپڑے داؤد وک داھکی

 

فـ دنبہ وپرا رفوبٹ ےہ رفوبٹ ۔۔۔۔ فـ اکی اکی ڈنكیس اک اسحب راتھک ےہ ، فـ  ”

آھٹ  ےج ااتھٹ ےہ وت فـ آھٹ  ےج یہ اےھٹ ںو ۔ دنلؿ بج فـ آای اھت وت رفس یک اکھتؿ یک 

فہج ےس فـ حبص آھٹ جب رک دس ٹنم رپ ااھٹ وت اس ےن اےنپ ہی دس ٹنم سج رطح 

فف ۔۔
فف
ف
داؤد ےن رھجرھجی یل“ ۔۔۔ ےس وکر ےئک ےھت ؟ ں ا  ۔ 

 

اہں ” اہدی ےک وپےنھچ رپ اس ےن اابثت ںیم رس الہای ۔ “ اپاتسکؿ ےس ےہ فـ ؟  ”

 “ ۔ دعس اہیمش ؟ ؾ ےہ
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مت اؿ ےک اسھت ویکں ںیہن رےہ رھپ اؿ اچر اسولں ںیم ؟ بلطم اہلٹس ںیم  ”

وپاھچایعد ےن امےھت رپ لب ڈاےل “ ویکں رےہ بج رھگ ںیم رہ  ےتک ےھت ؟   ۔ 

 

ںیم اس رفوبٹ ےک اسھت رہزگ ںیہن رہ اتکس اھت ۔ اجےتن وہ اکی دف ےتفہ ےلہپ  ”

اشدی وہیئ ےہ اس یک ۔ ںیم اشدی رپ وز  ںیہن ایگ ۔ اجات وت انیج احمؽ رکداتی فـ ۔ 

داؤد مت دس ٹنم ںیم اھک؟  اھکؤ  ے ، ابرات سیت ٹنم ےس زایدہ ںیہن رےک یگ 

رکسمادایاہدی “ فاہں فریغہ فریغہ ۔   ۔ 

 

فـ اب اس یک رطػ وتمہج وہا“ فےسی ایعد مت ےھجم سم رکف  ے ؟  ”  ۔ 

 

دیجنسیگ ےس وجاب دای“ ںیہن ۔۔  ”  ۔ 



Novelnagri 808 

 

اؿ اچر اسولں ںیم ںیہمت ھجم ےس زایدہ ایھچ ینپمک ویین ںیم یسک ےن دی ؟ ںیہن  ”

افر  فـ رفاہاسن وہا ۔ ایعد“ ؟ ں رھپ وز  ریمی وکیئ زعت ںیہن ےہ بلطم چس ںیم ؟ 

 ۔ اہدی ےن یفن ںیم رس الہدای

 

ااھچ مت دفونں ےتفہ فاےل دؿ ارئیوپرٹ ےھجم دخا احظف ےنہک وت آف  ے ؟ ں ؟ اچر  ”

فـ رفاہاسن وہا“ اسولں اک اسھت ےہ ۔   ۔ 

 

اہدی ےن کہچ رک وپاھچ ۔ “ ےلہپ فدعـ رکف آدنئـ یھبک اپاتسکؿ ںیہن آف  ے ؟  ”

 ۔ داؤد ےن وصعمتیم ےس اےس داھکی
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ایعد ےن ارد رگد اگنہ دفڑاےت وہےئ داؤد وک “ ےنتک ےبرمفت وہ مت دفونں ۔  ”

داھکی سج یک زابؿ ےک ربسکی اک وچکرم لکن ایگ اھت ۔ فـ لسلسم وبؽ راہ اھت افر اہدی 

اےس نس راہ اھت ۔ اہجں کت ابت ےہ ایعد آیدنی یک وت فـ یھبک وز  اکی ااھچ ےننس فاال 

ر  ( ںیہن نب اتکس اھت

 

سٹ
ل

 ۔ ) 

 ۔ ومابلئ یک آفاز رپ فـ فـ اس یک رطػ وتمہج وہا

 

دیکمھ آزیم اغیپؾ رپ فـ دریھے “ دیساھ رھگ آاجؤ فرہن ٹپ اجؤ  ے آج ۔۔۔۔۔  ”

ےس اکلہ اس رکسمادای ۔ رھپ ومابلئ فاسپ زنیج یک بیج ںیم ر ےتھ وہےئ فـ داؤد یک 

یک ابںیت  رطػ وتمہج وہا ۔ آیدنی اصبح اک اغیپؾ رظنادناز رکےک اب اےس داؤد

 ۔ تہب ایھچ گل ریہ ںیھت

داؤد اکی زدنہ دؽ ااسنؿ اھت ، زدنیگ ےس رھبوپر ۔ اخاص وخش زماج افر وخش لکش  

اھت فـ ۔۔ وبےتل وہےئ وت تہب یہ ایپرا اتگل اھت ۔ اس ےک ابؽ ایسـ ےھت ، آںیھکن وھچیٹ 
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ل اتکمچ داتکم اھت ۔ فـ اب رکسماراہ اھت
ی لک
وت اس ےک  وھچیٹ افر ؟ ک وتساں ۔ رگن 

 ۔ ابںیئ ںوؽ رپ ڑگاھ نب راہ اھت

 !! رپششک

اچر اسؽ اسھت رےنہ ےک دعب ابالرخ آج اس ےن داؤد یک تیصخش ےک ابرے ںیم 

اینپ راےئ اقمئ یک یھت ویکہکن ایعد آیدنی ولوگں ےس تہب دلج اتمرث وہےن فاولں 

 ۔۔ ںیم ےس ںیہن اھت

 

_________________________:- 

 

مدؾ ااھٹےت وہےئ ابفریچ اخےن یک رطػ اجرےہ ےھت فـ بس تسس رفی ےس  ۔ 
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وجاونں آج اؿ ڈزیھ اسولں ںیم مہ ےن وج ھچک اھکیس اےس  لم ںیم الےن اک  ” )

فتق آایگ ےہ ۔ انب بیعش اچچ وک ربخ ےئک مہ بس وک ربایین وچری رکےن اک رعمہک رس 

 ( “ ۔ رک؟  ےہ

 

آفاز رپ درفازہ لھک ایگ ۔ وپری آري  ؿ ےن درفازے رپ اہھت راھک ، یکلہ یس رچ یک 

 ۔ وٹلپؿ ادنر دالخ وہیئگ

 

۔ اے اجےن رپ وکیئ یسک اک ؟ ؾ ںیہن ےل ںو ، اجؿ رپ لیھک رک مہ اےنپ اسویھتں  ” )

 ووں یک ارگ وج مہ اکی ظفل وز  اےنپ اسیھت ےک 
من

 

ی

وک اچبںیئ  ے ۔ مسق ےہ ںیمہ اینپ 

 ( “ ۔ الخػ اکنںیل وت امہرے ٹیپ رخاب وہاجںیئ
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بس اب اطقر ںیم ےگل وٹیلپں ںیم ربایین ڈاؽ رےہ ےھت ۔ ابفریچ اخےن ںیم  فـ

 ۔ اھچیئ اخومیش ںیم ےلیتپ ےس چمچ ےک ارکاےن یک آفاز انسیئ دی

 

رہشي  ر یک آفاز “ ابس اکؾ وہایگ ےہ اب ربایین اےنپ رمکفں ںیم لچ رک اھکںیئ ۔  ”

 ۔ رپ بس ےن اےنپ ابس یک التش ںیم اگنںیہ دفڑاںیئ

 

بس اب رگدںین امھگ امھگ رک آري  ؿ رعػ ابس وک “ س آپ نس رےہ ںیہ ؟ اب ”

 ۔ ڈوھڈن رےہ ےھت وج یسک وھبت یک رطح اغبئ اھت

 

اچچ بیعش یک اھگنچڑیت آفاز رپ بس ےک افاسؿ اطخ “ ہی ایک وہراہ ےہ اہیں ؟  ”

وہےئ ۔ رہشایر ےک اہوھتں ےس ٹیلپ وھچےتٹ وھچےتٹ یچب ۔ وپری وٹلپؿ اب مہس 

وک د ھک ریہ یھت وج وخوخنار رظنفں ےس اںیہن وھگر رےہ ےھت رک اچچ  ۔ 
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ڑھکیک ےس رظن آےت اچدن یک رفینش ںیم ربایین ےس ااصنػ رکات آري  ؿ دریھے 

 !! ےس رکسماای اھت ، وبلں رپ اطیشین رکسماٹہ یھت ۔ فـ ولٹ آای اھت

یک ریغوموجدیگ ابثع وساؽ یھت ۔ رگم وٹلپؿ ےک رعمےک ںیم آري  ؿ افر اسحؿ 

بس اجےتن ےھت ہک آري  ؿ یک تعیبط یئک دونں ےس کیھٹ ںیہن یھت وت فـ فاردات 

ےک فتق اےنپ رمکے ںیم وس راہ اھت افر اےلگ دؿ اسحؿ ےک رتسب ےس ربآدم وہےن 

فایل ربایین یک ٹیلپ ےن رجمؾ وک ڈوھڈن ایل اھت سج ےن اؿ بس یک ربخمی یک یھت ۔ 

ےتیل آري  ؿ ےک اکونں ںیم اسحؿ یک ںیخیچ وگجن ریہ ںیھت وج وٹلپؿ ےس رخاےٹ 

 ۔۔۔۔ ٹپ راہ اھت

انمدی رکا دی اجےئ ہک آري  ؿ ادمح فاسپ آایگ اھت اےنپ ایس رفپ ںیم ، اینپ تبحم وک 

 ۔ دؽ ںیم دنف رکےک فـ ولٹ آای اھت
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_________________________:- 

 

اخیل ڑسک رپ فـ رہھٹ رہھٹ رک مدؾ رہگے وہےت ادنریھے ےک اسےئ ںیم یلھک 

رھک راہ اھت ۔ اس اک ڑباتھ رہ مدؾ ےلہپ ےس زایدہ وچسک اھت ۔ اچدن ےک رمہاہ رفس رکےت 

وہےئ فـ اکی یلگ ںیم ڑما ، یلگ ںیم دالخ وہےت یہ اس یک یسک ےس زفر دار ارک 

ایسـ  وہیئ ۔ اس ےس ےلہپ فـ اتلھبنس یسک ےن اےس داکھ دای افر فـ ابلکل رقبی ڑھکی

ںوڑی ےک ادنر رگایگ ۔ اکی اقنب وپش آدیم ےن ںوڑی اک درفازہ دنب ایک افر ایسـ 

 ۔ وشیشں فایل فـ ںوڑی یلگ ےس لکن یئگ

 

" Mission accomplished boss . Who is next ? " 

 ۔ رسرسایت رات ںیم ڑسک رپ اھچیئ اخومیش ںیم یسک ےن رسوگیش یک
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آےل ےس رسد آفاز انسیئ دی اکونں ںیم ےگل“ ایفر اہجریگن ۔  ”  ۔ 

دجدی رطز یک اس آسف ںیم زیم ےک رگد ےھٹیب اس صخش ےن زیم رپ زپی وصتری رپ 

 ۔ الؽ امررک ےس رکاس اک اشنؿ اگلای اھت

 ۔۔۔ ادنریھا رہگا وہراہ اھت لپ لپ افر ہحمل ہحمل

 

_________________________:- 

 

 

 

 ! ایفر اہجریگن

 رکایچ ںیم دیپا وہا ۔ اخدناؿ ںیم لک اپچن ارفاد اپاتسکؿ ےک وصےب دنسھ ےک رہش

ےھت ۔ ایفر ، اس اک اھبیئ ، اکی وھچیٹ نہب افر اس ےک امں ابپ ۔ رکایچ یک اٹپ 
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ویوینریٹس آیئ یب اے ےس یب یب اے رکےن ےک دعب ایفر اےنپ رھگ فاولں ےک اسھت 

یئ ےک اسھت دنلؿ ٹفش وہایگ افر فاہں روٹسیراسٹن یک اکی نیچ انبیئ افر اےنپ اھب

لم رک زبسن یک داین ںیم مدؾ امجےن اگل ۔ ھچک رعےص دعب امں ابپ اک ا لاقؽ وہایگ 

دفونں اھبویئں یک اشدایں وہںیئگ افر وھچیٹ نہب مک رمعی ںیم یہ ا لاقؽ رکیئگ ۔ 

ایفر یک یلہپ اشدی وج اکی ارگنسی وعرت ےک اسھت یک یھت اس ےن فـ رصػ دنچ امہ 

دی اکی اپاتسکین وعرت ےس یک افر اب اس ےس ایفر اک یہ لچ یکس ۔ دفرسی اش

 ۔ اکی اٹیب وز  اھت

ایفر اک امشر رعمفػ زبسن سنیم ںیم وہراہ اھت افر اب ااچکن لک رات بج فـ اےنپ 

رتسب رپ وسای وت حبص کت ا لاقؽ رکاکچ اھت ۔ وپٹس امرمٹ روپرسٹ ےک اطمقب یسک ےن 

یش اایتخر رک؟  رتہب اھجمس ےہ رگم وکحتم اس اک الگ دابي   ےہ ، رھگ فاولں ےن اخوم

 ۔ اقیقحتت اجری رےھک یگ
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د رگن ےک اکذغ رپ ےھکل ایسـ اافلظ ےک ےچین الؽ رگن یک رہم اگلیئ یئگ افر اکذغ 

 ۔ آ ے ڑباھ دای ایگ

 

_________________________:- 

 

ڑباات وہا لسلسم ےتجب وفؿ ےن اس یک دنین ںیم للخ ڈاال اھت ۔ فـ ہنم یہ ہنم ںیم ڑب

اھٹ اھٹیب ۔ اسڈیئ لبیٹ ےس وفؿ ااھٹ رک ارکسنی رپ اگمگجےت ؟ ؾ وک د ھک رک امےھت رپ لب 

 ۔ زپے ، آںیھکن ڑیکس رک اس ےن ومابلئ اکؿ ےس اگلای

 

وساؽ اک وجاب ےتلم یہ اس یک “ السؾ وھپھپ ۔ اس فتق اکؽ یک ریختی ؟  ”

 ےس یلیھپ ںیھت

 

 

 

 

 ۔ آںیھکن ےبي
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فـ اب زیت آفاز ںیم اتہک ڈیب ےس “  ریہ ںیہ اےسی ااچکن ہی بس ؟ وھپھپ ایک ہہک ”

 ۔ ارتا اھت

 

رکفت آزیم ےجہل ںیم وپےتھچ وہےئ فـ اب “ آپ آپ وت کیھٹ ںیہ ؟ ں افر اعیب ؟  ”

 ۔ ابرہ اجراہ اھت ۔ اس یک زیت آفاز رپ ربھگا رک ایتھٹ رمہح وز  اس ےک ےھچیپ یکپل یھت

 

لکن رک اس ےن بس وک آفازںی دی ںیھت رمکے ےس“ امں ۔۔ اباب ۔  ”  ۔ 

 

رپاشیین ےس الفجن ںیم ےتلہٹ وہےئ اس ےن رھپ ےس “ اباب دلجی ابت ںینس ۔  ”

 ۔ آفاز اگلیئ
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رمہح ےن اےس رفےتک وہےئ وپاھچ ۔ فـ یفن “ دعس ایک وہا ےہ بس کیھٹ ےہ ؟  ”

 ۔ ںیم رس الہایگ

 

ھ وہیئگ ےہ ۔  ”

 

ن ی
الفجن ںیم مدؾ ر ےتھ دیحر “ ایفر الکن ۔۔۔۔۔ الکن یک ڈ

ڑلڑھکاےئ ےھت ۔ فہ وفرا اںیہن اھبنسےنل ےک ےئل آ ے ڑباھ اھت ، رمہح الہبئ یک 

 ۔ رطػ ڑبیھ یھت

 

 ےس وپاھچ ایگ“ دعس ہی ۔۔۔۔۔ ےسیک ؟  ”

 

 

 

 

ےبي  ۔ 

 

ھ وہیئ ےہ  ”

 

ن ی
ھچک ںیہن اجاتن اباب ، وھپھپ یک اکؽ آیئ یھت اوز  ، وھتڑی دری ےلہپ یہ ڈ

ںیہ فاہں ںیمہ اج؟  اچےئہ ۔ اعیب وک وھپھپ ےسیک اھبنسںیل یگ ۔ فـ اےلیک  “ ؟ 
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اںیہن اینپ آفاز ںیہک دفر ےس “ اہقین ۔۔۔۔۔۔ اہقین ےس ابت رکفاف ریمی ۔۔۔  ”

آیت انسیئ دی یھت ۔ آج اؿ یک نہب اکی ابر رھپ ےباہسرا وہیئگ یھت ۔ اسولں ےلہپ 

 ۔۔۔۔۔ فہج فـ وخد ےھت اس ابر تمسق یک متس رظیفی یھت

 

_________________________:- 

 

فـ ڑیسایھں ارتیت انعای وک آفازںی اگل ریہ یھت ۔ “ ایم ہی بس اہکں اغبئ ںیہ ؟  ”

 ۔ اںیہن ڈوھڈنیت وہیئ فـ نچک ںیم آرک اکفرٹن رپ ڑچھ یھٹیب

 

ا؟ فہی افر رعفـ ویوینریٹس ےئگ ںیہ ، اہمترے اباب افر اچوچ آسف ، دادی دادا رمکے  ”

وجاب راہمح “ ااسہم اوکسؽ افر ااملس اابؿ ےک ےئل اچےئ رک یئگ ےہ اوز  ۔ ںیم ، 

 ۔ یک رطػ ےس وموصؽ وہا
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اہےئ یچچ بس رصمفػ ںیہ اکی ںیم یہ فیلی ۔۔ رکفادںی اب ریمی وز  اشدی  ”

اہسین وک اانپ مغ گل ایگ اھت ۔ انعای اےس وھگر رک رہ ںیئگ“ ۔   ۔ 

 

 وہات ےہ ہن فـ اب کت اہمترے ےئل آےئ اشدی ےک ےئل وج اکی دعد ڑلاک اچےئہ ”

ڑلوکں ںیم ےس وکیئ وز  اہمترے دادا ، اباب افر اچوچ یک ؟ ک ےک ےچین ٹف ںیہن ھٹیب 

راہمح ےن اےس ڈاٹپ“ راہ ایس ےئل پچ رکےک وھٹیب ۔   ۔ 

 

 “ ؟ ااھچ آپ دفونں وخانیت حبص حبص نك ایترویں ںیم رصمفػ ںیہ ”

 

ںیہ رگم اشؾ کت ایترایں وز  رکین ںیہ اہمترے  اوز  وت ومعمؽ اک اکؾ رکرےہ ”

اہسین وک داکچھ اگل اھت“ امومں آرےہ ںیہ ۔   ۔ 
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اس ےن ہنم وسبرا“ فـ ویکں آرےہ ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

انعای “ ویکہکن ہی اؿ یک نہب اک رھگ ےہ بج اچںیہ آںیئ فـ ںیہمت وکیئ ارتعاض ؟  ”

 ۔ ےن پت رک وپاھچ

 

۔۔ فـ اےلیک ںیہ ای اؿ ےک دف وپست وز  اسھت ںیہ ؟ ںیہن ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن  ”

اےس اانپ قلح ڑکفا وہات وسحمس وہا“   ۔ 

 

 “ ۔۔۔ اظرہ ےہ فـ وز  ںیہ ”

 



Novelnagri 823 

ایر ایم امومں ےس ںیہک اہجزنبی وک ںوڑی ےس کنیھپ دںی ، فـ اہیں ہن آےئ ”

فـ انمنمیئ“ وضفؽ آدیم ےہ ابلکل ۔ آري  ؿ وز  ںیہن ےہ وکؿ اھبنسےل ںو اےس ؟   

 ۔

 

اوہنں ےن اہھت ںیم “ یلہپ ابت ریمے ےجیتھب ےک ابرے ںیم وکیئ وکباس ںیہن ۔  ”

دفرسی ابت آري  ؿ وز  آراہ ےہ لک ۔ دف ” ۔ ای رھچی اےس داھکےت وہےئ اہک ۔ 

 “ ۔ دونں ےک ےئل

 

ر  دیشمج ےہ ہن  ”

 

کٹ ٹ
س

 

ي

ول یج ۔۔۔۔ اکی ریجاؽ ےہ وت دفرسا یس ومؿ ، اہیں ہن وکیئ ا

 “ ؟  دفونں ےسومحمد وکؿ ےٹپن ںو
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” رعہشی یک اھگنچڑیت آفاز رپ فـ مہس رک ڑھکی وہیئ ۔ “ رشؾ ےہ ڑلیک مت ںیم ؟  ”

رھگ آےن فاےل امہمونں وک اےنپ اؿ یس ومؿ افر ریجاؽ ےس الم ریہ وہ ؟ ہن ںیم 

 “ ؟ وپیتھچ وہں وکیئ زیمت ابیق ےہ

 

قیلخت رکدہ  دادی یس ومؿ افر ریجاؽ ریمے وھتڑی ںیہ فـ وت اایتشؼ ادمح ےک ”

فـ انمنمیئ“ رکدار ںیہ ۔   ۔ 

 

پچ ابلکل پچ ۔ ےلہپ ایک مک ںیھت ہی ڑلایکں زمدی اایتشؼ ادمح ےک ؟ فؽ  ”

زپوھادےئ ۔ ےتلچ رھپےت اجوسس نب ےئگ ںیہ بس ۔ یھبک ومؿ یس یھبک ریماؽ 

 “ ۔۔۔ افر فـ ۔۔۔۔۔ رجنخ ازیویں ںیم اپھچےن فاال ۔۔۔فـ

 

 ۔  کہچ رک وبیلاہسین“ ومحمد دادی ومحمد ۔  ”
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 “ ۔ پچ رکف ۔ ومحمد افرفؼ یک یچمچ ”

 

 “ ۔۔۔۔ نکیل دادی ےھجم وت نھکم ااھچ اتگل اھت ”

 

” ـ وجات “ ںیہمت وت اوز  ںیم اتبیت وہں ، نھکم ینٹچ اسری اکنیتل وہں اہمتری ۔  ف

 ۔ ااھٹےن ےک ےئل یکھج ںیھت ۔ اہسین ےن وفرا ابرہ یک رطػ دفڑ اگلیئ یھت

 

فـ ڑبڑباںیئ“ رکےک رھک دای ےہ اؿ اکرماؿ ربادرز ےن ۔  دامغ رخاب ”  ۔ 

 

ے اافلوظں وک “ ایم وشیک ربادرز ےھت افر اکرماؿ رمزا اھت ۔  ”

 

کلن

 

ي
راہمح ےن ااچکن 

 ۔ زابؿ داوتنں ںیم دے رک رفانک اچاہ ۔ رعہشی ےن ڑم رک اںیہن وھگرا اھت
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۔ سب اینپ ویٹیبں یک زابونں ریمی الب ےس وپسیل فاال داؤد وہ ای فـ رپفرسیف ارکاؾ  ”

اںیہن وھگریت وہیئ فـ ابرہ لکن یئگ “ وک ربکی وگلاول فرہن ؟ ک وٹکاںیئ یگ ریمی ۔ 

 ۔ ںیھت

 ۔۔۔۔ اب وکؿ اںیہن اتبات ہک وپسیل فاال ارکاؾ اھت افر داؤد رپفرسیف ےھت

 

_________________________:- 

 

اےس “ ں رگرےہ وہ ؟ ہی آج لک مت افریم رمویغں یک رطح ادرھ ادرھ ویک ”

وصےف رپ اتھٹیب د ھک رک احرث یک زابؿ ںیم اخرش وہیئ ۔ فہ اکی رظن اؿ رپ ڈاؽ رک 

 ۔ نشک اینپ وگد ںیم رھک رک ھٹیب ایگ
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“ افر آپ یسک ڑلااک رمےغ یک رطح ادرھ ادرھ وچچن ویکں امررےہ ںیہ ؟  ”

 ۔ احرث ےن بل داوتنں ںیم دابےئ آںیھکن ڑیکسے اےس داھکی

 

ؾ یہ ںیہن ےہ ؟ القئ افالد ںیم ۔۔۔ ںیہک ےس اتگل وہں ںیم اہمترا ابپرش ”  “ ؟ 

 

یج آپ ےک رس ںیم وموجد د ابؽ وگایہ دےتی ںیہ ہک آپ ریمے ابپ ںیہ !  ”

اس ےن رس اکٹھج“   ۔ 

 

اس ےن ؟ یھجمس ےس احرث وک داھکی وج دیجنسیگ “ ایعد ےھجم تہب رکف وہیت ےہ ۔  ”

اہمتری ںیہن اہمتری افالد یک ۔ لبقتسم ابتہ ےہ اؿ اک ”  ےس اےس د ھک رےہ ےھت ۔

“ وت ۔ دادا وت رشفی وہںو رگم ابپ ؟ القئ وہںو داع رکف اہمتری افالد مت رپ ہن اجےئ ۔ 

 ۔ فہ اس ےک الؽ وہےت اکونں ےس ےباینز وبےتل اجرےہ ےھت
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 “ ۔۔۔ اےنپ اعمالمت ںیم ریمی افالد وک ہن اٹیسھگ رکںی آپ ”

 

ریخ ہی اتبف آج ” اوہنں ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ “  ھچک  یتگ ےہ فہ ۔۔ ریمی وز  ”

 “ ؟ لک افرغ وہ

 

احرث “ اہں نکیل آسف ںیہن آفں ںو ، اانپ زبسن وخد اھبنسںیل ےھجم زپانھ ےہ ۔  ”

 ۔ ےن داتن ےسیپ ےھت

 

رشاتف ےس آسف ” فہ دیسےھ وہرک ےھٹیب ۔ “ ادرھ ادرھ ریمی ابت ونس مت ۔  ”

ول اتہک اکی دف ےنیہم ںیم اشدی رکفں اہمتریآف اکؾ اھبنس  “ ۔ 
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اس ےن “ بج کت اس اک یب اڈی لمکم ںیہن وہات بت کت وسےئیچ ںو وز  تم ۔  ”

 ۔ وگد ںیم زپا نشک اسڈیئ رپ  اکنیھ

 

 “ ؟ سک اک ”

 

 “ ۔ رعفہ اک ”

 

 دعب ںیم زپاھانیل” اس ےن اابثت ںیم رس الہدای ۔ “ اچر اسؽ ااظتنر رکفں ںیم ؟  ”

 “ ۔ ؟ ں

 

 “ ۔ ارگ آپ ےن زایدہ دض یک وت امی اڈی وز  رکفافں ںو ”
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 “ ۔ ایخؽ رانھک ہتپ ےلچ اجیٹس رپ الیھٹ اک اہسرا ےل رک آرےہ وہ ”

 

اس ےن اپتےن فاےل ادناز ںیم اہک ۔ احرث اےس “ ہی وت آپ وک وسانچ اچےئیہ ۔  ”

 اںیہن د ھک راہ اھت امرےن ےک ےئل وکیئ زیچ ڈوھڈنےن ےگل ۔ فہ رکسمایت آوھکنں ےس

۔ ومابلئ یک آفاز رپ اس ےن زیم ےس ومابلئ ااھٹای ۔ ارکسنی رپ اگمگجےت دافد ےک 

 ۔ ؟ ؾ وک د ھک رک رہگی اسسن یل

 

اکی اگنہ یگفخ ےس اےس دےتھکی احرث رپ ڈایل“ االسلؾ مکیلع ۔  ”  ۔ 

 

، مت اہکں وہ  اہلل اؿ یک رفغمت رفامےئ” فہ ادکیؾ دیساھ وہ اھٹیب ۔ “ ایک ؟ بک ؟  ”

الفٹئ بک یک ےہ ؟ ” احرث اب اشیپین رپ لب ڈاےل اےس د ھک رےہ ےھت ۔ “ ؟ 

 “ ۔ افےک ںیم آراہ وہں ۔ اہں اہدی ےک اسھت آات وہں ۔ اہلل احظف
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اس ےک وفؿ دنب رکےن رپ احرث ےن وپاھچ“ ایک وہا ؟  ”  ۔ 

 

” ھ وہیئگ ےہ ۔ اس یک 

 

ن ی
دنلؿ فایسپ یک دافد ریما الکس ولیف ۔۔ اس ےک اچچ یک ڈ

الفٹئ ےتفہ یک ےہ افر آج وکیئ الفٹئ ںیہن لم ریہ ، انجزہ آج رہظ ےک دعب ےہ ، 

اںیہن لیصفت انسےت وہےئ اس ےن ومابلئ زنیج “ ںیم دافد ےک اپس اجراہ وہں ۔ 

 ۔ یک بیج ںیم ڈاال

 

ںوڑی یک اچیب ااھٹےت وہےئ فہ اکی ےحمل ےک ےئل “ اہلل اؿ یک رفغمت رفامےئ ۔  ”

 ۔ راک

 

 “ ؟ آپ ںیہک اجںیئ  ے ”
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 “ ۔ اہں ، سب آسف ےک ےئل ےنلکن اگل وہں ”

 

ریمی ںوڑی ےل اجےیئ ںو ویفؽ وز  ڈولادےئجی ںو ےھجم اس اکؾ ںیم فتق گل اجےئ  ”

احرث ےن رس الہےت وہےئ اینپ ںوڑی یک اچیب اےس امھتیئ ۔ فہ اچیب اؿ ےس “ ںو ۔ 

 ۔ اتیل اجےن ےک ےئل ڑما

 

یک آفاز رپ فہ راک افر ڑم رک وساہیل رظنفں ےس اںیہن داھکیاؿ “ ایعد ۔۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ایخؽ رانھک اانپ ”
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رکسمارک اتہک فہ آ ے ڑبھ ایگ اھت ۔ اںیہن بیجع یس ےبینیچ ےن آؿ “ آپ وز  ۔  ”

ہشیمہ ےبنیچ رکداتی اھت  ریھگا اھت ۔ دنلؿ ےک ےئل الفٹئ ۔۔۔ دنلؿ اک ذرک اںیہن

 ۔ اخص رک بج فہ ذرک ایعد یک رطػ ےس وہات اھت

 

_________________________:- 

 

اؿ ےک اسھت ےھٹیب “ دنلؿ ےک ےئل آج یک الفٹئ اچےئیہ ےھجم ھچک وز  رکےک ۔  ”

 ۔ دافد ےن ےبیسب ےس اہک

 

ےت اہدی ڈراویئگن رک“ آج یک الفٹئ ںیہن لم ریہ مت لک یک د ھک ول دافد ۔۔  ”

ے وہےئ اہک

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

 ۔ ےن وہٹن 
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اہدی اچر اسؽ ےس ںیم اےنپ اچچ ےس ںیہن الم افر اب آرخی ابر اؿ اک رہچہ وز   ”

ںیہن دوھکیں ایک ؟ انجزے ںیم دری ںیہن رک ےتک افر الفٹئ ںیہن لم ریہ ۔۔ لک 

اس ےن “ اجےن اک وکیئ افدئہ ںیہن رپوسں یک فےسی وز  ریمی الفٹئ کب ےہ ۔ 

اسسن یل رہگی  ۔ 

 

ںوڑی ںیم ایعد یک دیمیھ آفاز انسیئ دی“ وکیئ افر راہتس ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ےھجم ںیہن اتگل ، امہرے اپس فتق تہب مک ےہ ”

 

اہدی ےن رہچہ رتاھچ رکےک اےس داھکی“ دافد مت ےن اےنپ اباب ےس ابت یک ؟  ”  ۔ 
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ےلہپ یہ دصےم اہں فہ وز  ھچک ںیہن رکاپرےہ ، اولکےت اھبیئ یک ومت ےس فہ  ”

اس ےن اگنںیہ ےشیش ےک اپر “ ںیم ںیہ ، ںیم اںیہن رپاشیؿ ںیہن رکاتکس ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ ںوڑی ںیھت

” ھچک دری اخومش رےنہ ےک دعب فہ وگای وہا ۔ “ اچچ اک اٹیب تہب وھچاٹ ےہ ۔۔۔۔  ”

آرخی ابر بج ںیم ” ایعد ےن وچکن رک اےس داھکی اھت ۔ “ اشدی دس اسؽ اک ۔۔۔۔ 

ے ںیم ۔۔ اس ےس الم 

 

ن
 
ن
اھت وت فہ ہھچ اسؽ اک اھت ، اچچ یک اجؿ  یتس یھت اےنپ اولکےت ں

یچچ یک تبحم ںیم وز  وکیئ یمک ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔ یچچ یک یلہپ اشدی ےس دف ےچب 

ےھت ۔ اکی اٹیب افر اکی یٹیب ۔۔۔ ےٹیب اک ا لاقؽ وہایگ اھت افر یٹیب یک وکیئ ربخ ںیہن ےہ 

ھ ےن اںیہن الہ رک رھک دای ےہ ، افالد اک مغ فہ لیھج یکچ ںیہ

 

ن ی
 افر اب ااچکن اچچ یک ڈ

۔ رغمب ںیم رےنہ ےک ابفوجد مہ ںیم فاہں اک ارث ںیہن آای ۔۔۔ مہ بس اسھت 

رےتہ ےھت ۔ ںیم اہیں آایگ اچر اسؽ ےلہپ ، اچچ اک ا لاقؽ وہایگ افر نیع نکمم ےہ ہک 

۔ ںیم االیک وہایگ یچچ اعیب ےک اسھت اب اےنپ اھبیئ ےک اپس اپاتسکؿ آاجںیئ 
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اس یک آفاز من وہیئ یھت ۔ ایعد رھتپیلی رظنفں “ ۔۔۔۔۔۔ ںیم اباب افر امں ۔۔۔۔ 

 ۔۔ ےس اےس داھکی اھت ۔ ںیہک ھچک طلغ اھت

ارگ یھبک فہ یسک دفرسے ےس اینپ امں یک اہکین اتنس وت یہی اافلظ وہےن ےھت وج دافد 

دنلؿ ۔۔۔ اؿ بس ےک چیب ںیم ےن ادا ےئک ےھت ، رگم اعیب افر دافد ےک اچچ ۔۔۔ 

ںیہک وکیئ وجڑ اھت ، فہ بس اکی زریجن ںیم دنبےھ رکدار ےھت رگم رھکب ےئگ ےھت ۔ 

وکؿ اھت چیب ںیم ؟ وساولں یک وباھچڑ رشفع وہیئگ یھت ، ںوڑی ایسہ ومہار ڑسک رپ دفڑ 

 ۔۔۔ ریہ یھت ۔ یلھچپ ٹیس رپ اھٹیب ایعد استک اھت ۔ دمجنم ےسیج اینپ ہگج رپ مج اکچ وہ

 

_________________________:- 

 

رعفہ ےن وصےف رپ ےتھٹیب وہےئ اہک“ ایم آرایؿ بک آراہ ےہ ؟  ”  ۔ 
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راہمح اےس کی یظفل وجاب دے رک زبسی اکےنٹ ںیگل“ لک ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

رھپ ںیم آج وپری وفج وک ےل رک لمحم رک رھگ یلچ اجفں ؟ لک اس یک ربھت ڈے  ”

فتق ںیہن الم وت آج اجفںیھت ، ےھجم لک اج؟  اھت رگم   “ ؟ 

 

رشؾ ےہ ڑلیک مت ںیم ؟ یئھب امہرے زامےن یک ڑلایکں وت اشدی ےس ےلہپ اس  ”

ا؟ فہی ےن اےس “ راےتس ےس وز  ںیہن زگریت ںیھت وج اؿ ےک رسساؽ اجات اھت ۔ 

 ۔ وھگرا

 

فہ ابت ںیہن ےہ یب اامں ۔۔۔ مہ دفونں وک اج؟  اچےئیہ اھت ربھت ڈے یھت اس یک  ”

اس ےن ہنم وسبرا“ ڑبی اھبوز  وہ آرٹف آؽ مت ۔  ۔۔۔  ۔ 
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 “ ؟ ہہک وت مت کیھٹ ریہ وہ رگم دادی امںین یگ ”

 

فہ رکسمایئ“ دادا امؿ ےئگ ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ رھپ کیھٹ ےہ ۔۔۔ بک اج؟  ےہ ”

 

ںیم اجریہ وہں وسےن ، ” اس ےن امجیئ ےتیل وہےئ اہک ۔ “ آج اشؾ ۔۔۔  ”

اس ےن اےتھٹ وہےئ اہک“  آیت ےہ ۔ ویوینریٹس ےس آرک تہب دنین  ۔ 

 

روک ذرا مت ۔۔۔ ےلہپ رمہح وک وفؿ رکف ، دعس ےک یتٹاھپ اک ا لاقؽ وہایگ ےہ زعتتی  ”

 “ ۔ رکین ےہ
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فہ وفؿ ےنیل ےک ےئل اےنپ “ اہلل اؿ یک رفغمت رفامےئ ۔۔۔ اوز  رکیت وہں ۔  ”

 ۔ رمکے یک رطػ ڑبھ یئگ

 

________________________:_ 

 

ںوڑی یک اچیب ایلگن ںیم امھگےت وہےئ اہدی ےک اسھت الفجن ںیم دالخ وہا ۔  فـ 

ھک رک راک اھت

 

ھی

 

ی

 ۔ الفجن اک رظنم د ھک رک فـ 

رعفـ ، ا؟ فہی ، اہسین ، اابؿ افر ااسہم اسےنم وصوفں رپ ےھٹیب ےھت ، لمحم ےتسنہ وہےئ 

ػ ےھتا؟ فہی یک ابت نس ریہ یھت ، آیدنی اصبح رعفـ ےس وگتفگ ںیم رصمف  ۔ 

 

لمحم ےک ےنہک رپ بس اس یک رطػ وتمہج وہےئ ۔ اہدی “ آیب آںیئ ںیھٹیب ۔۔  ”

 ۔ بس وک السؾ رکات اابؿ ےک ربارب ںیم ھٹیب اکچ اھت
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بس وک السؾ رکات فـ ےنھٹیب ےک ےئل ہگج ڈوھڈنےن اگل“ االسلؾ مکیلع ۔  ”  ۔ 

 

آیدنی اصبح ےن “ ہگج دعب ںیم ڈوھڈن؟  ےلہپ امہمونں یک امہمؿ ونازی رکف ۔  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ اہک

 

اس ےن ھچک ےنہک ےک ےئل بل وھکےل یہ ےھت ہک رعفـ چیب “ ںیہن الکن فـ ۔۔۔۔  ”

لمحم یک اسرگلہ یھت لک مہ بس لک آ؟  اچےتہ ےھت رگم فتق ” ںیم وبؽ زپی ۔ 

اقنب “ ںیہن الم ۔۔ یھبت آج آےئ ںیہ ۔ آپ نچک امہرے وحاےل رکدںی ۔ 

فـ ذتمذبب یس وبےتل وہےئ ابر ابر اشیپین لسم ریہ یھتوھٹڑی رپ اکٹےئ   ۔ 
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فـ اؿ یک “ ایعد مت چب ےئگ ۔ ” فـ رکسماےئ ۔ “ ےسیج مت بس یک رمیض ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ وک د ھک رک رہ ایگ

 

ا؟ فہی ےن اےتھٹ وہےئ اہک“ ااسہم ہی اسامؿ نچک ںیم ےل آف ۔  ”  ۔ 

 

فـ “ دے دںی ، ابعای ااتر؟  ےہ ۔ الکن اکی افر ابت ۔۔۔۔ ںیمہ اکی رمکـ وز   ”

 ۔ اب اایلگنں رمفڑ ریہ یھت

 

ایعد ےن داتن سیپ رک آیدنی اصبح وک “ دیساھ افرپ اجؤ ایعد ےک رمکے ںیم ۔  ”

 ۔ داھکی
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اس ےن دیجنسیگ ےس لمحم ےس اہک ، فـ “ لمحم اےنپ رمکے ںیم ےل اجؤ بس وک ۔  ”

ػ ڑبھ یئگاابثت ںیم رس الہیت بس وک ےئل اےنپ رمکے یک رط  ۔ 

 

اےس وز  اجات د ھک رک احرث ےن وپاھچ“ مت اہکں ؟  ”  ۔ 

 

ـ اکی اگنہ اؿ رپ ڈاؽ رک اےنپ “ کھت ایگ وہں وھتڑی دری آراؾ رکفں ںو ۔  ” ف

 ۔ رمکے یک رطػ ڑبھ ایگ اھت

 

_________________________:- 

 

 اؿ وخوگشار اموحؽ ںیم اھک؟  اھک رک فـ بس اب ابوتں ںیم رصمفػ ےھت ۔ لمحم

 ۔ بس وک اینپ اصتفری داھکےن ےک ےئل امبل ااھٹ الیئ یھت
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اس ےن اکی وصتری رپ “ ہی دںیھکی ہی اہدی اھبیئ ںیہ وھچےٹ ےس افر ہی ںیم ۔  ”

ریمی نپچب یک اصتفری زایدہ رت اہدی اھبیئ ےک اسھت ںیہ ویکہکن ںیم ” ایلگن ریھک ۔ 

ےتل وہےئ ااچکن اس ےن وب“ اپچن اسؽ یک رمع کت وھپھپ ےک رھگ ریہ وہں ۔ 

 ۔ ااشکنػ ایک ۔ بس ےن وچکن رک اےس داھکی وج ایلگ وصتری رپ ایلگن رھک یکچ یھت

 

ـ ےن ابت ادوھری وھچڑی“ اےسی ویکں ؟ بلطم ۔۔۔۔  ” رعف  ۔ 

 

اباب اتبےت ںیہ ںیم وھچیٹ یھت افر ایعد آیب وز  بت است اسؽ ےک ےھت ، اےلیک  ”

 ےک اسھت ریہ وہں ۔ ایعد آیب افر اباب ےنلم آےت ےھجم اھبنسانل لکشم اھت وت ںیم وھپھپ

اس ےن دنكےھ “ ےھت افر اپچن اسؽ دعب ےس اب کت رھپ اہدی اھبیئ آےت ںیہ ۔ 
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ااکچےئ ۔ ےکپچ ےس اہدی افر احرث ےک وبلں ےس رکسماٹہ اغبئ وہیئ یھت ۔ دص 

 ۔۔۔۔ رکش ہک ایعد فاہں ںیہن اھت

 

اکی افر وصتری رپ اہھت راھک ایگ ۔ افر ہی فادح “  ہی ںیم ، ہی ایعد آیب افر ہی اباب ۔ ”

وصتری یھت سج ںیم رعفـ ےن اس اڑکف وک رکسماےت داھکی اھت ۔ لمحم وک وگد ںیم ےئل 

 ۔ احرث ےک ولہپ ںیم ڑھکا فہ دیشکل ےس رکسماراہ اھت

 

ابت رکرےہ ےھت ، ںیم اپین یپ ریہ یھت یھبت  اہیں دںیھکی ہی اہدی اھبیئ افر ںیم ”

“ اہدی اھبیئ ےن ایسی ابت یک ریمی یسنہ وھچیٹ افر اسرا اپین ایعد آیب ےک ڑپکفں رپ ۔ 

 ۔ فـ اکلہ اس یسنہ
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ہی نیس ںیم ےن وز  ایک اھت ، رحسی ےک فتق ےتسنہ وہےئ اباب ےک ڑپکفں رپ اپین رگا  ”

رعفـ ےن رکسماٹہ دابیئ“ دای اھت ۔   ۔ 

 

اابؿ ےن الکیئ رپ دنبیه ڑھگی وک دےتھکی “ اھبیئ ونہبں ےنلچ اک وکیئ رپفرگاؾ ےہ ؟  ”

 ۔ وہےئ اہک

 

 آپ یک زفہج اسھت وہںیت وت ںیم دیتھکی ےسیک اےتھٹ آپ ۔۔  ”
 
  

ا؟ فہی ےن “ ي

 ۔ اےس وھگرا

 

اابؿ ےن ؟ ک ڑیکسی“ ملظ ایک ےہ مت ولوگں ےن اس ےک اسھت اےس ہن الرک ۔  ”  ۔ 

 

ےک رس ںیم درد اھت مہ ایک رکےت اس ”  “ ؟ 
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مت ولوگں یک اسرا دؿ یک رٹپ رٹپ نس رک یہ وہات ےہ اس ےباچری ےک رس ںیم درد  ”

ا؟ فہی ےن دصےم ےس اےس داھکی“ ۔   ۔ 

 

رعفـ ےن ہنم وسبرا“ اابؿ اھبیئ زایدیت رکرےہ ںیہ آپ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ مت ولگ وج ریمی زفہج ےک اسھت رکےت وہ اس اک ایک ”

 

ا؟ فہی اےس “ آپ وت اںیھٹ ، دادی وک اتبدی ؟ ں آپ یک ہی ابت رھپ دےئھکی ںو ۔  ”

 ۔ وھگریت وہیئ ڑھکی وہیئ

 

 “ ۔ الکن اب مہ ےتلچ ںیہ ، آپ وز  اؿ بس یک رٹپ رٹپ ےس گنت آےئگ وہےگن ”
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احرث یک ابت رپ “ ا؟ فہی ےچب ایلگ ابر آف وت اابؿ وک ںوڑی ےس داکھ دے دانی ۔  ”

دصےم ےس اںیہن داھکیاابؿ ےن   ۔ 

 

“ ےسیج آپ ںیہک ۔ ںیلچ اابؿ اھبیئ اب ، د ھک ںیل ںیہک وکیئ زعت ںیہن ےہ ۔  ”

فـ اےس اپت رک ابعای ےنیل ےک ےئل افرپ یک رطػ ڑبھ یئگ ۔ اابؿ ہنم وسبرات فاسپ ھٹیب 

 ۔ ایگ

 

اہدی ےک ےنہک رپ اس ےن اکؿ رقبی ایک“ رعفـ اکؿ رقبی الؤ ۔  ”  ۔ 

 

نہب رلٹہ ویکں ینب رھپیت ےہ ہی اہمتری ”  “ ؟ 
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 “ ؟ آپ ےک اھبیئ ڑھکفس ویکں ےنب رھپےت ںیہ ”

 

اہدی ڑبڑباای“ اےس وھچڑ یہ دف مت دگاھ ےہ وپرا ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ امؿ ںیل آپ یک افر ریمی تمسق یتٹیٹ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

ربف ااھٹ رک اےس اس ےک رکسمارک ےنہک رپ رعفـ ےن ا“ ںیہن ، ایھچ ےہ ا؟ فہی ۔  ”

فـ ربجا رکسماای“ ایعد وز  ااھچ ےہ رکف ؟ ٹ ۔ ” داھکی ۔ فـ ڑگڑباای ۔   ۔ 

 

 “ ۔ اتبیت وہں ا؟ فہی وک آپ اےس رلٹہ ہہک رےہ ےھت ”
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رعفـ ےن آںیھکن “ ارے ارے ڑلیک روک وت ویکں اھبیئ وک رمفاےن رپ یلت وہ ۔  ”

 ۔ ڑیکس رک اےس داھکی

 

 “ ؟ ریما اچٹیلک ”

 

اہدی یک ابت رپ فـ اےس وھگریت وہیئ افرپ یک رطػ ڑبھ یئگ“  ۔ لک اکپ ”  ۔ 

 

_________________________:- 

 

فـ بس اؿ بس وک دخا احظف ںیتہک نیم ٹیگ یک رطػ ڑبھ ریہ ںیھت ۔ ا؟ فہی افر 

اہسین ےک ےھچیپ یتلچ رعفـ اکی ےحمل ےک ےئل رہھٹی یھت ۔ رک رک فـ ےھچیپ یٹلپ اگنہ 

 ۔ افرپ ااھٹیئ
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فـ فںیہ ڑھکا اھت ، رگنلی وک اھتےم رسد اگنوہں ےس اچدن وک اتکت ۔۔۔ فـ ےبوخد یس 

اےس دےھکی یئگ ، فـ اچدن وک کت راہ اھت افر اچدن اےس ۔ یلین آوھکنں ںیم اچدن اک سکع 

 ۔۔ امني  ں اھت

 

ربارب ےس اےس ا؟ فہی یک آفاز آیئ“ دعب ںیم یلست ےس دیتھکی رانہ اوز  ولچ ۔  ”  ۔ 

 

ابر ۔۔۔۔ بج اےس دیتھکی وہں وت اتگل ےہ آرخی ابر د ھک ریہ وہں ، وکؿ رہ  ”

اگنںیہ ونہز ایس رپ یکٹ ںیھت ۔ فـ “ اجےن بک ےسیک سک رطح ااچکن فـ الچ اجےئ ۔ 

 ۔ اب بل داوتنں ںیم دابےئ آںیھکن ڑیکسے ھچک وسچ راہ اھت

 

 “ ؟ ویکں اجےئ ںو فـ ”
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اجیتن ۔۔۔۔۔۔۔ رگم ریما الوعشر اتہک ےہ ہک ہی یلین آںیھکن یسک یک التمیش ںیہن  ”

ںیہ افر فـ یسک اےنپ وک التش رکےن اجےئ ںو فـ اجےئ ںو افر رضفر اجےئ افر ہتپ ےہ 

اس یک آفاز اپکپکیئ یھت ، “  ایک ا؟ فہی ۔۔۔۔۔ اجےن فاےل ولٹ رک ںیہن آےت ۔ 

اچدن وک ےتكت وہےئ ااچکن اس یک اگنہ ےچین آوھکنں ںیم یمن ایٹھک وہےن یگل یھت ۔ 

ڑھکی رعفـ رپ یکٹ یھت ، اگنںیہ یلم ںیھت ۔ فـ رس ااھٹےئ اےس د ھک ریہ یھت فـ رس 

 ۔ اکھجےئ اس یک آوھکنں ںیم ریتیت یمن وک د ھک راہ اھت

 

 ، مت اینپ رشوطں رپ لیھک ولیھک ںیم ےسیج اچوہں اگلفں ابزی

ںیم اہرا وت ںیم اہمترا ارگ ںیم اتیج وت مت وہ ریمی ارگ  ۔۔۔۔ 
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کلپ ےنکپھج ےس رظنفں اک اراكتز وٹاٹ اھت ۔ فـ اب رس اکھجےئ آںیھکن اصػ رکیت 

وھٹڑی رپ اکٹ اقنب افرپ رکریہ یھت ، فـ رہگی اسسن اتیل رظنںی اس ےک رہچے ےس 

 ۔۔۔ اٹہ اکچ اھت ۔ فـ اخومیش ےس فاہں ےس یلچ یئگ یھت

 ۔  ڑھکا اھتفـ اگنںیہ دفابرہ اچدن رپ اکٹےئ

 

 ، ویں دفا مہ رپ اچدن اترے وہےئ

 ۔۔ ہی زنیم آامسؿ بس امہرے وہےئ ۔۔۔۔۔ دیمیھ یس آفاز ںیم وکیئ انگنگای اھت

 “ ؟ ایک دبےتل فتق ےک اسھت آپ وز  دبںیل  ے ”

 “ ۔۔۔۔۔ اہں ”

 “ ۔۔۔ فتق اک ااسحؿ ےہ ہک رہ صخش فلتخم زماج راتھک ےہ ”

ےہآپ ےک اپس وز  ریمی اامتن  ”  “ ۔۔۔۔ 

 “ ؟ اجےن فاےل ولٹ رک ںیہن آےت ، مت آف  ے ایعد آیدنی ”
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ںیم الچ وز  اجؤں وت وز  اج ںیہن اپؤں ںو ، ضعب رکدار ارم وہاجےت ںیہ ںیم وز   ”

 “ ۔۔۔۔ ارم وہایگ وہں ۔ الچ وز  ایگ وت ایدفں ےس ںیہن اجؤں ںو

 “ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اعدی ”

 “ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعفـ ”

 

________________________:- 

 

اہسین نچک ںیم ڑھکی اپین یپ ریہ یھت بج “ اہجزنبی افر ارمح بک آںیئ  ے ؟  ”

 ۔ ا؟ فہی یک آفاز انسیئ دی

 

اس ےن ہنم وسبرا“ لک حبص کت چنہپ اجںیئ  ے ریجاؽ افر یس ومؿ ۔  ”  ۔ 
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اس ےن اہھت ںیم ۔ ای رپساٹیئ یک اخیل “ ارمح وک وکڈل رکن ایھچ  یتگ ےہ ؟ ں ؟  ”

لت وک دےتھکی وہےئ اہک ۔ اہسین ےن اابثت ںیم رس الہای ۔ فـ رکسماٹہ دابیت آ ے وب

ڑبیھ ۔ اخیل وبلت لن ےک ےچین ریھک افر لن وھکؽ دای ، اپین اکی داھر یک وصرت 

ںیم ےنہب اگل ۔ وبلت رھب رک اس ےن اپس زپا ویکلڈ ااھٹای افر دف ےس نیت رطقے 

رک ےک ایھچ رطح ےس وبلت وک الہای وبلت ںیم ڈاےل رھپ وبلت اک ڈنکھ دنب  ۔ 

 

اس ےن وبلت اہسین وک امھتیئ“ ول یج ارمح ےک ےئل وبلت ایتر ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن داتن ےسیپ“ اہرکپ ہن المدفں اس ںیم ؟  ”  ۔ 

 

رکسماٹہ دابیت فـ نچک ےس لکن یئگ ۔ اہسین اب ہگج “ ایلگ ابر اؿ اش ءاّللّ ۔  ”

اہھت ہن ےگل ڈوھڈنےن یگل اہجں ہی وبلت یسک ےک  ۔۔۔۔ 
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_________________________:- 

 

ےکلہ ےلین رگن ےک آامسؿ ےک اسےئ ےلت ڑھکے فـ ڈنیہ ریکی اھتےم اےنپ اسےنم 

 ۔ وموجد ٹیگ وک د ھک رےہ ےھت

 

اس ےک ربارب ںیم ڑھکے اس ےک “ ادنر ڑچولیں اک ریسبا ےہ ذرا چب رک ۔۔۔  ”

 ۔ اھبیئ ےن اےس ہیبنت یک

 

اےس اپتات فہ ادنر یک رطػ ڑباھ“ ںیہ ریمی ںیہن ۔  دنمش فـ آپ یک ”  ۔ 

 

فـ وز  اس ےک ےھچیپ اكپل“ ریخ ریما دنمش اس فتق وفج ےس ٹپ راہ وہںو ۔  ”  ۔ 
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فـ اب وحیلی ےک “ فاسپ آےئگ ؟ ں آري  ؿ اھبیئ وت آپ اک انچب ؟ نکمم ےہ ۔  ”

 ۔ ادنرفین ےصح ںیم دالخ وہرےہ ےھت

 

ہنم ےک زافےی اگبڑ رک اتہک فـ الفجن ںیم “  ےس ۔ ڈرات فرات ںیہن وہں ںیم یسک ”

 ۔ دالخ وہا

 

 رمةح ۔  ”
ً
خل 
ص

ًل 
ه
اس ےن ابآفاز دنلب اہک“ االسلؾ مکیلع ا  ۔ 

 

رقبی ےس “ السیتم ےنجیھب ےک ےئل رکشہی رگم مہ ےس اس یک ادیم تم رانھک ۔  ”

 ۔ اکی ڑچلی یک آفاز انسیئ دی
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اس ےن وخنت ےس “ ےئگ وہ مت ولگ ؟  رھگ آےئ امہمونں یک زعت رک؟  وھبؽ ”

ا؟ فہی ؟ یم ڑچلی وک داھکی ۔ رھگ ےک ڑبے اب اکی دفرسے ےس لم رےہ ےھت 

 ۔ ہكبج اؿ یک گنج میظع رشفع وہیکچ یھت

 

 “ ؟ اطیشونں یک وز  وکیئ زعت رکات ےہ ایک الھب ”

 

اٹاٹ  الوحال !!!! وکیئ زعت ںیہن ےہ دادی ںیم اجراہ وہں فاسپ رکایچ اّلّل احظف ”

اانپ ڈنیہ ریکی ااھٹ رک فـ اٹلپ“ ابےئ ابےئ ۔   ۔ 

 

ا؟ فہی ڑبڑبایئ“ ڈراہم !  ”  ۔ 
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ےھجم ریما رمکـ داھکای ” فـ وسےتچ وہےئ ڑما ۔ “ اکی ٹنم ںیم ویکں اجؤں ؟  ”

اس ےن ہنیس  الھ رک اہک ۔ ا؟ فہی ےن وکےن ںیم زپی ڈٹس نب یک رطػ “ اجےئ ۔ 

 ۔ ااشرہ ایک رھپ رکسمادی

 

انعای ےن ا؟ فہی وک وھگری “ زنبی ےچب افرپ اجؤ داںیئ رطػ ےلہپ رمکے ںیم ۔ اہج ”

 ۔ ےس ونازےت وہےئ اس ےس اہک

 

اںیہن “ کنیھت وی وھپھپ وی آر دی ٹسیب فرہن اہیں وکیئ ریمی زعت ںیہن رکات ۔  ”

داںیئ اہھت اک اوگناھٹ ڑھکا رک ےک داھکات فـ افرپ یک رطػ ڑباھ ۔ داھڑ ےس رمکے اک 

ازـ دنب وہےن یک آفاز رپ ا؟ فہی ےن رس اکھج رک رکسماٹہ دابیئدرف  ۔ 
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وھتڑی یہ دری زگری یھت ہک اس ےک رمکے اک درفازـ الھک فـ ڑلڑھکاات وہا ابرہ الکن 

ےسیج یسک ےن زفر ےس داکھ دای وہا ، کیھٹ دف ڈنكیس ےک دعب اس اک گیب اس ےک ہنم رپ 

 !! اگل اسھت یہ اکی اکذغ افر درفازـ زفر ےس دنب

 ۔۔ فـ اکی اہھت ےس ؟ ک وک ۔ اات کھج رک اکذغ ااھٹےن اگل

 

ریمے رمکے ںیم ریغ رضفری ارفاد اک داہلخ ونممع ےہ اخص رک اؿ ولوگں اک  ”

 ۔ وج اس اہجؿ وک ابلکل زبی ہن دےتی وہں

 “ ! آري  ؿ ادمح

 !! فمکلی کیب

 

_________________________:- 
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ارمح ےن رخفہی “ وپری ایتری رکےک آای وہں رعفـ ! اس دہعف ںیم ااحتمؿ ےک ےئل  ”

 ۔ اکرل اھجڑے ۔ وصےف رپ یھٹیب رعفـ ےن رس ات ریپ اےس داھکی

یئتسپ رگن یک ضیمق ولشار ںیم وبلمس وخداامتعدی ےس اےس دےتھکی وہےئ فـ اٹگن رپ 

 اٹگن ڑچاھےئ اھٹیب اھت ۔ ہی دنبہ اس ےس دف اسؽ وھچاٹ اھت وکیئ امےن ںو ؟ مد اس ےس

 ۔ وز  ڑبا اھت افر ریہ یہس رسک اھبری رمداہن آفاز ےن وپری رکدی یھت

 

فـ ایخولں وک یتکٹھج اس یک رطػ وتمہج وہیئ“ ااھچ وت ےنتک ؟ فؽ زپےھ اس ابر ؟  ”  

 ۔

 

رخف ےس ہنیس وچڑا ایک“ سیتنیپ ۔۔۔۔  ”  ۔ 
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 “وت اتبؤ ۔۔۔ رکؾ یلع ےن اینپ ویبی یک دفرسی اشدی ویکں رکفایئ یھت ؟  ”

رپوکسؿ ادناز ںیم وپاھچ ایگ ۔ فـ اب رکسماےت وہےئ اس یک اٹگن وک د ھک ریہ یھت 

وج آہتسہ ےس رسک ریہ یھت ۔ اسرا اامتعد لپ ںیم وہا وہا اھت ۔ فہ اب دیساھ اھٹیب 

 ۔ وصعمتیم ےس اےس د ھک راہ اھت

 

اس ےن اکؿ یک ول اجھکےت وہےئ اہک“ ویبی یک دفرسی اشدی وکؿ رکفاات ےہ ؟  ”  ۔ 

 

فـ آ ے وہیئ“ یہی وت وپھچ ریہ وہں ارگ رکؾ یلع ےن ہی اکؾ ایک وت ویکں ایک ؟  ”  ۔ 

 

 زیلپ ”

 

ں
 
ح
ن س

ے

ی

 “ ۔۔۔۔ امم ۔۔۔۔۔ ٹسكین وک

 

 ؟ دعس اطلسؿ ےن اےنپ ابپ یک رمع یک اخوتؿ ےک ربمن رپ ہی رگن وٹؿ ویکں ریھک ”
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 ، دتش اہنتیئ ںیم اے اجؿ اہجں رلزاں ںیہ

وہوٹنں ےک رسابریتی آفاز ےک اسےئ ریتے   “ ۔۔۔ 

 

اس ےن اکونں وک اہھت اگلےئ ۔ رعفـ یک “ ارفغتساہلل ڑبا یہ وکیئ رھٹیک دنبہ اھت ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ رہگی وہیئ

 

فـ اب ابر ابر “ ارمح یک نہب ےن اےس ایح ےس اشدی رکےن ےک ےئل ویکں اہک ؟  ”

 ۔ بل وھکؽ دنب رکراہ اھت

 

فوجد اےس ویکں ارکھاایرایؿ ےن ااملس ںیم ارٹنٹس وہےن ےک اب ”  ؟ 

ے ےس رفات وہا ویکں دفر اھبںو اھت
مع
 

ج
م

 ؟ ونوجاؿ اترج اصحل رھبے 

 ؟ وبرےش ےک رگد اےٹھک وہےت  ونگ ویکں لج رک رمے
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ٹ ا  ےن اےنپ وشرہ وک ویکں امرا

ن

 س
ی لن
 ؟ ا

اہمش ےن آیب اک ہنم اویکیرمی ںیم دے رک اےس ویکں امرا افر آرخ ںیم فـ اھجڑف ویکں 

 ؟ اگل راہ اھت

 ؟ مگیب دیشمج یک انبیئ اچےئ ںیم ایک المای ایگ اھت

 ؟ ومحمد یک ازیی ںیم ےپھچ رجنخ اک راز ےسیک افش وہا

 ؟ سکع ارگ افہمط یھت وت ڑچای وکؿ یھت

 “ ؟ الٹس : داؤد ےن اینپ نہب یک یلب اک لتق ویکں ایک

 ۔ وجاب دنارد ۔ فـ رکسمایت وہیئ وصےف یک تشپ ےس کیٹ اگل رک یھٹیب

 

 رکفارک اےھچ ؟ فؽ زپھ ایل رکف شخب دف اؿ رفی افی یب  ”
 
ج

 ٹ ک
ن

وجنکس ااسنؿ وھتڑا اس 

فـ اکلہ اس یسنہ ۔ ارمح الملت رک رہ ایگ“ ےک ؟ فزل وک ۔   ۔ 
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 ۔  ”
 
ج

 ٹ ک
ن

اس ےن ہنم وسبرا“ اباب ںیہن رکفارک دےتی ؟ ں   ۔ 

 

الگس  ادنر آیت اہسین ےن اےس“ وت الربئریی اجرک زپھ ایل رکف تسس ااسنؿ ۔  ”

 ۔ امھتےت وہےئ اہک

 

اس ےن “ فاہ اےنت ربے فتق ںیم وکڈل رگن الرک دؽ وخش رکدای مت ےن ۔  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ اہک

 

رعفـ اؿ ؟ فؽ ےک ؟ ؾ ھکل دانی ےھجم  ، ںیم سیتنیپ ؟ فؽ زپوھں ای اچپس مت ےس  ”

ر رک ہنم وسب“ ںیہن تیج اتکس اتپ ںیہن وکؿ وکؿ ےس ؟ فولں ےس وساؽ وپیتھچ وہ ۔ 

 ووڈ اک بیجع ذاہقئ ہنم ںیم اجےت یہ اےس ااکبیئ 
ٹ کن
ل

اس ےن الگس وبلں ےس اگلای ۔ 

 ۔ آیئ یھت ۔ الگس زیم رپ رھک رک فـ ابرہ یک رطػ اھبںو اھت
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 “ ؟ ارمح وک وبلت ےتیپ یہ ااکبیئ ویکں آیئ یھت ”

 

 فـ ابرہ رکسمارک یتہک“ ویکہکن ا؟ فہی ےن اس ںیم ربنت دوھےن فاال ویکلڈ المای اھت ۔  ”

 ۔ یک رطػ ڑبیھ یھت

 ۔۔ ارمح اب ہنم ںیم اایلگنں دے رک ےق رکےن یک وکشش ںیم اھت

 

_________________________:- 

 

نحص ںیم ڑکلایں الجیت ہنیکس “ ردیش اف ردیش اج رتپ ف ھک درفازے رپ وکؿ ےہ ؟  ”

 ۔ ےن اےس آفاز دی
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ـ وٹیٹ یتٹیٹ لپچ اپؤں ںیم“ اجات وہں اامں ۔  ” اڑس رک درفازے یک رطػ اكپل ف  

 ۔

 

فـ رکسماات وہا اس ےس ےلگ الم اھت“ ارے اسحؿ ابف آپ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ےسیک وہ ریش وجاؿ ”

 

فـ اےس اسھت ےئل “ ںیم کیھٹ ، استں ےسیک وہ ؟  ڑبے رعےص دعب آےئ وہ یج ۔  ”

 ۔ ادنر یک رطػ ڑباھ

 

 “ ۔ اامں اف اامں ۔۔۔۔ د ھک اامں اسحؿ ابؤ آےئ ںیہ ”
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فـ ڑکلویں ےس ایتھجل ڑلڑھکایت وہیئ اسحؿ “ ارے وس مسب اہلل ، ریما رتپ آای ےہ ۔  ”

ہنیکس اےس اچراپیئ رپ “ آ ھٹیب ادرھ ۔ ” ےک اپس آیئ افر اس ےک رس رپ اہھت راھک ۔ 

 ۔  اھٹب رک وخد اس ےک ربارب ںیم یھٹیب

 

فـ اؿ یک اسدہ “ ۔ اھتکں اہفںی رتپ وت ؟ لکش دےنھکی ےک ےئل رتس اجیت وہں ںیم وت  ”

 ۔ ابوتں رپ رکسماراہ اھت

 

 “ ۔ سب یچچ یٹھچ یتلم ےہ وت آات وہں ۔ اوز  آج حبص یہ آای وہں ںوؤں ”

 

اس ےن وھٹڑی رپ اہھت “ ردیش ! اھبیئ ریتا حبص ےس آای وہا وت ےن ربخ وز  ہن یل ۔  ”

 ۔ راھک
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فـ اکلہ اس سنہ دای“ اامں ےھجم رظن یہ ںیہن آےئ ہی ۔  ”  ۔ 

 

یچچ بج ےس آای وہں بت ےس وسراہ اھت اوز  الکن وہں رھگ ےس ابرہ دیساھ آپ  ”

فـ اب اؿ ےس ادرھ ادرھ ےک “ ےک اپس آای وہں ۔ افر اتبںیئ اچچ اہکں ںیہ ؟ 

 ۔ اوحاؽ وپھچ راہ اھت ۔ ردیش ڑکلي  ں الج راہ اھت

ےک اسھت  ڈنمری رپ اھٹیب وسرج ڈلھ راہ اھت ۔ آیشت رگن اک آامسؿ اکی ابر رھپ زفاؽ

 ۔۔۔ رعفج اک رظنم دےنھکی اجراہ اھت

 

 اگلین زپیت ےہ ڈیکب ارھبےن ےس ےلہپ

 ۔۔ رغفب وہےن اک بلطم زفاؽ وھتڑی ےہ

_________________________:- 
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 : اپچن ارپلی ربفز ہتفہ

 

دریھے دریھے ایسـ وہےت آامسؿ ےک اسےئ ےلت فـ ونیتں رہھٹ رہھٹ رک مدؾ ااھٹ 

ایعد ، ابںیئ رطػ اہدی افر چیب ںیم داؤد ۔ اچر اسؽ دعب فـ  رےہ ےھت ۔ داںیئ رطػ

دنلؿ فاسپ اجراہ اھت ۔ اےنپ رھگ اہجں تہب ھچک اڑج اکچ اھت ۔ فـ ونیتں اخومش ےھت 

ویکہکن آج اخومیش رپ ےبنیچ وہات ااسنؿ وز  اخومش اھت ۔ دؽ ںیم ونمں وبھج 

؟  اھت ۔ فـ رک ایگ ، فـ ےئل اس ےن رہگی اسسن یل ۔ آ ے اک راہتس اےس اہنت ےط رک

 ۔ دفونں وز  رہھٹ ےئگ

 

ںیم ” فـ اکلہ اس رکسماای ۔ اہدی ےن دنكےھ ااکچدےئ ۔ “ مت دفونں تہب اےھچ وہ ۔  ”

آفاز دیمیھ یھت“ چس ںیم مت دفونں وک تہب اید رکفں ںو ۔ آ؟  یھبک دنلؿ ۔   ۔ 
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ےن اےس وھگرا اہدی یک ابت رپ ایعد“ رضفر ںیم ایعد وک وز  ےل رک آفں ںو ۔  ”  ۔ 

 

فـ رس اابثت ںیم الہایگ ۔ اہدی ےس ےلگ “ داؤد اہمتری الفٹئ اک فتق وہایگ ےہ ۔  ”

 ۔ لم رک فـ اب ایعد ےس لم راہ اھت

 

فـ اب ایعد وک د ھک “ مت دفونں آیدنی امکؽ ےک وہ چس ںیم ۔ زدنہ دؽ ااسنؿ وہ ۔  ”

 ۔ راہ اھت

 

" Man your eyes are full of secrets , they are just 

amazing .... " 

 لمحم وک ریما السؾ دانی افر اہدی مت رکسماےت وہےئ اےھچ ےتگل وہ رکسماےت راہ رکف ”

 “ ۔
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اہدی ےن ےنھجمس “ فایسپ اک مغ اہمترے دامغ رپ ارثادناز وہا ےہ ںیم اجاتن وہں ۔  ”

 ۔ ےک ادناز ںیم رس الہای ۔ داؤد اکلہ اس سنہ دای

 

 “ ۔ دخا احظف ”

 

فـ اب دفر اجراہ اھت ۔ ربیق رفوینشں ےس اگمگجےت ارئیوپرٹ رپ “ اّللّ احظف ۔۔۔  ”

ڑھکے فـ دفونں اےس اجات د ھک رےہ ےھت ۔ وییہن اےس دےتھکی وہےئ ایعد یک رظن 

وجہؾ ےس زگریت اؿ اخوتؿ رپ یکٹ یھت وج دس اسپ  ےچب اک اہھت اھتےم اؿ یک رطػ 

 ۔ آریہ ںیھت ۔ فـ ادکیؾ وچاکن اھت

دی دسه  اجف متاع ”  “ ۔۔ 

 “ ؟ انتک گنت رکےن ےگل وہ مت ، ویکں رکےت وہ اینت رشارںیت ”
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یسک ےن ااجتل یک “ اھبیئ دخا اک فاہطس ےہ ےھجم اس ےس ےنلم دںی فـ رماجےئ ںو ۔  ”

یھت ۔ فـ اخوتؿ اب رقبی آریہ ںیھت ۔ ولوگں اک وجہؾ ، اگمگجیت رفینش وشر بس 

رھتپیلی رظنفں ےس اںیہن د ھک راہ اھت ۔ ایسہ اجحب ےک  سپ رظنم ںیم الچ ایگ اھت ۔ فـ

احےل ںیم دیق فـ رہچہ اس یک امں اک اھت ۔ اس ےن اسسن رفک رک کلپ یکپھج یھت ۔ فـ 

 ۔ اب اس ےک ابلکل ربارب ےس زگر رک اجیکچ ںیھت ۔ فـ فںیہ ڑھکا راہ اھت

 ؟ اس یک امں اپاتسکؿ ںیم ںیھت ای ہی ضحم آوھکنں اک دوھہک اھت

 

اکؿ ےننس ےک اقلب وہےئ وت بس ےس “ ایعد ولچ اب رھگ دری وہیئگ ےہ ےلہپ یہ ۔  ”

ےلہپ اوہنں ےن اہدی یک آفاز وک وبقؽ ایک ۔فـ رس الہات اس ےک اسھت ڑباھ ۔ رھبے 

 ۔ وجہؾ ںیم فـ رہچہ ںیہک مگ وہایگ اھت ۔ دنکا ںی ےنمھت یگل ںیھت
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آےت رظنم رپ ںوڑںیل ۔ ایسـ ومہار  ںوڑی ںیم ھٹیب رک اس ےن اگنںیہ ےشیش ےک اپر رظن

 ڑسک ، ادنریھے ںیم ےتکمچ ربیق  ونگ ، ںوڑویں اک وجہؾ بس ومعمؽ ےک اطمقب اھت

 ۔

 

 “ ۔۔ رتپ اہقین یب یب وک وت رعہص وہایگ ےہ اہیں ےس ےئگ وہےئ ”

 

 “ ؟ ایک آپ وک ادنازـ ےہ ہک فـ اہکں یئگ ںیہ ”

 

فـ اتب رےہ ےھت ہک یب یب ایبـ رک دنلؿ اکی ابر الماقت وہیئ یھت اہیمش اصبح ےس  ”

 “ ۔ یلچ یئگ ںیہ
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دنلؿ فـ فادح ہگج ےہ اہجں ںیم یھبک ںیہن اج؟  اچوہں ںو ویکہکن ںیم ڈرات وہں  ”

۔۔۔۔ ڈرات وہں ہک یھبک اؿ ےس الماقت وہیئ وت فـ ےھجم اانپ امےنن ےس ااکنر ہن 

ے وہےئ وز  الھب رکدںی ۔۔۔ اؿ یک رظن ںیم وت اعدی رماکچ ےہ ؟ ں ۔۔۔۔۔ رم

اس ےن کھت رک ٹیس یک تشپ رپ رس اکٹ دای اھت“ یھبک فاسپ آےئ ںیہ ؟   ۔ 

 ۔۔۔۔۔ فـ اخوتؿ اس یک امں ںیہن ںیھت فـ رظن اک دوھہک اھت سب

ڈراویئگن رکات اہدی اس ےک رہچے ےک دبےتل روگنں وک وغر ےس د ھک راہ اھت ۔ 

ڈراویئگن ایھچ یھت وس ںوڑی  ںوڑی ںیم لمکم اخومیش اھچیئ وہیئ یھت ۔۔ اہدی یک

 ۔۔۔ آراؾ ےس ڑسک رپ دفڑ ریہ یھت

 

 ریمے رجؾ وت ےھت یہ بیجع رت

 ، ریمی فاضںیتح وز  بیجع ںیھت

 ںیم ہتخت دار رپ وز  پچ راہ
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 ۔۔ ریمی اچںیتہ وز  بیجع ںیھت

_________________________:- 

 

 

ـ نچک ںیم ڑھکی اچےئ انبریہ یھت بج یسک یک آٹہ انسیئ دی  ۔ اس ےن ڑم رک ف

ےھچیپ داھکی ، اگنںیہ ایسـ رٹافزر رشٹ ںیم وبلمس آري  ؿ رپ ںیکٹ وج اب اکفرٹن رپ 

 ۔ ڑچھ رک ھٹیب راہ اھت

 

“ اس فتق اچےئ سک ےئل ؟ اہجں کت ںیم اجاتن وہں مت اچےئ ںیہن ںیتیپ ۔۔۔  ”

 ۔ آفاز ںیم ریغومعمیل یس دیجنسیگ یھت
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ڑیکسی رھپ یلیتپ ںیم یتكپ اچےئ یک رطػ اس ےن ؟ ک “ یچچ اک آرڈر آای ےہ ۔  ”

 ۔ وتمہج وہیئ ۔ فـ اب اپین یک وبلت ےس اپین الگس اٹل راہ اھت

 

اخومیش ںیم اکی ابر رھپ اس یک دیجنسـ “ اکنح یک تہب تہب ابمرک وہ ںیہمت ۔  ”

“ ںیم ےلہپ دے داتی رگم مت رظن ںیہن آںیئ بج ےس ںیم آای وہں ۔ ” آفاز وگیجن ۔ 

ااکچےئ ۔ فـ وچےہل یک آچن یکلہ رکےک اس یک رطػ ڑمی ۔ اس  اس ےن دنكےھ

ےک رقبی راھک اپین اک الگس ااھٹای افر انب اےس ھچک ےنھجمس اک ومعق دےئ اپین اس ےک 

 ۔ رس رپ اٹل دای

 

فـ اکہ اکب اس ابولں ےس “ افر ہی اس ےئل ہک مت ریمے ےئل اچٹیلک ںیہن الےئ ۔  ”

 ھک راہ اھت ۔ ایسـ رشٹ گیھب ریہ یھت ، رہچے رپ ہر ل رک وگد ںیم رگےت اپین وک د

ریہ ابت رظن ہن آےن یک وت فـ اس ےئل ہک حبص ” اپین یک وبدنںی ومندار وہںیئ ۔ 
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اہمترے آےن ےس ےلہپ ںیم ویین یھت ، ویین ےس آرک وس یئگ یھت ، اشؾ وک وز  ںیم وس 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ ریہ یھت ، ںیم وھتڑی دری ےلہپ ایھٹ وہں ۔   ۔ 

 

فـ اب ابولں ںیم اہھت الچ رک “ وکیئ رپاشیین ےہ  ؟ مت رپاشیین ںیم یہ اانت وسیت وہ ۔  ”

 ۔ اپین رگا راہ اھت

 

اس ےن “ ںیم رپاشیؿ وہیت وہں وت وپرے رھگ وک ہتپ لچ اجات ےہ ادمح ۔۔  ”

 ۔ آںیھکن امھگںیئ ۔ فـ اکلہ اس رکسماای

 

اس ےن دویار ےس کیٹ “ ین ںیم ۔ اجاتن وہں ، مت بس ےس ڑلیت رھپیت وہ رپاشی ”

 اگلیئ ۔ ابولں ںیم اب یمن کمچ ریہ یھت ۔ فـ وز  اکفرٹن ےس کیٹ اگل رک ڑھکی وہیئ

 ۔
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 “ ۔۔۔۔ آري  ؿ ”

 

م ”

م
 م
ہ

 “ ۔۔۔۔۔  

 

اس ےن وچکن رک رعفـ وک داھکی اھت ۔ وت ایک اس “ ۔  دبےل دبےل ےس گل رےہ وہ ”

 ؟ اک احؽ دؽ اب اس یک تعیبط رپ وز  ارث ادناز وہےن اگل اھت

فـ یئک لپ اخومیش ےس اےس داتھکی راہ رھپ “ بلطم فلتخم ےس ۔ ھچک وہا ےہ ایک ؟  ”

 ۔ یفن ںیم رس الہایگ

 

ویار ںیم ںیہن امرا ںیم ےن ںیہمت ہی اس ےئل گل راہ ےہ ویکہکن اس ابر اہمترا رس د ”

فـ اکلہ اس اسنہ“ ۔   ۔ 
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ریمے رس اک ؟ ؾ وز  تم ول ، بیجع درد ااتھٹ ےہ یھبک یھبک ؟ اقلب ربداتش  ”

اےس وھگری ےس ونازا ایگ ، فـ رکسما ایگ“ اہمتری رطح ۔   ۔ 

 

فاہں یپ امی اے ںیم ھچک بیجع وہا رعفـ ۔۔ سج ےک ابثع ںیم یئک راںیت وس  ”

رعفـ ےن آںیھکن اھپڑے ریحت ےس اےس داھکی“  ںیہن اکس ۔  ۔ 

 

اس ےک وساؽ رپ آري  ؿ ےن “ ںیہک یسک ڑلیک وک دؽ وت ںیہن دے ےھٹیب وفیج ؟  ”

بلطم آج لک ارثک رھگ ےس دفر دنین ہن آےن یک فہج یہی ” ؟ یھجمس ےس اےس داھکی ۔ 

 “ ۔ وہےن یگل ےہ
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“  وج ریمے دؽ کت چنہپ ےکس ۔ رتحمہم اوز  کت ایسی وکیئ ڑلیک دیپا یہ ںیہن وہیئ ”

آںیھکن ڑیکس رک اےس دےتھکی وہےئ اہک ۔ اکیف ااھچ ادااکر اھت فےسی فـ ، ادااکری ںیم 

 ۔۔ امرہ

 

ریخ اب دیپا وت فـ وہیکچ وہیگ ، ویکہکن دوھکی ارگ فـ اب اجرک دیپا وہیگ وت مت ےس  ”

امون دؽ وک اھبڑ ںیم  ینتک وھچیٹ وہیگ سیب سیت اسؽ ۔۔ لپك ااھچ ںیہن ےنب ںو ، ریمی

وکنیھپ ڑبی اچیچ ےس وہک فـ اہمترے ےئل ایھچ یس ڑلیک ڈوھڈن رک اہمتری اشدی 

فـ اینپ یہ دنھ ںیم ےہک اجریہ یھت ، فـ اکہ اکب اےس د ھک راہ اھت“ رکفادںی ۔   ۔ 

 

اس ےک ےنہک رپ فـ دبزمہ وہیت اچےئ “ اہمترے دامغ ںیم وتفر رھبات اجراہ ےہ ۔  ”

 وہیئ ۔ وچاہل دنب رک ےک فـ اچےئ پک ںیم ڈاےنل یگل ۔ آري  ؿ ےن یک رطػ وتمہج
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اکفرٹن رپ ےھٹیب ےھٹیب ادرھ ادرھ اگنںیہ دفڑاںیئ ۔ ولطمہب زیچ ےنلم رپ فـ الھچ رک اکفرٹن 

 ۔ ےس ارتا افر رشتب یک وبلت ااھٹ رک فاسپ اکفرٹن رپ ڑچھ رک ھٹیب ایگ

 

 یٹلپ ۔ اس ےن رشتب انبےت فـ اچےئ اک پک اہھت ںیم ےئل“ اچےئ ویپ  ے ؟  ”

 ۔ وہےئ اابثت ںیم رس الہدای

 

 “ ؟ وت رشتب سک ےئل ”

 

فـ داتن سیپ رک رہ یئگ“ اہمترے ےئل ںیہن ۔  ”  ۔ 

 

فـ اس ےک آ ے اچےئ اک پک رھک رک اکی افر پک “ ہی پک سک ےک ےئل ؟  ”

 ۔ ااھٹےن یگل یھت بج آري  ؿ ےن وپاھچ
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اس ےن ہنم “ ےک ےئل ونبایئ ےہ یچچ ےن ۔  اہجزنبی ےک ےئل ، ایس ڈشی ااسنؿ ”

وسبرا ۔ آري  ؿ ےن دریھے ےس پک اس ےک اہھت ےس ایل رھپ اپس زپی اکیل 

 ۔ رمںیچ ااھٹ رک پک ںیم ڑھچےنک اگل

 

فـ رکسمایئ“ ےھجم ادیم ےہ مت اےس راز روھک یگ ۔  ”  ۔ 

 

رک رمںیچ رس اکھج “ دف دنمش اےنپ رتشمہک دنمش ےک ےئل ااحتد رکیہ ےتیل ںیہ ۔  ”

 ۔ ڑھچاتک فـ رکسماای اھت

 

فـ اےس ھچک ابفر رکفا؟  اچہ راہ اھت ای اشدی “ رگم رےتہ فـ دنمش یہ ںیہ ۔۔۔۔۔  ”

 ۔ وہایشر رکراہ اھت
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“ ابلکل ، افر ےھجم اےنپ اس دنمش ےس تہب ےس دبےل ےنیل ںیہ سب ومعق ےلم ۔  ”

 ۔ فـ اب پمج اگل رک اکفرٹن ےس ارتا

 

” اسھت یہ اس ےن اکفرٹن رپ راھک “ ومعق وک التش رک؟  زپات ےہ ۔  ومعق ا ات ںیہن ےہ

دنمش ےس اغلف ںیہن وہےت رعفـ ! ویکہکن ” رشتب اک الگس ااھٹ رک اس رپ ااٹل اھت ۔ 

آپ اک دنمش ومعق یک التش ںیم وہات ےہ ہک بک آپ اغلف وہں افر فـ اےنپ 

تیص ہی ےہ دنمش اک اتپ اصػ رکے ۔۔۔۔۔ اہمترے دنمش یک بس ےس ڑبی اخ

فـ رہھٹ رہھٹ رک وبؽ “ ہک فـ اہمترا دنمش ےہ افر مت ےس ابلکل وز  اغلف ںیہن ےہ ۔ 

 ۔ راہ اھت ۔ رعفـ اینپ احتل وک ےنھجمس یک وکشش رکریہ یھت
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اینپ اچےئ اک پک ااھٹےت وہےئ اس ےن “ ہی ریما دبال اھت اب اہمتری ابری ۔  ”

اہجزنبی یک “ ںیم دے آات وہں اس ؟ زبی ااسنؿ وک ۔  افر ہی” رکسمارک اہک ۔ 

اچےئ اک پک ااھٹ رک فـ ابرہ یک رطػ ڑباھ ۔ فـ رفین وصرت انب رک اب رشتب ںیم 

ےگیھب اےنپ فوجد افر اسھت یہ الؽ وہےت د اٹزلئ وک د ھک ریہ یھت ۔ فـ آري  ؿ ادمح 

ؽ یئگ یھتاھت ، ومعق یک التش ںیم رےنہ فاال ااسنؿ ! فـ ہی ےسیک وھب  ؟ 

 

نچک ےس لکن رک فـ اب اکی اہھت ںیم اچےئ اک پک ےئل دفرسا اہھت زنیج یک بیج 

ںیم ڈاےل وبلں وک وگؽ رکےک یٹیس اجبات اہجزنبی رعػ ؟ زبی ااسنؿ ےک رمکے 

 ۔۔ ںیم اجراہ اھت

 

_________________________:- 
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 ۔ ارئی وپرٹ ےس فاسپ اکیف اک پس ےتیل وہےئ فـ رظنںی پیل اٹپ رپ اکٹےئ اھٹیب اھت

 ویوینریٹس یک 

 

 

 

آرک  الہ اکؾ اس ےن ای لیم کیچ رکےن اک ایک اھت ، اہجں افرپ یہ رگی

 ۔ لیم آیئ وہیئ یھت ۔ بل داوتنں ںیم دابےئ اس ےن لیم وھکیل یھت

د ارکسنی رپ ےھکل ایسـ اافلظ ےسیج ےسیج فـ زپاتھ اجراہ اھت آوھکنں ںیم ریحت ارھب 

 ویوینریٹس ےک ےئل نچ ایل ایگ اھتریہ یھت ۔ اےس

 

 

 

 ۔۔۔۔۔۔  رگی

زیتی ےس پیل اٹپ دنب رک ےک اس ےن رہگی اسسن یل ۔ اگنوہں ےک اسےنم ھچک 

 ۔ دری ےلہپ ارئیوپرٹ ںیم رظن آےن فاال رہچہ وھگےنم اگل

فـ رہچہ اس یک امں اک یہ اھت ہی اجےنن ےک ےئل اےس دنلؿ اج؟  اھت ، افر دنلؿ اجےن اک 

 ویوینریٹس یھت نکیل ارگ فـ دنلؿ ایگ وت دف اسؽ ےس ےلہپ فایسپ فادح راہتس

 

 

 

 رگی

؟ نکمم یھت ۔ دامغ زیتی ےس اکؾ رکراہ اھت ، وسںیچ ٹلپ ٹلپ رک فار رکریہ ںیھت ۔ 

 ؟ اےس ایک رک؟  اھت
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 ویوینریٹس وک 

 

 

 

ھچک دری دعب اس ےن اکی لکشم ہلصیف رک ےک پیل اٹپ وھکال افر رگی

 ۔ وجایب لیم ےنھکل اگل

 ۔۔۔ فـ دنلؿ اجراہ اھت

 

_________________________:- 

 

یکلہ یس آفاز ےک اسھت درفازـ ےنلھک رپ اس ےن وچکن رک رس ااھٹای رھپ ادنر آےت 

 ۔ صخش وک د ھک رک دبزمہ وہ رک ہنم وسبرا

 

رکسمارک اچےئ زیم رپ ریھک رھپ دویار ےس کیٹ “ ہی اہمتری اچےئ رٹسم ؟ زبی ۔  ”

وہا اگل رک ڑھکا  ۔ 
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یلہپ ابت یسک ےک رمکے ںیم آےن ےس ےلہپ درفازـ اجبےت ںیہ ، دفرسی ابت مت  ”

اہجزنبی ےن اھک اجےن فایل رظنفں ےس آري  ؿ وک داھکی“ ےن ہی فلکت ویکں ایک ؟   

 ۔

 

ہی رمکہ اغابل ںیم اوٹسر رفؾ ےک وطر رپ اامعتسؽ رکات وہں وت ؟ ک رک ےک آےن یک  ”

افر یھبک ”  فـ رکسماای ۔ “ ہکن ہی ریما یہ ےہ ۔۔۔ رضفرت وسحمس ںیہن وہیئ ویک

رکسماٹہ رہگی “ یھبک ںیم ااھچ نب اجات وہں ےھجم رمح آاجات ےہ ااسنونں رپ ۔ 

 ۔ وہیئ ۔ اہجزنبی وہٹن چنیھب رک رہ ایگ

 

دفونں اہھت زنیج یک بیج ںیم ڈاےل دویار ےس کیٹ اگل “ زپاھیئ اہکں کت یچنہپ ؟  ”

 ۔ رک وپاھچ
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اس ےس بلطم ؟ وخد وت زپاھیئ ےس ےنچب ےک ےئل وفج ںیم پھچ رک ھٹیب  ںیہمت ”

 “ ۔ ےئگ وہ

 

اس ےن اہجزنبی ےک وجاب وک رظنادناز رکےت وہےئ وپاھچ“ افی اسی یس ؟  ”  

 ۔

 

ر  ۔  ”

 

سٹ
 م
سی

اہجزنبی ےن ؟ ک ڑیکسی“ یب اسی یس رفٹس   ۔ 

 

ک یک داکؿ رپ ھٹیب ےئگ  ”

 

 ٹ
مكن
اس ےن “ وہ ے ۔ ےھجم اگل مت زپاھیئ وھچڑ رک یسک 

بلطم ںیہمت رجتہب ےہ اےسی اکومں ںیم یلھچپ ابر ریمی ںوڑی اک ” داڑیھ اجھکیئ ۔ 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ اٹرئ مت ےن یہ رچکنپ ایک اھت ۔   ۔ 
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فـ الچای اھت ۔ “ ںیم اہمتری وضفؽ وکباس ےننس ےک ومڈ ںیم ںیہن وہں آري  ؿ ۔  ”

وقت ےس اےٹل اہھت اک اکم اس اک ںوؽ  آري  ؿ ےن دیجنسیگ ےس اےس داھکی رھپ وپری

رپ ڑج دای اھت ۔ فـ ےکٹھج ےس ےھچیپ وہا اھت ۔ داںیئ آھکن ےک ربارب ںیم دلج ٹھپ یئگ یھت 

 ۔ اکلہ اکلہ وخؿ رےنس اگل اھت

 

فـ رکسماای ۔ اہجزنبی ےن ںوؽ رپ اہھت ر ےتھ وہےئ “ ہی ریمی ںوڑی ےک ےئل ۔  ”

 ۔ رہق آولد رظنفں ےس اےس داھکی

 

فـ رغاای ۔ آري  ؿ رہگی وہیت رکسماٹہ ےک “ ج ےن ںیہمت  یلگن انبدای ےہ ۔ وف ”

 ۔ اسھت آ ے ڑباھ افر داںیئ اہھت اک اکم انب رک اس یک ؟ ک رپ امرا اھت
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اسھت یہ اےس ےنلھبنس اک ومعق “ ہی اکم ںیہمت زابؿ وک اقوب ںیم رانھک اھکسےئ ںو ۔  ”

اھت ۔ فـ ڑلڑھکا رک ےھچیپ وہا اھت دےئ انب اکی افر اکم اس ےک ٹیپ ںیم امرا  ۔ 

 

اس ےس ےلہپ فـ اےس زمدی امرات ےھچیپ ےس ا؟ فہی یک آفاز آیئ“ آري  ؿ ۔  ”  ۔ 

 

درد ےک امرے البلبےت وہےئ فـ الچای اھت ۔ “ ےل اجؤ اےس اپلگ وہایگ ےہ ہی ۔  ”

ے وہےئ آ ے ڑباھ افر اس ابر اشنہن رھپ ےس اس اک

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

داایں ںوؽ  آري  ؿ وہٹن 

 ۔ اھت

 

اےس وھگرےت وہےئ فـ ابرہ یک رطػ ڑباھ ۔ “ اےس مت یھبک ںیہن وھبول  ے اب ۔  ”

ا؟ فہی یک تخس رظنفں وک رظنادناز رکےت وہےئ فـ امےھت رپ ومندار وہیت ےنیسپ یک 

 ۔ وبدنفں وک کشخ رکات ابرہ لکن ایگ اھت
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 ۔ ا؟ فہی ےن ٹیپ رپ اہھت رھک رک ڑھکے اہجزنبی وک داھکی

 

فـ البلبات وہا ڈیب رپ رگا ۔ داںیئ ںوؽ یک یٹھپ “ اس اک اہھت رھتپ یک رطح تخس ےہ ۔  ”

دلج ےس وخؿ رس راہ اھت ، ؟ ک ےس وز  رطقہ رطقہ وخؿ رگرک د رشٹ ںیم 

 ۔ ذجب وہراہ اھت ۔ درد ےک امرے فـ رکاـ راہ اھت

 

ے اک درفازـ دنب رک فـ دیجنسیگ ےس یتہک زفر ےس رمک“ فـ وت داھکیئ دے راہ ےہ ۔  ”

 ۔ ےک آري  ؿ ےک رمکے یک رطػ ڑبیھ یھت

 

_________________________:- 
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الفجن ںیم اخومیش اھچیئ وہیئ یھت ، بس وسےن ےک ےئل اےنپ اےنپ رمکفں ںیم 

اجےکچ ےھت ۔ فـ اب ڑیسایھں ڑچھ رک آري  ؿ ےک رمکے ےک اپس ڑھکی یھت ۔ 

درفازـ الھک اھت بلطم فـ رمکے ںیم ںیہن یھتربارب ںیم رعفـ اک رمکـ اھت سج اک   ۔ 

دکتس ےک وجاب رپ فـ اس ےک رمکے اک درفازـ وھکؽ رک ادنر ڑبھ یئگ ۔ فـ اسےنم 

 ۔۔۔۔ یہ راگنك رئیچ رپ اھٹیب اھت ، رپوکسؿ ےس ادناز ںیم آںیھکن ومدنے

 

 “ ؟ ویکں امرا مت ےن اےس ”

 

آںیھکن ونہز دنب ںیھت“ ےسک ؟  ”  ۔ 

 

مت ےن یسک افر وک وز  اٹیپ ےہایک بلطم  ”  “ ؟ 
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اس ےن دریھے ےس آںیھکن وھکںیل “ رعفـ ےک افرپ رشتب رگا رک آای وہں ۔  ”

 ۔ ۔ رھپ اےس ےنھٹیب اک ااشرہ ایک فـ یفن ںیم رس الہیئگ

 

آري  ؿ ےن اےس دےتھکی وہےئ “ اس یک ریخ ےہ ںیم اہجزنبی اک وپھچ ریہ وہں ۔  ”

فـ ےنیس رپ اہھت ابدنےھ ویتری ڑچاھ “  مت ےن اےس ؟ ویکں امرا ےہ” داڑیھ اجھکیئ ۔ 

 ۔ رک وپھچ ریہ یھت

 

ریمے ادنر اکی ےنیہم ےس الفا کپ راہ اھت ، اےس امر رک اب ںیم رپوکسؿ وہں  ”

اس ےن وکسؿ ےس دنكےھ “ ویکہکن ںیم ےن فیہ ایک وج ریمے دؽ ےن اہک ۔ 

 ۔ ااکچےئ
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دؽ یک ” ونہز اہھت ابدنےھ وھتڑا اس یکھج ۔ فـ “ مت اجےتن وہ افزاےئ ایک اتہک اھت ؟  ”

ٹ ا ں رکفاات ےہ ہكبج دامغ عفن افر اصقنؿ یک عمج رفتقی رکےک 
لظ

 

ع
تم انس رکف ، دؽ 

فـ اب دیسیھ ڑھکی وہیئ ۔ اگنہ اس یک اسڈیئ “ رھپ وکیئ مدؾ ااھٹےن اک اتہک ےہ ۔ 

ر رسیئملبیٹ رپ رےھک ملق رپ زپی ۔ فاہں نیت ملق رےھک ےھت ، ایسـ ، د اف  ۔۔۔ 

 

 وورٹل ےس دنبہ ابت رکےل  ”
ٹ لکن
ک

افزاےئ یک ابت تم رکف رگاجؿ اتہک اھت ہک اکی 

 “ ۔۔۔ رگم افزاےئ ےس ںیہن

 

اکی افر ابت فـ اتہک اھت ” اس ےن وسےتچ وہےئ اابثت ںیم رس الہای ۔ “ اہں ۔  ”

ر اکی وہات ےہ ، دف وہےت ںیہ رھپ اچ” فـ اسڈیئ لبیٹ یک رطػ ڑبیھ ۔ “ آري  ؿ ۔ 

اس ےن دریھے ےس رسیئم ملق فاہں “ افر ہھچ ، نیت ای اپچن یھبک ںیہن وہےت ۔۔۔ 

 ۔ ےس ااھٹ ایل اھت
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دنچ ےحمل اخومش رےنہ ےک دعب فـ وگای وہا ۔ “ مہ نیت ںیہن ےھت ا؟ فہی ۔۔۔۔۔۔  ”

ںیہک ںیہن اھت ۔ ویکہکن رسیتا وکیئ فوجد ںیہن “ ںیم ” فـ دف ےھت افر اؿ دف ںیم  ” 

فـ اس یک ابت ھجمس رک اابثت ںیم رس الہیئگ رھپ اڈٹسی لبیٹ یک رطػ آیئ“  راتھک ۔  

 ۔

 

اس ےن “ نیت ںیم وج رسیتا ےہ اےس دجا رکف اؿ دف ےس افر الم دف اکی ےس ۔  ”

اہیں افر فاہں اب دف دف ” رسیئم ملق فاہں رےھک ےلین ملق ےک ربارب ںیم رھک دای ۔ 

یکلہ ےس اكسمؿ ےن وبلں اک ااحہط ایک“ راتھک ۔ ںیہ ۔ د ھک ول رسیتا وکیئ فوجد ںیہن   ۔ 

رسیتے وک دجا رکف دف ےس افر المف است ےس اتہک نیت افر است متخ وہرک دف افر  ”

اس ےن وچکن رک رس ااھٹای اھت“ آھٹ وہں افر دس یک یتنگ لمکم وہ ۔   ۔ 
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افر مہ است ” فـ ڑبڑباای ۔ “ رسیتے وک دجا رکف دف ےس افر المف است ےس ۔۔  ”

اس “ فاہں دف اؿ ںیم رسیتا اہکں ےہ وج آوھٹاں نب رک دس یک یتنگ لمکم رکے ؟ 

رسیتا وکؿ ےہ ا؟ فہی وج دس یک یتنگ لمکم رکے ” ےن آںیھکن الیھپےئ رس ااھٹای ۔ 

 “ ؟ ںو

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ ہی وت اب فتق اتبےئ ںو ۔  ”  ۔ 

 

ری اہکین ادوھری ےہ اس فـ رسیتا افر مہ است ، مہ لمکم ںیہن ںیہ بلطم امہ ”

فـ اب اگنںیہ د اٹزلئ رپ اکٹےئ آوھکنں یک “ رسیتے ےک انب رگم وکؿ ےہ فـ ؟ 

 ۔ ایلتپں ڑیکسے رہگی وسچ ںیم مگ اھت

ھچک فتق ےلہپ رسیتا وکیئ فوجد ںیہن راتھک اھت رگم اب فـ رسیتا تہب امہ اھت ویکہکن اس 

 ۔۔۔ رسیتے ےک انب اہکین ادوھری یھت
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یک رطػ ڑبیتھ ا؟ فہی ھچک اید آےن رپ ریک ، ڑم رک اےس داھکیدرفازے   ۔ 

 

فـ “ مت نك دف ےک چیب ںیم آےئ ےھت آري  ؿ ؟ ےسک دؽ دے ےھٹیب وہ وفیج ؟  ”

 ۔ وکشمک اگنوہں ےس اےس د ھک ریہ یھت ۔ آري  ؿ رکسمادای

 

اس ےن رس اابثت ںیم الہای رھپ مدؾ ااھٹیت اسےنم ڈیب رپ ھٹیب یئگ“ اتبفں ؟  ”  ۔ 

 

مہ ” اس ےن اھجمسےن فاےل ادناز ںیم اہک ۔ “ مت اےس فؿ اسڈیئ ول ہہک یتكس وہ ۔  ”

اہپڑفں رپ ےئگ ےھت رٹگننی ےک ےئل ۔ فاہں رات ےک فتق بج ںیم آگ ےک 

فـ دیجنسیگ “ اپس اھٹیب رگیم وک وسحمس رکراہ اھت بت اہکین یک رشفاعت وہیئ یھت ۔ 

یھتےس ہہک راہ اھت فـ وغر ےس اےس نس ریہ   ۔ 
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فـ ڑلیک ےھجم فںیہ یلم یھت ، اکی کلھج دیھکی یھت اس یک رگم ذنہ ںیم اس ےک  ”

شقن ہشیمہ ےک ےئل رہ ےئگ ےھت ۔ یئک راںیت اس ےک ےئل اجگ رک زگارںی ۔ اکی 

ےنیہم دعب رھپ ےس فںیہ اج؟  وہا وت فـ ڑلیک دفابرـ رظن آیئ ۔ آف داھکی ہن اتف وفرا ونٹھگں 

یھٹ ےل ںیہن اتکس اھت وت اکی یتٹؽ وتڑ رک اہھت ںیم ۔ ا ایل ، وساچ ےک لب ھٹیب ایگ ۔ اوگن

“ بج فـ اہں ےہک یگ وت فـ یتٹؽ اس ےک ابولں ںیم اگلفں ںو یسک یملف ریہف یک رطح ۔ 

 ۔ فـ رس کٹھج رک رکسماای

 

ا؟ فہی سسجت ےس آ ے وہیئ“ رھپ ؟  ”  ۔ 

 

 وس اھگ ۔ فـ اکی اعؾ رھپ ہی ہک اس ڑلیک ےن ریمے اہھت ےس یتٹؽ ایل افر اےس ”

یتٹؽ اھت الگیب رگن اک انب وخوبش ےک ۔۔۔ اس ےن یتٹؽ ریمے ہنم رپ امرا افر اہک ہک 

اس ےن رک رک ا؟ فہی ےک اترثات دےھکی وج اکیف رپوجش رظن آریہ یھت ۔ “ ۔۔۔ 
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ارگ مت ایس رطح اشدی ” امکؽ اہمرت ےس رکسماٹہ اپھچات فـ رھپ ےس وگای وہا ۔ 

ا؟ فہی ےن “ رپوپز رکےت رےہ وت تہب دلج لیج ںیم وہ ے وفیج !! دشہ ڑلویکں وک 

 ۔ ریحت ےس آںیھکن اھپڑے اےس داھکی

 

فـ ریحت ےس الچیئ“ مت ےن ۔۔۔ مت ےن اکی اشدی دشـ ڑلیک وک رپوپز ایک ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن اکؿ یک ول اجھکیئ ۔ ا؟ فہی ہنم رپ اہھت رھک رک “ اےس یتٹیٹ تمسق وھجمس ۔  ”

 ۔ سنہ دی یھت

 

 “ ؟ آ ے ”
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آ ے ایک وہ؟  اھت فـ یتٹؽ ااھٹ رک ںیم ےن اےنپ رگج اسحؿ وک دای رگم فـ اس فتق  ”

ریمی فہج ےس وپری وٹلپؿ ےس ٹپ رک اٹہ اھت وت اس ےن یتٹؽ ریمے ہنم رپ امرا ۔۔ 

اس ےک “ دعب ںیم فـ یتٹؽ یسک ےک اپؤں ےلت آرک الچک ایگ ریمی تبحم یک رطح ۔۔ 

 ۔  اک ہہقہق دنلب وہا اھت ۔ فـ ؟ ک ڑیکس رک رہ ایگآرخی اافلظ رپ ا؟ فہی

 

 رک؟  اچوہ  ے ؟  ”

ے 

 

 ر ی
سٹ ٹ
ی ک

اس ےن لکشمب یسنہ رفک رک وپاھچ“ دفابرـ ااسی ا  ۔ 

 

یھبک ںیہن ۔۔ ایم ےس وہکں ںو وخد یہ وکیئ ڑلیک ڈوھڈن رک اشدی رکفادںی ہی  ”

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ ریمے سب یک ابت ںیہن ۔   ۔ 

 

اہمتری تبحمافر  ”  “ ؟ 
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آفاز دیمیھ وہیئگ یھت ، اافلوظں ےس تقیقح ےنکلھج یگل “ دنف رکدای اےس ۔۔۔  ”

فـ یسک افر یک ےہ افر ںیم ” یھت ۔ اگنںیہ یسک ریغرمیئ ےطقن رپ رموکز وہںیئگ ۔ 

اےس اچےنہ اک قح ںیہن راتھک ۔ تبحم یک یھت وت وھبؽ وت ںیہن اتکس رگم ںیم اےس 

اتکس وہں اؿ ولوگں ےک ےئل وج ھجم ےس تبحم رکےت ںیہوھبےنل یک وکشش رک  

 ۔۔۔۔۔

یملف ریہف یک رطح تبحم ںیم ؟ اکیم رپ یسک درںوہ رپ وجیگ نب رک ںیہن ھٹیب اتکس ہن یہ 

ہنیمك نب رک اینپ تبحم یک اخرط اؿ دفونں ےک درایمؿ ڑگھجے رکفارک زربدیتس 

ے یگاےس اانپ اتکس وہں ۔ ریمی ریغت یھبک ہی وگارا ںیہن رک  ۔۔۔۔۔ 

سب داع ےہ فـ سج ےک اسھت وز  رےہ وخش رےہ ہشیمہ ، فـ ےبانپہ وتبحمں یک 

فـ دریھے ےس رکسماای اھت ۔ ا؟ فہی ےن وہٹن “ دقحار ےہ اےس اس اک قح ےلم ۔ 

ے وہےئ اابثت ںیم رس الہای

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

 ۔ 
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 ابلکل اکی ایلع اخدناین دنبے گل رےہ وہ ۔۔ زعوتں ےک احمظف افر ایھچ وسچ ”

ےجہل ںیم اس ےک ےئل رخف اھت ۔ فـ امیظعت رس اکھجایگ“ رےنھک فاےل ۔   ۔ 

 

فےسی آري  ؿ چس ںیم ” فـ ڈیب ےس ایھٹ ۔ “ اےس وھبےنل ںیم ںیہمت آاسین وہ ۔  ”

اہکین تہب زمے یک یھت ۔ مت اسیج ااسنؿ یہی رکاتکس ےہ ۔ اشدی دشـ ڑلیک وک رپوپز 

اےس رھپ ےس یسنہ آیئ یھت“ ۔   ۔ 

 

کیھٹ یتہک ےہ یتٹیٹرعفـ  ”  “ ۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک ہلمج یسک ےن چیب ےس اکچ ایل اھت ۔ فـ زیت “ یتٹیٹ تمسق ےہ ریمی ۔  ”

بیجع اجونر ےہ ہی آري  ؿ ۔ ” آفاز ںیم ڑبڑبایت وہیئ ڑیسایھں ڑچھ ریہ یھت ۔ 

وحنمس امرا ، ذلیل ااسنؿ ۔ ڈنچرا اّللّ وپےھچ اس ےس ۔ رس ےٹھپ اس اک ، ہنم وٹےٹ 
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افر رھپ اھٹہ رمکے اک درفازـ دنب وہایگ ۔ اس یک “ ارکا اجےئ ۔۔  دویار ںیم

 ۔ رکسماٹہ رہگی وہیئ

 

 “ ۔ تم گنت ایک رکف اےس ”

 

اس ےن رکسماٹہ دابیئ ۔ وھبری آںیھکن “ اےس گنت ےئک انب دؽ ںیہن اتگل ۔  ”

 ۔ یکمچ ںیھت

 

 “ ۔ داع رک؟  فـ ہشیمہ اےسی یہ رےہ ۔ آج لک رپاشیؿ رےنہ یگل ےہ ”

 

فـ وچکن رک دیساھ وہا“ ویکں ؟ بس کیھٹ ےہ ؟  ”  ۔ 
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اس ےن “ ہتپ ںیہن ۔۔۔۔ وھتڑی اسحس ےہ اجےتن وہ مت ۔۔۔ یھبت سب ۔۔  ”

 ۔ دنكےھ ااکچےئ

 

فـ اب “ وکیئ ریسسی ہلئسم وت ںیہن ےہ ؟ ں ا؟ فہی ؟ چس اتبؤ فـ وخش ےہ ؟  ”

 ۔ ےبینیچ ےس اھٹ ڑھکا وہا اھت

 

اےس یلست “ ۔ ٹیس وہاجےئ یگ فـ اؿ اش ءاّللّ ۔ رپاشیؿ ہن وہ بس کیھٹ ےہ  ”

 ۔۔ دے رک بش ریخب یتہک فـ یلچ یئگ یھت رگم اےس رپاشیؿ رک یئگ یھت

 

_________________________:- 
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منبش ےس دهل  اجینم آامسؿ ومذؿ یک اکپر رپ اڑگنایئ ےل رک دنین ےس ااھٹ اھت ، رہتف 

 ر ا ےنٹھچ اگل اھت رفینش لیھپ ریہ
هٹ
 یھت ۔ وحیلی ےک نیكم ومذؿ یک اکپر رپ کیب رہتف ادن

ےتہک وہےئ رب ےک وضحر شیپ وہےئ ےھت ۔ امنز ےس افرغ وہرک فـ بس اب 

الفجن ںیم ےھٹیب ےھت ، اہیں ےک ڑبے رجف ےک دعب وس؟  رجؾ ےتھجمس ےھت افر یف ااحلؽ 

 ۔۔ اؿ ںیم رجمؾ رصػ اہسین افر رعفـ ںیھت

 

“ بی افر ؟ ک ؟ سک ےس ٹپ رک آےئ وہ ؟ اہمترے ںوؽ رپ ایک وہا ےہ اہجزن ”

اراغمؿ ےن وغبر اس اک اجزئہ ےتیل وہےئ وپاھچ ۔ اس ےن وس ے ںوؽ زمدی  الھ رک 

وصےف ےک ابزف رپ اانپ ابزف الیھپےئ اٹگن رپ اٹگن ڑچاھےئ نئمطم ادناز ںیم ےھٹیب 

 ۔ آري  ؿ وک داھکی
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اس ےن داتن ےتسیپ “  ۔ ھچک ںیہن دادا ، آري  ؿ اےنپ اہھت یک یتخس کیچ رکراہ اھت ”

 ۔ وہےئ اہک

 

فـ رکسماای“ ابلکل ، افر اہجزنبی اینپ زابؿ یک ابملیئ ۔  ”  ۔ 

 

اراغمؿ ےن وکشمک اگنوہں ےس دفونں وک داھکی“ مت دفونں ڑلے وہ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن اہجزنبی یک رطػ “ آپ وک فایعق اتگل ےہ دادا ہک ہی ااسنؿ ڑلاتکس ےہ ؟  ”

ہی رصػ ٹپ اتکس ےہ دادا ۔۔ افر آپ ” ت ےس وپاھچ ۔ ااشرہ رکےک ونصمیع ریح

رپاشیؿ ہن وہں ںیم ےن اہجزنبی وک اھجمس دای ےہ فـ آدنئـ اانپ ایخؽ رےھک ںو ۔ ویکں 

اس ےک داںیئ ںوؽ وک رظنفں ےک اصحر ںیم ےئل وپاھچ ۔ فـ داتن “ اہجزنبی ؟ 
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وہےن ےس فاہں سیپ رک اابثت ںیم رس الہ ایگ ۔ ھچک دری دعب اس ےن زمدی ےبزعت 

 ۔ ےس اج؟  رتہب اھجمس اھت

 

 “ ؟ اہمترا ایک الپؿ ےہ ادمح ”

 

ھچک اخص ںیہن ، ںوؤں ےس اکی دفتس آےئ ںو اشؾ کت وت ابرہ اک رکچ اگل آفں ںو  ”

، وساچ اھت آای وہں وت آپ ےک داامدفں ےس وز  لم ولں ںو رگم دعس ےک اھپھپ اک ہلئسم 

اس ےن دنكےھ “ ںیہن ںیہ وت رھپ یھبک حیحص ۔ وہایگ ےہ ابیق دف داامدفں ےک آاثر 

 ۔ ااکچےئ

 

فـ “ اہں ایلگ ابر یبمل ایٹھچں ےل رک آ؟  یلیصفت الماقت رکفافں ںو بس ےس ۔  ”

 ۔ رکسمارک رس الہایگ
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فـ وصےف ےس اھٹ ڑھکا “ اب ںیم وسےن اجراہ وہں رجؾ یک اعمیف اچاتہ وہں ۔  ”

 ۔ وہا اھت

 

آفاز رپ اٹلپفـ اؿ یک “ ونس آري  ؿ ۔  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن رکسماٹہ دابیئ یھت ، فـ سنہ “ اہھت وھتڑا اکلہ رانھک اھت اہجزنبی رپ ۔  ”

 ۔ دای

 

ےتسنہ وہےئ ہہک رک فـ “ ایلگ ابر اکی دف ڈہایں وتڑ یہ دفں ںو آپ رکف ںیہن رکںی ۔  ”

 ۔ اےنپ رمکے یک رطػ ڑبھ ایگ اھت

_________________________:- 
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فـ اڈٹسی لبیٹ رپ اکھج اکذغات د ھک راہ اھت بج “ ابت رکین ےہ ۔ ےھجم مت ےس  ”

 ۔ رمکے ںیم دالخ وہےت اہدی یک آفاز انسیئ دی

 

رصمفػ ےجہل ںیم وجاب دے رک اس ےن اکذغ اٹلپ“ اہں نس راہ وہں ۔  ”  ۔ 

 

اس یک زیت آفاز افر “ اہمتری اس وکباس یک فہج اجانن اچاتہ وہں ایعد آیدنی ؟  ”

ے اافلوظں وک نس رک فـ ونھبںی ایٹھک ےئک دیساھ ڑھکا وہا ، ڑم رک اےس ےصغ ںیم رھب

 ۔ داھکی

 

 “ ؟ ایک ”
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 ؟ دصقم ایک ےہ  ”
 
ج

من س

یہی وت وپھچ راہ وہں ہک ایک ؟ ایک رکرےہ وہ مت آج لک ؟ افر ہی 

اس ےن ومابلئ یک ارکسنی اس یک آوھکنں ےک اسےنم یک ۔ ایعد “ اس بس اک ؟ 

ڈایل رھپ رہگی اسسن ےتیل وہےئ زنیج یک بیج ںیم اہھت  ےن اکی رظن ومابلئ رپ

 ۔ ڈاےل دیجنسیگ ےس اےس داھکی

 

 “ ؟ اہں اجراہ وہں ںیم دنلؿ ، ایک ابقتح ےہ اس ںیم ”

 

داتن ےتسیپ وہےئ وپاھچ ایگ“ ویکں اجرےہ وہ ؟  ”  ۔ 

 

 ویوینریٹس ےس امی اڈی ےک ےئل ۔  ”

 

 

 

دیجنسیگ ربرقار ریہ“ رگی  ۔ 
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ایعد ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ےھت“ ھچک افر ےہ ںیم اجاتن وہں ۔ نکیل ہلئسم  ”  

 ۔

 

اس یک دنلب آفاز رمکے “ مت بک کت اینپ ایٹل رحںیتک اجری روھک  ے اعدی ؟  ”

 ۔ یک دویارفں ےس ارک رک دؾ وتڑ یئگ یھت

 

اس ےن لکشمب اینپ آفاز دیمیھ ریھک“ ایعد !!  ”  ۔ 

 

 یچچ وک ڈوھڈن  ےتک وہ ؟ وج رہتش مت ےن وھک ںیہمت اتگل ےہ مت اس وپرے دنلؿ ںیم ”

دای اب ایس یک فہج ےس ابیق بس وک وز  وسیل رپ اکٹل رےہ وہ ؟ لمحم اہمتری نہب ےہ ، 

احرث اچوچ اہمترے ابپ ںیہ ںیم اہمترا اھبیئ وہں رگم مت ہشیمہ مہ بس رپ اینپ امں 

 “ ؟ وک وفتیق وک دےتی وہ ۔ ںیہمت مہ بس یک تبحم رظن آیت
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اس ابر اس یک آفاز وز  مدرے دنلب “ ںیم اکی ظفل زمدی ںیہن ونسں ںو اہدی !!  ”

 ۔ یھت

 

ویکں ؟ زہارفں ولوگں یک امںیئ رمیت ںیہ فـ ربقفں رپ اجرک آرگ  اہبےت ںیہ ،  ”

زہارفں ولوگں ےک امں ابپ یک الطؼ وہیت ےہ اؿ ےک ےچب دف ویتشکں ےک اسمرف 

ےنپ اسھت اسھت بس وک امرےن رپ ےلت وہ ؟ ےتنب ںیہ مت ںیم ایک اوناھک ےہ وج ا

اہمترے امں ابپ یک الطؼ وہیئ سب ۔ ہی ابت اینت ڑبی ںیہن ےہ انتج مت ےن رس رپ 

ڑچاھ راھک ےہ ۔ افر اب بج اہمتری اکی ویبی ےہ ، اہمتری نہب ڑبی وہریہ ےہ 

 مت رپ اؿ یک ذہم دارایں ںیہ وت مت اینپ امں ےک ےئل دنلؿ اجرےہ وہ ؟ اس امں ےک

اس یک آفاز ردنھ یئگ “ ےئل سج ےن مت ےس راہطب رک؟  کت رضفری ںیہن اھجمس ؟ 
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 ےس آںیھکن 

 

 

 

 

یھت ۔ الگ کشخ وہراہ اھت ۔ ایعد د زپےت رہچے ےس ےبي

 ۔ الیھپےئ اےس د ھک راہ اھت

 

یئک “ اہں اوہنں ےن ھجم ےس راہطب ںیہن ایک ویکہکن اؿ ےک ےئل ںیم رماکچ وہں ۔  ”

نج یک امںیئ رمیت ںیہ فـ ” ےک دعب اس یک دیمیھ آفاز انسیئ دی ۔  لپ اخومش رےنہ

اینپ امؤں یک ربقفں رپ اجرک نیب رک آےت ںیہ ، نج یک امفں وک الطؼ یتلم ےہ فـ دف 

ویتشکں ےک اسمرف نب اجےت وہں رگم نج یک امںیئ ایحت وہں رگم فـ اینپ امفں ےک 

فـ اکی مدؾ آ ے ڑباھ اھت“ ےئل رمےکچ وہں وت فـ ولگ ایک رکےت ںیہ اہدی ؟   ۔ 

 

کیھٹ ہہک رےہ وہ ہی اانت ڑبا ہلئسم ںیہن اھت انتج ںیم ےن انب ایل ےہ ویکہکن ویفس  ”

الکن وک یسک ےن اقلت ںیہن اہک ، ویکہکن مت وچدـ اسؽ ےس وھپھپ ےس ےنلم ےک ےئل 

وہں اجاتن ” اس ےن اابثت ںیم رس الہای ۔ “ زتپ ںیہن رےہ ایس ےئل مت کیھٹ وہ ۔ 
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ریمی اکی ویبی ےہ افر ہی وز  ہک ریمی نہب ڑبی وہریہ ےہ ۔ رگم یھبک وساچ ےہ 

اہدی بج فـ ڑبی وہیگ افر وکیئ اس ےس اس یک امں اک وپےھچ ںو وت ایک وجاب دے یگ 

فـ ؟ ایک ہی داین اس ےک تخب ےک یتٹؽ ےنلھک دے یگ ہی اجےتن وہےئ ہک فـ اکی 

 اانبرلم وہں اہں اہدی ںیم وہں ویکہکن نج ہقلطم یک یٹیب ےہ ؟ ںیہمت اتگل ےہ ںیم

 “ ! وچبں اک نپچب وخػ ؟ ک وخاب اسیج وہ فـ اانبرلم یہ وہےت ںیہ

 ۔ اہدی ےن رظنںی رچایئ ںیھت ۔ ایعد اب دیجنسیگ ےس اےس د ھک راہ اھت

 

 “ ۔۔۔ اب وہک نس راہ وہں ”

 

وج ایٹھگ وسچ ایعد دنلؿ تم اجف ۔ لمحم وک مہ اےسی اہوھتں ںیم ںیہن دںی  ے  ”

 ر ےتھ وہں ، افر مت احرث الکن ، رعفـ افر لمحم ےک ےئل اہقین یچچ وک وھبؽ ںیہن  ےتک

 “ ؟
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افر ںوڈ کیس اہدی وکیئ اینپ امں وک ےسیک وھبؽ اتکس ےہ ؟ فـ امں سج ےن اےس منج  ”

فـ اکی اربف ااھٹےئ اس ےس وپھچ راہ اھت ۔ رہتف رہتف دنکا ںی مک وہریہ “ دای وہ ؟ 

 ۔۔۔  ، فـ کھت راہ اھتںیھت

 

ایعد زیلپ ۔۔۔۔۔ مت اجےتن وہ زدنیگ تہب وخب وصرت ےہ ابلکل وقس زقح  ”

اس ےن ااجتل یک یھت“ ےک روگنں یسیج ۔۔ اےس اضعئ تم رکف ۔   ۔ 

 

سج ےچب ےس است اسؽ یک رمع ںیم اےنپ امں ابپ ںیم ےس یسک اکی وک ےننچ اک اہک  ”

آوغش ںیم زدنیگ ےک نیسح رتنی احملت  اجےئ ، وج ہچب اینپ امں یک رنؾ رگؾ

زگارےن ےس ےلہپ یہ اس آوغش ےس ضحم اےنپ اکی ےلصیف یک فہج ےس رحمفؾ 
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وہاجےئ ، ایک فہ وقس زقح ےک نیسح روگنں یسیج رنیگن زدنیگ یج اتکس ےہ ؟ ایک فہ 

 “ ؟ رکسما رک زدنیگ ےنیج اک قح راتھک ےہ اہدی

ےمشچ ےک ےشیش ےک اپر اک رظنم ددنھال فہ اکی ےحمل ےک ےئل رہھٹا ۔ ؟ ک رپ ےکٹ 

وہےن اگل ۔ دنکا ںی ےبرتہ ب وہریہ ںیھت ۔ اس ےن یبمل اسسن ےل رک وخد وک 

 ۔ ؟ رلم رکےن یک وکشش یک ۔ رھپ رس کٹھج رک ھچک ےنہک ےک ےئل بل وھکےل

 

 ۔۔۔ ولچ اکی لپ وک رفض رکےتیل ںیہ ہک فہ ہچب ہی قح راتھک ےہ رگم ”

ریمی رکسماٹہ ابثع وکسؿ ےنب ؟ وکؿ ےہ وج ےھجم  اہدی وکؿ ےہ سج ےک ےئل

 “ ؟ اتیج د ھک رک اتیج وہ

اس ےک ےجہل ںیم ربوسں یک نکھت یھت ۔ دنمسر یسیج رہگی آوھکنں ںیم یمن رطقہ 

رطقہ ےنلھگپ یگل یھت ۔ اےھٹ دنكےھ ڈےلیھ زپ ےئگ ےھت ۔ رہچے رپ ربوسں یک نکھت ارت 

 ۔۔۔ آیئ یھت
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فل تمس ںیم ےنہب ےگل وت ااسنؿ کھت یہ اجات ےہبج فتق رہلفں یک امدنن اخم  ۔ 

فہ وز  کھت ایگ اھت افر ہی اکھتفٹ اینت یھت ہک فہ آہتسہ آہتسہ اینپ ذات وک الھب راہ اھت 

 ۔۔۔ ای اشدی

 ۔ الھب اکچ اھت ۔۔۔فہ اینپ ذات وک ےبومؽ رکایگ اھت

دیتی ےہ افر وج اینپ ذات وک ےبومؽ رکاجںیئ ، داین اںیہن اےنپ ریپفں ےلت لسم  

 ۔۔۔۔۔۔

 

اس ےن مدرے وچکن رک اےس داھکی اھت“ ںیم ، لمحم ، اچوچ افر رعفـ ؟  ”  ۔ 

 

زدنیگ رھب مت بس ےک اسھت راہ وہں افر روہں ںو بج کت زدنہ وہں ، سب  ”

آوھکنں ںیم “ ریمی زدنیگ ےک دف اسؽ ےھجم دے دف ےھجم اینپ امں وک ڈوھڈن؟  ےہ ۔ 

وہےن یگل یھت ریتیت یمن ابرہ ےنلکن وک ےباتب  ۔ 
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اس ےن اخومیش ےس اہدی وک داھکی رھپ اابثت ںیم رس “ اہمترا آرخی ہلصیف ےہ ؟  ”

 ۔ الہدای

 

اجؤ ۔۔۔۔۔ وشؼ ےس اجؤ ، مت رہھٹ اج؟  افر فتق زگر اجےئ ںو ۔ اید رانھک اعدی مت  ”

اس یک یلین آوھکنں ںیم اھجاتکن “ زگرے فتق وک فاسپ ںیہن الوکس  ے ۔۔۔۔۔ 

افر اہں وہےکس وت اکی ابر مہ بس ےک ابرے ںیم ” ےن ےک ےئل ڑما ۔ وہا فـ اج

“ وسانچ ۔ اکی اھبیئ ، اکی اٹیب افر اکی وشرہ نب رک ۔۔۔ اےنپ امیض وک الھب رک ۔۔۔ 

فـ رمکے ےک ےلھک درفازے ےس اجاکچ اھت ۔ ایعد ےن رھتپیلی اگنوہں ےس ابرہ ےل 

 ۔ اجےن فایل راہ وک داھکی اھت
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 اصػ رکات اس دگےھ ےک رمکے ےس الکن اھت بج ابرہ احرث وک فہ اینپ آںیھکن

ھک رک راک اھت

 

ھی

 

ی

 ۔ ڑھکے د ھک رک 

 

 “ ۔۔۔۔ اچوچ آپ ”

 

اؿ یک آفاز ںیہک دفر “ فـ الچ ایگ وت یھبک فاسپ ںیہن آےئ ںو ریما دؽ اتہک ےہ ۔  ”

ےس آیت انسیئ دی یھت ۔ اہدی ےن ےبیسب ےس اںیہن داھکی اھت وج اس ےک رمکے 

ےلھک درفازے وک کت رےہ ےھت ۔ ےبینیقی ےس ۔۔۔ ااجتلیئ رظنفں ےسےک   ۔۔۔ 

_________________________:- 

 

اس ےک اسھت ےتلچ اسحؿ ےن اس اک اکؿ ۔ ا رک “ آري  ؿ اف آري  ےن ۔ نس رگج ۔۔  ”

 ۔ رمفڑا اھت
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اس ےن اانپ اکؿ ےتلسم وہےئ اہک ۔ “ اسےل اکؿ ےس ویکں ڑیھچ اھچڑ رکراہ ےہ ؟  ”

ایسـ ڑسک ےک انکرے فـ دفونں اکی دفرسے وک زچ رکےت وہےئ آ ے ڑبھ 

 ۔ رےہ ےھت

 

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ ںیہن ریتا اکؿ ریمی وبحمہب اگل ےہ ؟  ”  ۔ 

 

فـ اب “ ےھجت ھجم ںیم افر ریمی رہ زیچ ںیم اینپ وبحمہب ویکں اید آیت ےہ ؟  ”

 ۔ رکسماٹہ دابےئ اسحؿ ےک ےتپت رہچے وک د ھک راہ اھت

 

فـ ڑبڑباای اھت“ دنبہ ذماؼ وز  ہن رکے اب ۔۔۔ ےبریغت ااسنؿ ۔  ”  ۔ 
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رخفہی اکرل “ ہی ہنعط ہن دای رکف ، ریغت دنمفں یک ایلع لسن ےس قلعت ےہ ریما ۔  ”

 ۔ اھجڑے

 

 “ ۔ اےنپ ہنم ایمں وھٹم ”

 

 “ ۔ لج ڑککا ”

 

ونیہمں دعب رھگ  ااھچ اب ںیلچ رھگ ۔ ریمی اامں ےن دف اگلین ںیہ اکؿ ےک ےچین ہک ”

آےت وہ رھپ فیہ اس رہش فاےل دفتس یک دؾ نب رک اس ےک ےھچیپ ےھچیپ رھپےت وہ ۔ 

فـ اکلہ اس اسنہ“   ۔ 
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اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے “ ںیم اسنیھب وہں ایک ےسج دؾ یک رضفرت ےہ ؟  ”

 ۔ ۔ اسحؿ ےن داتن سیپ رک اےس داھکی

 

 وبحمہب یک رطح ہنم  الھےئ آ ے فـ اب رفیھٹ“ وھتڑا اس فتق اکنؽ رک رم اج ۔  ”

 ۔ آ ے لچ راہ اھت

 

اس ےک ڑبےتھ مدؾ وفرا رےک “ ںیم ركیبی ںیم اجراہ وہں اسحےن آاج؟  مت وز  ۔  ”

 ۔ ےھت ۔ فـ ایس راتفر ےس فاسپ اس ےک اپس آای اھت

 

 “ ؟ ركیبی ویکں ”

 

فـ اب ركیبی ںیم دالخ وہرےہ ےھت“ رعفـ ےک ےئل اچٹیلک ےنیل ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ رعفـ وکؿ ”

 

 “ ۔۔ ریمی زکؿ ”

 

اس ےن دنب یھٹم ہنم رپ رھک رک الگ اھکنھکرا“ امہ امہ ۔۔۔  ”  ۔ 

 

آري  ؿ ےک دیجنسہ وجاب رپ فـ رکسماای“ ریمڈ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

“ رھپ کیھٹ ےہ ۔۔ اچوہ وت اس ےک وچبں ےک ےئل وز  ےل ول عنم ںیہن رکفں ںو ۔  ”

داتن ےتسیپ وہےئ اسحؿ یک رطػ وتمہج وہالپ ںیم آري  ؿ اک رہچہ الؽ زپا اھت ۔ فـ   ۔ 
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اےس وھگرےت “ مت یھبک وز  ھچک وز  ہہک دےتی وہ اسحؿ !! رصػ اکنح وہا ےہ ۔  ”

 ۔ وہےئ فـ فاہں رےھک فلتخم ولازامت یک رطح وتمہج وہا

 

اسحؿ ےن دنكےھ ااکچےئ“ افہ رھپ اس ےک وشرہ ےک ےئل ےل ول ۔  ”  ۔ 

 

ےتھبچ وہےئ وساؽ رپ اسحؿ ےن تلجخ “ ںیم ولں ؟ اہمترے ےئل زرہ ینتک دقمار  ”

 ۔ ےس وھٹڑی اجھکیئ یھت

 

اس ےن وبلں رپ ایلگن ریھک ۔ فـ اب فاہں ڑھکے ڑلےک وک “ ںیم پچ اب ۔  ”

 ۔ آرڈر دے راہ اھت

 

_________________________:- 
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  اھت ۔ اکونں ںیم اب وز  اہدی یک آفازںی وگجن ریہ

 

 
 فـ آںیھکن ومدنے ڈیب رپ ل

ںیھت ، بل داوتنں ںیم دابےئ اس ےن کلپ یکپھج یھت یھبت یسک ےک اہھت اینپ اشیپین 

رپ وسحمس وہےئ ےھت ۔ سمل امونس امونس اس اھت ، وکیئ اس ےک امےھت رپ دابف ڈاؽ راہ 

 ۔ اھت ۔ فـ وکسؿ ےس آںیھکن ومدن ایگ اھت

 

 “ ۔۔۔۔۔ آیب ”

 

م ”
 
ج
ی 

 “ ۔۔۔۔ 

 

از اس ےک ےتپت دؽ وک اپین یک دنھٹی یتٹار رکفت آزیم آف“ آپ رپاشیؿ ںیہ ؟  ”

 ۔ ےس وگھب یئگ یھت
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 “ ۔۔۔ ( اویت ) اہں ”

 

 “ ؟ آپ اہدی اھبیئ ےس وز  ڑلے ںیہ ”

 

 “ ۔۔۔۔ اویت ”

 

افخ افخ ےس ےجہل ںیم اہک ایگ ، فـ رکسمادای اھت“ ربے آیب ےتنب اجرےہ ںیہ آپ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ویکں یئھب ”
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“ ڑلےت رھپےت ںیہ ۔۔ اےسی وکیئ رکات ےہ الھب ؟  رپاشیؿ وہےت ںیہ وت بس ےس ”

 ۔ اس ےن یفن ںیم رس الہای

 

م ”
 
ج
ی 

 “ ۔۔ وسری 

 

فـ دریھے ےس اابثت ںیم رس الہایگ ۔ “ اہدی اھبیئ وک وز  وسری ںیہک  ے ؟ ں ؟  ”

فـ اب رکسماےت وہےئ اس اک رس داب ریہ یھت ۔ فـ رپوسچ رظنفں ےس اےس د ھک راہ 

 ۔ اھت

 

فـ اس ےک وپےنھچ رپ “ یھبک ںیم الچ اجؤں ںیہک دفر وت مت ایک رکف یگ ؟ لمحم ارگ  ”

 ۔۔ اکی ےحمل ےک ےئل مھت یئگ یھت

ایعد ےن اس یک لکشم آاسؿ یک“ رفض رکف سب ۔  ”  ۔ 
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ںیم آےنیئ ںیم وخد وک دوھکیں یگ افر ابر ابر دوھکیں یگ ویکہکن ںیم فـ ااسنؿ وہں  ”

 افر ںیم اجیتن وہں آپ ےھجم وھچڑ سج ےس آپ بس ےس زایدہ تبحم رکےت ںیہ

اس ےک رپنیقی ےجہل رپ ایعد ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک “ رک ںیہک ںیہن اجںیئ  ے ۔ 

 ۔ دعمفؾ وہیئ یھت ۔ اس ےن دریھے ےس اس اک اہھت اےنپ اہوھتں ںیم ایل اھت

 

ںیم مت ےس اینپ تبحم اک ااہظر سب اکی ظفل ےس رکاپات وہں ۔۔۔۔۔ ایحمت )  ”

لمحم رکسمادی یھت ۔ فـ اخومیش ےس آںیھکن ومدن ایگ اھت ۔ “ زدنیگ ( ۔ ریمی 

اےس وس؟  اھت افر ڈریھ اسرا وس؟  اھت ۔۔ اجنےن رھپ یھبک ہی ومعق ےلم ہن ےلم بج اس 

 ۔۔۔۔ یک نہب اس ےک رساہےن یھٹیب وہ افر فہ دنین یک آوغش ںیم وہ

 

_________________________:- 
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فـ اےنپ رمکے ںیم “ ارٹنج گنٹیم البف ےب؟ ؾ ولوگں یک  ۔ ا؟ فہی ہہک ریہ ےہ  ”

دالخ وہا اھت بج اس ےک ےھچیپ یہ رعفـ ادنر آیئ یھت ۔ اس ےن ڑم رک ازہتساہی 

 ۔ رظنفں ےس اےس داھکی

 

“ اشدی دشہ ارفاد میٹ ےس اکنؽ دےئ اجےت ںیہ ۔ میٹ ںیم سب ںیم افر اہسین ںیہ ۔  ”

ے اےس د ھک راہ اھتفـ رمک رپ اہھت ابدنےھ آںیھکن ڑیکس  ۔ 

 

فـ انمنمیئ یھت“ رصػ اکنح وہا ےہ ریما آري  ؿ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن وگای ؟ ک ےس یھكم اڑایئ“ اکی یہ ابت ےہ ۔  ”  ۔ 
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اکی ابت ںیہن ےہ ۔۔۔ اےسی ںیہن رکف ؟ ں بج کت لمکم اشدی ںیہن وہیت  ”

اھکیآري  ؿ ےن کلپ کپھج رک اےس د“ بت کت ںیم افر ا؟ فہی میٹ ںیم ںیہ ۔   ۔ 

 

فـ دنكےھ ااکچ رک ڈیب “ افےک وسوچں ںو ۔ ایلگ ابر بج آفں ںو بت دںیھکی  ے ۔  ”

 ۔ رپ اھٹیب

 

 “ ۔۔ نکیل ”

 

رعفـ “ رعفـ ۔۔۔۔ ںیم ےن ہہک دای ؟ ں ایلگ ابر ابت رکںی  ے اس ابرے ںیم ۔  ”

 ۔ ےن ؟ ک ڑیکس رک اےس داھکی رھپ اجےن ےک ےئل ڑمی
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اسڈیئ لبیٹ رپ رےھک اسامؿ یک رطػ ااشرہ ایک وج فـ  اس ےن“ روک ہی  یتی اجف ۔  ”

 ۔ ركیبی ےس الای اھت

 

 “ ؟ ہی سک ےئل ”

 

فـ رکسمارک اےنپ وجےت ااتر راہ اھت ۔ رعفـ ےن وجش “ اچٹیلک اک ابتمدؽ ھجمس ول ۔  ”

 ۔ ےس خیچ امرےن ےک ےئل ہنم وھکال اھت رھپ ھچک اید آےت یہ اس ےن بل دنب ےئک

 

اس یک آفاز رپ آري  ؿ ےن رس ااھٹ رک اسےنم “  یھت فےسی ۔ اس یک رضفرت ںیہن ”

داھکی رگم فاہں وکیئ ںیہن اھت ، فـ اسامؿ تیمس رمکے ےس اغبئ یھت ۔ فـ اکلہ اس رس 

 ۔۔ اکھج رک سنہ دای اھت
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_________________________:- 

 

اےلگ یئک دؿ اس ےک تہب رصمفػ تہب زگرے ےھت ۔ ویوینریٹس ےک رکچ ، 

ونباےن ےک ےئل اکی ہگج ےس دفرسی ہگج اسرا دؿ ہی بس اکؾ رکےک اپوپسرٹ 

بج فـ رتسب رپ اتٹیل اھت بت اید آات اھت یئک دؿ وہےئگ ےھت اےس احرث ےس ابت ےئک ، 

اہدی ےس وز  ںیہن الم اھت فـ ۔ آج وز  فـ ویوینریٹس ےس فاسپ رھگ آراہ اھت بج 

 آای ۔ اریٹسگن اھتےم اس ےن
 
ج

من س

 اکی رظن ےشیش ےک اپر رظن آیت ومابلئ رپ یسک اک 

 ۔ ڑسک وک داھکی رھپ ومابلئ یک رطػ وتمہج وہا

 

ر  ےک ونسٹ ںیہ ؟ ارٹنج اچںیئہ ۔  ”

 

سٹ
 م
سی

“ آپ ےک اپس یب اڈی ےک رفٹس 

 رپ امےھت رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ ۔ اےس وز  آرخی دہعف اس ےن 
 
ج

من س

رعفـ ےک 
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رھپ ہن فـ رظن آیئ یھت ہن اس ےن ابوکلین ںیم ڑھکے وہرک اےس ےتكت وہےئ داھکی اھت 

 راکیرڈ رکےن اگل
 
ج

من س

 ۔ ےنلم یک وکشش یک یھت ۔ رہگی اسسن ےل رک فـ فاسئ 

 

ونسٹ ریمے اپس ںیہ رگم ریمے رھگ ںیہن اہدی ےک رھگ ںیہ ۔ ارگ مت فٹی رکول  ”

وھتڑا وت ںیم لک الدفں ںو اوز  اےنپ رھگ اجراہ وہں ۔۔۔۔ ای اکی اکؾ رکف اہدی ےس 

 ےتجیھب یہ دفرسی رطػ ےس اٹگنپئ وہےن یگل “ دے اجےئ ںو ںیہمت ۔  وہک فـ
 
ج

من س

 ۔ یھت

 

اس ےن ومابلئ ڈشی وبرڈ رپ رھک رک یلین آںیھکن ڑسک رپ “ کیھٹ ےہ رکشہی ۔  ”

 ۔ رموکز یک ںیھت
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ایسـ ومہار ڑسک افر اس رپ دفڑیت ںوڑي  ں ، اینپ اینپ زنمؽ یک رطػ رفاں دفاں 

فاہں وموجد ااسنؿ سک رطػ اجرےہ ےھت وکؿ یس زنمؽ  ااسنؿ ۔ وکؿ اجاتن اھت ہک

 ؟ سک یک یھت ؟ سک اک رفس ابیق اھت

وسوچں ےن ادکیؾ اس رپ ہلمح ایک اھت ۔ فـ دریھے دریھے وسوچں یک رف ںیم ہہب 

 ۔ راہ اھت

نیت دؿ دعب فـ فےسی وز  اہیں ےس اجراہ اھت ۔ تہب دفر اہنت یسک ایبنج کلم ںیم 

اہجں اس ےن اینپ زدنیگ ےک دف اسؽ زگارےن ےھت ایبنج ولوگں ےک درایمؿ  ۔۔ 

 

_________________________:- 

 



Novelnagri 935 

فـ ےلھچپ دس ٹنم ےس اؿ رک رس رپ ڑھکا یہی وساؽ “ رشؾ آیت ےہ مت ولوگں وک ؟  ”

رکراہ اھت ۔ اتکب ںیم ہنم دےئ اصحل ےن اےس رظنادناز رک؟  رتہب اھجمس ۔ ااشتحؾ 

اےس داھکی رھپ فاسپ ومابلئ رپ گل ایگےن ومابلئ ےس اکی رظن ااھٹ رک   ۔ 

 

افےک ںیم اانپ وساؽ درہاات وہں ؟ رشؾ ریغت ایح ای ھچک وز  ؟ وھتڑی یس وز   ”

اس ےن اصحل ےس اتکب یٹپھج یھت ۔ فـ الملت رک رہ ایگ“ ابیق ےہ مت دفونں ںیم ؟   ۔ 

 

رک ےنہک  اصحل ےک پت“ اہں ےہ تہب زایدہ ےہ اب وکب دلجی ایک رک؟  ےہ اس اک ؟  ”

 ۔ رپ آري  ؿ ےن رہگی اسسن یل
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کیھٹ ےہ وت ںیم ہی ہہک راہ اھت ہک مت دفونں سیت اسؽ ےک وہےئگ وہ مت ےس  ”

وھچوٹں یک اشدایں وہیئگ ںیہ رگم مت دفونں ےبریغت نب رک اوز  کت اینپ اتکوبں 

فـ دمھ ےس وصےف رپ اھٹیب“ افر اینپ اجب ںیم رمے وہےئ وہ ۔۔۔   ۔ 

 

اصحل ےن اس یک ولعمامت ںیم “ ؽ اک وہں افر ااشتحؾ سیچپ ۔۔ ںیم ابسیئ اس ”

 ۔ ااضہف ایک

 

وج وز  ےہ رعفـ رصػ ااھٹرہ اسؽ یک ےہ افر اس اک اکنح وہایگ ےہ مت ولگ  ”

وبڑےھ وہےئگ وہ رگم اشدی اک وکیئ اچسن ںیہن ےہ ۔ اکی ریما ڑبا اھبیئ ےہ وج اےنپ 

فرسے ےن اتکوبں ےس اکنح زپوھاایل ؟ اکؾ قشع اک رف؟  اوز  کت رف راہ ےہ افر د

آري  ؿ ےک نیگنس ازلاامت رپ اؿ دفونں اک ہنم ریحت ےس الھک“ ےہ ۔   ۔ 
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“ اہمترے دامغ رپ وچٹ آیئ ےہ ایک ؟ بک ےس کب کب ےئک اجرےہ وہ ۔۔۔  ”

 ۔ ااشتحؾ ےک ےنہک رپ اس ےن دیجنسیگ ےس اےس داھکی

 

افر اصحل یک ینگنم ۔ چب ےک داھکف مت اہمتری وت وچب اس ابر اشدی رکفارک یہ اجؤں ںو  ”

اصحل ےن اپس زپا نشک اس ےک ہنم رپ امرا اھت“ دفونں ذرا ۔   ۔ 

 

 “ ۔ اانت وشؼ ڑچھ راہ ےہ وت اینپ رکفاول ”

 

ںیم ویکں یسک اک ربا وسوچں اھبیئ ؟ یسک دؿ ااچکن یسک ایبنج رسزنیم رپ رماج؟   ”

س ےن وصعمتیم ےس اتفس ا“ ےہ ریمے دعب اس ےباچری اک ایک وہںو الھب ؟ 

 ۔ ےس رس الہای

 



Novelnagri 938 

رکیل وکباس ولچ اب ولکن یلہپ رفتص ںیم ۔ اہیں یج ومػ رمراہ ےہ اےس اشدی  ”

اصحل ےن ٹپھج رک اانپ ؟ فؽ ااھٹای“ یک زپی ےہ ۔   ۔ 

 

اھبڑ ںیم ایگ یج ومػ اہمترا ۔ االسؾ آابد ںیم فـ ڑچںیلی اہیں ہی وھبت ، اایتشؼ  ”

 “ ۔ ادمح ےک دویاےن اسرے

 

ااشتحؾ ےن ےبزار وہرک اہک“ اصحل دف رفےپ اکوٹ اس یک وضفؽ وکباس ےک ۔  ”  ۔ 

 

فـ اےس امرےن ےک ےئل ااھٹ اھت ۔ ااشتحؾ ےن اےنپ اچبف “ اےب اسےل ریتی وت ۔۔۔  ”

 ۔ ےک ےئل نشک آ ے ایک اھت ۔ اصحل اب زمے ےس اؿ دفونں یک گنج د ھک راہ اھت

راہ اھت ، اچدن یک رفینش امدنن زپی ریہ یھت اشدی فـ ابرہ آامسؿ رپ ادنریھا رہگا وہات اج

 ۔۔۔۔۔ وز  کھت راہ اھت ۔۔ داین ےس ، داین ےک ولوگں ےس ۔۔۔ ےنکمچ ےس
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_________________________:- 

 

 “ ۔ ںیم آپ ےس ااجزت انیل اچاتہ وہں ”

 “ ۔ ںیم ںیہمت رفانک اچاتہ وہں ”

 “ ۔ ریمی وخاشہ ھجمس ںیل ”

ھجمس ولریمی وبجمری  ”  “ ۔ 

 “ ۔۔۔۔ اج؟  رضفری ےہ ”

 “ ؟ ولٹ رک ہن آےئ وت ”

 “ ۔ فدعـ راہ آپ ےس آفں ںو افر رضفر آفں ںو ”

 “ ؟ ارگ ریمی زدنیگ اینت یہ وہیئ وت ”

 “ ۔۔۔ اباب زیلپ ”
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 “ ۔۔۔۔۔ سب اس وساؽ اک وجاب دے دف ”

فـ “ وہات ۔ رھپ مہ اس اہجؿ ںیم ںیلم  ے اہجں ڑھچبےن اک وساؽ یہ دیپا ںیہن  ”

 ۔ من آوھکنں ےس اےس د ھک رےہ ےھت ، فـ رس اکھجےئ ڑھکا اھت

فـ آ ے ڑبھ رک اےس ےلگ ےس اگل ےئگ ےھت ، فـ اؿ ےک “ مت تہب دضی وہ ۔  ”

 ۔ دنكےھ رپ اینپ اشیپین اکٹ رک اانپ رہچہ اپھچ ایگ اھت

فـ اجراہ اھت دنکا ںی اوز  کت ایس وخػ ےک زری اسےئ تسس رفی ےس لچ ریہ 

 ۔۔۔ ںیھت

 

_________________________:- 

 

اس ےن ےتگیھب راسخرفں ےس یفن ںیم رس الہای “ آیب آپ اےسی ںیہن رکںی  ے ۔  ”

 ۔ اھت ۔ اکی افر ااحتمؿ رشفع وہا اھت
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لمحم دوھکی بس اجےت ںیہ زپےنھ ےک ےئل ںیم وز  اجراہ وہں ، آاجؤں ںو ؟ ں  ”

ےس اھتام اھتاس ےن آ ے ڑبھ رک اےس دنكوھں “ دلجی ۔   ۔ 

 

اس ےک ہنم “  ںیہ زپھ ںیل ؟ ں ، ںیم ےسیک روہں یگ آپ ےک ریغب ؟ آیب زیلپ ۔  ”

ےس یکسس یلکن یھت ، آںیھکن الؽ وہریہ یھت ۔ طبض ےک دنبنھ ےک وٹےتٹ یہ فـ 

اس ےک ےنیس ےس گل رک رفدی یھت ۔ فـ اخومیش ےس اےس وخد ےس اگلےئ ڑھکیک 

ے یگل یھت ےس اھجےتکن اچدن وک کت راہ اھت

 

 ھگلن
ی

۔ یلین آوھکنں ںیم یمن رطقہ رطقہ   ۔ 

کیھٹ یہ وت اہک اھت اہدی ےن فـ اکی اےنپ یک اخرط بس وک فیلکت دے راہ اھت ۔۔۔ فـ 

 ۔۔ بس وک رال راہ اھت
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ںیم ہشیمہ رہ ےحمل اہمترے اپس روہں ںو لمحم ! مت ےھجم الب؟  ںیم وفرا احرض  ”

رسوگیش ےک ادناز ںیم ےتہک وہےئ اس ےن “ وہاجفں ںو فدعـ ےہ ریما مت ےس ۔ 

 ۔ لمحم یک اشیپین رپ وبہس دای اھت

 

فـ یفن ںیم رس الہیت لسلسم رف ریہ یھت“ تہب ربے ںیہ آپ تہب ربے ںیہ ۔  ”  

 ۔

 

ےجہل “ ارگ مت وییہن رفیت رںیہ وت ںیم فاہں وکسؿ ےس ںیہن رہ اپؤں ںو ایر ۔۔۔۔  ”

 ۔ ںیم ربوسں یک نکھت وٹٹ رک ارھبی یھت

 

وت تم اجںیئ ؟ ں ۔۔۔ بس اجےت ںیہ رگم اؿ بس ےک ےھچیپ لمحم ںیہن وہیت ۔  ”

اس یک آفاز دیمیھ زپریہ یھت ۔ رہچہ ددنھال وہےن اگل اھت ۔ “ رک اجںیئ آیب ۔ 
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رات یک ایسیہ اس رظنم وک اینپ ٹیپل ںیم ےل ریہ یھت ۔ اچدن کھت رک ابدولں ےک 

رہگا وہات ادنریھا اس رظنم رپ لمکم وطر رپ ےھچیپ اپھچ اھت ۔ دریھے دریھے رات اک 

اغبل آاکچ اھت ۔ فاہں اب ھچک ںیہن اھت وساےئ یسک یک ویکسسں ےک ۔ یکلہ وہیت 

ٹ ا ں ، ےتہب آرگ  افر یسک یک تسس زپیت دنکا ںی
سک
س

 ۔۔۔ 

 

_________________________:- 

 

افر احرث وک ہی نیت دؿ ےسیک زگرے ےھت اےس ہتپ یہ ںیہن الچ اھت ۔ لمحم ، اہدی 

ےسیج ےسیت فـ انمےن ںیم اکایمب راہ اھت ۔ آج اشؾ اس یک دنلؿ ےک ےئل الفٹئ یھت 

۔ فـ بس رقتةی آدےھ ےٹنھگ ےلہپ ارئیوپرٹ چنہپ ےکچ ےھت ۔ اؿ بس ںیم اےس یسک 

یک ریغوموجدیگ ربی رطح ےس کٹھک ریہ یھت ۔ فـ اچہ رک وز  رعفـ وک اےنپ اجےن اک 

س ےس یف ااحلؽ رھگ ںیم ےس یسک اک راہطب ںیہن اھت مک از مک اےس وت ںیہن اتب اپای اھت ۔ ا
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یہی اگل اھت ۔ افر اب اجےن ےس دنپرہ ٹنم ےلہپ اس ےن اچاہ اھت ہک اکش ںیہک ےس فـ 

 ۔۔۔۔ آاجےئ

 

ے وہےئ یسک رجمؾ یک رطح دیمیھ آفاز ںیم اےس “ اہدی ۔  ”

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

اس ےن وہٹن 

یک وکشش رکےت وہےئ افخ افخ اس ہنم ومڑااکپرا ۔ اہدی ےن اےس رظنادناز رکےن   

 ۔

 

اس ےن امؿ افر ےباچریگ ےس اہک اھت ۔ اہدی یک ربداتش “ ایر وت وت اےسی ہن رک ۔  ”

 ۔ وجاب دےنی یگل

 

فہ اکی دؾ اس ےک ےلگ گل ایگ اھت ۔ ایعد ےن رکسماےت “ تہب ڑبا دگاھ ےہ وت ۔  ”

 ۔ وہےئ اےس وخد ںیم اچنیھب اھت
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فہ من آفاز ںیم اس ےک اکؿ ںیم ہہک راہ اھت “ادناھ دگاھ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےس اگل وہےت وہےئ فہ ڑبڑباای ۔ ایعد ےن داںیئ اربف ااھٹ رک “ دضی دگاھ ۔  ”

 اےس داھکی ۔ اہدی اس یک رظنفں اک وہفمؾ ےتھجمس وہےئ من آوھکنں ےس سنہ دای اھت

 ۔

 

س ےن اہدی ےک ا“ ومےٹ وت اےسی رفےئ ںو وت ریمی نہب وک وکؿ اھبنسےل ںو ۔  ”

 ۔ ٹیپ رپ اکم امرےت وہےئ اہک

 

اس ےن رس ےتکٹھج وہےئ اویلگنں ےک وپرفں ےس اےنپ آرگ  “ ںیہن رف راہ ںیم ۔  ”

 ۔ اصػ رک؟  اچےہ
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اس ےن اتدیئ اچیہ“ لمحم اک ایخؽ روھک  ے ؟ ں ۔  ”  ۔ 

 

ایعد ےن یفن ںیم رس الہای“ ںیہمت ےنہک یک رضفرت ےہ ایعد ؟  ”  ۔ 

 

فہ رکسماای ۔ رھپ مدؾ  چنی رپ رس “ بس ےس اےھچ اھبیئ وہ اجاتن وہں ۔ مت اس ےک  ”

 ۔ اکھج رک یھٹیب لمحم یک رطػ ڑباھےئ

یسک ےک اےنپ ربارب ںیم ےنھٹیب رپ اس ےن رس زمدی اکھجایل ۔ ںیہک آوھکنں ےک آرگ  

 ۔ د ھک ہن ےئل اجںیئ

 

م ںیم مت ےس تہب تبحم رکات وہں ۔ ارگ تبحم یک وکیئ  ”
 
ج
ی 

دح ےہ وت ںیم مت ےس اجمن 

اس ےن رنیم ےس تبحم رھبے ےجہل ںیم “ تبحم ںیم آرخی دح وز  اپر اکچ وہں ۔ 
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اہک اھت ۔ فہ اینپ تبحم وک وخد ےس وز  اپھچےن فاال اینپ نہب ےس تبحم اک ااہظر رکےت 

ا  ںیہن اھت

 

کٹ
 ھ
ج
 ھ
ج

 ۔۔۔ وہےئ 

 

اتن اایحلت وہ ۔ مت ریمے ےئل تہب اخص وہ ، ویکہکن مت ریمی لک داین وہ ۔ مت  ”

فہ اشدی زمدی وز  ھچک اتہک رگم لمحم ےک اس ےک دنكےھ رپ رس “ مت تبحم نم وہ ۔ 

 ۔ رےنھک افر اس ےک آرگ فں ےک ےنہب ےک ااسحس ےن اےس اخومش رکادای

 

اس یک رشٹ وک لمحم ےک ےتہب آرگ  وگھب “ آیب ےسیک روہں یگ آپ ےک ریغب ؟  ”

 ۔ رےہ ےھت

 ؟  ںیہن اجاتن اھت ہک ےسیک رےہ ںو فہ اینپ نہب ےک ریغباس وساؽ اک وجاب وت فہ وز 
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اہمترے اسھت اہدی ےہ ، وھپھپ ںیہ افر ویفس الکن وز  ںیہ ۔ افر اب وت اہمتری  ”

   ں وز  ںیہ ۔ 
 
ہی ےتہک وہےئ اس ےک رہچے رپ وکیئ اترکی اسہی “ اینت اسری آب

وز  رہ فتق رہ ہگج اہمترے ےئل مت ایلیک ںیہن وہ لمحم ! اہمترا اھبیئ ایعد ” رہلاای ۔ 

وموجد وہںو ۔ ےلھب امہرے درایمؿ ولیمں اک افہلص یہ ویکں ہن وہ ، ںیم اہمترے 

اس ےن لمحم ےک اہھت اےنپ اہوھتں ںیم ےئل ےھت ۔ رنؾ الممئ “ اپس وہں ۔۔

 ۔۔۔۔ وھبرے اہھت یسک یک اید دال ےئگ ےھت

 

فر وھپھپ ےک ےئل افرآپ دلج فاسپ آںیئ  ے ۔ ریمے ےئل ، اہدی اھبیئ ا ”  

 ۔۔۔۔۔

اس ےن رک رک ایعد ےک رہچے رپ وکیئ اترث التش رک؟  اچاہ “ افر اھبوز  ےک ےئل ۔ 

 ۔ رگم فاہں فہ فےسی یہ رنیم ےس اےس د ھک راہ اھت
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اس ےن اتدیئ اچیہ“ آںیئ  ے ؟ ں ؟  ”  ۔ 

 

ای ۔ اس ےن آ ے ڑبھ رک اس یک اشیپین رپ وبہس د“ بج ، ےسیج ، اہجں مت وہک ۔  ”

لمحم من آوھکنں ےس رکسمادی ۔ وکؿ اجےن اب بک فہ اس سمل وک وسحمس 

 ۔ رکے ےکس یگ

 

اس ےن رکسماےت وہےئ “ اوھٹ اب وھپھپ ےک اسےنم اسڈیئ ینیل ےہ اھبیئ یک ۔  ”

اانپ اہھت اس یک رطػ ڑباھای ۔ لمحم ےن اکی افخ یس اگنہ اس رپ ڈایل رھپ اس اک اہھت 

 ۔ اھتؾ رک ڑھکی وہیئ

 

لمحم ےن اس ےک اسھت ےتلچ وہےئ االطع دی“  دضی ںیہ آپ ۔ تہب ”  ۔ 
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 ۔ رگم مت تہب وصعمؾ افر ایپری وہ ریمی نہب ”

And I am sure , you are the one who make me smile , 

and for whom I smile with pure heart my little 

princess ! 

I love you dear sister , You are queen of my heart . ” 

وکیئ اانت ایپرا ےسیک وہاتکس ےہ ، افر رھپ اسرے اک اسرا ےسیک وہاتکس ےہ ؟ ہی ابت ایعد 

 ۔ وک دےتھکی وہےئ آج یلہپ ابر اس ےن وسیچ یھت

 

اس ےن “ وھپھپ الفٹئ اک اٹمئ وہا اچاتہ ےہ ، اخدؾ ااجزت ےنیل احرض وہا ےہ ۔  ”

 ۔ ادب ےس اسنخ ء ےک آ ے رس اکھجای
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اوہنں ےن یگفخ “ ایک رفؼ زپات ےہ ؟ رکین وت مت ےن اینپ یہ ےہ ۔  ااجزت ےس ”

 ۔ ےس اس ےک ابولں رپ اہھت ریھپےت وہےئ اؿ یک رنیم وسحمس رک؟  اچیہ

 

اس ےن آ ے ڑبھ رک “ وھپھپ ؟ راض وت ہن وہں ، اےسی رتصخ رکںی یگ ےٹیب وک ؟  ”

 ۔ اںیہن وخد ےس اگلای اھت

 

اوہنں ےن اس یک “ اماتن ںیہمت اینت دفر ےنجیھب وک ۔  ےٹیب وہ ؟ ں ایک رکفں دؽ ںیہن ”

 ۔ اشیپین وچےتم وہےئ اہک

 

اس ےن نیقی دالےت وہےئ “ فاسپ آرک بس کیھٹ رکدفں ںو ۔ آیئ رپاسم ۔  ”

 ۔ اہک رھپ ربارب ںیم ڑھکی لمحم وک داھکی
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افر دںیھکی یتٹیتٹ اینپ اجؿ ےس ایپری نہب آپ ےک وحاےل رکےک اجراہ وہں ۔ ”

لمحم ےن اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی ۔ ابدولں “ تہب ایخؽ رانھک ےہ آپ ےن ۔  اس اک

ےک اسےئ ںیم ڑھکا ، وہا وک اےنپ ابولں ےس ےنلیھک یک ااجزت دے رک ، یلین آوھکنں 

وک اسنخ ء ےک رہچے اک وطاػ رکفاےت وہےئ فہ اس یک افحتظ یک نیقی داہین رک؟  

 ۔ اچہ راہ اھت

 

اس ےن رکسماےت وہےئ یفن ںیم رس الہای“ ےہ ایعد ؟ ںیہمت ہی ےنہک یک رضفرت  ”  

 ۔

 

اس ےن “ نہب ےہ ؟ ں ایک رکفں دؽ اس یک وخویشں یک نیقی داہین اچاتہ ےہ ۔  ”

اسنخ ء ےک یہ ادناز ںیم اہک وت فہ رکسمادںی ۔ ایعد ےن رکسماےت وہےئ لمحم وک داھکی 

 ۔ وج رس اکھجےئ ، وہٹن ےچنیھب آرگ  رفےنک یک وکشش رکریہ یھت
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اس “ ارگ مت ویں رففیگ وت لمحم اہمترا اھبیئ فاہں یھبک وخش ںیہن رہ اپےئ ںو ۔  ”

 ۔ ےن آ ے ڑبھ رک اس ےک آرگ فں وک اینپ اویلگنں ےک وپرفں رپ انچ اھت

 

اس ےن الچن وہٹن داوتنں ےلت داب رک “ آپ اجںیئ ، ںیم اھبنسؽ ولں یگ وخد وک ۔  ”

اھبیئ ںیہ ؟ ں آپ ڑھچبےن اک ایخؽ یہ ” اینپ ویکسسں وک رفےنک یک وکشش یک ۔ 

اجؿ اتیل اھت اب وت ڑھچب رےہ ںیہ وت دؽ رپ ایقتم اک اس امسں ےہ ۔ رگم آپ یک وخیش 

ایعد ےن آ ے ڑبھ رک اےس وخد ےس اگلای اھت ۔ ھچک افےلص رپ “ ںیم وخش وہں ۔ 

 ۔ ڑھکے اہدی یک آںیھکن اس رظنم وک دےتھکی وہےئ من وہیئ ںیھت

 

 وہےکس وت اےنپ ؟ القئ ےٹیب وک اعمػ رکدںی افر ہی ہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اباب ےس انہک ”

اس ےن لمحم ےک اکؿ ںیم رسوگیش یک یھت“ اںیہن آج اہیں وہ؟  اچےئہ اھت ۔   ۔ 
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اس ےن اپس زپا اانپ ڈنیہ ریکی ااھٹای اکی اولدایع اگنہ بس رپ ڈایل “ یف اامؿ اّللّ ۔  ”

۔ ایعد ےن اس یک اگنوہں اک اعتبق ایک ۔ ۔ لمحم ےن وچکن رک ےھچیپ ڑم رک داھکی 

 ۔ دفونں یک اگنںیہ یلم ںیھت

 لمحم ےن ااظتنر اک اہک ، اس ےن ااکنر ایک ۔ ارگ یسک ےن آ؟  وہات وت اب کت آاکچ وہات

 ۔۔۔

 

لمحم ےن ااجتل یک یھت ۔ اس ےک ڑبےتھ مدؾ اکی لپ وک ےمھت“ آیب !  ”  ۔ 

 

افر رھپ فہ الچ ایگ ۔ رظنفں “ رک؟  اچاتہ ۔ ایحمت ! فتق وہایگ ےہ ۔ ںیم دری ںیہن  ”

ےس افلھج وہایگ ۔ اپچن ٹنم ، دس ٹنم افر رھپ دنپرہ ٹنم ۔ لمحم ےن استک 
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ڑھکے اہدی افر اسنخ ء وک داھکی وج اگنںیہ اس راےتس رپ اکٹےئ ڑھکے ےھت اہجں فہ 

 ۔ ڑھچب ایگ اھت ۔ اس ےن ڑم رک اکی اگنہ دایلخ درفازے رپ ڈایل

دعب رعفـ ںوڑی یک رےتک یہ وفرا ےچین ارتی افر یھبت اس ےن اکی کیھٹ سیب ٹنم 

اہجز وک اڑاؿ رھبےت داھکی اھت ۔ اس ےک رس ےک ابلکل افرپ ےس فہ اہجز زگرا اھت ۔ 

ے یگل یھت

 

 ھگلن
ی

 ۔ اجنےن ویکں اسںیسن ےنمھت ںیگل ۔ آوھکنں ںیم یمن 

رک ربافؿ من آامسؿ رپ اڑاؿ رھبات اہجز افر اےس ںیتکت اقنب ےس اھجںیتکن ڈا

 !! ۔۔۔ آںیھکن

 

ایخؽ یہ وہانلک اھت ، دؽ ےبرقار اھت دامغ ولفمج افر فتق “ فہ اجاکچ اھت ۔  ”

 ۔ ۔۔۔۔ فہ مھت ایگ اھت
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ریمی زدنیگ رپ ارگ اتکب انھکل اچوہ وت اس ےک دف اوباب رانھک ۔ " مت ےس ےلہپ " ، " مت 

دعب رسابےس دعب " ۔ انھکل ہک مت ےس ےلہپ ؟ آانشیئ افر مت ےس   ! 

اس ےک اجےن ےک دعب اکی اکی ڑھگی رعفـ ایعد رپ ربوسں یک رطح اھبری وہےن 

 ۔۔۔۔ فایل یھت

 

_________________________:- 

 

؟ رظنی مہ آپ وک اتبےت ںیلچ ہک آج اشؾ دنلؿ ےک ےئل رپفاز رھبےن فاال اہجز  ”

ے یہ انجن ںیم رخایب یک فہج ےس رگایگ 

 

کلن

 

ي
نچک ںیم “ ےہ ۔ رشمیق اضفیئ دحفد ےس 

اپین یتیپ رعفـ ےک اہھت ےس الگس وھچاٹ اھت ۔ فـ ہنم رپ اہھت رھک رک وفرا ابرہ یک رطػ 

آیئ یھت ۔ الفجن ںیم بس الی یس ڈی رپ رظنںی اکٹےئ ڑھکے ےھت اہجں ارکنی 

 ۔ زمدی الیصفتت دے ریہ یھت
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ےن ڑم رک رعفـ اراغمؿ یک دیب دیب یس آفاز رپ بس “ ایعد ایس اہجز ںیم اھت ؟ ں ؟  ”

وک داھکی اھت وج ےبینیقی ےس الی یس ڈی یک رفنش ارکسنی وک د ھک ریہ یھت ۔ آںیھکن 

 ۔ اینپ ہگج ےس وھتڑی یس لیھپ رک ڑبی وہیئگ ںیھت

 

رسوگیش ےک ادناز ںیم ڑبڑباےت وہےئ فـ افرپ یک رطػ اھبیگ یھت “ اعدی ۔۔۔  ”

 ۔  ادکیؾ لچلہ چم یئگ یھت۔ اراغمؿ اب احرث اک ربمن الم رےہ ےھت ۔ وحیلی ںیم

اےنپ رمکے اک درفازـ دنب رک فـ درفازے ےک اسھت گل رک ڈنھٹے خی رفش رپ ھٹیب 

 ۔ یئگ یھت ۔ آوھکنں ےس آرگ  الب الب رک ےنہب ےگل ےھت

 

 “ ۔ اجےن فاےل ولٹ رک ںیہن آےت ”
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اس ےک ہنم ےس یکسس یلکن یھت ۔ ونٹھگں “ مت تہب ڑھکفس افر اڑکف ااسنؿ وہ ۔  ”

 ۔  رس اکٹےئ فـ ویکچہں ےس رف دی یھترپ

 

ںیم الچ وز  اجؤں وت اجںیہن اپفں ںو ۔۔ ھچک رکدار ارم وہاجےت ںیہ ںیم وز  وہایگ  ”

اس ےن درفازے یک تشپ “ وہں ۔ ںیم الچ وز  ایگ وت ایدفں ےس ںیہن اجؤں ںو ۔ 

 ۔۔ رپ رس اکٹای اھت ۔ آںیھکن یتخس ےس یچیم ںیھت

 

 ، زدنیگ ریتا وہ رقض ادا

 ۔۔ اسسن ریمی وہ ھجم ےس دجا

 ، وخاب ےھت ریمی آوھکنں ںیم

 ۔۔۔ آرگ  نب رک ہہب یہ ےئگ
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_________________________:- 

 

 ۔ ےنہک دںی ہک رماج؟  اچاتہ وہں

 ؟ اےنپ بج اےنپ وہرک وز  ےلچ اجںیئ وت اںیہن ایک ےتہک ںیہ

 ھک رک ااسنؿ وک اانپ ںیم مج راہ وہں ۔۔۔ ولگ ےتہک ںیہ مت اےنت رسد وہ ہک ںیہمت د

 ۔ آپ اتمج وہا وسحمس وہات ےہ

ریمی آںیھکن یلین ںیہ ، ریمے امےھت رپ دیسھ ںیم اجات اشنؿ ریمے ایھبکن امیض 

 ۔ اک وگاہ ےہ افر ںیم رسفاویئر وہں

 ، ےبفیک اس اک رسفر وہں

 ۔۔ ہک ھجمس ںیم آ؟  احمؽ ےہ
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اہسرا ےئل وگتفگ رکات ایعد آیدنییلین آںیھکن اچدن رپ اکٹےئ اچدن ےس انب اافلوظں اک   

 ۔۔

 ، مت اینپ رشوطں رپ لیھک ولیھک ںیم ےسیج اچوہں اگلفں ابزی

 ۔۔۔ ارگ ںیم اتیج وت مت وہ ریمی ارگ ںیم اہرا وت ںیم اہمترا

 

 ۔ ڑھکفس ااسنؿ رکسما وت دای رکف

 ! ریمے رکسماےن ےس کلم اک رقہض ںیہن ارت؟  آیدنی اصبح

رم رک اتیج وہں ںیم رفز اتیج وہں افر رم  ۔۔ 

 ، فـ وج ریمے وخاب ےھت آامسں

 ۔۔ یھبس وہقہقں یک رظن وہےئ
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ھچک رکدار ارم وہاجےت ںیہ ںیم وز  وہایگ وہں ، ںیم ایعد آیدنی وہں آپ اینت 

 ۔ دلجی ےھجم ںیہن الھب  ےتک

اؿ ےک ےئل ںیم رمایگ اھت آج بس ےک ےئل رمایگ وہں ۔۔ ریمی اہکین اک ااتتخؾ 

 ۔۔۔ وہا اچاتہ ےہ

 ، ہی ںیم وہں ، ہی زنیم ےہ ، فـ کلف ےہ

 ۔۔۔۔ مہ ںیم ےس وکیئ اکی وٹٹ رک دشت ےس رگے ںو

 

یلین آںیھکن ، ؟ ک رپ اکٹ ہمشچ ، امےھت رپ دیسھ ںیم اجات اشنؿ ، بل داوتنں ںیم 

 ۔ دابےئ فـ دریھے ےس رکسماای اھت

Beauty lies 

Within your eyes 

I can't speak 
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Of what I seek 

Its mystery 

A majesty 

No purpose seems 

To fit dreams 

Beneath the lid 

Your eyes hid .... 

 

اےس آپ آاسین ےس ںیہن وھبؽ  ےتک ۔۔۔۔۔ آپ اےس وھبؽ یہ ںیہن اپںیئ  ے 

 ! ۔۔۔ فـ ایعد آیدنی ےہ اداس اہجں اک اطلسؿ

 

 ، ادایس یک ایسیہ ںیم ملق ڈوب رک



Novelnagri 963 

اطلسؿ ھکل ڈاالںیم ےن اےس اداس اہجؿ اک   ۔۔۔ 

_________________________:- 

 

 

درفازے رپ دکتس وہےن رپ اس ےن دنین ےس وبلھج آںیھکن وھکیل ںیھت ۔ ڑھکیک 

ےس آیت زیت رفینش رپ آںیھکن اکی ےحمل ےک ےئل دنھچای یئگ ںیھت ۔ رات فـ وییہن 

رفےت ۔ درفازے ےس گل رک ھٹیب رک رفےت رفےت وس یئگ یھت ، ایعد ےک ےئل رفےت 

 ؟ رگم ایعد

ذنہ ںیم آےت وساہیل اشنؿ رپ فـ وفرا اھٹ ڑھکی وہیئ یھت ۔ آوھکنں وک زیتی ےس 

الم افر دلجی ےس درفازـ وھکال ۔ اسےنم ڑھکے ویعش وک د ھک رک دنکا ںی ادکیؾ زیت 

وہیئ ںیھت ۔ فـ دھک ےس اےس د ھک رےہ ےھت ۔ وجڑے ںیم دنبےھ ابؽ وج لکن لکن 

ؽ رےہ ےھت ، الؽ آںیھکن نج ںیم یمن رھپ ےس ریتےن یگل رک رہچے ےک رگد وھج
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یھت ۔ الؽ وہیت ؟ ک وک ڑیکسےت وہےئ فـ درفازـ وھکؽ ےک اسڈیئ رپ وہیئ ۔ ویعش 

 ۔ اخومیش ےس ادنر آےئگ

ڈیب رپ ھٹیب رک اےس اےنپ اپس البای ۔ فـ ںوولں رپ رگےت آرگ  اصػ رکیت اؿ ےک ربارب 

 ۔ ںیم یھٹیب یھت

 

نیگمغ ےجہل افر رھپ اؿ “ ا ےھجم اس ےک ےئل تہب دھک ےہ رعفـ ۔ وج ھچک وز  وہ ”

 ےک اافلظ اس یک اجؿ اکنےنل ےک ےیل اکیف ےھت ۔ ریہ یہس ادیم وز  دؾ وتڑ یئگ یھت

 ۔

 

ہنم ےس یکسس یلکن یھت ۔ فـ اخومیش “ اباب فـ ۔۔۔۔۔۔ اےسی ےسیک اجاتکس ےہ ؟  ”

ااجزت دے ےئگ ےھت ےس اس اک رس اےنپ ےنیس رپ رھک رک اےس رفےن یک  ۔ 
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آرگ  ےھت وج رگؾ ایسؽ یک رطح آوھکنں ےس رگرےہ ےھت ، ایکسسں ںیھت وج 

رمکے ںیم اھچیئ اخومیش وک ےبنیچ رکریہ یھت ۔ دؽ اھت وج رہ زگرےت ےحمل ےک 

اسھت تسس زپراہ اھت ۔ زتپ یھت ، وٹےٹ یتٹےٹ ےب رطب اافلظ ےھت وج اےس اکپر 

اتیل ۔۔ اکش فـ اس ےک ومغں وک  ٹیم اتکس ۔۔۔۔ رےہ ےھت ۔ اکش فـ ہی رظنم د ھک 

 ۔۔۔۔ بس وخاںیشہ ںیھت ادوھری وخاںیشہ یھبک ہن وپری وہےن فایل

 

اس ےک آرگ  بج مدرے مھت ےئگ وت ویعش ےن اس یک اشیپین رپ “ افر رف؟  ےہ ؟  ”

 ۔ وبہس دےتی وہےئ وپاھچ اھت

 

ڑلےنکھ ےگل ےھتاکی ابر رھپ آرگ  ںوؽ رپ “ تہب اسرا رف؟  ےہ اباب ۔  ”  ۔ 
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اس ےک اہوھتں وک اھتؾ رک اےس “ نکیل اب سب رکف ۔ ابت ونس ریمی ادرھ ۔  ”

 ۔ اےنپ اسھت اک ااسحس دالای

 

اس ےن وچکن رک اںیہن داھکی اھت ۔ فـ اب دریھے ےس “ فـ کیھٹ ےہ ۔  ”

فـ اب “ فـ ابلکل کیھٹ ےہ افر اہمترا ااظتنر رکراہ ےہ وفؿ رپ ۔ ” رکسماےئ ےھت ۔ 

 ےس اںیہن کت ریہ یھت

 

 

 

 

 ۔ اسسن رفےک ےبي

 

اافلظ وبلں رپ یہ دؾ وتڑ ےئگ ۔ یھبت رمکے اک درفازـ الھک ۔ “ اباب فـ ۔۔۔۔۔۔۔۔  ”

اہسین ومابلئ اہھت ںیم ےئل رکسماٹہ دابیت اس ےک اپس آیئ یھت ۔ اس ےن اکی 

ای اھت ۔ رظن اہسین وک داھکی رھپ زیتی ےس اھٹ رک ومابلئ اس ےس ٹپھج رک اکؿ ےس اگل

اہسین افر ویعش رکسماٹہ دابےت ابرہ اجرےہ ےھت ۔ فـ ڈیب رپ یتھٹیب انب کلپ ےکپھج 

 ۔ دفرسی رطػ اھچیئ اخومیش وک نس ریہ یھت
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فـ اشدی وفؿ رپ اس یک وموجدیگ وسحمس رکایگ اھت ۔ فـ “ رعفـ احمن ۔۔۔۔۔۔  ”

زیتی ےس آںیھکن چیم یئگ یھت ۔ اس یک رنؾ دیمیھ آفاز ےن دنکےتک دؽ وک 

رپوکسؿ ایک اھت ۔ فـ اب زری بل اےنپ رب اک رکشہی ادا رکریہ یھت ۔ آوھکنں ںیم 

 ۔ یتکمچ یمن یک کمچ ڑبھ یئگ یھت

 

اقملب “  دوھ؟  دنب رکںی ےھجم ےلہپ یہ تہب ہصغ ےہ آپ بس رپ ۔ احمن اانپ رف؟  ”

یک آفاز اب مدرے دیجنسـ یھت ۔ فـ اکی ابر رھپ اس رپ ربع اھجڑ راہ اھت ۔ اس ےن 

 ۔ رس ڈیب رکافؿ یک تشپ رپ اکٹای اھت

 

من رنؾ آفاز سج ںیم وخػ اک رصنع اشلم اھت “ اعدی ۔۔۔۔ ںیم ڈر یئگ یھت ۔  ”

یھت رمکے ںیم وگیجن  ۔ 
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ںیم وز  ڈر ایگ اھت بج اہجز ےس ارت رک ومابلئ آؿ رکےت یہ بس رھگ فاولں یک  ”

ڈریھفں اکزل دیھکی ںیھت ۔ بلطم وکیئ وت اانپ دامغ اامعتسؽ رکات ریمی الفٹئ د ھک 

ےتیل ہک دنبہ اس اہجز ںیم اھٹیب وز  ےہ ای ںیہن ۔ ریمے رھگ ںیم اباب ، لمحم افر اہدی 

فـ انب رےک اےس ڈاٹن “ آپ اک وز  اؿ ںیم امشر وہایگ ےہ ۔  مک ےبفوقػ ےھت وج

 ۔ راہ اھت ۔ وبلں رپ یکلہ یس اكسمؿ ےنلچم یگل یھت

 

افخ افخ یس آفاز رپ اقملب زمدی اپت اھت“ ےبفوقػ ہہک رےہ ںیہ ےھجم ؟  ”  ۔ 

 

یج آپ وک یہ احمن ! ھچک ںیہن داھکی سب دیساھ رمکے ںیم افر رمکہ الک ؟ وکؿ  ”

اےسی ؟ افر ےھجم نیقی رکےن دف مت وپری رات رفیت ریہ وہ اّللّ اّللّ مت بس  رکات ےہ

اانپ دامغ رکاےئ رپ وت ںیہن دے آےئ ؟ ےلہپ لمحم رھپ اباب رھپ اہدی افر اب مت ۔ النئ 
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ےس بس ےس ابت یک ےہ ںیم ےن ۔ بلطم مت بس وت فاہں اےٹھک وہ وج رمیض رکف 

ں ایر ۔ ویکں نشنیٹ دے دے رک امرےن رپ رگم ںیم اہیں ایبنج کلم ںیم االیک وہ

فـ اب ےبزار وہا اھت ۔ اس ےن یھبک ایعد وک ہصغ رکےت ںیہن داھکی اھت ، “ ےلت وہ ؟ 

 ؟ ےصغ ںیم اسیک اتگل اھت فـ

دامغ ںیم اےتھٹ وساؽ ےن دؽ ںیم اکی وخاشہ ےک وطر رپ منج ایل سج ےن اافلوظں 

ایک ۔ افر رھپ فـ دیمیھ آفاز ںیم اس ےس اک اہسرا ےل رک وبلں وک رحتک دےنی رپ وبجمر 

دفرسی رطػ ےس “ ےھجم ںیہمت دانھکی ےہ اعدی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ” ہہک ریہ یھت ۔ 

دنچ ےحمل ےک ےئل اخومیش اھچ یئگ یھت رھپ اکؽ ٹک یئگ ۔ فـ اب ذتمذبب یس 

ومابلئ یک رفنش ارکسنی وک د ھک ریہ یھت اہجں اب اس یک رطػ ےس فڈیوی اکؽ 

ب اس ےحمل وک وکس ریہ یھت بج اےس دےنھکی یک وخاشہ ےن دؽ آریہ یھت ۔ فـ ا

 ۔ ںیم منج ایل اھت
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 زپھ رک اےس وبجمرا اکؽ ااھٹین زپی یھت ۔ ارکسنی رپ اب رفنش “ اکؽ ااھٹف ۔  ”
 
ج

من س

آامسؿ رظن آراہ اھت سج ےس د ربػ رفیئ یک رطح ہر ل ریہ یھت ۔ رظنم ںیم 

وز  اس رظنم ںیم اشلم وہںیئ ۔ رھپ فـ  رحتک وہیئ ارد رگد یتلج ارٹسٹی السٹئ

داھکیئ دای اھت ۔ اہھت ںیم ربػ اک وگال ےئل بل داوتنں ںیم دابےئ یلین آںیھکن اس 

 ےک رہچے رپ اکٹےئ ۔۔ اےس د ھک رک اس ےن دریھے ےس آںیھکن ڑیکسی ںیھت

 ۔

 

اس ےن اہھت ںیم ۔ ای ربػ آ ے یک “ ںیم ربػ ااھٹےن ےک ےئل اکھج دای اھت ۔  ”

اہمتری الؽ آںیھکن د ھک رک ریما دؽ رکراہ ےہ اکش مت اسےنم وہںیت افر ںیم ہی ” ۔ 

اس ےن اہھت ںیم ۔ ای رنؾ ربػ ارکسنی رپ یکنیھپ یھت ۔ فـ “ ربػ ںیہمت امر اتکس ۔ 

 ۔ اکلہ اس سنہ دی یھت ۔ فـ اب لہچ مدیم رکراہ اھت
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ےن ںیم اکایمب رعفـ احمن وچہکن ںیم اینپ تعیبط ےک الخػ اجرک آپ وک اسنہ ”

وہاکچ وہں وت اب ےھجم ااجزت دںی دنبہ اب اینپ راہشئ اک ااظتنؾ رک ےل ۔ ریمے 

 ےک ےئل آےن فاےل ڑلےک اہلٹس اجےکچ ںیہ رگم ںیم اےنپ ےبوقػ رھگ 

 

 

 

اسھت رگی

فاولں یک فہج ےس ےلھچپ اکی ےٹنھگ ےس ڑسک رپ آفارہ رگدی رکراہ وہں ۔ آپ یک 

 اسامؿ ںیم اؿ ڑلوکں ےک اہوھتں اہلٹس اوجھااکچ االطع ےک ےئل رعض ےہ ہک اانپ

وہں ، وس اب آپ ہی رہزگ ںیہن ہہک ںیتکس ہک ایعد ڑسک ےک انکرے اانپ گیب 

یلین آںیھکن امھگ رک ےتہک وہےئ “ رھک رک اس رپ ڑچھ رک ھٹیب اجؤ افر رھپ ابںیت رکف ۔ 

 ۔ فـ امکؽ اہمرت ےس اینپ رکسماٹہ اپھچ ایگ اھت

 

فـ اب دنب “ یئ افر احرث الکن بس ےس ابت رکیل آپ ےن ؟ لمحم ، اہدی اھب ”

 ۔ یھٹم وھٹڑی رپ اکٹےئ اس ےس وپھچ ریہ یھت
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ہن رصػ اؿ ےس  ہکل اےنپ ڑبے رسس اراغمؿ اصبح ، وھچےٹ رسس ، اینپ  ”

اس ےن اویلگنں رپ بس وک  ہا “ اسس ، اےنپ ڑبے اسےل افر اکی اسیل ےس وز  ۔ 

 ۔ ۔ فـ سنہ دی یھت

 

اٹںیگن وٹےنٹ وک وہریہ ںیہ ایر ۔ ےبمل رفس ےک دعب لسلسم لہچ مدیم رکراہ  ریمی ”

اس ےن وصعمتیم ےس رعفـ وک داھکی اھت“ وہں ۔   ۔ 

 

 “ ۔ ںیلچ یج ۔ آپ اجںیئ اہلٹس رھپ ”

 

فـ اب کھج رک رھپ ےس ربػ ااھٹ راہ اھت ۔ اےس دےتھکی “ ربػ وکنیھپں مت رپ ۔  ”

رھپ اہھت ںیم ۔ ای ربػ رگادیوہےئ فـ اکی ےحمل ےک ےئل رہھٹا   ۔ 
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اس ےک ؟ ک ڑیکس رک ےنہک رپ “ افدئـ ںیہن ےہ اہمترا ہمشچ احمظف نب رک اھٹیب ےہ ۔  ”

 ۔ فـ رکسماٹہ داب یئگ

 

 “ ؟ اب آپ انجب یک اٹںیگن ںیہن وٹٹ رںیہ ”

 

“ ںیم وت اکی اےھچ اّللّ احظف ےنہک اک الپؿ انب راہ اھت رگم کیھٹ ےہ ےسیج مت اچوہ ۔  ”

 ۔ اس ےن دنكےھ ااکچےئ ، فـ اخومش ریہ

 

رعفـ ۔۔۔۔ اباب اک ، اہدی اک ، لمحم اک ، وھپھپ اک ، ویفس اچوچ اک بس اک تہب ایخؽ  ”

افر اانپ ” اےس اتدیک یک یئگ ۔ اس ےن ےتھجمس وہےئ اابثت ںیم رس الہای ۔ “ رانھک ۔ 

فـ رکسمادی یھت“ وز  ڈریھ اسرا ۔   ۔ 
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 “ ۔  ںو ، اّلّل احظفآپ وز  اانپ ایخؽ رےئھک ”

 

اسھت یہ اکؽ ٹک یئگ یھت ۔ فـ رکسماےت وہےئ وکسؿ ےس ڈیب “ دخا احظف ۔  ”

رکافؿ یک تشپ ےس کیٹ اگل یئگ یھت ۔ فـ ڑھکفس آج اینپ تعیبط ےک الخػ اجرک 

بس وک الہب راہ اھت ، ےسیج اس ےک آرگ  کشخ رکفاےئ ےھت ، اس یک اكسمؿ فاسپ الای 

رعےص ںیم ایعد آیدنی وخد ںیہن رکسماای اھت ۔ فـ دیجنسہ افر  اھت ۔۔۔ رگم اس امتؾ

 ۔۔۔ رکسماٹہ وک وبلں رپ یہ رفک دےنی فاولں ںیم ےس اھت

 

_________________________:- 

 

 ۔ ومت وز  یھبک یھبک یسک یسک رپ رہمابؿ وہیت ےہ
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وخد وک  ہی ہلمج ںیم ےن نپچب ںیم ںیہک زپاھ اھت رگم بلطم ےنھجمس ےس اقرص راہ ۔ آج

داتھکی وہں وت فایعق اتگل ےہ ومت وز  یھبک یھبک یسک یسک رپ رہمابؿ وہیت ےہ افر ھجم 

 ۔ ےس زدنیگ ےک اسھت اسھت ومت وز  رفیھٹ وہیئ ےہ

ںیم ھچک ولوگں ےک ےئل رماکچ وہں ہكبج ںیم اوز  زدنہ وہں ۔ بت بج ڈارٹک ےن 

رت وک وبعر ایک اھت ۔ فـ ںیہن اہک اھت ہک یہ از ڈڈی یھبت ریمی امں ےن ااتپسؽ یک امع

 اجںیتن ہک اؿ ےک اجےن ےک دعب ومت ریمے اسےئ ےس وز  دفر یلچ یئگ یھت

 ۔۔۔۔۔

 ؟ زدنیگ مک یھت ایک وج ومت وز  ھجم ےس ااحتمؿ  یتی ےہ

تمہ فاےل وہےت ںیہ فـ ولگ وج اےنپ ےئل ےنیج ےک اجبےئ اےنپ اونپں ےک ےئل 

 وہں اخاص ڈ ٹی فاعق وہا وہں ہک اب ےتیج ںیہ افر ںیم وز  مک تمہ ااسنؿ ںیہن

 ! کت زدنہ وہں

 داع رکف الستم رےہ ریمی تمہ
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 ۔۔۔ ہی اکی رچاغ یئک آدنویھں ہپ اھبری ےہ

زدنیگ وز  بیجع ےہ ۔ زدنیگ وہیت ےہ وت ومت ےک ااظتنر ںیم وہےت ںیہ ، ومت 

 ۔۔ آیت ےہ وت یئن زدنیگ ےک ااظتنر ںیم وہےت ںیہ

ومت ، فتق بس اکی یہ زریجن ںیم دنبےھ ںیہ افر اس زریجن  ااسنؿ ، داین ، زدنیگ ،

وک سک رک دقتری ےک اتےل ےس ابدنھ دای ایگ ےہ ۔ وکؿ اجےن بک دقتری اک ہی اتال 

ےلھک افر زدنیگ ںیم اہبر آےئ ، فتق رگدش ںیم آےئ ، داین وحم رصق وہ ، ومت 

 ! مھت اجےئ

ںیہ رھپ ےئن رسے ےس  اہبر ےس ےلہپ زخاں آیت ےہ ۔ ےلہپ اسرے ےتپ ڑھجےت

 ۔۔۔۔ بس رپفاؿ ڑچےتھ ںیہ ۔ ےلہپ ےس زایدہ وبضمط

ااسنین زدنیگ ںیم وز  اہبر ےک ےئل زخاں اک آ؟  رضفری ےہ ، وخیش ےک ےئل مغ اک آ؟  

امہ ےہ ، وکسؿ احلص رکےن ےک ےئل ےبینیچ یک ذلت ےس آانش وہ؟  زپات ےہ 

ا  رضفری ےہ

 

گلٹ
 ھ
ی

 ۔۔۔ ۔۔۔ ےنمج ےک ےئل ےلہپ 
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اظنؾ اکانئت اٹل اجات ےہفرہن   ۔۔۔۔ 

ریمی زدنیگ ںیم اہبر ، وکسؿ ، وخیش بک آےئ یگ ؟ ںیم ےبوکسین ےس ےل رک رہ 

 ؟ یفنم ذلت ےس آانش وہں وت رھپ اب ہی ااظتنر ویکں ںیہن متخ وہات

 ! افر اکی ابر رھپ رہ وسہیل اشنؿ ےک وجاب ںیم آاجات ےہ ااظتنر

رکےت ںیہ ااظتنر وج اج رک ولٹ رک آےن فاولں اک  ۔ 

 ۔۔۔ ااظتنر ، ادیم افر ااسنؿ

 

 ؟ مغِ زدنیگ ےس رفار ایک ، ہی وکسں ویکں؟ ہی رقار ویکں

 ۔۔ مغِ زدنیگ وز  ےہ زدنیگ ، وج ںیہن وخیش وت ںیہن یہس

 

_________________________:- 
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فـ ابزف ےک فک “ وھپھپ ےک اجےن ےک دعب رھگ فریاؿ فریاؿ اس گل راہ ےہ ؟ ں ۔  ”

 ۔ رمفڑات ڈیب رپ اھٹیب

 

فےسی ںیہمت اںیہن اجےن ںیہن دانی اچےئہ اھت ، فـ ایلیک ےسیک رںیہ یگ اےنپ  ”

اتکب دنب رکےک اسڈیئ رپ ر ےتھ وہےئ رمہح ےن وپاھچ“ ااپرٹنمٹ ںیم ؟   ۔ 

 

فـ اب لپچ ااتر “ ںیم ایک رکاتکس وہں فـ وخد اینپ دعت فاہں زگار؟  اچیتہ ںیہ ۔  ”

رکراہ اھت رک اٹںیگن افرپ  ۔ 

 

فـ اکلہ اس رکسمایئ“ اؿ اک اٹیب ایپرا ےہ تہب ، وپرا ارگنسی اتگل ےہ ۔  ”  ۔ 
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“ اہں ۔۔۔۔۔ وھپھپ یک وکیئ افالد اؿ رپ ںیہن یئگ بس اےنپ ابپ رپ اجےت ںیہ ۔  ”

 ۔ فـ رہگی اسسن ےل رک رکسمادای

 

فـ امےھت رپ لب  “ایک بلطم ؟ اکی یہ اٹیب ےہ ؟ ں اؿ اک ؟ ای وکیئ افر وز  ےہ ؟  ”

 ۔ ڈاےل آ ے وہیئ

 

 “ ۔ ےہ اکی افر اٹیب وز  ےہ افر اکی یٹیب وز  ، یلہپ اشدی ےس ”

 

 “ ؟ افہ اب اہکں ںیہ دفونں ”
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اس ےن دنكےھ “ اتپ ںیہن ۔۔۔ وھپھپ یک الطؼ ےک دعب یھبک ےلم ںیہن اؿ ےس ۔  ”

  آےن ےگل ےھترہچے رپ رکب ےک اترثات رظن“ اٹیب اشدی رم ایگ اھت ۔ ” ااکچےئ ۔ 

 ۔

 

اید آای دعس ایعد اید ےہ ” اس ےن وہٹن ڑیکسے ۔ “ افہ اّللّ اںیہن ربص دے ۔  ”

اس ےن دریھے ےس اابثت ںیم رس الہای“ ؟ ں ؟   ۔ 

 

فـ دنلؿ اجراہ اھت ، رات وک ربخ یلم ہک دنلؿ اجےن فاال اکی نیلپ رکشی وہایگ ےہ ۔  ”

رکش ےہ ایعد اس ںیم ںیہن اھت ۔ فـ نکیل ” اس ےن وچکن رک رمہح وک داھکی ۔ “ 

اس ےن رہگی اسسن یل رھپ زری بل رکش ادا ایک“ ریختی ےس ڈنلؿ چنہپ ایگ ےہ ۔   ۔ 

 

فـ زیمخ اس رکسماای اھت“ ااھچ ےہ فـ ۔۔۔ بلطم اانپ اانپ اس اتگل ےہ ۔  ”  ۔ 
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 فـ اب ڈیب ےس ارت ریہ یھت ۔  ہكبج دعس ھچک“ مہ ۔۔ دیجنسـ تعیبط اک امکل ےہ ۔  ”

 ۔ اید آےن رپ وچاکن اھت

 ؟ وھپھپ دنلؿ ےس آیئ ںیھت افر ایعد دنلؿ الچ ایگ اھت رگم ویکں

 

 “ ؟ ایعد دنلؿ ویکں ایگ ےہ ”

 

 “ ۔ امی اڈی ےک ےئل ”

 

اس یک آفاز دیمیھ زپی یھت ۔ ارگ فـ اہیں وہات وت اشدی “ بلطم دف اسؽ ؟  ”

وپرے دف اسولں ےک ےئلدفونں یک الماقت وہاجیت رگم اب وت فـ دنلؿ ںیم اھت   

 ۔۔۔۔
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_________________________:- 

 

فـ ربکی ےک ےئل الکس ےس لکن ریہ یھت بج اہدی اس ےک ےھچیپ “ ا؟ فہی ونس ۔  ”

 ۔ آای

 

اس ےن اقنب درتس رکےت وہےئ وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی“ اہں وہک ۔  ”  

 ۔

 

راہ اھت ۔ ا؟ فہی ےن وکشمک فـ رکسماٹہ دابات اس ےس وپھچ “ آرکسئمی اھکؤ یگ ؟  ”

 ۔ اگنوہں ےس رس ےس ریپ کت اس اک اجزئہ ایل
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 “ ؟ لب وکؿ دے ںو ”

 

امم ۔۔۔ لب ںیم دفں ںو ، مہ نیٹنیک ںیم اجںیئ  ے ، آرکسئمی اھکںیئ  ے رھپ لب  ”

دےتی فتق ںیم وہکں ںو ںیم وت فاٹل یہ وھبؽ ایگ رھپ مت وہک یگ ولچ اس ابر ںیم دے 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ ا؟ فہی ےن داتن سیپ “  ںیہن ےہ ۔ دیتی وہں وکیئ ہلئسم

 ۔ رک اےس داھکی

 

اےس وھگریت وہیئ فـ “ ںیہمت اتپ ےہ مت ؟ ں اکی ربمن ےک ڈنچرے ااسنؿ وہ ۔  ”

آ ے ڑبھ یئگ ۔ اہدی ےن ؟ یھجمس ےس اےس اجات داھکی رھپ الکس ںیم آرک اس یبمل 

 ۔ ؟ ک فاےل ڑلےک یک التش ںیم اگنںیہ دفڑاںیئ
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فـ اس ےک رس رپ “ ایک مت اجےتن وہ ہک ڈنچرے ااسنؿ اک بلطم ایک وہات ےہ ؟  ”

 ۔ اجڑھکا وہا

 

اہدی ےن ونھبںی ڑیکس رک اےس داھکی“ اکؾ وچر ۔  ”  ۔ 

 

پت رک اےس “ بلطم ںیہن اتب؟  وت ہن اتبؤ وضفؽ ںیم اکؾ وچر ویکں ہہک رےہ وہ ؟  ”

یبمل ؟ ک فاےل ےن وہوقنں یک رطح اےس دےتھکی وہےئ فـ الکس ےس لکن ایگ ۔ اس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجےت داھکی رھپ رہگی اسسن یل ۔ اب فـ اےس ایک اتبات ہک اس ےن وت

 

فـ اےس آفازںی داتی اس ےک ےھچیپ آای اھت“ ا؟ فہی ۔۔۔ ا؟ فہی روک وت یہس ۔  ”  ۔ 
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ے ںیم یسک ڑلیک وک ؟ ؾ ےس ںیہن اکپرےت ۔  ”
مع
 

ج
م

ےن  اس“ مت اجےتن وہ اہدی رھبے 

 ۔ ڑم رک اےس وھگرا

 

اس ےک وصعمتیم ےس وپےنھچ رپ فـ اےس وھگر رک رہ یئگ“ رھپ ایک وہکں ؟ زسم ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن اہر امین“ ااھچ لب ںیم دفں ںو ولچ آرکسئمی اھکےت ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

فےسی ےتہک ںیہ ہک آرکسئمی بج وز  اھکںیئ دف ” فـ رکسمایئ ۔ “ تہب اےھچ ۔  ”

اقنب ےس اھجیتکن آںیھکن رکسمایئ ںیھت“ وگشین وہیت ےہ ۔ اھکںیئ اکی اھک؟  دب  ۔ 
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اہں افر ہی وز  اہک اجات ےہ ہک دفرسی آرکسئمی اک لب وخد ہن دےنی ےس فـ دنبہ دف  ”

اس ےک ڑبےتھ مدؾ ےمھت ۔ اہدی رکسماٹہ دابات “ ےٹنھگ ےک ادنر ادنر رم اجات ےہ ۔ 

 ۔ آ ے ڑبھ ایگ

 

فـ اب اس ےک ےھچیپ لچ ریہ یھت“ ؿ وہ ۔ مت اجےتن وہ مت اکی وجنکس ااسن ”  ۔ 

 

فـ اس ےک آ ے “ افر مت اجیتن وہ ہک ہی وجنکیس ںیم ےن مت ےس یہ یھکیس ےہ ۔  ”

 ۔ ےتلچ وہےئ ہہک راہ اھت

 

 “ ۔ مت اجےتن وہ ںیم اہمتری ااتسد ےننب ےک اجبےئ اینپ اجؿ انیل رتہب وھجمسں یگ ”
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فـ “ ۔۔ اب مت دری رکیکچ وہ اس اکؾ ںیم ۔ مت اجیتن وہ ویبی ااتسد یہ وہیت ےہ ۔ ”

داتن سیپ رک رہ یئگ ۔ فـ دفونں اب نیٹنیک یک رطػ اجےت وہےئ اےنپ رہ ےلمج 

وک اشلم رکرےہ ےھت ، ےسیج فـ دفونں داین “ مت اجیتن/اجےتن وہ ” ےک رشفع ںیم 

یک احہیل احتل اک اکی دفرسے وک اتب رےہ وہں ای اعمرشیت ولعؾ اک قبس درہارےہ 

 ۔ وہں

 ۔۔۔۔ فـ

 !!! ا؟ فہی افر اہدی

 

_________________________:- 
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اےنپ رمکے “ اباب ایک وہا ؟ اینت اسری اکزل بس ںیک ؟ بس کیھٹ وت ےہ ؟ ں ؟  ”

ںیم ڑھکے فـ دویار رپ یگل اس یک ڑبی ےس وصتری وک دےتھکی وہےئ وسوچں ںیم مگ 

 ۔ ےھت

 

الفٹئ ےہ ریمی ۔ اپلگ رکدںی  ے یسک دؿ اّللّ اّللّ ولعمؾ وت رکےتیل ہک وکؿ یس  ”

فـ اب ےصغ ںیم آای اھت ۔ اسےنم یگل وصتری ںیم وھچاٹ اس ایعد اؿ “ آپ بس ےھجم ۔ 

یک وگد ںیم اھٹیب آرکسئمی اھک راہ اھت ، آدیھ آرکسئمی ہنم رپ گل یکچ یھت آدیھ فـ 

 ۔ ڑپکفں رپ رگا اکچ اھت افر اب رشاریت اگنوہں ےس اںیہن د ھک راہ اھت

 

 “ ؟ لمحم کیھٹ ےہ ؟ افر آپ ”

“ ںیم ابلکل کیھٹ وہں اباب اوز  ارئیوپرٹ ےس الکن وہں آپ رپاشیؿ ہن وہں ۔  ”

 ۔ رمکے اک درفازـ الھک اھت ۔ اوہنں ےن رہچہ رتاھچ رکےک ادنر آیت لمحم وک داھکی
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 فـ من آوھکنں ےس اںیہن د ھک ریہ یھت ۔ اوہنں ےن اہھت“ دنین ںیہن آریہ اباب ۔  ”

ےک ااشرے ےس ےس اےس اےنپ اپس البای اھت ۔ فـ تسس رفی ےس مدؾ ااھٹیت اؿ 

 ۔ ےک ربارب ںیم ڑھکی وہیئ ۔ اگنںیہ دویار رپ یگل وصتری رپ اکٹںیئ

 

 “ ۔ اانپ تہب اسرا ایخؽ رانھک ےہ آپ ےن افر لمحم اک وز  ”

 مت سج دؿ دیپا وہیئ ںیھت اس دؿ رات وک ایعد یک تعیبط تہب رخاب وہیئگ ”

فـ “ یھت ۔ اس ےک امےھت رپ وموجد اشنؿ ایس دؿ ےنگل فایل وچٹ یک فہج ےس ےہ ۔ 

اس یک وصتری وک دےتھکی وہےئ رہھٹ رہھٹ رک وبؽ رےہ ےھت ۔ آفاز ںیم ریغ ومعمیل یس 

ںیم اس دؿ تہب رپاشیؿ اھت ۔۔ مت رف ریہ ںیھت ، ایعد آیئ یس وی ” دیجنسیگ یھت ۔ 

ہ ف اکب ، اےنپ ےٹیب وک وھکےن اک ڈر ، اہمترا رف؟  ۔۔ رہ ںیم اھت ، ااتپسؽ ، ولوگں یک آ
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اس ےن رس ااھٹ رک اےنپ ابپ وک داھکی “ زگرےت ےحمل ےک اسھت ںیم زمکفر زپ راہ اھت ۔ 

 ؟ اھت ۔ وت ایک یھبک اس وبضمط ااسنؿ وک وز  افالد یک زتپ ےن زمکفر ایک اھت

 

ےک درفازے رپ ڑھکا  ںیہمت اہمتری وھپھپ ےک وحاےل رک ےک ںیم آیئ یس وی ”

وہایگ اھت ۔ اشدی وپری رات ۔ ااظتنر یک وسیل ےس بج ااترا ایگ وت دؽ ےس داع یک یھت 

ںیم ےن ہک اکش ںیم ااظتنر یک وسیل رپ یہ اکٹل راتہ ۔ ڈارٹک ےن آرک اہک اھت ہک اہمترا آیب 

وکیئ راپسیسن ںیہن دے راہ ۔ ونصمیع اسںیسن ، ےکٹھج بس دےئ اجرےہ ےھت رگم 

یسک زیچ وک وبقؽ ںیہن رکراہ اھت ۔ ڈارٹک ےن اس ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمےن کت  فـ

اس ےن وچکن رک اےنپ ابپ وک داھکی اھت ۔ آج یلہپ ابر اس رپ “ یک ربخ انسدی یھت ۔ 

 ۔ ہی راز الھک اھت
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زجعمہ وہا اھت اس دؿ ۔۔۔۔۔ اس یک اسںیسن ولٹ آیئ ںیھت ۔ یئک دؿ ااتپسؽ  ”

فاسپ آای فـ وت بس ےس ےلہپ ںیہمت وگد ںیم ااھٹای اھت اس  ںیم رےنہ ےک دعب بج رھگ

“ ےن ۔ وھچیٹ یس ںیھت مت ، ؟ زک یس ۔ اجیتن وہ اس ےن ںیہمت د ھک رک ایک اہک اھت ۔ 

اکی ےبرگن آرگ  لمحم ےک “ ریمی ؟ زک ڑگای ۔ ” فـ زیمخ اس رکسماےئ ےھت ۔ 

 ۔ ںوؽ رپ ڑلاکھ اھت

ںیہمت داتھکی راہ اھت ےسیج اہمترا اکی اکی شقن ںیہمت وگد ںیم ےل رک فـ اکیف دری  ”

 ۔ اید رکراہ وہ ۔۔۔۔ رھپ ھچک وسچ رک فـ اکلہ اس رکسماای اھت

لمخم یک رطح رنؾ ف ؟ زک اینپ اس نہب اک ؟ ؾ ںیم لمحم روھکں ںو ۔۔۔ اس ےن 

آرگ  اب زار ف اطقر ہہب رےہ ےھت ۔ احرث “ اہمترا ؟ ؾ راھک اھت ۔ لمحم آیدنی !! 

 ۔  ےس اےس وخد ےس اگلای اھتےن آہتسہ
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مت ڑگای ںیھت اس یک ۔۔ اس یک تعیبط یک رخایب یک فہج ےس بج ںیم مت رپ  ”

دایھؿ ںیہن داتی اھت وت افخ وہ رک اتہک اھت اباب آپ ریمی نہب ےک اسھت زایدیت رکرےہ 

ںیہ ۔ سج دؿ ںیہمت اہمتری وھپھپ ےک وحاےل ایک اھت اس دؿ رمکے ںیم دنب وہ رک 

 رفای اھت ۔ آپ ربے ںیہ تہب ربے ںیہ ، ریمی نہب وک ھجم ےس دفر رکدای ےباحتہش

اوہنں ےن رک “ ےہ آپ ےن ۔ یہی اکی رٹ اگل ریھک یھت اس ےن ۔۔۔۔۔۔۔ 

اس دضی وک انم؟  تہب لکشم اھت تہب زایدہ لکشم” رک رہگی اسسن یل ۔   ۔۔۔۔۔ 

 رمکے ےس ولکنں آپ رفزاہن ےھجم ریمی نہب ےس ولماےن اک فدعہ رکںی  ے رھپ ںیم

ںو ۔۔۔۔۔۔ رفز مت ےس ےنلم آات اھت ۔ آج لمحم ریمے اسھت یلیھک یھت  ، آج فـ 

تہب رفیئ اباب ۔۔ آج اس ےن یلہپ ابر ےھجم آیب اہک ، اس ےک داتن آرےہ ںیہ ، فـ انلچ 

رشفع رکریہ ںیہ ۔ آج فـ رگ یئگ اےس وچٹ آیئ ےہ رغض اہمتری رہ رحتک یک 

 فـ افر اےلگ دؿ اوکسؽ ےس دیساھ اہمترے اپس افر رات وک ربخ دے رک رھپ وسات اھت

 “ ۔ رھپ ےس اہمتری ابںیت
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اس دؿ اس یک وخیش اک وکیئ اکھٹہن ںیہن ” فـ من آوھکنں ےس اکلہ اس رکسمایئ یھت ۔ 

اھت سج دؿ مت ےن وٹےٹ یتٹےٹ اافلوظں ںیم آیب اہک اھت ۔ ےھجم وھتڑا ہصغ اھت مت رپ 

فـ ” فـ اؿ ےک ےنہک رپ اکلہ اس سنہ دی ۔ “ ےئ آیب اہک اھت ۔ ہک مت ےن اباب ےنہک ےک اجب

؟ القئ ڑچا راہ اھت ےھجم د ھک ںیل ریمی نہب ےہ فـ اباب ےنہک ےک اجبےئ آیب اہک ےہ اس 

ےن ۔ ہصغ ےھجم اس دؿ وز  آای اھت سج دؿ مت ےن ےھجم اباب ےنہک ےک اجبےئ آڈنفی 

اھت ۔ اےلگ یئک دؿ فـ ےھجم ڑچاےن ےک اشب اہک اھت ۔ ڑلےک اک سنہ سنہ رک ربا احؽ 

ےئل ےھجمآڈنفی اشب اتہک راہ اھت ۔ اہدی اہمترا دہی اھت سب فـ ؟ القئ فادح اھت ےسج مت 

ابلکل کیھٹ رطح ےس آیب یتہک ںیھت ۔ ؟ ؾ وز  اس اک ایعد یہ اھت ۔ آج وز  وساتچ 

فـ اےس دےتھکی وہےئ سنہ دےئ ےھت“ وہں مت ےن اےس اعڈ ویکں ںیہن اہک ؟   ۔ 

 

آج ںیم ےبینیقی یک تیفیك ںیم وہں فـ ؟ القئ اانت ڑبا وہایگ ےہ ہک اےنپ ےلصیف وخد  ”

ےنیل اگل ےہ افر آج مہ ےس دفر االیک وز  الچ ایگ ےہ ۔ اس یک اشدی ےک دعب وز  ےھجم 
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یہی اتگل اھت فـ اوز  وز  وھچاٹ اس ایعد ےہ ۔۔ ےچب بک ڑبے وہےت ںیہ اتپ یہ ںیہن 

وز  دنین ںیہن آریہ ۔۔ ااظتنر ںیم وہں اشدی فـ ںیہک ےس آاجےئ ،  اتلچ ۔ اب ےھجم

مہ دفونں یک یبمل ثحب وہ مت ہشیمہ یک رطح گنت آرک اس ےک ہنم رپ اہھت رھک رک 

اوہنں “ اےس اخومش رکفاف رگم ااظتنر وت اب ابمل ےہ ۔۔۔۔۔ دف اسؽ ۔۔۔۔۔۔ 

اکی یہ دؿ ںیم آیدنی ےن رس اکھج رک آوھکنں ںیم ریتیت یمن وک اصػ ایک اھت ۔ 

 ۔۔۔ اصبح تہب زمکفر افر وبڑےھ ےنگل ےگل ےھت ۔ رھکبے رھکبے ےس

 

افر ےھجم اتگل ےہ فـ ںیہک ےس آںیئ  ے افر آپ وک ڈاںیٹن  ے ہک حبص لمحم وک  ”

فـ رکسمادےئ“ اوکسؽ اج؟  ےہ افر آپ ےن اب کت اےس اگج راھک ےہ ۔   ۔ 

 

ےناس ےس ےلہپ فـ فایعق آاجےئ وفرا اجؤ وس ”  “ ۔ 
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فـ رکسمادی“ بش ریخب اباب ۔  ”  ۔ 

 

فـ رکسماےت وہےئ اےس اجات د ھک رےہ ےھت ۔ یھت وت فـ ایس “ بش ریخب ےچب ۔  ”

 ؟ القئ یک نہب یہ ؟ ں ۔ دےنھکی ںیم اس یسیج ہن یہس رگم رحںیتک ایس یسیج ںیھت

 ۔۔۔۔

م
 
ج
ی 

 !! آیب یک 

 

_________________________:- 

 

رعفہ ےک وپےنھچ رپ اہجزنبی ےن ہنم وسبر رک “ اجرےہ وہ ؟ مت ولگ فاسپ بک  ”

 ۔ اےس داھکی
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وجاب “ اکی ہتفہ یہ وہا ےہ ںیمہ آےئ افر ںیہمت فاسپ ےنجیھب یک زپی ےہ ۔  ”

 ۔ ارمح یک رطػ ےس آای اھت

 

ا؟ فہی ےن کنت رک اہک“ اباب ےتہک ںیہ امہمؿ دف دؿ ےک یہ اےھچ ۔  ”  ۔ 

 

رعفـ ےن یتلج رپ لیت ڑھچےنک “ ےٹپ ےھت آري  ؿ ےس ؟ فےسی اہجزنبی انس ےہ مت  ”

 ۔ یک وکشش یک

 

اس یک اینت تمہ ںیہن ےہ ےھجم امرے ۔ فـ وت ےباچرے وک چنپ امر؟  ںیہن آات اھت وت  ”

ںیم ےن اھکسای ہک اےسی امرےت ںیہ رھپ بج اےس اھکس رک ںیم ےن اس اک ٹسیٹ ایل وت 

“  ۔ اخاص اعناشیؿ ااتسد وہں ںیم ۔ اس ےن ےھجم امرا افر ںیم ےن اےس اپس رکدای

 ۔ اس ےن رخفہی اکرل اھجڑے
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رعفـ رکسماےت وہےئ وصےف یک تشپ ےس کیٹ “ اےس ےتہک ںیہ وکر اوٹسرسی ۔  ”

 ۔  اگل رک یھٹیب

 

 “ ؟ ہی ایک الب ےہ ”

 

وکر اوٹسرسی فـ اہکاینں وہیت ںیہ وج ااسنؿ وکیئ ابت اپھچےن ےک ےئل وخد ےس  ”

اوز  مت ےن اینپ ریغوموجدہ زعت وک اچبےن ےک ےئل وخد یسیج ڑگاتھ ےہ ۔ ےسیج 

ا؟ فہی یک ابت رپ اس ےن داتن ےسیپ ےھت“ ولیل ڑگنلی اہکین ڑگیھ ےہ ۔   ۔ 

 

 “ ۔ مت بس ےس ڑبا وہں ںیم زعت رکایل رکف ریمی ”
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زعت مہ اؿ یک رکےت ںیہ وج زعت ےک دقحار وہں ، وضفؽ ںیم اہمتری زعت  ”

قح ویکں امرفں رکےک ںیم یسک افر اک  “ ؟ 

 

فـ ادااکری رکات وصےف ےس “ الوحال ۔ اجراہ وہں ںیم ، ںیہن رانہ ےھجم اہیں ۔  ”

 ۔ ڑھکا وہا

 

ا؟ فہی یک ابت رپ فـ اےس وھگرات وہا “ ابرہ اک راہتس اجےتن وہ ای ںیم وھچڑ آفں ؟  ”

 ۔ اےنپ رمکے یک رطػ ڑبھ ایگ

 

ارمح وک وخد وک اتکت اپرک وپاھچرعفـ ےن “ مت ویکں ریما ہنم کت رےہ وہ ؟  ”  ۔ 
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د ھک راہ وہں لک رات کت وت اہمترے آرگ  ںیہن رک رےہ ےھت اب البفہج  ”

اس ےن وکشمک اگنوہں ےس رعفـ وک داھکی“ رکسماریہ وہ ۔   ۔ 

 

مت ؟ ں سب اےنپ اکؾ ےس اکؾ راھک رکف ۔ البفہج اٹگن ںیہن اڑاای رکف دفرسفں ےک  ”

ےئل ڑھکی وہیئ فـ وز  اجےن ےک“ اعمےلم ۔   ۔ 

 

ااسنؿ وجاب دےنی ےک اجبےئ ہصغ بت رکات ےہ بج اس یک وچری ۔ ای  ”

ےھچیپ ےس آیت ارمح یک آفاز وک اس ےن رظن ادناز رک؟  رتہب اھجمس اھت ۔ “ اجےئ ۔ 

ڑیسویھں یک رطػ ڑبےتھ وہےئ وہےئ اکونں ںیم یسک یک رنؾ افر دیمیھ یس آفاز 

 ۔ زپی یھت

 

 “ ! رعفـ احمن ”
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ری الؽ آںیھکن د ھک رک ریما دؽ رکراہ ےہ ہک اکش مت اسےنم وہںیت افر ںیم اہمت ”

 “ ۔ ہی ربػ ںیہمت امر  اتکس

 “ ! فےسی ںیم اکی اےھچ اّللّ احظف اک الپؿ انب راہ اھت رگم کیھٹ ےہ ےسیج مت اچوہ ”

اےنپ رمکے یک رطػ اجےت “ بس اک ایخؽ رانھک ۔۔۔ افر اانپ وز  ڈریھ اسرا ۔  ”

ےس اےنپ ںوؽ ےتپت وہےئ وسحمس وہےئ ےھت ۔ الؽ زپےت ںوولں وک رڑگیت وہےئ ا

 ۔ فـ اےنپ رمکے اک درفازـ دنب رک یئگ یھت

 

_________________________:- 

 

فـ دفونں اکی ےلھک دیماؿ “ لچ اسحےن ںیم نیت کت ونگں ںو ، کیھٹ ےہ ؟  ”

 ۔ ںیم ڑھکے دفڑ یک ایتری رکریہ ےھت
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بقع ےس آیت رہشایر یک آفاز رپ اس ےن ہنم ےک “ وہں ۔ مت وھچڑف ںیم اتنگ  ”

 ۔ زافےی اگبڑے

 

فـ ڑبڑباای“ آایگ اسال ةکب ںیم ڈہی ےننب ۔  ”  ۔ 

 

اسحؿ ےن ویتری ڑچاھ رک “ وکؿ اس ةکب ےب ؟ ںیم وکیئ ریتی وبحمہب اگل وہں ؟  ”

 ۔ وپاھچ

 

آریہ وہیت ےہ ےھجتیھبک ولما یہ دے اینپ وبحمہب ےس وت ےھجم ، بج دوھکی فیہ اید  ”  ۔ 

“ 
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رہشایر یک زیت آفاز رپ اسحؿ ہنم یہ ہنم ںیم ھچک ڑبڑباات وہا دیساھ ڑھکا “ اکی !!  ”

 . وہا

 

آري  ؿ ےن اکی رظن اسحؿ وک داھکی اھت رھپ داںیئ اہھت وک دنب رک ےک یھٹم انب “ دف !!  ”

 ۔ رک اس ےک آ ے یک یھت ۔ اسحؿ ےن وز  یہی ایک اھت

 

دفونں یک دنب ایھٹمں ارکایئ ںیھت ، ےلین آامسؿ ےلت فـ دفونں ےلھک “ نیت !!  ”

 ۔ دیماؿ ںیم اکی اسھت اھب ے ےھت

 

اسحؿ ےن اھبےتگ “ یلھچپ ابر یک رطح وت اٹگن ںیہن اڑاےئ ںو آرایےن ۔۔۔۔  ”

 ۔ وہےئ زیت آفاز ںیم اےس ہیبنت یک یھت
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مت وہ ریمے ارگ رک رک ےلہپ ےھجم رعش زپےنھ دے ۔۔۔۔۔ ارگ ںیم اتیج وت  ”

 فں ےک ببس اےس زفر ےس وبانل زپا اھت“ ںیم اہرا وت ںیم اہمترا ۔ 

 

 ر
ھٹ ٹ

 

ی

زیت وہا ےک   ۔ 

 

اسحؿ ےن اھبےتگ وہےئ اےس وھگری ےس ونازا اھت“ تنعل ۔۔۔  ”  ۔ 

 

فـ اب اسحؿ ےک آ ے اھبگ راہ اھت ۔ دیماؿ متخ وہےن “ امؿ ےل ؟ ں اھبیئ !!  ”

رک فاسپ رہشایر ےک اپس آ؟  اھت ۔ فـ دفونں رہشایر ےک فاال اھت ، اںیہن وگؽ رکچ اگل 

رقبی ےنچنہپ فاےل ےھت ۔ اسحؿ ےک ادکیؾ وہا ےک وھگڑے رپ وسار وہےن یک فہج 

ےس فـ آري  ؿ ےس آ ے الکن ۔ ھچک دری دعب دفونں کیب فتق رہشایر ےک رقبی ےچنہپ 

ں ابزف اھتام ےھت ۔ آري  ؿ ےن زیتی ےس اس اک داایں ابزف ہكبج اسحؿ ےن اس اک ابي  

اھت ۔ رہشایر وک زفر ےس اکٹھج اگل اھت ، فـ دفونں اب اےس اےنپ اسھت ےتٹیسھگ وہےئ دفر 

 ۔ اجرےہ ےھت
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 “ ۔۔ اسولں ےھجم وت وھچڑف ”

 

دفونں ےن رکسماٹہ دابیئ یھت ۔ وپرا دیماؿ اب “ وخد یہ آای اھت وت چیب ںیم ۔۔  ”

 ۔۔۔ رہشایر یک وخیچں ےس وگجن راہ اھت

 

_________________________:- 

 

ایسـ آامسؿ رپ یتکمچ یلجب افر ابدولں یک رگج ےس امہس الفجن ںیم اہنت ڑھکا فـ ہچب یتکمچ 

یلجب وک د ھک رک زمدی وخد ںیم ٹمس ایگ اھت ۔ ادکیؾ ےس ابدولں یک زفردار رگج ےک 

  ں ھجب یئگ ںیھت ۔ فـ اب آںیھکن دنب ےئک الفجن 

 

 
ےک چیب اسھت الفجن ںیم یتلج امتؾ ب

 ۔ ںیم ڑھکا اھت
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یلجب اکی ابر رھپ یکمچ اسھت یہ اےس اےنپ ابپ یک زمکفر یس آفاز “ اعدی ۔۔۔  ”

 ۔ انسیئ دی ۔ فـ اھبگ رک اؿ یک اٹوگنں ےس ٹپل ایگ اھت

 

فـ اؿ یک اٹوگنں ےس ٹپل رک آںیھکن دنب رکایگ اھت“ اباب ابرش ۔۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

ںیم الچےن رپ اس ےن وچکن رک رس ااھٹای  یسک ےک زیت آفاز“ اہکں ےہ فـ ااسنؿ ؟  ”

اھت ، فـ آدیم وج رےتش ںیم اس اک امومں اھت ادنر دالخ وہےت یہ زیتی ےس اس ےک 

 ۔ ابپ یک رطػ اٹپھج اھت ۔ ابدؽ اکی ابر رھپ وپری وقت ےس رگ ے ےھت

 

یتکمچ یلجب یک رفینش ںیم اس ےن داھکی اھت “ اقلت وہ مت ریمی امں ےک انس مت ےن ۔  ”

ہک الفجن ےک دایلخ درفازے رپ اس یک امں وگد ںیم یسک وک ےئل ڑھکی یھت ۔ اس یک 

 ۔ وھپھپ افر اچوچ دفونں فںیہ ےھت
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اس یک امں یک ااجتل“ اھبیئ ایک رکرےہ ںیہ وھچڑںی اںیہن ۔  ”  ۔ 

 

زرہ “ ںیم اینپ امں ےک اقلت ےک اسھت رہزگ اینپ نہب وک رےنہ ںیہن دفں ںو ۔  ”

اسھت یہ ابدولں یک رگج ۔ زتازت ربےتس آامسؿ اک وشر افر اس یک ںیم ڈفےب اافلظ 

 ۔۔ یمہس اگنںیہ

 

ویفس ےن لکشمب احرث اک رگةیؿ اس یک ۔ ا ےس ڑھچفاای “ دیحر وھچڑف اےس ۔  ”

 ۔ اھت

 



Novelnagri 1007 

اہقین مت اکی ےحمل ےک ےئل وز  زمدی اس رھگ ںیم ںیہن روہ یگ ۔۔ افر مت وفرا  ”

بس ےن رھتپیلی “  وکرٹ ںیم اجںیئ  ے ۔ ریمی نہب وک الطؼ دف  ے فرہن مہ

 ۔ رظنفں ےس دیحر وک داھکی اھت

 

اےس اینپ امں یک زمکفر افر الرغ یس آفاز “ اھبیئ ریمے ےچب ںیہ اہیں ۔۔۔۔  ”

 ۔ انسیئ دی

 

ہی ایس اقلت ےک ےچب ںیہ ، ںیم اکی ےحمل ےک ےئل وز  اںیہن ربداتش ںیہن  ”

ہی صخش اےس اس فتق تہب ربا اگل اھت دشدی ربا  ایلگن ااھٹ رک فارؿ رکات“ رکفں ںو ۔ 

 ۔ ۔۔۔ فـ آہتسہ ےس آ ے ڑباھ اھت افر وپری وقت ےس اس صخش وک داکھ دای اھت
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احرث ےن وفرا اےس اکی رفاک اھت ، دیحر ےن ڑم رک زفر دار ڑپھت اس “ اعدی ۔۔  ”

ؿ رےنس ےک ںوؽ رپ ردیس ایک اھت ۔ وہٹن یک رنؾ ف ؟ زک دلج یٹھپ یھت فاہں ےس وخ

 ۔ اگل اھت ۔ اس ےن من آوھکنں ےس اےنپ ابپ وک داھکی اھت

 

اھبیئ دخا اک فاہطس ےہ ںیلچ اہیں ےس ۔ ںیہن روہں یگ ںیم اہیں ، وج آپ ںیہک  ”

اہقین ےن دیحر ےک آ ے اہھت وجڑے “  ے فیہ رکفں یگ رگم وچبں وک وھچڑدںی ۔ 

اسےنم ونٹھگں ےک لب  ےھت ۔ بس ےن وچکن رک اںیہن داھکی اھت ۔ فـ اب ایعد ےک

 ۔ یھٹیب ںیھت

 

احرث ےن رمح بلط رظنفں “ اعدی ایم ےک اسھت روہ  ے ای اباب ےک اسھت ؟  ”

 ۔ ےس اںیہن داھکی اھت وج اینپ افالد ےک ےئل اھبری ہلصیف ےل ریہ ںیھت

 ۔ ایعد ےن اکی رظن اےنپ امومں وک داھکی اھت
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ہقین ےن وہٹن ےچنیھب اےس داھکی اھت فـ احرث ےس ٹپل ایگ اھت ۔ ا“ اباب ےک اسھت ۔  ”

 ۔ ۔ رھپ آ ے ڑبھ رک اس یک اشیپین رپ وبہس دای

 

فـ اب اسنخ ء یک وگد ںیم رفیت اینپ یٹیب ےک اپس “ اہجں روہ ہشیمہ وخش روہ ۔  ”

 ۔ اجریہ ںیھت ۔ اےس دویاہن فار وچےتم وہےئ اس ےن اینپ امں وک رفےت داھکی اھت

ینپ امں وک اجےت داھکی اھتزیت وہیت ابرش ےک اسھت اس ےن ا  ۔ 

 

فـ اانپ اہھت احرث ےس ڑھچا رک اؿ ےک ےھچیپ اھبںو اھت ۔ ابدؽ زفر ےس “ ا؟  رںیک ۔  ”

 ۔ رگ ے ےھت
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فـ اب رھگ ےس ابرہ الکن اھت “ ا؟  ۔۔۔ ا؟  رک اجںیئ ۔ ا؟  ےھجم وھچڑ رک تم اجںیئ ۔  ”

یھٹیب یھت ۔ فہ رھتپیلی ۔  اس یک رظنفں ےک اسےنم اس یک امں اس ایسـ ںوڑی ںیم 

 ۔ رظنفں ےس دفر اجیت ںوڑی وک د ھک راہ اھت

 

فـ الچای اھت ۔ رھگ ےس احرث افر ویفس اےس رفےنک ےک ےئل ےلکن ےھت ۔ “ ا؟ اا !!  ”

زیت وہیت ابرش ےک وشر ںیم اس یک ںیخیچ دب ریہ ںیھت ، فـ دویاہن فار اس ںوڑی 

 ۔ ےک ےھچیپ اھبگ راہ اھت

 

فر خیچ اسھت یہ اس اک اپؤں السھپ ۔ فـ ہنم ےک لب ےچین رگا ۔ ونالیک اکی ا“ ا؟  !!  ”

رھتپ رس رپ اگل ، اسےنم ےس اکی ںوڑی آیت داھکیئ دی ۔ احرث ےک الچےن یک آفاز 

 ۔ ںوڑی ےک اہرؿ یک آفاز ںیم دب یئگ ۔ فـ ںوڑی اےس یتلچک وہیئ آ ے ڑبھ یئگ یھت
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اشلم وہراہ اھت ۔ ےلھک آامسؿ ےلت ابرش ےک ےبرگن اپین ںیم اس اک الؽ ںوڑاھ وخؿ 

ےتگیھب وہےئ فـ ایسـ ڑسک رپ ےبدسھ زپا اھت ۔ اس یک امں اجیکچ یھت ، فـ وز  اج؟  

 ۔۔ اچاتہ اھت

ایسـ ابدؽ ےن نیگمغ وہرک اکی آرگ  اہبای ۔ الؽ اپین رپ فـ رطقہ رگےت یہ پٹ یک 

 ۔ آفاز آیئ ۔ ابرش زیت وہیت یئگ ۔ رظنم ددنھال وہات ایگ

رات ، ربیتس ابرش ، یتکمچ یلجب ، رگےتج ابدؽ افر ایعد آیدنیایسـ   ! 

_________________________:- 

 

 

اکی وطلی رات ےک دعب ادنریھا ٹھچ اکچ اھت ، آامسؿ رپ ےلیھپ د ابدؽ ےکلہ ےکلھپ 

ےس وہرک اینپ اسمتف ےط رکرےہ ےھت ۔ فاگنك رٹکی رپ اھبےتگ وہےئ اس ےن 

 رپ ےھٹیب احرث رپ ڈایل یھت وج اخومیش ےس اھگس وک وھگر اکی اگنہ دفر ڑکلی ےک  چنی
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رےہ ےھت ۔ اس یک راتفر تسس زپی یھت ، آہتسہ آہتسہ ےتمھت مدومں ےک اسھت فـ 

 ۔ اؿ کت اچنہپ اھت

 

اس ےن یتٹیتل اسرگ ں ےک درایمؿ وبےتل وہےئ “ اچوچ ایک وسچ رےہ ںیہ ؟  ”

اھکی ۔ ایسـ رٹافزر رپ د یٹ رشٹ ہنیسپ اصػ ایک ۔ احرث ےن اگنہ ااھٹ رک اےس د

 ۔ ےنہپ یئھتک آںیھکن ڑیکسے فـ وساہیل رظنفں ےس اںیہن د ھک راہ اھت

فـ ایعد اسیج ںیہن اھت ، اس ےک امےھت رپ اشنؿ ںیہن اھت ، اس یک آںیھکن یلین ںیہن 

ںیھت ، فـ ہمشچ ںیہن اگلات اھت ۔۔۔۔۔ افر وسوچں اک وحمر اکی ابر رھپ اس ؟ القئ ےک 

 ۔ رگد وھگےنم اگل اھت ۔ اوہنں ےن رس اکٹھج
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وسچ راہ وہں آج فـ اینپ اعدت ےک اطمقب انسح رطےقی افر وخش االخیق ےس  ”

ھجم ےس ابت رکے ںو ، رگم دنلؿ اک فتق اچر ےٹنھگ ےھچیپ ےہ اپاتسکؿ ےس ۔۔ فاہں 

اوہنں ےن بل داوتنں ںیم دابےئ“ اوز  حبص ںیہن وہیئ وہیگ ؟ ں ۔۔۔   ۔ 

 

ہن رکںی ۔۔۔ فـ ادناھ دگاھ اےتھٹ یہ  الہ اکؾ آپ وک ، ےھجم افر لمحم وک اکؽ رکف  ”

اس ےن احرث ےک ربارب ںیم ےتھٹیب وہےئ اںیہن یلست دی“ رکےن اک رکے ںو ۔   ۔ 

 

اوہنں ےن رپوسچ اگنںیہ ےلین “ یھبک یھبک وساتچ وہں اہدی ہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ”

ےئ وت ایک فـ ےلہپ اسیج وہاجےئ ںو ؟ ارگ اس یک امں اےس لم اج” آامسؿ رپ اکٹںیئ ۔ 

ریما اعدی ولٹ آےئ ںو ؟ افر ایک فـ اینپ امں وک اینپ زدنیگ ںیم وخش آدمدی ہہک ےکس 

 “ ؟ ںو
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ےھجم ںیہن اتگل اس دگےھ ےن اس ابرے ںیم وساچ وہںو ۔۔۔ یسک یک فایسپ اک  ”

 رک اےس ااظتنر رک؟  تہب آاسؿ وہات ےہ رگم اس ےک فاسپ آاجےن رپ امیض وک الھب

وبقؽ رک؟  تہب نھٹک وہات ےہ ۔ دؽ افر دامغ ےک چیب گنج ڑھچ اجیت ےہ چیب ںیم ا؟  

آاجیت ےہ افر اس دفراؿ تہب مک ولگ حیحص ہلصیف ےل  ےتک ںیہ ۔۔۔ فـ وت ےہ یہ 

فـ اکلہ اس رکسماای“ ادناھ دگاھ ۔   ۔ 

 

وطلی دجاویئں ےک رگم فـ اس یک امں ےہ ۔ اجےتن وہ امں اک رہتش ااسی وہات ےہ ہک  ”

دعب وز  تبحم مک ںیہن وہیت  ہکل ڑبیتھ تبحم ںیم زتپ وز  اشلم وہاجیت ےہ ۔ اعؾ 

 “ ۔۔۔۔ ااسنؿ وک رہ ااسنؿ تہب دلج الھب داتی ےہ تبحم رم اجیت ےہ

 

فـ اب دیجنسیگ ےس اںیہن د ھک راہ “ افر آپ ؟ آپ وز  وت اس ےک ابپ ںیہ ۔۔  ”

 ۔ اھت
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ےلھب یہ ابپ وہں رگم اس یک ” اوہنں ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ “ وکؿ اجےن ؟  ”

 “ ۔۔۔ اینپ امں ےس تبحم اھبری زپ اجیت ےہ اس یک ھجم ےس تبحم ےک آ ے

 

فـ وسےنچ ےگل“ ہن رکںی ۔۔۔ یھبک آپ ےس تبحم اک ااہظر ایک ےہ اس ےن ؟  ”  ۔ 

 

اہجں یک آپ ابت  ںیہن ، رباہ راتس ںیہن ۔ اکی ابر اہک اھت اس ےن ہک سج ”

“ رکرےہ ںیہ اےس وت بک اک ےھچیپ وھچڑ اکچ وہں ، ریما اہجؿ وت اب آپ ںیہ اباب ۔ 

 ۔ اہدی رکسمادای
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اب ےھجم نیقی وہایگ ہک اس دگےھ یک آپ ےس تبحم اک ڑلپا اھبری ےہ رہ تبحم  ”

احرث اکلہ اس رکسمادےئ ےھت ۔ اہدی ےن ھچک ےنہک ےک ےئل بل “ ےس ۔۔۔۔ 

 ۔  اس اک وفؿ ےنجب اگل ۔ ارکسنی رپ ادناھ دگاھ اھکل آراہ اھتوھکےل ےھت بج

 

فـ ایعد یہ ایک وج مہ بس وک طلغ اثتب ہن رکدے ۔ اوصال اےس آپ وک ےلہپ وفؿ  ”

؟ ک ڑیکس رک ےتہک وہےئ اس ےن ومابلئ اک ارکیپس آؿ رکےک “ رک؟  اچےئہ اھت ۔ 

 ۔ ومابلئ  چنی رپ راھک

 

 “ ؟ اہمتری حبص دلجی ںیہن وہیگ ”
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“ ںیہن اوز  اہیں اپچن جب رےہ ںیہ ۔ مت ولوگں یک فہج ےس دلجی ااھٹ وہں ۔  ”

اہدی ےن رکسماٹہ “ ےھجم وکیئ افر وز  نس راہ ےہ ؟ ” دیجنسـ افر دیمیھ آفاز ۔۔ 

 ۔ دابےئ احرث وک داھکی اھت

 

“ اہں اکی رماغ وج وچچن ڑلاےن ےک ےئل اکی افریم رمیغ یک التش ںیم ےہ ۔  ”

ےنپ ومڈ ںیم فاسپ آےئ ےھتاحرث ا  ۔ 

 

 “ ۔ ربارب ںیم ےھٹیب ےٹچ ڑکک ےس اکؾ الچںیل بج کت ہی افریم رمیغ اغبئ ےہ ”

 

اہدی ےن ہنم وسبرا“ اہیں وکیئ وپرٹلی افرؾ الھک وہا ےہ ایک ؟  ”  ۔ 
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یف ااحلؽ دنب رکدای ےہ ںیم ےن ، ویکہکن وسےن ےک اڈنے دےنی فایل افریم رمیغ  ”

احرث اکلہ اس رکسماےئ ےھت“ ااکنر رکدای ےہ ۔ ےن اڈنے دےنی ےس   ۔ 

 

رمےغ وک اچےئہ ہک اب اانپ دنبفتسب وخد رکے ویکہکن ہی افریم رمیغ وسےن  ”

اہدی اب “ ےک اڈنے دےنی ںیم وکیئ دیپسچل ںیہن ریتھک ، اےس رکیسن دنسپ ےہ ۔ 

 ۔ ہنم وھکےل دفونں یک ذف ینعم ابںیت ےنھجمس یک وکشش رکراہ اھت

 

احرث ےن اتفس ےس رس “  ےہ رپاین زیچںی اہکں دپسچل ںیگل یگ ۔ یئن لسن ”

 ۔ الہای
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نکیل اس افریم رمیغ وک ڑلااک رماغ وت دپسچل اتگل ےہ ، آپ یک ہی الفیفس طلغ اثتب  ”

یہی فـ ومعق اھت بج اہدی ےن احرث وک لھک رک رکسماےت “ وہیئ آیدنی اصبح ! 

 ۔ داھکی اھت

 

افالد وک ایک ؟ ؾ دفںھجمس ںیہن آات اینپ  ”  “ ؟ 

 

دیجنسیگ “ آپ اک دای ایگ رہ ؟ ؾ فیتق وہںو ویکہکن آپ یک افالد رہبفہیپ ےہ ۔  ”

 ۔ ربرقار ریہ یھت

 

 “ ۔۔۔ دص اوسفس ںیم اینپ افالد وک اکی یہ رفپ ںیم مج اج؟  ںیہن اھکس اپای ”
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یتلچ ےہ ، ہی داین اےسی ولوگں وک ےنیج ںیہن دیتی آیدنی اصبح ! اہیں ایستس  ”

اکی یہ رفپ ںیم رےنہ فاولں یک زمکفری ےس فافق وہاجیت ےہ ہی داین افر انیج 

 “ ۔۔۔  احمؽ رکدیتی ےہ ۔ ہی داین رہبفویپں یک ےہ

 

فـ رس کٹھج رک رکسماےئ“ مہ اعؾ ولگ ایستس ایک اجںین ۔۔  ”  ۔ 

 

 اعؾ ولگ یہ وت ایسیس وہےت ںیہ ، وصعمتیم اک ابلدـ افڑےھ اترک راوہں ےک ”

 “ ۔ رایہ اعؾ ےس ولگ وج اےنپ فتق ےک ڑبے ایسدتساؿ وہےت ںیہ

 

 ووزیم اہیں ہی وپرٹلی افرؾ ےک چیب ںیم ایستس ےسیک آیئگ ؟  ”
سکن
ی ک

اہدی ےن “ ا

 ۔ وصعمتیم ےس وپاھچ
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احرث دبزمہ وہےئ“ ےسیج مت امہری ابت ےک چیب ںیم آےئگ ۔  ”  ۔ 

 

س لچ ریہ ےہ افر دفونں آپ اےس ابت ہہک رےہ ںیہ اچوچ ؟ اکمےمل یک الک ”

رطػ ےس رھبوپر اکمےمل ابزی ۔ فہ لمحم ایک یتہک ےہ ۔۔۔ اہں ذفینعم ابںیت 

فـ الھجنھجای“ رکےن ےک اعدی ںیہ آپ دفونں ۔   ۔ 

 

 “ ! ںیم ںیہن رصػ آیدنی اصبح ”

 “ ! ںیم ںیہن رصػ ہی ؟ القئ ”

لئ رپ افر دفرسی دفونں ےن کیب فتق اہک اھت ۔ اہدی ےن اربف ااھٹ رک اکی رظن وماب

 ۔ احرث رپ ڈایل

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ رفؼ ایک ےہ اکی ایعد ےہ افر دفرسا ڈنكیس ایعد ۔  ”  ۔ 
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 “ ۔ احالہکن اکی احرث افر دفرسا ڈنكیس احرث وہ؟  اچےئہ اھت”

 

اہدی ےن داتن اکنےل“ ریخ فـ اہدی یہ ایک وج دیسےھ اکؾ رکے ۔  ”  ۔ 

 

ارکیپس ےس ایعد یک آفاز انسیئ دی“ ااجزت اچاتہ وہں اب ۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ہلئسم ہن وت ااجزت ؟ ہم دطختس رک ےک جیھب دفں ”

 

 “ ؟ ومےٹ وت ویکں اپت اھٹیب ےہ ”
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فـ دصےم ےس “ ںیم وماٹ ؟ اوز  آداھ ہٹنھگ فاک رکےک اٹہ وہں افر ںیم وماٹ ؟  ”

 ۔ الچ یہ وت ااھٹ اھت

 

فاک رک ےک وت رھگ اجرک فـ دیسی یھگ یک رپاےھٹ ، کنج وفڈ افر اتپ ںیہن ایک اال الب اھکات  ”

 “ ۔ ےہ  ، وت ۔۔۔ وت یہ ےہ وماٹ

 

اس ےن رہگی اسسن یل“ اہ ۔۔ مہ فاف رک ےک وز  اہنت یہ رہ ےئگ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اس اک ایک اکؾ چیب ںیم ”

 

اہدی ےن اکؿ یک ول اجھکیئ“  ںیہن ۔ اتپ ںیہن وکیئ افر رعش ومعق یک انمتبس ےس الم ”  

 ۔
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 “ ؟ اب مت وفؿ دنب رکرےہ وہ ای ںیم رکفں ”

 

 “ ۔ مت رکف ”

 

 “ ۔۔ ںیہن مت ”

 

 “ ۔۔۔ مت ”

 

افر آرخ ںیم ایعد ےن اکؽ اکٹ دی یھت ۔ اہدی ےن وہٹن ےچنیھب “ مت۔۔۔  ”

 وٹنھگں الچات ومابلئ وک داھکی ۔ یہی وت رفؼ اھت دفونں ںیم ، اہدی وہات وت اس ثحب وک

 ! ۔۔۔۔۔ رگم فـ ایعد اھت
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_________________________:- 

 

 زپھ رک اس یک دنین اکی لپ ںیم اغبئ وہیئ یھت ۔ ےکٹھج ےس “ حبص ریخب ۔۔۔  ”
 
ج

من س

 اھت حبص ریخب اک ۔۔۔ اوز  فـ اس 
 
ج

من س

 دفابرہ زپاھ ۔ فـ ایعد آیدنی اک 
 
ج

من س

اھٹ رک اس ےن 

 رپ نیقی ںیہن رکاپیئ 
 
ج

من س

یھت ہک اس یک اکؽ آےن یگل ۔ ذتذبب یس تیفیك ںیم اس 

 ۔ ےن اکؽ ااھٹیئ

 

 “ ! حبص ریخب رعفـ احمن ”

 

اس ےن ڈیب رکافؿ ےس کیٹ اگلیئ“ حبص ریخب اعدی ۔۔۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ تعیبط یسیک ےہ ؟ کیھٹ وہ مت ”

 

 “ ؟ اہں ۔۔ ویکں ”

 

“ ہی اعدی وکؿ ےہ ؟ ” ا ۔ اےسی یہ وپھچ راہ اھت ۔ فـ وھتڑی دری رہھٹ رک رھپ وگای وہ ”

لک وز  مت ےن ےھجم اعدی اہک اھت ےھجم اگل ” رعفـ ےک امےھت رپ لب ومندار وہےئ ۔ 

فـ ذماؼ رکراہ “ دصہم اہمترے دامغ رپ ارث رکایگ ےہ ، یھبت ریما ؟ ؾ وھبؽ یئگ وہ ۔ 

 ۔ اھت ؟ ںیہن اس یک آفاز ںیم دیجنسیگ یہ دیجنسیگ یھت

 

چیب ےس ااھٹ رک آرخ ںیم اگل دای افر نب ایگ اعدی ۔۔۔ ہی  ںیم ےن اہمترے ؟ ؾ اک ی ”

 “ ؟ ؟ ؾ ااھچ اتگل ےہ ےھجم یھبت ۔۔۔ایک ںیم ںیہمت اعدی ہہک رک الب یتكس وہں
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اس ےن بل ڑیکسے ےھت“ ںیہن ۔۔۔ ےھجم ہی ؟ ؾ ںیہن دنسپ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ کیھٹ ےہ وکیئ ابت ںیہن ”

 

 “ ؟ ویین اج؟  ےہ ”

 

 “ ۔۔۔ اہیجن ”

 

 “ ؟ الکزس یسیک اجریہ ںیہ ”

 

 “ ۔۔۔ ایھچ ”
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 “ ؟ رپفرسیفز ےسیک ںیہ ”

 

 “ ۔۔۔ اےھچ ”

 

 “ ؟ زدنیگ یسیک لچ ریہ ےہ ”

 

 “ ۔۔۔۔ ایھچ ”

 

 “ ؟ ںیم اسیک وہں ”

 

اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے“ ڑھکفس ۔۔۔  ”  ۔ 
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 “ ۔ ایس ےک اسھت زگارا رک؟  زپے ںو اب ”

 

 “ ؟ وکیئ افر راہتس ”

 

رمےن کت وت ںیہنریمے  ”  “ ۔ 

 

اس ےن وہٹن ےچنیھب ےھت“ ایعد ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

 کیلب گنلیم  ”

ن 

انس اھت ںیم ےن ںیہک ےس اڑی اڑی ربخ یلم یھت ہک رعفـ احمن اومیش

 “ ۔ ںیم امرہ ںیہ ، رمےن رماےن یک ابںیت ڑبے وشؼ ےس رکیت ںیہ

 

اس ےن حیحصت یک“ رصػ اےنپ رمےن یک ابںیت ۔  ”  ۔ 
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سب اےنپ رمےن یک ابت یک ےہ ںیم ےن وز  ”  “ ۔ 

 

 “ ۔ طلغ رکرےہ ںیہ آپ ”

 

 “ ؟ ااھچ ںیہن رکات ۔۔۔۔۔۔ وممس اسیک ےہ اہیں اک ”

 

 “ ۔ ؟ رلم ، ہن رسدی ےہ ہن رگیم ”

 

اہیں لک ےس زیت ربػ ابری وہریہ ےہ ۔ آج ویین اک وز   الہ دؿ ےہ ۔ رسدی  ”

 “ ۔ اینت ےہ ہک رتسب ےس ےنلکن اک دؽ ںیہن رکراہ
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سک ےن اہک اھت اجںیئ دنلؿ ؟ اہیں ھجم ےس یب اڈی ںیہن وہراہ ولگ امی اڈی ےک  ”

اس ےن ؟ ک ڑیکسی ۔ اس ےس تہب دفر اس یک ابت “ ےئل دنلؿ ےلچ ےئگ ںیہ ۔ 

 ۔ نس رک ایعد ےن لکشمب اینپ یسنہ رفیک یھت

 

ر  ےہ اوز  اہمترا اچر اسؽ ابیق ںیہ ”

 

سٹ
 م
سی

 “ ۔  الہ 

 

 “ ۔ ایس یک وت نشنیٹ ےہ ”

 

 “ ؟ زگر اجںیئ  ے آراؾ ےس رکف ہن رکف ۔۔۔ اب ںیم اجؤں ”

 

 “ ۔۔۔ ےلھب ”
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 “ ۔ دخا احظف ”

 

افر اکؽ ٹک یئگ ۔ فـ اس ےک دبےل دبےل رفےی رپ وھتڑی ریحاؿ “ اّللّ احظف ۔  ”

یھت ، اپاتسکؿ ںیم وہےت وہےئ یھبک ابت رکےن یک وکشش ںیہن یک یھت اس ےن وت 

 ؟  اےساب دنلؿ اجرک ایک وہا اھت

اےس ہی دبال دبال اس ایعد آیدنی ااھچ اگل اھت ۔ اب وکیئ اےس اتبات ہک ہی اؿ یک آرخی 

وگتفگ اثتب وہےن فایل یھت ۔ فـ رصػ اےس الہب راہ اھت ۔۔ اب اشدی فـ اسؽ دعب 

 ۔۔ اےس ےنس یگ ای اشدی دف اسؽ دعب

 

________________________:- 
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فـ اس ےک رس رپ “ ااسنؿ وک ہصغ ویکں آات ےہ ؟  ایسفنت یک رف ںیم ےھجم اتبؤ ہک ”

ڑھکا رمک رپ اہھت ابدنےھ اس ےس وپھچ راہ اھت ۔ اس یک رشٹ ارتسی رکیت رمہح ےن 

 ۔ اگنہ ااھٹ ےک اےس داھکی رھپ ارتسی ڑھکی رک ےک اسڈیئ رپ ریھک

 

ےھجم اتگل ےہ ہک فـ فتق رقبی یہ ےہ بج مت ھجم ےس وپوھچ  ے ہک ایسفنت یک  ”

 ےھجم اتبؤ ااسنؿ زایدہ اھکات ویکں ےہ ؟  دہ اھٹیم ویکں وہات ےہ ؟ اجؾ ریشںی اک رف ںیم

اس ےک وجاب رپ دعس ےن لکشمب “ رگن الؽ افر آؾ اک رگن زرد ویکں وہات ےہ ؟ 

 ۔ رکسماٹہ رفےک اےس داھکی

 

یف ااحلؽ وت ےھجم سب ہی اتبؤ ایسفنت یک رف ںیم ہک ویبی وشرہ یک رشٹ ارتسی رک؟   ”

وھبؽ اجیت ےہ ویکں  “ ؟ 
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فـ پت یئگ یھت ۔ دعس ےن “ ویکہکن ویبی وز  ااسنؿ ےہ وھبؽ وہاجیت ےہ ۔  ”

رکسماٹہ دابےئ اےس داھکی وج ےصغ ےس الؽ وہات رہچہ ےیل ، ؟ ک رپ ہمشچ اکٹےئ 

 اےس وھگر ریہ یھت ۔ فـ زمدی اےس گنت رکےن اک ہلصیف رک ےک اکی مدؾ آ ے ڑباھ

 ۔

 

ایسفنت زپھ ریھک ںیہ وت اےس وشرہ یک ایسفنت اک ایخؽ رانھک ویبی ےن ااسنین  ”

 “ ۔ اچےئہ ہی اجےتن وہےئ وت تہب زایدہ ہک اس اک وشرہ فتق اک اپدنب ااسنؿ ےہ

 

وشرہ ےن وج اےنت اقونؿ زپےھ ںیہ اؿ ںیم ویبویں ےک قح ںیم وکیئ اقونؿ ںیہن  ”

اس ےن وز  اہھت رمک رپ ابدنےھ“ ےہ ؟   ۔ 

 

اس ےن وھٹڑی اجھکیئ“ ںیم وضفؽ زیچںی اید ںیہن راتھک ۔ اتپ ںیہن ۔۔  ”  ۔ 
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فـ داب داب اس الچیئ“ دعس مت رم اجؤ  ے ریمے اہوھتں ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن یسک دھجمسار “ اقلت وک اقونؿ زساےئ ومت انسات ےہ ںیم اجاتن وہں ۔  ”

 ۔ ےچب یک رطح رس الہای

 

ـ اب اہھت ہنم رپ رےھک یسنہ رفک ف“ مت مت ۔۔۔ مت ااہتن ےک وکیئ بیجع ااسنؿ وہ ۔  ”

 ۔ راہ اھت

 

ںیلچ ریمی وجعہب آپ اب رشٹ ارتسی رکںی ںیم ایم ےک اپس اجراہ وہں ،  ”

درفازے یک “ اہمترے اپس وج دنپرہ ٹنم اضعئ ےئک ںیہ اںیہن وکر وز  رک؟  ےہ ۔ 

 ۔ رطػ ڑبےتھ وہےئ وز  فـ اےس اپت ایگ اھت
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زری بل داع امےتگن وہےئ آںیھکن یچیم ںیھت اس ےن“ اّللّ یج ےھجم ربص دںی ۔   ”  ۔ 

 

بقع ےس آیت “ ایسفنت یک رف ںیم اتبؤ ااسنؿ اےنپ ےئل ربص ویکں اماتگن ےہ ؟  ”

آفاز رپ اس ےن ٹلپ رک درفازے یک رطػ داھکی اہجں ےس فـ اجاکچ اھت ۔ فـ داتن 

 ۔ سیپ رک رہ یئگ یھت

 

_________________________:- 

 

 ! ڈنچرا

” وک ویوینریٹس ےس فاسپ رھگ وھچڑےت  وہےئ اس ےن وہشمر زامہن ظفل  آج ا؟ فہی

گ ” ےک ینعم ڈوھڈنےن اک ہلصیف ایک اھت ۔ لک رات وگلگ رپ “ ڈنچرا 

 

ٹ

 

ٹ ن
م
فاٹ اس 
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گ فٹنی راگن ” ھکل رک رسچ رکےن رپ ارکسنی رپ “ آػ ڈنچرا 

 

ھٹ

 

می
س

“ وسری 

گ از راگن اھتاہیں اوی” اھکل آای اھت اب فـ وگلگ اب ے وک ایک اتبات ہک 

 

ھٹ

 

ی

ری   “ ۔ 

ںوڑی ابرہ ڑھکی رکےک فـ ا؟ فہی ےک اسھت وحیلی ںیم دالخ وہےت وہےئ رپوسچ 

اگنوہں ےس اردرگد د ھک راہ اھت ۔ اےس سج یک التش یھت فـ اےس ابےچیغ ںیم لم ایگ 

 ۔ اھت ۔ فـ وفرا ابےچیغ یک رطح ڑباھ اھت

 

 رطػ اجےت ااسہم ےن ڑم رک اس یک آفاز رپ الفجن یک“ ااسہم ابت اننس ذرا ۔  ”

 ۔ اےس داھکی رھپ اس یک رطػ آای

 

 “ ۔ یج اھبیئ ںیہک ”

 

اس ےن اکؿ یک ول اجھکیئ ۔ ااسہم ےن رکسماٹہ دابیئ“ ڈنچرا ایک وہات ےہ ؟  ”  ۔ 
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 “ ؟ آپ ےس یسک ےن ھچک اہک ےہ ”

 

اس ےن “ اہمتری نہب ہک ریہ یھت ہک اہدی مت اکی ربمن ےک ڈنچرے ااسنؿ وہ ۔  ”

وصعمتیم ےس اتبای ۔ ااسہم ےن لکشمب اینپ یسنہ وک اقوب ایک ۔ رھپ دیجنسیگ ےس اس یک 

 ۔ اجبن وتمہج وہا

 

رپاشیؿ ہن وہں اوہنں ےن ھچک ااٹل دیساھ ںیہن اہک ۔ امہرے اہیں ہی اعؾ ظفل ےہ  ”

دینی وہ امؿ اتج؟  وہ ، زعت ای ارتحاؾ ےک ےئل ہی ظفل اامعتسؽ وہات ےہ ۔  ۔ یسک وک تبحم

ل فرڈس ” ےسیج اشلگن ںیم 
ح ن ک
 
می

“ ینیس وینیسرؾ ” وہےت ںیہ ، رتشک ںیم “ رھتی 

؟ ں وت “ ںیم مت ےس تبحم رکات/رکیت وہں ” ، اردف ںیم “ ا؟  ابح  ” ، رعیب ںیم 
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 یک ہگج ۔ " اہدی زری بل رکسماای ۔ وت رسایکیئ ںیم ہی اکی ظفل وہات ےہ سب اؿ نیت

ل فرڈز ےہک ےھت
ح ن ک
 
می

 !!!! رتحمہم ےن رھتی 

 

ڈنچرا ! بج ںیمہ یسک ااسنؿ وک امكن ، ؟ القئ ، تسس ، اکلہ ، ڈہرحاؾ اثتب رک؟  وہات  ”

ووں یک ٹسل 

 

سن
س

ےہ وت مہ اےس لپمس اس ڈنچرا ےتہک ںیہ ۔ افر آپ وک آپ یک زسم 

اہدی ےک وبلں رپ ریتگنی رکسماٹہ یٹمس “  ابمرک وہ ! ںیم اشلم رکیکچ ںیہ ۔ تہب

۔ ااسہم اک رہچہ یسنہ رفےنک یک فہج ےس رسخ زپےن اگل ۔ فہ وہقن انب ااسہم وک د ھک راہ 

 ۔ اھت

 

رکسما رک اتہک فہ فاہں ےس الچ ایگ ۔ ےھچیپ اہدی “ فمکلی وٹ دا اغلری یلمیف اہدی اھبیئ !  ”

ل فرڈز  دشدی دصےم ےک ابثع وہٹن ےچنیھب
ح ن ک
 
می

وپدفں وک وھگر راہ اھت ۔  رھتی 

 !! افر ڈنچرا
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 ۔۔۔ ا؟ فہی

 

_________________________:- 

 

ٰی وک اچےئ اک پک امھتےت وہےئ “ اکی ابت رکین یھت آپ ےس ۔  ”
حی 
 
ی

ا؟ ہیب ےن 

 ۔ اہک

 

 “ ۔ ےئیہک ”

 

ٹ ڈ   اوہنں ےن“ آري  ؿ اجےن ےس ےلہپ ریمے اپس آای اھت ، اکیف دیجنسـ اھت ۔  ”
 م
ہ

 

ی

ٰی اب دیجنسیگ ےس اںیہن نس رےہ ےھت ۔ 
حی 
 
ی

ہہک راہ اھت ہک ااشتحؾ یک ” ابدنیھ ۔ 
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اشدی رکفاےن ےس ےلہپ ںیم اچاتہ وہں آپ اصحل یک اشدی رکفادںی ۔ ااشتحؾ ےک 

 “ ۔ ےئل بج کت وکیئ ڑلیک ےلم بت کت اصحل یک اشدی ےس افرغ وہاجںیئ

 

اوہنں ےن اچےئ اک پک “ یگ ۔  وت اصحل ےک ےئل وز  ڑلیک ڈوھڈنین یہ زپے ”

 ۔ وبلں ےس اگلای

 

ٰی ےن رک “ اہسین ۔۔۔ ” ا؟ ہیب ےن دنكےھ ااکچےئ ۔  “ فـ ڈوھڈن اکچ ےہ ۔  ”
حی 
 
ی

 ۔ رک اںیہن داھکی

 

ہی ایخؽ ےھجم ویکں ںیہن آای” اوہنں ےن زری بل ؟ ؾ درہاای ۔ “ اہسین ۔  ”  “ ؟ 
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فـ اکلہ “ آاجںیئ ہی ؟ نکمم یس ابت ےہ ۔ وج ایخؽ آري  ؿ وک آےت ںیہ فـ یسک افر وک  ”

 ۔ اس رکسماںیئ

 

اوہنں ےن اچےئ اک پک زیم رپ راھک“ آپ ےن اصحل ےس ابت یک ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ںیہن ، ںیم ےن وساچ ےلہپ آپ ےس وپھچ ولں ”

 

ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ ۔ تہب ایھچ ابت ےہ ہی وت اہسین رھگ یک یچب ےہ یھجلس  ”

“ ںیم ایم اوب ےس ابت رکات وہں آپ اصحل ےس ابت رکںیل ۔ وہیئ افر ایپری ۔ 

اوہنں ےن وپرا الپؿ رتہ ب دای ۔ ا؟ ہیب ےن ھجمس رک اابثت ںیم رس الہای رھپ اچےئ ےک 

 ۔ وھگٹن رھبےن ںیگل
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_________________________:- 

 

راہمح اس ےک ےبدایھین ںیم “ ڑلیک وکیئ اکؾ وت ڈگنھ ےس رکول وکیئ اکؾ وت ۔  ”

کیھٹ یتہک ںیہ اہمتری دادی ”  یک ٹیلپ اک لتق رکےن رپ الملت رک رہ یئگ ںیھت ۔ ےشیش

اکچن ےک ڑکٹے ااھٹیت رعفـ ےن اؿ یک ابت رپ “ ؟ ک وٹکافیگ مت رسساؽ اج رک ۔ 

 ۔۔ ؟ ک ڑیکسی یھت

 

 “ ۔ وکیئ ںیہن اجریہ ںیم رسساؽ ۔  ںیہ یھٹیب وہں بج کت زدنہ وہں ”

 

اوہنں ےن رمک رپ اہھت ابدنےھ وپاھچ“ اک ایک ؟ ااھچ افر اہمترے وشرہ  ”  ۔ 
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فـ رضحت دنلؿ اجرک ھٹیب ےئگ ںیہ ، دف اسؽ آراؾ ےس ےئگ ۔ ریمی ویین ےک اچر  ”

اسؽ رھپ رسساؽ ےس ےنچب ےک ےئل زمدی دف اسؽ وز  زپھ ولں یگ رھپ زپھ زپھ رک 

اکچن ےک رھکبے ڑکٹے  ٹیم رک ڈٹس نب ںیم ڈاےتل وہےئ “ رم اجؤں یگ ۔ 

 ۔ اس ےن الپؿ رتہ ب دای

 

زابؿ ہن اینپ اقوب ںیم راھک رکف ، ھچک ںیہن ہتپ وکیسن ڑھگی وبقتیل یک ڑھگی وہ ۔  ”

اوہنں ےن ےلیتپ ںیم چمچ “ بج دوھکی وضفؽ وکباس اجری ےہ اس وضفؽ افالد یک ۔ 

 ۔ الچےت وہےئ اےس ڑھجاک

 

ےئ ادنر آےئویعش رکسماےت وہ“ ویکں ڈاٹن ریہ وہ ریمی وصعمؾ افالد وک ؟  ”  

 ۔
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رعفـ ےن ہنم رپ “ بس یہ وصعمؾ ںیہ اہیں اکی ںیم یہ ڈنغی دباعمش وہں ۔  ”

 ۔ اہھت رھک رک اینپ یسنہ رفیک

 

اوہنں ےن “ اہں مت رکایچ یک ڈنغی مہ ںوؤں ےک رشفی ولگ ویکں رعفـ ؟  ”

 ۔ اتدیئی رظنفں ےس رعفـ وک داھکی

 

فہ اب اکفرٹن ےس کیٹ اگل رک ڑھکی “ ابلکل افر مہ اؿ رشفی ولوگں یک افالد ۔  ”

 ۔ وہیئ

 

فـ اکلہ اس ےسنہ ۔ راہمح ےن ڑم رک “ سب آج ےس اہمتری امں اک ؟ ؾ راہمح دادا ےہ ۔  ”

فـ اب رکسماٹہ دابےئ ویعش وک د ھک “ راہمح دادا اف راہمح دادا ۔ ” اںیہن وھگرا ۔ 

 ۔ ریہ یھت وج رکیس رپ ےھٹیب آفازںی اگل رےہ ےھت
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اس ےن رپوسچ “ ارگ ریبك دادا اھت وت اس یک ویبی دادی ویکں ںیہن یھت ؟  فےسی اباب ”

 ۔ اگنںیہ ویعش رپ ںوڑںی

 

فـ “ اب رہ وعرت اہمتری امں یک رطح رکایچ یک ڈنغی وھتڑی وہیت ےہ ۔  ”

 ۔ ےباسہتخ سنہ دی یھت

 

راہمح ےن ےٹمچ یک التش ںیم اگنںیہ دفڑاںیئ“ ہی اٹمچ اہکں ےہ ریما ؟   ۔ 

 

ویعش اب آںیھکن دنب ےئک الچ رےہ ےھت ، راہمح اؿ اک اسےنم “ اچبفف !! رعفـ  ”

ڑھکی اںیہن وھگر ریہ ںیھت افر فـ اکفرٹن ےس کیٹ اگلےئ رکسماےت وہےئ اےنپ امں 

 ۔ ابپ وک داھکی ریہ یھت
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افر اب اےس ھجمس آای اھت ہک ایعد آیدنی اینپ امں یک فہج ےس ویکں ڈرٹسب راتہ اھت 

اکی ابر رھپ فـ اھت افر اب اس ےس انلکن اےس لکشم اگل اھت ۔ اجنےن ؟ وسوچں اک وحمر 

 ۔ ویکں ہی دنبہ اس یک وسوچں رپ احفی وہات اجراہ اھت

 

_________________________:- 

 

ںیم ےن آپ ےس اہک اھت ےھجم اکی دھجمسار ، دیجنسـ افر یھجلس وہیئ ڑلیک ےس اشدی  ”

رگد ےتلہٹ اصحل ےن رک رک وپاھچ ۔ فـ اابثت اؿ ےک “ رکین ےہ ۔ اہک اھت ںیم ےن ؟ 

 ۔ ںیم رس الہںیئگ

 

اہسین اغلری وج اخیص ریغ دیجنسـ ، وشخ افر وصعمؾ ڑلیک ےہ اس ےک اسھت ریما  ”

اس ےن رمک رپ اہھت ابدنےھ“ ؟ ؾ وز  ویکں ایل ایگ رھپ ؟   ۔ 
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 ےج ویکہکن ےھجم اکی وصعمؾ افر وشخ وہب اچےئہ سج ےک ےہقہق اس رھگ ںیم وگ ”

ا؟ ہیب ےک وجاب رپ فـ رھپ ےس ل ےنل اگل“ افر ہی رھگ رھگ ےگل ۔   ۔ 

 

اس اک افر ریما وکیئ وجڑ ںیہن ےہ ایم ۔ فـ اتکوبں ےس دفر اھب یت ےہ ںیم اتکیب ڑیکا  ”

وہں ، فـ وصعمؾ ےہ ںیم اخاص دیجنسـ افر دھجمسار وہں ۔ فـ رنؾ زماج ےہ افر ںیم 

فـ ےبیسب ےس وگای وہا“ ایم ۔  ۔۔۔۔۔ ھجم ںیم افر اس ںیم رفؼ ےہ  ۔ 

 

اصحل ےن “ مت دفونں ےک زماج وک د ھک رک یہ وت آري  ؿ ےن ہی ابت یک ےہ ۔  ”

مت دھجمسار وہ اس یک ےبفوقویفں رپ اےس اھجمسف ” امےھت رپ لب ڈاےل اںیہن داھکی ۔ 

 “ ۔  ے ، مت دیجنسـ وہ افر فـ وشخ افر لچنچ یس ۔ رفقن ایس ےس وت وہیت ےہ اٹیب
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 “ ؟ اکی ٹنم اکی ٹنم آپ ےس ہی آري  ؿ ےن اہک ”

 

 “ ۔ اہں ”

 

“ ہی اسال وت رمے ںو ریمے اہوھتں ۔ اوز  اتبات وہں اےس وفؿ اہکں ےہ ریما ۔  ”

 ۔ فـ ومابلئ یک التش ںیم زنیج یک ںیبیج اگنھکےنل اگل

 

ا؟ ہیب ےن ہلصیف انسای“ وج وز  رکف مت اہمتری اشدی اہسین ےس یہ وہیگ ۔  ”  ۔ 

 

اکی ابر اس اسےل یک الکس ےل ولں رھپ المزہم ےس وز  ںیہک یگ وت اس ےس وز   ”

کنت رک اتہک فـ الفجن ےس لکن ایگ اھت“ اشدی رکولں ںو ۔   ۔ 
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_________________________:- 

 

رعفـ زمدی آ ے وک یکسھک ۔ اتکب اک اطمہعل “ دادا زیلپ اتبںیئ ؟ ں ایک ابت ےہ ؟  ”

ےچین رک ےک اےس داھکی رھپ اس ےک ےھچیپ ڑھکی وفج وکرکےت اراغمؿ ےن ہمشچ   ۔ 

 

اوہنں ےن اتکب زیم رپ ریھک“ ڑبفں ےک اعمالمت ںیم دلخ ںیہن دےتی ۔  ”  ۔ 

 

دادا مہ وز  وت ڑبے وہےئگ ںیہ دںیھکی ۔ وساےئ اہسین ےک بس ڑبے ںیہ اہیں  ”

اھتاس ےک ےھچیپ ڑھکی اہسین ےن وجایب اکرفایئ ےک وطر رپ اےس وھگرا “ ۔   ۔ 
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رگم وکیئ اینپ دادی وک ںیہن ” اوہنں ےن رہگی اسسن یل ۔ “ ااھچ اتبات وہں ۔  ”

بس ےن ھجمس رک “ اتبےئ ںو ہک ہی ابت ںیم ےن مت ولوگں وک اتبیئ ےہ ۔ کیھٹ ؟ 

 ۔ اابثت ںیم رس الہای

 

بس ےن ریحت “ اہمترے ڑبے اچوچ ےن اصحل ےک ےئل اہسین اک اہھت اماگن ےہ ۔  ”

وک داھکی رھپ اہسین وک وج انب کلپ ےکپھج اںیہن یہ کت ریہ یھتےس اراغمؿ   ۔ 

 

رعفـ زری بل ڑبڑبایئ“ اصحل اھبیئ وت زیت ےلکن ۔  ”  ۔ 

 

اہسین ےک ادکیؾ الچےن رپ بس رکسمادےئ “ فـ فـ ۔۔۔۔ فـ اتکیب ڑیکا افر ںیم !!  ”

 ۔ ےھت
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داھکی ا؟ فہی ےن اتجیت رظنفں ےس اےس“ اہیجن اب آںیئ  ے زمے وہب ۔  ”  ۔ 

 

رعہشی یک آفاز رپ بس ےن “ مت بس وک زمے وت ںیم رکفایت وہں روک ذرا ۔  ”

وچکن رک رمکے ےک درفازے یک رطػ داھکی اہجں ےس فـ ےصغ ےس الؽ وہںیت 

 ۔ ادنر آریہ ںیھت

اؿ “ رشؾ ؟ ؾ یک وکیئ زیچ ےہ ڑلویکں مت ںیم ؟ ریغت ایح بس رم یئگ ےہ ایک ؟  ”

افر آپ اراغمؿ ” دے رک آںیھکن یچیم ںیھت ۔ بس ےن وہٹن داوتنں ںیم 

اصبح دنکےل ےس بس اتبدای ؟ ویچبں ےک اسھت ےچب نب اجےت ںیہ ، اںیہن وت 

 “ ۔ ایچبں وز  ںیہن ہہک  ےتک مہ اب

 

ـ ےن رگدؿ رپ اتشگن اہشدت ےس یلجھک رکےت وہےئ اہک“ دادی فـ ۔۔۔  ” رعف  ۔ 
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آفاز ںیم ےنہک رپ بس ےن وچکن رک رعہشی ےک ادکیؾ زیت “ مت پچ ابلکل پچ ۔  ”

ےھجم وت ھچک ھجمس ںیہن آیت اہمتری ۔ وکیئ ڈگنھ ےہ مت ںیم ؟ وکیئ ” اںیہن داھکی اھت ۔ 

اکؾ وج ےقیلس ےس ایک وہ ؟ رہ فتق سب زابؿ لچ ریہ وہیت ےہ ؟ ک وٹکاف یگ اےلگ رھگ 

اؽ اجرک  ہکل اہیں وت وکیئ آاثر یہ ںیہن ںیہ اےلگ رھگ اجےن ےک ۔ اس ےک رسس

فاےل اکنح رکفارک وھبؽ ےکچ ںیہ اشدی ۔ اسنخ ء وز  وت آیت ےہ ؟ ں ادرھ اتپ ےہ اےس 

فـ ںیہک افر اک ہصغ ںیہک افر اکنؽ “ اہیں وہب ےہ اس یک رہتش اھبن؟  ےہ اس ےن ۔ 

ریہ ںیھت اس اک ادنازـ اؿ بس وک وہایگ اھت ۔ رعفـ ےن ڈڈبابیئ آوھکنں ےس اںیہن 

 ۔ داھکی اھت

 

امں ایک وہایگ ےہ ویکں ڈاٹن ریہ وہ یچب وک ؟ اب ایسی وز  وکیئ ڑبی ابت ویعش یک  ”

اراغمؿ ےن اس اک اچبف رک؟  اچاہ اھت ۔ فـ اخومیش ےس آرگ  رفیتک “ ںیہن ےہ ہی ۔ 

رمکے ےس ابرہ آیئگ یھت ۔ زیتی ےس ڑیسایھں ڑچےتھ وہےئ اےس اےنپ ںوولں رپ 
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رمکے اک درفازـ دنب رکےن کت  ےبرگن اپین اتہب وسحمس وہا اھت ۔ زفر ےس اےنپ

آرگ  رفاین ےس ےنہب ےگل ےھت ۔ ڈیب رپ ھٹیب رک اس ےن رس اہوھتں ںیم رگادای اھت ۔ 

آرگ  راسخرفں وک وگھبےت وہےئ وھٹڑی ےس ہر ل رےہ ےھت ۔ رمکے ںیم اھچیئ 

ٹ ا ں دریھے دریھے ڑبیتھ یئگ 
سک
س
اخومیش ںیم اراعتش دیپا رکںیت اس یک 

 ۔۔ ںیھت

 

_________________________:- 

 

 “ ؟ اےنپ فنط ںیم آےئ امہمونں وک مت ےسیک وخش آدمدی ےتہک وہ داؤد ”

ھک رک راک اھت ۔ امےھت رپ لب 

 

ھی

 

ی

 زپھ رک اپرگنك یک رطػ اجےت وہےئ فـ 
 
ج

من س

زپے ےھت ۔ ایسـ زنیج رپ زرد رگن اک ارپ ےنہپ فـ اےنپ افرپ رگیت ربػ ےس ااجنؿ یئک 

 وک داتھکی
 
ج

من س

 ےس 

 

 

 

 

 ۔  راہ اھتلپ ےبي
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 جیھب رک فـ اینپ ںوڑی یک “ ےھجم اڈیرسی ڈنیس رکف اوز  ےک اوز  ۔  ”
 
ج

من س

اٹھکک ےس 

 ۔ رطػ اھبںو اھت

ایعد آیدنی دنلؿ آای اھت ، اےس اس آیدنی وک رھبوپر رطےقی ےس وخش آدمدی انہک 

 ۔ اھت

 ویوینریٹس ںیم ةلط ء یک ڑیھب ےک درایم

 

 

 

ؿ اس رنؾ رفیئ یسیج ربػ ںیم ےتپھچ رگی

ےک ےلگ ےس گل رک اس ےن ایعد آیدنی وک وخش آدمدی اہک اھت ۔ اس یک وھبری 

آںیھکن ذجابت ںیم آرک من وہیئ ںیھت ، ربػ وک اےنپ ابولں ےس اٹہےت وہےئ فـ 

 ۔ یلین آںیھکن اس رپ اکٹےئ دریھے ےس رکسمادای اھت

 

 “ ۔ ےھجم اگل اھت اب اشدی یہ یھبک مت ےس لم اپؤں ںو ”
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وساچ اچر اسؽ ںیم اہمترا زیمابؿ انب ، اب دف اسؽ اہمترا امہمؿ اتنب وہں ۔ ںیم ےن  ”

دیمیھ افر ربع دار آفاز“   ۔۔۔ 

 

 “ ! فمکلی وٹ دی وی ےک ایعد آیدنی ، فمکلی فد فارؾ رہٹ ”

رفیئ یسیج ربػ اس ےک ےمشچ ےس ارکا رک رھکبی یھت ۔ ربػ ابری زیت وہیت اجریہ 

اہ اھتیھت ۔ الین آامسؿ مج رک ربس ر  ۔ 

امج وہا اپین وج آامسؿ ےس ربػ یک وصرت ںیم ہہب راہ اھت اکی ےمج وہےئ ااسنؿ ےک 

 ۔۔۔ افرپ ۔۔۔ فـ حیحص فتق رپ حیحص ہگج رپ اھت ۔ رسد وہگجں رپ رسد ولگ

 ۔۔۔۔ فـ

 ! ایعد آیدنی

 

_________________________:- 
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د آیدنی الچ ایگ ےہ وت ارگ احرث الکن اکنح ےک دعب ےس ےنلم ںیہن آےئ ، ارگ ایع ”

اس یک آفاز من وہیئ یھت“ اس ںیم ریما ایک وصقر ےہ وج دادی ےھجم ڈاٹن ریہ ںیہ ؟   

 ۔

 

دادی وک یسک افر ابت رپ ہصغ اھت رعفـ مت رپ لکن ایگ ، ذنہ رپ تم وسار رکف اےس ۔  ”

ا؟ فہی ےن اپین اک الگس اس یک رطػ ڑباھای“   ۔ 

 

آرگ  رھپ ےس ےنہب ےگل “ ےھجم یھبک راس ںیہن آیت ۔ ایم کیھٹ یہ یتہک ںیہ یسنہ  ”

 ۔ ےھت ۔ بس ےن رتمح رھبی اگنوہں ےس اےس داھکی اھت

ےلین آامسؿ رپ ایسـ دبه  زپ رےہ ےھت ، ادنریھا اھچےن اگل اھت ۔ ڑھکیک ےس رس اکٹےئ 

 ۔ اچدن وک ےتكت وہےئ فـ یئک ےٹنھگ وییہن ےبآفاز رفیت ریہ یھت
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اس آایگ اھت ۔۔ وسوچں ےک ونھبر ںیم رگےت وہےئ اےس اید زدنیگ ںیم ھچک اخیل نپ 

 ۔۔۔۔۔ آای اھت آج اُےس ےئگ دف ےتفہ وہےئگ ےھت

 

_________________________:- 

 

لمحم ےن اؿ ےک رمکے ںیم اھجاکن“ اباب اجؿ ۔  ”  ۔ 

 

احرث اےس د ھک رک اکلہ اس رکسمادےئ ےھت ۔ فـ تسس رفی “ آےیئ اباب یک اجؿ ۔  ”

ااھٹیت ادنر آیئےس مدؾ   ۔ 

 

فـ الھچ رک ڈیب رپ یھٹیب“ ںیم ےن افر اہدی اھبیئ ےن اکی الپؿ انبای ےہ ۔  ”  ۔ 
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 “ ۔۔ نس راہ وہں ”

 

مہ لک اغلری فال ےک امتؾ ولوگں وک اےنپ رھگ دوعت رپ دموع رکںی  ے ۔ دںیھکی  ”

 احرث ےن اس یک“ ہن اشدی ےک دعب ےس ہن فـ امہرے رھگ آےئ ہن مہ ےئگ ںیہ ۔ 

 ۔ ابت ےتھجمس وہےئ اابثت ںیم رس الہای

 

 “ ؟ کیھٹ ےہ ، وت ےھجم ایک رک؟  ےہ اب ”

 

ھچک اخص ںیہن ۔۔ دوعت ؟ ہم وھپھپ اچنہپدںی یگ سب مہ لک دلجی وھپھپ ےک  ”

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ رھگ اجرک ایتری ںیم اؿ اک اہھت اٹبدںی  ے ۔   ۔  

 

 “ ۔ حیحص ”
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دف دؿ ےلہپ ” احرث ےن یفن ںیم رس الہای ۔ “ ؟ افر آیب ےس ابت وہیئ آپ یک  ”

اوہنں ےن بل داوتنں ںیم دابےئ“ وہیئ یھت اشدی ای نیت اچر دؿ ےلہپ ۔   ۔ 

 

 “ ؟ ںیم رکفں اوز  اکؽ ”

 

فـ ؟ یھجمس ےس اںیہن دےھکی یئگ ، یلہپ ابر فـ ایعد ےس ابت “ ںیہن رےنہ دف ۔۔۔۔  ”

 ۔ رکےن ےک ےئل عنم رکرےہ ےھت

 

وہیئ ےہ اباب ؟ بس کیھٹ ےہوکیئ ابت  ”  “ ؟ 
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اؿ ےک زنطہی ےنہک “ اہں ۔۔ بس کیھٹ ےہ وساےئ اس ؟ القئ ےک دامغ ےک ۔  ”

 ۔ رپ فـ سنہ دی یھت

 

اس ےن اتفس ےس رس الہای“ آپ دفونں یھبک اانپ ڑل؟  ںیہن دنب رک ےتک ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ےھجم ھچک تم وہک اہمترا آیب شفد دیپا رکات ےہ ”

 

اس ےن ہیبنت یک“ دی ںیہن ہہک  ےتک اباب ۔ آپ آیب وک شف ”  ۔ 

 

فـ افیچن آفاز ںیم ڑبڑباےئ“ رہ ہگج اس ؟ القئ ےک ےلیچ وموجد ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ !! اباب ”
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لمحم ےن یگفخ ےس احرث وک “ ااھچ ںیہن اتہک ھچک ، مت اکؽ رکف اس شفدی وک ۔  ”

 ۔۔ داھکی وہنجں ےن ضحم دنكےھ ااکچدےئ

 

_________________________:- 

 

ڑیسویھں ےک اپس ڑھکی راہمح ےلھچپ “ ا؟ فہی اہسین دلجی رکف دری وہریہ ےہ ۔  ”

سیب ٹنم ےس دفونں وک آفازںی دے ریہ ںیھت رگم دفونں یک ایتری لمکم وہےن اک 

 ۔ ؟ ؾ ںیہن ےل ریہ یھت
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وہےئ اوہنں ےن ربارب ےس زگریت رعفـ اک اجزئہ ےتیل “ رعفـ مت ایتر ںیہن وہںیئ ؟  ”

وپاھچ ۔ ایسـ رگن یک ڈیلیھ ڈاھیل رفاک ےنہپ ابولں وک وجڑے ںیم ابدنےھ فـ دفہٹپ 

 ۔ ےلگ ںیم ڈاےل اعؾ ےس یلح  ںیم وموجد یھت

 

“ ایم دادا یک تعیبط رخاب ےہ ںیم  ںیہ رک ریہ وہں آپ ولگ اجںیئ ےلھب ۔  ”

اھت ۔ اؿ  اس ےک وجاب رپ وصےف رپ یھٹیب رعہشی ےن رہچہ رتاھچ رک ےک اےس داھکی

یک ڈاٹن ےک دعب فـ تہب مک اںیہن اےنپ اردرگد رظن آیئ یھت ، السؾ داع ےک العفـ 

 ۔ وکیئ یلیصفت ابت ںیہن وہیئ یھت دفونں ںیم

 

اؿ ےک دیجنسیگ ےس البےن رپ فـ بل داوتنں ےس یتلچک اؿ ےک “ رعفـ ادرھ آف ۔  ”

 ۔ رفربف ڑھکی وہیئ
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اس ےک رس رپ اہھت رھک رک رکسماےت “  اھکانیل ۔ دادا اک ایخؽ رانھک افر اھک؟  فتق رپ ”

 ۔ وہےئ اےس دہاتی دی ۔ فـ وز  رکسمادی یھت

 

دفونں ےک چیب ڑھکی رسد رہمی یک دویار ولپں ںیم رگادی “ ےسیج آپ ںیہک ۔  ”

 ۔ یئگ یھت

اغلری فال ےک ونیکمں وک جیھب رک فـ اراغمؿ ےک رمکے ںیم آیئ یھت اہجں فـ ڈیب رپ 

ےٹیل ےھتلبمك افڑےھ   ۔ 

 

وسچ ریہ وہں دادا آپ یک زفہج سب ےصغ یک زیت ںیہ فےسی فـ تہب ایھچ ںیہ ؟ ں  ”

اس ےن رکیس چنیھک رک ڈیب ےک ربارب ںیم ر ےتھ وہےئ اہک“ ۔   ۔ 

 

فـ دریھے ےس رکسمادےئ“ وت ابآلرخ حلص وہیئگ دفونں یک ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ اخبر اسیک ےہ اب آپ اک ”

 

اؿ یک “  کیچ ایک اھت ںیہن اھت ، سب ڈنھٹ گل ریہ ےہ ۔ رتہب ےہ ۔ وھتڑی دری ےلہپ ”

 ۔ آفاز ےس یتکلھج اقنتہ وک وسحمس رکےک رعفـ ےن وہٹن ےچنیھب ےھت

 

فـ اؿ ےک ااچکن وساؽ رپ اکی ےحمل یک ےئل “ مت اتبؤ ، ایعد ےس ابت وہیئ ؟  ”

؟ اس ےک  رہھٹی یھت ۔ ایک اںیہن اتب؟  کیھٹ وہںو ہک فـ اس ےس راےطب ںیم ںیہن یھت

دنلؿ اجےن ےک دعب دفرسے دؿ حبص وہےن فایل وگتفگ آرخی وگتفگ یھت ایک فـ 

 ؟ اںیہن ہی اتبدے

 

فـ ربجا رکسمایئ یھت“ یج دادا وہیت ریتہ ےہ ، کیھٹ ےہ فـ ۔  ”  ۔ 
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اسڈیئ لبیٹ رپ رےھک اراغمؿ ےک وفؿ “ آپ اےس وھچڑںی ہی اتبںیئ ہک ۔۔۔۔۔  ”

چیب ںیم یہ رہ یئگ یھتےک ےنجب یک فہج ےس اس یک ابت   ۔ 

 

فـ رکیس ےس اھٹ رک ومابلئ ااھٹےن ےک ےئل آ ے ڑبیھ“ ںیم دیتھکی وہں ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن اکؽ ااھٹ رک ومابلئ اکونں ےس اگلای“ اصحل اھبیئ یک اکؽ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

فـ فاسپ رکیس رپ یھٹیب“ االسلؾ مکیلع اھبیئ ۔  ”  ۔ 

 

دفرسی “ ای ےھجم ابت رکین یھت مت ےس ۔ فمکیلع االسلؾ ۔ ااھچ وہا وفؿ مت ےن ااھٹ ”

 ۔ رطػ ےس اےنپ رمکے ںیم ےتلہٹ اصحل ےن اشیپین ےتلسم وہےئ اہک
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 “ ۔ ںیہک ”

 

اس ےن اراغمؿ وک “ ںیہمت ہتپ یہ وہںو ہک ایم فاےل ایک رکےن اجرےہ ںیہ ؟  ”

 ۔ دےتھکی وہےئ رکسماٹہ دابیئ یھت

 

 “ ۔ یج ہتپ ےہ ”

 

اہسینوت ےھجم انہک اھت ہک  ”  “ ۔۔۔ 

 

رمکے ںیم ےتلہٹ اصحل ےک ڑبےتھ مدؾ ےمھت ۔ “ آپ وک انلم ےہ اس ےس راٹئ ؟  ”

ےھجم اگل یہ اھت ہک یبلطم داین اےنپ بلطم ےک ےئل یہ اکؽ رکے یگ ۔ وکیئ ابت ” 
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ںیہن آپ آاجںیئ الماقت اک ااظتنؾ ںیم رکفادفں یگ ۔ دادی وک ابلکل اتپ ںیہن ےلچ ںو 

فـ انب اس یک ابت ےنس “  ایگ ےہ وت اس اک ںیم ھچک ںیہن رکیتكس ۔ اہتبل دادا وک اتپ لچ

 ۔ سب اینپ ےہک اجریہ یھت

 

اس ےن داتن اچکچکےئ ےھت“ ربکی رپ اپؤں روھک رعفـ ، ااسی ھچک ںیہن ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اجیتن وہں ااسی یہ ےہ ۔ اھبیئ ںیہ آپ ریمے رگ رگ ےس فافق وہں ، ابپ  ”

 ۔  اکرل اھجڑےاس ےن رخفہی“ وک تم اتبںیئ ۔ 

 

مت تہب وضفؽ وبےنل گل یئگ وہ ںیم رصػ ہی ہہک راہ اھت ہک اہسین اس رےتش ےس  ”

اس ےک وبلں رپ یتلچم اكسمؿ دریھے ےس اغبئ وہیئ یھت ۔ اس “ وخش ےہ ؟ 

 ۔ ےن دبزمہ وہرک وفؿ وک داھکی
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وخیش ےس ڑگنھبے ڈاؽ ریہ ےہ فـ افر ھچک ؟ اسرے ومڈ اک ڑیبا رغؼ رکےک رھک  ”

ای ےہد  “ ۔ 

 

مت یتنس وہ یسک یک ؟ سب وج اےنپ دامغ ںیم آےئ وبؽ دیتی وہ ۔۔ اب اتبف حیحص ےس  ”

 “ ؟ فـ اس رےتش ےس وخش ےہ

 

اس ےن ہنم انب رک اکؽ اکٹ دی“ ےھجم ںیہن ہتپ وخد یہ آرک وپھچ ںیل ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ایک ہہک راہ اھت ”
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“ ایھچ ںیہن  یتگ اہیں ۔ وضفؽ وکباس رکرےہ ےھت ، ریمی رکسماٹہ وت یسک وک  ”

 ۔ اس ےن ومابلئ اسڈیئ لبیٹ رپ اخٹپ

 

اس ےک وھگرےن رپ اراغمؿ سنہ دےئ ےھت“ آپ ویکں رکسمارےہ ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

ھچک ںیہن ۔ وھبک یگل ےہ ےھجم اجؤ اھک؟  الؤ ، افر رباہ رہمابین اپین ںیم رمیغ ڈاؽ رک  ”

ڑم رک اربف ااکچ رک اںیہن داھکیاؿ ےک ہنم وسبر رک ےنہک رپ رعفـ ےن “ ہن ےل آ؟  ۔   ۔ 

 

 الھکفں آپ وک اتہک آپ یک زفہج ےھجم ااٹل اکٹلدںی ۔  ”
ّ

 

اراغمؿ ےن “ کت

وصعمتیم ےس اےس داھکی ، فـ ہنم ےک زافےی اگبڑیت زری بل ڑبڑبایت رمکے ےس 

 ۔۔ لکن یئگ
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_________________________:- 

 

یھت ، زتازت ربےتس ابدؽ آج بس ھچک ایسـ وہےت ابدولں یک ایسیہ زمدی رہگی وہیئگ 

اہبدےنی رپ ےلت ےھت ۔ ابدولں یک رگج ےک اسھت یہ ولوگں یک آہ ف اکب ، د امرلب 

رپ رچرچاےت ارٹسرچی ےک ےیہپ ، وخؿ آولد وہیت د اچدر ےس رگات وخؿ ، الؽ 

وہےت امرلب رپ یسک ےک مدومں یک اھچپ ، ںیخیچ افر ربےتس ابدولں ےک اسھت 

ںیھکنربیتس آ  ۔۔۔ 

رات ےک نیت  ےج اےس ارمییسنج فارڈ ےس آیئ یس وی ںیم لقتنم رکدای ایگ اھت ، فلتخم 

ویٹپں ںیم دنبه  ، دجدی ونیشمں ںیم ڑکجا فـ دیمیھ اسںیسن اتیل ڈیب رپ داین اہجں ےس 

  وہا اھت ۔ آیئ یس وی ےک درفازے ےک اپس ڑھکے احرث یسک ےک مدومں 

 

 
اگیبہن ل

 ۔  رک ڑمے ےھتیک اچپ نس رک وچکن
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الؽ آںیھکن ےگیھب راسخر ۔۔ فـ آوھکنں ںیم ادیم ومسےئ اؿ ےس “ اسیک ےہ فـ ؟  ”

 ۔ وپھچ ریہ ںیھت

 

بک اؿ اک ہجہل اہقین ےک ےئل خلت وہا اںیہن ولعمؾ یہ “ امر یہ وت دای ےہ مت ےن ۔  ”

ںیھت ںیہن وہا اھت ۔ فـ اخومیش ےس اؿ ےک ربارب ںیم ڑھکی وہرک ااظتنر رکےن یگل 

 ۔۔۔۔ اےنپ ےٹیب ےک اےنھٹ اک ، اس یک اکپر اک

اینپ امں یک وموجدیگ اک ااسحس اھت ای دؽ ںیم یتپنپ تبحم یک اطتق ہک اس ےن یکلہ یس 

آںیھکن وھکیل ںیھت ، ڈارٹک یک وفج اس یک رطػ یکپل یھت ۔ فـ اکی ٹنم ےک ےئل 

ز رپ بس ےن وچکن آںیھکن وھکؽ رک رھپ دنب رکاکچ اھت ۔ نیشم یک وٹں وٹں یک آفا

 ۔ رک نیشم یک رطػ داھکی اھت وج اس ےک ےتمھت دؽ یک ربخ انسریہ یھت
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یسک رنس یک آفاز رپ اںیہن اینپ اسںیسن یتمھت وسحمس “ مہ ےچب وک وھک رےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ وہیئ ںیھت

 

دیحر یک آفاز رپ اہقین ےن دبوحاس وہرک ےھچیپ “ لم ںیل مت اس ےس اب ولچ ۔  ”

اؿ یک آفاز زیت وہیئ یھت“ ولچ اہقین !! ” داھکی اھت ۔ ڑھکے دیحر وک   ۔ 

 

اوہنں “ اھبیئ دخا اک فاہطس ےہ سب اکی ابر اس ےس ےنلم دںی فـ رم اجےئ ںو ۔  ”

 ۔ ےن ااجتل یک یھت

 

فـ ریمی امں ےک اقلت اک اٹیب ےہ ںیم ہی یھبک ںیہن وھبؽ اتکس ، رمات ےہ وت رم  ”

ےٹیل اس فوجد ےن اینپ یتمھت اسرگ ں ےک درایمؿ زرہ آولد اافلظ ڈیب رپ “ اجےئ ۔ 

 ۔ ےنس ےھت
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رنس یک آفاز ، اہقین ےک ابرہ یک رطػ ڑبےتھ “ آپ ولگ زیلپ ہی وشر دنب رکںی ۔  ”

  اھت ۔ وکیئ 

 

 
مدؾ ، احرث یک رظتنم اگنںیہ فـ بس ےس ااجنؿ آںیھکن ومدنے ل

ت ےک رپسد رک؟  رحتک ںیہن یھت وکیئ وگتدف ںیہن یھت ےسیج فـ وخد اانپ آپ وم

 ۔ اچاتہ وہ

   یک آفاز ےس نیشم ںیم دیسھ ںیم 
 
اہقین ےن ااتپسؽ یک امعرت وبعر یک یھت ، ب

اجیت ک ںی رظن آیئ یھت ۔ ڈارٹکز اےس ےکٹھج دے رےہ ےھت ۔ ربےتس ابدؽ اکی زفر 

دار رگج ےک اسھت مھت ےئگ ےھت ۔ ابرش اک وشر ادکیؾ امھت ، رہ وس ےبنیچ رکیت 

 ۔ اس ےک ےباجؿ فوجد وک د ھک رک احرث وک اینپ رفح انف وہیت اخومیش اھچیئگ

 ۔ وسحمس وہیئ یھت

ھچک فتق ےلہپ اؿ ےک اپس بس ھچک اھت ویکہکن اؿ ےک اپس ایعد آیدنی اھت ، رگم 

 ۔۔۔ اب فـ بس ھچک وھک ےکچ ےھت ویکہکن فـ ایعد آیدنی وک وھک ےکچ ےھت
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_________________________:- 

 

یک ایتخسں امیض یک ویخلتں ےس زایدـ تخس وہیت ںیہیھبک یھبک احؽ   :- 

 ، رسد ےس ولگ

 ، ےتمج ذجابت

 ، زدنیگ ےس ےبزار اسںیسن

 ، اھبری اشںیم

 ، اہنت راںیت

 ، زگرے دؿ

 ، زگرات فتق
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ںیم اؿ بس ےس راہیئ اچاتہ وہں ، اکی اڑاؿ رھب؟  اچاتہ وہں اِس اہجں ےس ُاس 

 ۔ اہجں کت

ںیم آزادی اچاتہ وہں ںیم آزاد وہ؟  اچاتہ وہں ،  ۔ 

 

 ، فتشح ےہ ، ےبزاری ےہ

 ۔ اشؾ وز  ینتک اھبری ےہ

 ، ابرہ اک انساٹ ےہ

 ۔ ادنر آہ ف زاری ےہ

 ، ھکل داتی وہں احؽ دؽ

 ۔ ےنہک ںیم دوشاری ےہ

 ، درد ، تبیصم ، ےبینیچ

 ۔ اینپ بس ےس ایری ےہ
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 ، ہنیس رچات اجات ےہ

 ۔ وخاشہ ےہ ای آری ےہ

ںیموسز ےہ ریمے وظفلں   ، 

 ۔ ےجہل ںیم رساشری ےہ

 ، فتشح ےہ ےبزاری ےہ

 ۔ اشؾ وز  ینتک اھبری ےہ

_________________________:- 

 

 

رنؾ رنؾ ربػ وک اےنپ مدومں ےلت وہ ےت وہےئ فـ اہلٹس ےک نیم ٹیگ ےس ادنر آای 

اھت ، ایسـ رگن ےک ارپ یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل فـ اب آامسؿ ےس رگیت یکلہ یکلھپ 

اگنںیہ اکٹےئ رادہاری ںیم مدؾ رےنھک اگل ۔ رادہاری ںیم ومعمؽ ےک اطمقب  ربػ رپ
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اخومیش اھچیئ وہیئ یھت ، دنچ ڑلےک رادہاری ےک انکرے رپ ڑھکے وحم وگتفگ ےھت 

۔ فـ اؿ بس رپ اکی اگنہ ڈاؽ رک اےنپ رمکے اک درفازـ وھکؽ رک ادنر آایگ ۔ رمکے 

 ۔ اک اموحؽ مدرے رگؾ افر رپوکسؿ اھت

ے ںیم اس ےک اسھت اپاتسکؿ اک یہ اکی ڑلاک اھت وج تہب مک اہیں اپای اجات اھت اس رمک

 ۔۔ افر اس ابت رپ فـ اس ڑلےک اک رکشزگار اھت

ڈیب رپ ھٹیب رک فـ وجوتں ےک ےمست ااترےن اگل بج وفؿ یک یٹنھگ یجب ۔ اس ےک زماج 

ؾ وتڑ یئگ ۔ اس یسیج دیمیھ افر مہبم یس فـ یٹنھگ رصػ اکی لپ ےک ےئل یجب افر رھپ د

ےن اےبنھچ ےس  ونھبںی ایٹھک رکےت وہےئ ومابلئ وک ابںیئ اہھت ںیم اھتام ۔ ارکسنی 

ےک رفنش وہےت یہ لمحم ےک اغیپامت اگمگج رےہ ےھت ۔ اتشگن اہشدت ےک 

 ےلھک
 
ج

من س

 ۔ ارکسنی رپ اکلہ اس ےنگل رپ 
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رپ اكسمؿ یلین آںیھکن اکی رعےص دعب کمچ ایھٹ ںیھت ، یکلہ وموھچنں ےلت وبلں 

ےن ےکپچ ےس دح دنبی اقمئ یک یھت ۔ فـ لمحم یک اصتفری ںیھت افر اغابل آج یک یہ 

 ۔ ںیھت

ےکلہ الگیب رگن یک رفاک ےنہپ ےبمل ایسـ ابؽ وپین ںیم ابدنےھ فـ رکسماریہ یھت ۔ 

 ۔۔ سپ رظنم ںیم اہدی یک ادوھری گنٹنیپ یھت ، ونیکس رپ رھکبے نیت رگن

 ۔۔ الؽ ، زرد افر آیشت

یلگ وصتری ںیم اہدی وز  اھت ، رہگے ےلین رگن یک زنیج رپ یشفنب رگن یک یٹ رشٹ ا

ےنہپ اکلہ اس رکسماےت وہےئ فـ اسھت ڑھکی لمحم ےک دنكےھ رپ ابزف الیھپےئ ڑھکا 

اھت ۔ سپ رظنم ںیم اب اہدی یک وکیئ افر گنٹنیپ یھت ، الین آامسؿ ، ےکلہ ےکلھپ ےس د 

رفیئ یسیج ربػ ابدؽ افر اؿ ےس یتلسھپ رنؾ  !!۔۔۔ 

ایلگ وصتری دےتھکی یہ اس یک رکسماٹہ دریھے ےس یٹمس یھت ، لمحم ےک رگد 

 ۔۔۔ ڑھکی فـ ڑلایکں ؛ ا؟ فہی ، اہسین ، ااملس
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اس ےس زمدی ھچک وسےنچ اک ومعق لمحم یک اکؽ ےن انیھچ اھت ۔ وخد وک اھبنسےتل وہےئ 

رک وجےت ےک ےمست ااترےن اگلاس ےن ابںیئ اہھت ےس ومابلئ اکؿ رپ راھک رھپ کھج   

 ۔

 

بج آامسؿ وٹٹ رک رباتس ےہ ، زیت وہا ںیم یمن ڑبیتھ ےہ ، ربػ ااسنین مدومں  ”

ےلت یلچک اجیت ےہ ، اہنت یسک ڑسک رپ ےتلچ وہےئ ےکپچ ےس اکی رہچہ ریمے لیخت 

ںیم آات ےہ وت دنکا ںی ےبرتہ ب وہےن  یتگ ںیہ ۔۔۔۔ مت اید آیت وہ افر دشت 

بج مت ” فـ اب ڈیب رکافؿ یک تشپ ےس کیٹ اگل راہ اھت ۔ “ وہ ۔۔۔!!  ےس اید آیت

اید آیت وہ وت اےنپ آس اپس وسحمس وہیت وہ ، یتسنہ رکسمایت ، الھکلھکیت لمحم آیدنی رہ 

ہگج اےنپ اسھت وسحمس وہیت ےہ ۔ اہمترا ااسحس اہبر یک وندی انسات ےہ ، مت ادیم یک 

 ےس آںیھکن دنھچای اجیت ںیہ ۔ ویلتتں یک رکؿ یک امدنن وہ سج ےس یتٹسا  رفینش

رطح ؟ زک ، لمخم یک رطح رنؾ ، اٹچونں اس دنلب وحےلص رےنھک فایل لمحم آیدنی وک 
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وفؿ ےک اس اپر اےس یتنس لمحم الھکلھک رک یسنہ یھت ۔ “ ایعد آیدنی اک السؾ ۔۔۔!! 

 ۔ فـ بل داوتنں ےلت داب ایگ اھت

 

از ےن وگای مسلط اطری ایک اھتیتکنھک آف“ فاالسلؾ آیب ۔۔۔!!  ”  ۔ 

 

 “ ؟ یسیک وہ ”

 

 “ ؟ ابلکل کیھٹ ، آپ ےسیک ںیہ ”

 

اینپ ریختی یک االطع دانی اس ےن اھکیس یہ ںیہن اھت یھبت “ اہدی ےک رھگ وہ ؟  ”

 ۔ وجاب وگؽ رکایگ اھت
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یج ۔۔ آج اسرے اغلری آےئ ےھت ادرھ ، تہب تہب زمہ آای بس ےک اسھت ۔  ”

اسرے ”  یتکلھج وخیش اہجں اےس نئمطم رکیئگ یھت فںیہ ظفل اس یک آفاز ےس“ 

ا؟ فہی آیپ افر اہدی اھبیئ یک آرکسئمی رپ ڑلایئ ” نس رک فـ ےبنیچ وہا اھت ۔ “ اغلری 

وہیئگ یھت ، افف آیب ڑلایئ ںیم اسری آرکسئمی اہدی اھبیئ یک رشٹ رپ رگ یئگ ںیم 

فـ اکلہ اس “  گل رےہ ےھت اھبیئ ۔ کپ اکنانل وھبؽ یئگ فرہن آپ وک رضفر داھکیت وجرک

 ۔ رکسماےت وہےئ فلتخم وسوچں وک ےتکٹھج وہےئ لمحم یک رسزگتش نس راہ اھت

مہ ےن اہدی اھبیئ یک زگنٹنیپ دںیھکی ، ا؟ فہی آیپ ےن اہدی اھبیئ ےک گنت رکےن رپ  ”

الؽ رگن اک ٹنیپ اؿ یک اکی گنٹنیپ رپ رگادای اھت ، دفونں ڑلےت رےتہ ںیہ سب 

” فـ اب ھچک وسچ رک ریک یھت ۔ ایعد اس ےک وبےنل اک ااظتنر رکےن اگل ۔ “ ۔ ۔۔۔

ھکا  اھت ۔ بس آےئ ےھت وت اس یک ریغوموجدیگ “ رعفـ آیپ ںیہن آیئ ںیھت ۔ 

 

ھی

 

ی

فـ 

 ؟ یک فہج
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اس ےک ےنت “ اؿ ےک دادا یک تعیبط رخاب یھت یھبت فـ ںیہن آںیئ ۔۔۔  ”

 “ ؟  اؿ ےسآپ یک ابت وہیئ” ااصعب ڈےلیھ زپے ےھت ۔ 

 

اس ےن دگی ےتلسم وہےئ وجاب دای“ ںیہن ، رصمفػ اھت ںیم ۔  ”  ۔ 

 

فـ افخ وہیئ یھت“ آیب ۔۔۔۔۔!! اباب وک اتبؤں آپ یک رحںیتک ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔۔۔ ںیم رصمفػ اھت وت فـ وخد اکؽ رک  یتی ؟ ں ”

 

 لمحم ےک داتن اچکچک رک ےنہک رپ اس“ آپ یک وت ؟ ک آڑے آریہ یھت ؟ ں ۔۔  ”

 ۔ یک ونھبںی ایٹھک وہیئ ںیھت
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 “ !!۔۔۔۔ تہب وبےنل گل یئگ وہ ”

 

امکؽ ےباینزی ےس “ اشدی ںیم آپ وک وبےتل وہےئ یہ ایھچ  یتگ وہں آیب ۔۔  ”

 ۔ اہک ایگ اھت

 

اس ےن سنہ رک اہک اھت ، دفرسی رطػ فـ افخ وہیئ یھت“ ریمی اچالک اھٹپین ۔۔  ”  

 ۔

 

یھت حیحصت یک یئگ“ آپ یک لمحم ۔۔!!  ”  ۔ 

 

فـ رکسماای اھت ، فـ دنچ ےحمل اخومش ریہ یھت“ ایحمت ۔۔!!  ”  ۔ 
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 “ ۔۔۔ آیب ”

 

م ”
 
ج
ی 

 “ ۔۔۔ 

 

اس ےن وسےتچ وہےئ “ یسک یک ڈریھ اسری تبحم ےک دبےل ںیم ایک دےتی ںیہ ؟  ”

 ۔ وپاھچ اھت

 

 “ !!۔۔ رصػ تبحم ”

 

 “ ؟ ادناز اسیک وہ ”

 

 “ ۔۔۔ دؽ ومہ ےنیل فاال ”
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 “ ؟ الثم ”

 

افر فـ فایعق رکسمادی یھت ، انب دےھکی یہ ضحم وسحمس وہےن رپ “ رکسمادانی ۔۔۔  ”

فـ اس یک رکسماٹہ رپ ادنر کت رساشر وہا اھت ۔ فـ اب دیمیھ آفاز ںیم اےس ھچک 

 ۔ ہہک راہ اھت ، فـ دایھؿ ےس اس یک ابت نس ریہ یھت

 ربػ یک ہہت مج ابرہ رگیت ربػ یک رگےن یک راتفر ںیم زیتی آریہ یھت ، ڑسوکں رپ

 ریہ یھت ۔ د آامسؿ ےلت د ربػ ںیم ڈاکھ دنلؿ ۔۔۔ ایعد آیدنی یک انپہ ںوہ

 !!۔۔

 

_________________________:- 
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اسحؿ یک آفاز رپ اس ےن بجعت “ آؤ ںیہمت اینپ ڑھچبی وبحمہب ےس ولماات وہں ۔  ”

 ۔ ےس اےس داھکی وج کھج رک وجوتں ےک ےمست ابدنھ راہ اھت

 

اس ےن ونھبںی “ ارگ مت اس ےس ےلم وہ وت فـ اہمتری ڑھچبی وبحمہب ےسیک وہیئ ؟  ”

 ۔ ایٹھک ےئک وپاھچ

 

فـ اھٹ ڑھکا وہا ، آري  ؿ وکشمک “ چیب ںیم دجاایئں آیئگ ںیھت ، اب ولچ مت ۔  ”

اگنوہں ےس اےس دےتھکی وہےئ اس ےک ےھچیپ رمکے ےس الکن ۔ فـ دفونں اب 

 ۔ رادہاری ےس زگر رےہ ےھت

 

اس ےن رادہاری ےس لکن رک اس ےن ابےچیغ یک رطػ اجےت “ مت دیجنسـ وہ ؟  ”

 ۔ وہےئ وپاھچ
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فـ اب فلتخم وپدفں ےک درایمؿ رک ےئگ ےھت“ وس دصیف ۔۔!  ”  ۔ 

 

اسحؿ ےن ایلگن ےس ااشرہ ایک ، آري  ؿ یک “ ہی ےہ ریمی ڑھچبی وبحمہب ۔۔۔۔  ”

 ےٹن دار وپدے یک رطػ رظنفں ےن اس ےک ااشرے اک اعتبق ایک ۔ فـ اکی اک

 ۔ ااشرہ رکراہ اھت

 

س ےہ رگج ۔۔  ”

 

ٹ كن
ک

اس ےن رمک رپ اہھت ابدنےھ ، امےھت رپ لب ومندار وہےئ“ ہی وت   

 ۔

 

فـ وخش دیل ےس “ اہں ، ہی ےھجم ااھچ اتگل ےہ ، ریمی ڑھچبی وبحمہب ےہ ہی ۔۔۔  ”

ف وخد رکےن فاال اس یک اخص ابت ہی ےہ ہک ہی اک ےٹن دار ےہ ، اانپ اچب” رکسماای ۔ 
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اس ےن داڑیھ اجھکیئ“ وخد ااصحنر ۔۔۔۔ یہی فہج ےہ ہک ےھجم ہی وپدا ااھچ اتگل ےہ ۔   

 ۔

 

آري  ؿ ےن “ اہمتری اس اخوتؿ دؽ ےک ےئل اکی رطس ذنہ ںیم آریہ ےہ ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ دابےت وہےئ اہک

 

 “ ۔۔۔ اراشد اراشد ”

 

 “ ۔۔۔ مت اکی ڑسک یک رطح وخوصبرت وہ ”

 

 “ ؟ ڑسک ”
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اس ےن اسحؿ وک یلست دی“ اہں ڑسک ۔۔ دیئب یک ڑسک اصػ رھتسی ۔  ”  ۔ 

 

 ، مت اکی ڑسک یک رطح وخوصبرت وہ ”

اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے ۔ “ رگم فـ ڑسک سج ےک ےچین دنگا رٹگ اتہب ےہ ۔ 

 ۔ اسحؿ اینپ وبحمہب یک وتنیہ ربداتش ہن رکاکس یھبت اےس امرےن ےک ےئل اكپل

 

اس ےن اکم آري  ؿ ےک ٹیپ رپ امر؟  اچاہ اھت ، آري  ؿ ےن وفرا “ ۔۔۔۔ اسےل ےنیمک  ”

اس اک اہھت رفاک ۔ اس ےن دفرسا اہھت آزامای آري  ؿ ےن فـ فار وز  اضعئ ایک ۔ فـ اب 

وپری وقت ےس اانپ داایں اپؤں اےس امرےن یک ایتری ںیم اھت ، آري  ؿ ےن اےس 

ٹیپ رپ امری یھت ۔ فـ رکاـ رک ےھچیپ ومعق دےئ ریغب زفر ےس اینپ ابںیئ اٹگن اس ےک 

 ۔ اٹہ اھت
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اسحؿ اکی ابر رھپ اس یک رطػ اكپل اھت ، آري  ؿ “ ومےٹ ڈڈف آج وت ںیہن ےچب ںو ۔  ”

رکسماٹہ دابےت وہےئ اٹلپ اھت ۔ ےھچیپ ڑمےت یہ وکیئ وپری وقت ےس اس ےک 

 ۔ دنكےھ ےس ارکاای اھت

 

 ڑلیک یھت ۔ زبس رگن ےک اعؾ ےس فـ وکیئ“ آیئ امی وسری ںیم ےن داھکی ںیہن ۔  ”

ابلس ںیم وموجد ، رہچے ےک رگد ایسہ اجحب ےس ااحہط اقمئ ےئک فـ اس ےس 

 ۔ ذعمرت رکریہ یھت

 

اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ اس ڑلیک یک اشیپین رپ “ د ھک رک الچ رکںی رتحمہم ۔  ”

 ۔ ںینکش ومندار وہںیئ

 

دنكےھ ااکچدےئ آري  ؿ ےن“ ذعمرت یک ےہ ںیم ےن رتحمؾ ۔۔!!  ”  ۔ 
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فـ اب زنیج یک ةیجں ںیم اہھت “ یپ امی اے ںیم اکی اعؾ ڑلیک ایک رکریہ ےہ ؟  ”

ڈاےل اس ےس وپھچ راہ اھت ۔ اس ےس افےلص رپ ڑھکا اسحؿ وکشمک اگنوہں ےس 

 ۔ اےس وھگر راہ اھت

 

اعؾ ںیہن اعؾ ولوگں ںیم اخص افر اہجں کت ابت ےہ ریمی اہیں وموجدیگ یک  ”

اس ےک ےجہل ںیم رخف اھت ، رس دنلب اھت ۔ “ رکلن اعمل اشہ ےس ےنلم آیئ وہں ۔۔ وت ںیم 

 ۔ ےلین آامسؿ ےلت ڑھکا آري  ؿ اس ےک رخف وک وسحمس رکےک رس اکھج رک رکسماای اھت

 

 “ ؟ آپ یک رعتفی ”

 

 “ ؟ آپ وکؿ وہےت ںیہ ہی وپےنھچ فاےل ”
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زبس آوھکنں ںیم ےصغ یک اس ےن “ دیسیھ رطح ےس اتبےن ںیم ایکاجراہ ےہ ؟  ”

 ۔ کلھج دےتھکی وہےئ رکسماٹہ دابیئ

 

ریمے راےتس ےس ںیٹہ ، ریما فتق اضعئ ہن رکںی ۔  اکی اھکلری اک فتق تہب  ”

 “ ۔ یتمیق وہات ےہ

 

ہی یپ امی اے ےہ ” اس ےن بل ڑیکسے ۔ “ افہ وت زعت آمب اھکلری ںیہ ۔  ”

ر وہیت ےہ آپ یک ؟ ؾ اہند اتکںیب رتحمہم ۔ اپاتسکؿ رٹلمی اڈیکیم ، اہیں وفج ایت

 ںیہن وہںیت اہیں ۔ 

ن

س

 ٹ ل
ن

اس یک آفاز مدرے دیمیھ یھت رگم ہجہل تخس وہایگ اھت “ 

 ۔ ۔ اےس وخد ےس اےنھجل فایل ہی ڑلیک ابلکل ایھچ ںیہن یگل یھت
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ںیم اجیتن وہں ہی یپ امی اے ےہ ، دف اسؽ اہیں راہشئ ریہ ےہ ریمی ۔ آپ وج  ”

زمدی رخاب رکےن یک وکشش رہزگ  تم رکںی ںیم اجؿ ےس وز  ںیہ ریما دامغ 

اس یک آفاز وز  افیچن وہیئ یھت“ امردفں یگ فرہن ۔   ۔ 

 

آري  ؿ وچکن رک ڑما ، لعشم ےن اس ےک بقع “ لعشم ےچب آپ بک آںیئ ۔  ”

 ۔ ںیم ڑھکے رکلن اعمل وک داھکی

 

ادنر اجےن یک دنپرہ ٹنم وہےئگ ںیہ اباب ، ہی انجب وپری یلست رکےک رھپ ےھجم  ”

اس ےن آري  ؿ یک رطػ ااشرہ ایک ۔ آري  ؿ ےن “ ااجزت دےنی ےک ومڈ ںیم ںیہ ۔ 

 ۔ ڑگڑبا رک دفونں وک داھکی
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رکلن ےن دفونں اک “ آرایؿ ہی لعشم ےہ ریمی یٹیب افر لعشم ہی آري  ؿ ۔  ”

 ۔ اعترػ رکفاای

 

رکسمایئ  فـ اتجیت رظنفں ےس آري  ؿ وک دےتھکی وہےئ“ لعشم اعمل اشہ ۔۔۔!!  ”

 ۔ یھت

 

فـ وز  ڈ ٹی نب رک رکسماای اھت ۔ رکلن اب لعشم ےک اسھت “ آري  ؿ ادمح ۔۔!!  ”

 ۔ ادنر یک رطػ اجےن ےگل

 

فـ “ اہلل رمح رکے وفج رپ سج ںیم اس اڈیٹی ےسیج وفیج رھبیت وہرےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ زری بل ڑبڑباےت وہےئ اس ےک اپس ےس زگری یھت
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فـ “ رپ وج اس ڑچلی ےسیج اھکلرویں وک زپےھ یگ ۔ اّللّ رمح رکے ونوجاؿ لسن  ”

 ۔ وز  زری بل ڑبڑباای اھت

وسرج ڈلھ راہ اھت ، آامسؿ ےکلہ آیشت رگن یک اچدر افڑھ راہ اھت ۔ دفر ڑھکے اسحؿ 

” ےن دؽ یہ دؽ ںیم آري  ؿ اک لتق رکےن اک ہلصیف رک ایل اھت سج ےن اس یک وبحمہب 

س 

 

ٹ كن
ک

دحںی اپر رکدی ںیھتیک اشؿ ںیم اتسگیخ یک امتؾ “   ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

رعفـ ےن ڈیب رپ دراز وہےت وہےئ بس وک “ ڑبے اچوچ فاےل آرےہ ںیہ لک ۔  ”

 ۔ االطع دی

 

ا؟ فہی ےن رسرسی اس وپاھچ“ وکؿ وکؿ آراہ ےہ ؟  ”  ۔ 
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اس ےن ےیکت رپ رس رھک رک اپس زپا ومابلئ ااھٹ ایل اھت“ وساےئ آري  ؿ ےک بس ۔  ”  

 ۔

 

ا؟ فہی “ وہب آؤ ںیہمت اتبؤں ہک وہےن فایل اسس ےک اسھت اسیک رفہی رانھک ےہ ۔  ”

 ۔ ےن اہسین یک رطػ ہنم ومڑا

 

بس ےس ےلہپ وت اؿ یک دختم رکین ےہ ڈریھ اسری ، اپؤں دوھ دوھ رک ےنیپ ںیہ ۔  ”

اہسین وک ااکبیئ آیئ یھت“   ۔ 

 

ےئک اجںیئیب اامں آپ اک دفر ںیہن ےہ سج ںیم ہی اکؾ  ”  “ ۔ 
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ےٹف ہنم ریتا وہب ۔ دفر ےلھب دبؽ ایگ وہ رگم ولوگں یک ذتینہ آج وز  فیسی یہ ےہ ،  ”

وسچ ںیہن دبیتل یھبک وز  ۔ وج اکؾ یسک وک وخش رکےن ےک ےئل ےلہپ رکےن وہےت 

رعفـ ےن وغبر ا؟ فہی وک داھکی اھت وج ااجنےن “ ےھت اب وز  فیہ رکےن وہےت ںیہ ۔ 

ؾ یک رطح ےھچیپ ” ی ابت رکیئگ یھت ۔ ںیم یہ تہب رہگ
ُ
لچ الھب ہی اکؾ ہن رک؟  رگم د

اہسین ھجمس رک اابثت ںیم رس الہ یئگ“ ےھچیپ رھپیت رانہ ااھچ ۔   ۔ 

رعفـ ےن اگنںیہ ومابلئ رپ ںوڑںی ۔ ادرھ ادرھ اایلگنں الچےت وہےئ اس ےن 

 یھت ، اگنہ اس یک ڈی 

 

یپ رپ یکٹ وت فـ فاسٹ اپی وھکال اھت ۔ افرپ یہ لمحم یک چ  

ھک رک ریک یھت ۔ وفرا ےس ڈی یپ وھکیل وت فـ فیہ اھت

 

ھی

 

ی

 ۔ 

 الین ارپ ےنہپ ایسـ زنیج یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل ربػ یک یمج ہہت رپ ڑھکا ایعد آیدنی

 !!۔۔۔

  ری یک فہج ےس ااتر دای اھت اشدی

 

 ۔۔ ہمشچ ربف
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زیتی ےس ومابلئ راھک افر فـ یئک ےحمل یکٹکٹ ابدنےھ اس یک وصتری وک دےھکی یئگ رھپ 

رکفٹ دبؽ رک رس ےک ےچین ابزف راھک افر آںیھکن ومدن ںیل ۔ دنین اب وکوسں دفر 

 ۔۔ یھت رگم یف ااحلؽ اس یک اید ےس اکٹھچرا احلص رک؟  وز  رضفری اھت

اہسین افر ا؟ فہی یک دیمیھ آفازںی اکونں ںیم زپ ریہ ںیھت رگم دامغ اافلظ وک ھجمس ںیہن 

 ۔ راہ اھت

نہ یک ارکسنی رپ یلین آوھکنں یک ابداشتہ یھت اکش فـ ہی تخت اٹل یتكسذ  ۔۔۔ 

 ۔۔ دؽ ںیم ارھبیت رسحت رپ فـ یتخس ےس آںیھکن چیم یئگ یھت

 

_________________________:- 

 

ٰی اےلگ دؿ حبص یہ االسؾ آابد چنہپ ےکچ ےھت ۔ فـ حبص ےس اصحل ےس ےنچب یک 
حی 
 
ی

 وکوششں ںیم اکایمب رہھٹی یھت ۔ اشؾ وک وکوششں ںیم یھت افر اب کت اینپ
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بس بج اراغمؿ ےک رمکے ںیم ےھت وت فـ ابرہ ابےچیغ ںیم آیئگ یھت ۔ ےبرگن 

اپین ںیم اہنےئ وپدے نج رپ اپین یک وبدنںی کمچ ریہ ںیھت ۔ من اھگس ےسج فـ 

اےنپ مدومں ےلت یتلچک آ ے ڑبھ ریہ یھت ، اگنںیہ ےلین آامسؿ رپ یکٹ ںیھت وج 

ےس آیشت رگن اک وہراہ اھت انکرفں  ۔  

 

اےنپ بقع ےس آےن فایل رمداہن آفاز رپ اس ےک ڑبےتھ مدؾ رےک “ ونس اہسین !  ”

 ۔ ، امےھت رپ لب ومندار وہےئ ےھت

 

“ دح ادب اتسگخ ! ےھچیپ ےس آفاز ںیہن دےتی دبزیمتی وہیت ےہ ، دبوگشین ۔۔۔۔  ”

ہم یھجمس یھت فـ اصحل اھت ۔  زیتی ےس ےتہک وہےئ فہ ادکیؾ پچ وہیئ ، فـ ےسج ااس

 !!۔۔ اس ےک اسےنم ڑھکا دیجنسیگ ےس اےس اتکت اتکیب ڑیکا
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فہ ڑگڑبایئ“ فہ ںیم یھجمس ۔۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

اکی درنج ےلیک افر دف ولک آؾ قح رہم ںیم افر  ہنم داھکیئ ںیم ارٹساربریی افر  ”

۔ اس ےک رہچے دیجنسیگ ےس وپاھچ ایگ “ ا؟ ؟ س ، اتبںیئ اس رےتش ےس رایض ںیہ ؟ 

 ۔۔۔۔ اک رگن قف وہا ۔ فـ اتکیب ڑیکا اینت ایھچ ایدداتش اک امکل اھت

 

اس ےک وجاب ہن دےنی رپ اکی ابر رھپ اےس البي   ایگ“ اہسین ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن اکؿ یک ول اجھکےت وہےئ اہک“ فہ ۔۔۔ ہی وت ایم اوب یک رمیض وہیگ ؟  ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اہمتری رمیض ایک ےہ ”
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اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ ےسیج ایم اوب وک کیھٹ ےگل ۔  ”  ۔ 

 

داتن اچکچک رک “ رھپ ہی قح رہم افر ہنم داھکیئ وز  اچوچ اچیچ وک یہ دفں ںو ںیم ۔  ”

 ۔ اتہک فہ اجےن ےک ےئل ڑما

 

زیتی ےس ےتہک وہےئ اس ےن زابؿ “ ابت ونس ! ےلیک دف درنج ںیہن وہ ےتک ؟  ”

 ۔  دابات وہا اٹلپداوتنں ںیم دابیئ ، فہ رکسماٹہ

 

دیجنسیگ ےس ےتہک وہےئ فہ ٹلپ ایگ ۔ رہچہ یسنہ رفےنک “ ںیہن سب اکی درنج ۔  ”

 ۔۔۔ یک فہج ےس رسخ وہراہ اھت ۔ فہ یگفخ ےس اس یک تشپ وک وھگریت ریہ
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زری بل ڑبڑباےت “ اکی درنج ںیم ایک وہںو ؟ آدےھ وخد اھک اجےئ ںو وماٹ ۔۔ !!  ”

 ادنر اجےن ےک ےئل مدؾ ڑباھدےئ ۔ سج ےس چب رک فـ وہےئ اس ےن ہنم وسبرا رھپ

 ۔۔ اہیں آیئ یھت اس ےس وت ارک وہیکچ یھت وت اب ابرہ رھپےن اک وکیئ افدئہ ںیہن اھت

 

_________________________:- 

 

 ےنلم رپ اس ےن وجایب اکؽ یک“ اہکں وہ مت ؟  ”
 
ج

من س

ایعد اک وساہیل   ۔ 

 

اس ےن وہٹن “ ہن یہس اؿ یک ایدںی یہ یہس ۔۔۔ اچچ ےک رھگ آای وہا وہں ، فـ  ”

ے وہےئ رظن رھب رک ایفر ےک رمکے وک دےتھکی وہےئ اہک

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

 ۔ 
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یئک دؿ تمہ ایٹھک رکےن ےک دعب فـ ہی “ اہمتری یچچ ےس الماقت وہیتكس ےہ ؟  ”

ابت ہہک راہ اھت ۔ ارگ فایعق داؤد یک یچچ اس یک امں وہیئ وت ؟ آ ے فـ وسچ وز  ںیہن 

درالص زعتتی رکین یھت اؿ ےس”  اھت ۔۔ اتکس  “ ۔ 

 

وسری ایعد یچچ وت اپاتسکؿ یلچ یئگ ںیہ ، سج دؿ ںیم دنلؿ آای اھت ایس دؿ فـ  ”

داؤد ےن وہستل ےس اس ےک رس رپ مب یتٹڑا اھت ۔ اگنوہں “ اپاتسکؿ چنہپ یئگ ںیھت ۔ 

ایک فایعق فـ اس یک ےک اسےنم ارئیوپرٹ رپ رظن آیئ اس وعرت اک رہچہ رہلاای اھت ۔ وت 

 ۔ امں یھت ؟ دؽ ادکیؾ زفر ےس دنکےنک اگل اھت

داؤد یک “ نکیل ارگ مت اچوہ وت رھگ آ ےتک وہ فـ ہن یہس اؿ یک اجےئ راہشئ یہ یہس ۔  ”

 ۔ آرف اےس امؽ تمینغ یگل یھت ۔ اس ےن وفرا آےن یک اہیم رھبیل یھت

 

 ۔۔۔ افر اب
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ایفر اہجریگن یک وصتری د ھک راہ اھت ۔ دؽ  اب فـ اس ےک ربارب ںیم ڑھکا داؤد ےک اچچ

زفر زفر ےس دنکک راہ اھت ارگ وج ہی صخش فایعق اس یک امں اک دفرسا وشرہ وہا وت ؟ 

 ۔۔ آ ے یک وسچ یہ فیلکت دـ یھت

 

مت ےن اہک اھت ؟ ں ہک ںیم ںیہک ےس وز  ارگنسی ںیہن اتگل رگم دوھکی اچوچ ےتگل ےھت ،  ”

راتہ ےہ فاہں اک ارث اس یک لکش افر تعیبط دفونں ںیم  ےتہک ںیہ ؟ ں ااسنؿ سج ہگج

اس ےن ایفر ےک اسھت ڑھکے “ آات ےہ یھبت دوھکی اؿ اک اٹیب ہی وت وپرا ارگنسی ےہ ۔ 

 ۔ ےچب یک رطػ ااشرہ ایک

ابدایم آںیھکن ، د دفدایھ رتگن افر رہنسے ابؽ ۔ ٹنیپ رشٹ ںیم وبلمس دس 

 ۔ افر ہی ڑلاک ؟ اس یک امں اک دفرسا اٹیب ؟ اےنپ اپؤں اسپ  فـ ہچب فایعق ارگنسی گل راہ اھت

 ۔ رپ ڑھکا وہ؟  ایعد آیدنی وک اب لکشم گل راہ اھت
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یچچ یک وکیئ وصتری ںیہن ےہ فـ اس زیچ ےک الخػ ںیھت ہشیمہ ےس ، اکی دف وہیگن  ”

ابت داؤد دنكےھ ااکچات ڈیب رپ اھٹیب ۔ فـ اس یک “ وز  وت فـ اےنپ اسھت ےل یئگ ںیہ ۔ 

ھکا  اھت

 

ھی

 

ی

 ۔ رپ ربی رطح ےس 

 

احرث ۔۔ احرث ںیم عنم رکریہ وہں ؟ ں آپ ہی رفمی اہیں ںیہن وگلاںیئ ےہ  ”

یسک یک ےبزار یس آفاز“ ۔ ایک رضفرت ےہ اس یک ؟   ۔۔ 

 

اولکےت ےٹیب ےک اسھت ریمی ہی وصتری سج ںیم یطلغ ےس آپ وز  آیئگ ںیہ  ”

یسک اک “ فارک اےنپ رمکے ںیم ہن وگلافں ؟ زدنیگ ںیم یلہپ ابر ، ںیم فـ وز  رفمی رک

 ۔۔ رشارت ےس رھبا ہجہل
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یہی وت ہلئسم ےہ ، آپ اجےتن ںیہ ےھجم وصتریںی اس رطح رھگ یک دویارفں رپ اگل؟   ”

اس ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ یھت“ ںیہن دنسپ ۔۔!!   ۔ 

 

ریغومعمیل وطر رپ اس “ ؟ اہمتری یچچ یک اکٹس ایک یھت ؟ فـ وز  اہمرج ںیھت ایک  ”

 ۔ ےن ؟ ک رپ اھٹیب ہمشچ ااتر رک دفابرہ ؟ ک رپ اھٹبای

 

 “ !!۔۔ فـ اہیمش ںیھت ۔۔۔ اہقین اہیمش ”

یھبک دریھے ےس مسج ےس اجؿ یتلکن وسحمس یک ےہ ؟ یھبک یسک زدنہ ااسنؿ وک 

ڑھکے ڑھکے اکی ےحمل ںیم نُس وہےت داھکی ےہ ؟ یھبک ےبرتہ ب دنکونکں اک 

یئ دای ےہ ؟ فـ اس فتق اؿ امتؾ  تایفت ےس زگر راہ اھت ۔ رہچہ د زپ راہ اھت ، وشر انس

 ۔ آوھکنں ںیم ےبینیقی یہ ےبینیقی یھت
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فـ داؤد وج اچر اسؽ اس ےک اسھت زپاھ ، سج یک فہج ےس فـ آج دنلؿ ںیم اھت فـ اس 

 اس یک امں ےک یک امں اک اجیتھب اھت ۔ اس یک امں ےک دفرسے وشرہ اک اجیتھب ۔ فـ وصتری

دفرسے وشرہ یک یھت وج نیت ےس اچر ےنیہم ےلہپ داین ےس الچ ایگ اھت افر اس ےک اسھت 

م ہچب اس اک اھبیئ اھت ۔۔!! اس یک امں اک دفرسا اٹیب ، اس اک 
 

ی

 

ی ن

ڑھکا فـ ڑلاک ۔۔۔۔ فـ 

 !!۔۔ وسالیت اھبیئ

 اکچ اھت رگم التش متخ وہیئگ یھت ، اس یک امں اس ےک اسےنم یھت ۔ فـ اںیہن ڈوھڈن

یھبک فـ اس رطح ںیلم یگ ہک اؿ اک اکی اٹیب وہںو افر ۔۔۔۔ فـ یھبک وز  اس رطح وت 

 !!۔۔۔ اینپ امں ےس انلم ںیہن اچاتہ اھت

 

اس یک آفاز رسد یھت ، یمج وہیئ “ اہمتری یچچ اپاتسکؿ ںیم اب اہکں ریتہ ںیہ ؟  ”

 ۔۔۔ زمکفر یس
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 رگم فـ ںیہن رںیہ ۔ اگل ڈاپرٹنمٹ ایل ےہ رانہ اوہنں ےن اےنپ اھبیئ ےک اسھت اھت ”

اس ےن اہسرے ےک ےئل وصےف وک اھتام اھت ۔ “ اوہنں ےن فںیہ فوقع ذپری ںیہ ۔ 

 ۔ دمھ ےس وصےف رپ ھٹیب رک اس ےن رس اہوھتں ںیم دای اھت

 

داؤد بجعت ےس اےس داتھکی اھٹ ڑھکا وہا افر اکیف “ اکی پک اکیف انب الف داؤد ۔  ”

رمکے ےس لکن ایگ انبےن ےک ےئل  ۔ 

اینپ امں ےک ےئل فـ رماکچ ےہ اہں بج اس یک امں ےن ااتپسؽ یک دزیلہ وک اپر ایک اھت وت 

ڈارٹک ےن اس ےک رمےن یک ربخ انس دی یھت بس اجےتن ںیہ ہک فـ رم ایگ ےہ افر اب 

بج اس یک امں اک اکی افر اٹیب ےہ وت ایک فـ اؿ یک زدنیگ ںیم دفابرـ اشلم وہےن اک 

اتکس ےہ ؟ ضحم وسانچ احمؽ ےہ وت رھپ تقیقح ںیم ااسی رک؟  وت ؟ نکمم اھت ، فـ ااسی  وسچ

 ؟ ںیہن رکاتکس اھت ۔ ارگ اس یک امں ےن اےس ارکھا دای وت



Novelnagri 1110 

ابسیئ اسپ  ایعد آیدنی اکی ےحمل ںیم است اسپ  اعدی نب ایگ اھت وج اینپ امں وک 

یلجب یک کمچ وک رظن ادناز وھکےن ےک ڈر ےس یتگیھب ڑسک رپ ابدولں یک رگج افر 

رکات ربیتس ابرش ںیم اتگیھب الچےت وہےئ ایسـ ںوڑی ےک ےھچیپ اھبگ راہ اھت ۔ آج 

اےس اسولں دعب ایس وخػ اک اسانم رک؟  زپا اھت سج ےس اسولں ےلہپ اس اک اصتدؾ وہا 

 ۔۔ اھت

ں فرہن ااسنؿ وک ذجابت اقوب رکےتیل ںیہ ؛ اس ےن
 
ن

ے

 ٹ
ہ ن

 وز  ھچک ےلصیف دلج ےل ےنیل اچ

ہلصیف ےل ایل اھت اینپ امں یک اہکین یک اتکب وک دنب رکےن اک ، اخومیش ےس انب یسک ےحفص 

 ۔۔۔ ےک آراؾ ںیم للخ ڈاےل

فـ ہلصیف ےسج ےنیل اک اسولں ےس احرث آیدنی اےس ہہک رےہ اھت فـ آج اس ےن 

 ۔ ےل ایل اھت رصػ دنچ وحملں ںیم ۔ داؤد ےن اس ےک آ ے اکیف اک پک راھک اھت

یلین آںیھکن پک ےس اڑیت اھبپ رپ اکٹےئ وبلں رپ لفق اگلےئ اھٹیب اھت فـ  ۔ 
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_________________________:- 

 

فـ آج نیت ےتفہ دعب رھگ ولاٹ اھت ، ایس رات بج ڈارٹک ےن اہک اھت ہک یہ از ڈڈی وت دنچ 

اتپسؽ ڈنكیسفں ےک دعب یہ اس یک اسںیسن ولٹ آیئ ںیھت اہتبل اہقین ای دیحر دفابرہ ا

ںیہن آےئ ےھت ہن وفؿ ایک اھت ، اؿ ےک ملع ںیم اس یک زدنیگ یک ربخ ںیہن یھت افر ہی 

ابت اےس ربی رطح رال ریہ یھت ۔ وت ایک تمسق اینت اظمل وہیئگ یھت ہک فـ اینپ امں 

 ؟ ےک ےئل رماکچ اھت

ھکا  اھت ۔ ریحت ےس اس ےن احرث وک داھکی اھت

 

ھی

 

ی

وج  اینپ وگد ںیم یسک وک د ھک رک فـ 

 ۔ اس ےک ربارب ںیم ےھٹیب ےھت

 

احرث ےن رصتخم رگم لمکم اعترػ رکفاای ۔ فـ یئک ےحمل انب “ اہمتری نہب ۔۔۔!!  ”

کلپ ےکپھج اینپ وگد ںیم یٹیل رنؾ ف ؟ زک یس اینپ نہب وک داتھکی راہ اھت ۔ رھپ دریھے 
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 ڑکجا ےس اس یک اشیپین رپ اےنپ بل رھک دےئ ےھت ۔ اس ےک ےتکھج یہ د یٹپ ںیم

 ۔ اس اک رس اس وھچےٹ ےس فوجد وک اپھچ ایگ اھت

 

ہی فـ ےلہپ اافلظ ےھت وج اس ےن اؿ نیت وتفہں ےک دعب “ ریمی ؟ زک ڑگای ۔  ”

 ۔ اےنپ وبلں ےس ادا ےئک ےھت ، احرث ےباایتخر اےس وخد ےس اگل ےئگ ےھت

 

فـ یفن ںیم رس الہےئگ“ آپ ےن ؟ ؾ راھک اباب ؟  ”  ۔ 

 

ےن اکی رظن اینپ نہب وک داھکی رھپ رکسماای اس“ مت روھک ۔  ”  ۔ 

 

 “ !!۔۔۔ لمخم یک رطح رنؾ ف ؟ زک اینپ نہب اک ؟ ؾ ںیم لمحم روھکں ںو ”
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رھپ سب اس یک زدنیگ ںیم فیہ یھت ۔۔ اس یک ؟ زک ڑگای اس یک لمحم ۔۔ اس ےک 

 !!۔۔ ےنیج یک فہج اس یک اجؿ

 

 متس رظیفی ابیق یھت وج اےس رگم زدنیگ ےک ااحتمؿ متخ ںیہن وہےئ ےھت ، تمسق یک

ایسفنیت ارماض ےک ااتپسؽ ےل آیئ یھت ۔ اےنپ ابپ ےک اسھت ڈارٹک یک آسف یک 

 ۔ رطػ اجےت وہےئ اس ےک ڑبجے ےنت وہےئ ےھت

اس ےک اخومش رےنہ یک فہج ےس احرث وک اتگل اھت فـ ایسفنیت وہایگ ےہ ، فـ اہقین ےک 

اکی یہ ہگج ھٹیب رک اکی یہ زیچ وک اتکت دصےم ےس ابرہ ںیہن لکن اپراہ ۔ فـ وٹنھگں 

راتہ اھت ۔ دویارںی ، ںیتھچ ، ابہچیغ ۔ دح وت ہی یھت ہک ایخولں ںیم مگ فـ ارثک اےنپ 

رمکے اک راہتس کت وھبؽ اجات اھت ۔ وٹنھگں لمحم وک وگد ںیم ےل رک ھٹیب رک اس ےتكت 

اس ےس ۔ رانہ ، پچ اچپ اےس دےتھکی رانہ احرث وک اب فتشح وہےن یگل یھت 

اؿ اک اولکات اٹیب اینپ زدنیگ ربابد رکےن رپ الت وہا اھت ۔ است اسپ  فـ ہچب ہچب ںیہن راہ اھت 
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۔ یھبک یھبک ےھٹیب ےھٹیب اؿ ےس بیجع ف رغبی وساالت وپاتھچ اھت یھبک بیجع ف رغبی 

 ۔۔۔۔ ںیقطنم شیپ رکات

راہ اھت ۔ فـ اب افر اب اس ےک اسےنم اھٹیب ادڑیھ رمع صخش اس ےس اس اک ؟ ؾ وپھچ 

 ۔۔۔ وز  اخومش اھت ابلکل اخومش

 

 “ ؟ آپ اک ؟ ؾ ایک ےہ اٹیب ”

 “ ؟ رمع ایک ےہ ”

 “ ؟ سک الکس ںیم زپےتھ وہ ”

دوھکی ںیم اہمترا دفتس وہں ںیہمت وج رپاشیین ےہ لھک رک وہک مہ لم رک اس اک  ”

احرث ےن فـ اخومیش ےس اھٹ رک ابرہ آایگ اھت ۔ ابرہ ڑھکے ” لح اکنںیل  ے ۔ 

 ۔ بجعت ےس اےس داھکی
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 “ ؟ ایک وہا ؟ مت ابرہ ویکں آےئ ”

 

آپ وج ںیہک  ے ںیم رکفں ںو سب آدنئـ آپ ےھجم ایسفنیت ارماض ےک ااتپسؽ  ”

اس ےک اافلظ رپ فـ اکی ےحمل ےک ےئل مھت ےس ےئگ ےھت ۔ اس “ ںیہن الںیئ  ے ۔ 

وسحمس رکفاررےہ ےھتےک رہچے یک یتخس ، ےنت ڑبجے اںیہن اانپ آپ تہب وھچاٹ   

 ۔

 

ونٹھگں ےک لب ےچین ھٹیب رک اوہنں ےن اےس وخد ےس اگل ایل اھت ۔ فـ “ ریما ریش ۔۔!!  ”

 ۔ اخومیش ےس اؿ ےس گل رک ڑھکا راہ اھت

ےک ےئل ، رکسماات وز  ایہن ےک ےئل اھت ، “ اونپں ” رھپ فـ وباتل اھت رگم رصػ اےنپ 

رہ اسسن اونپں ےک ؟ ؾ رکدی یھت ۔۔۔ رھگ  اتیج وز  ایہن ےک ےئل اھت ۔ اس ےن اینپ

ںیم اب وکیئ اےس اعدی ںیہن اتہک اھت ، اس یک امں اک ذرک رجؾ اھجمس اجات اھت ۔ اس 
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بس ےک ابفوجد وخد وک وبضمط انب رک داھکےن فاال ایعد آیدنی اےنپ امیض وک ںیہن الھب 

اویئں ےک دعب اپای اھت ۔ دؽ ےک یسک وگےش ںیم آج وز  ادیم اقمئ یھت ؛ وطلی دج

 ۔۔۔ نلم یک ، ڑھچبے وہفں ےک ےنلم یک

 

 ، التش ااتتخؾ وک ےنچنہپ فایل ےہ

 ، اے فتق رفاں ذرا مھت اج

 ۔۔۔ ہک مہ التمیش رانہ اچےتہ ںیہ

 

_________________________:- 
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فہ اتکب رپ یکھج اطمےعل ںیم رصمفػ یھت بج اس ےک ربارب ںیم وکیئ دمھ ےس 

 ۔ اس ےن رہچہ رتاھچ رکےک اہدی وک داھکی وج ہنم ےکزافےی آرک رکیس رپ اھٹیب اھت

 ۔ اگبڑات اتکب وھکؽ راہ اھت

 

اس ےک بجعت ےس وپےنھچ رپ اہدی ےک ربارب ںیم اھٹیب یبمل ؟ ک “ ںیہمت ایک وہا ؟  ”

 ۔ فاال ڑلاک وز  اؿ یک رطػ وتمہج وہا

 

وج اےنپ وشرہ وک ڈنچرا  ےھجم اینپ تمسق رپ رف؟  آراہ ےہ ، ہک ےھجم ایسی ویبی ےلم ےہ ”

اس ےن زفر ےس اتکب دنب یک ۔ اس ڑلےک یک یسنہ وھچیٹ یھت ، ا؟ فہی “ یتہک ےہ ۔ 

 ۔ ےن لکشمب رکسماٹہ رفیک

 

اہدی ےن ونھبںی ایٹھک رک ےک اےس داھکی“ ںیم وت تبحم ںیم یتہک وہں ۔۔  ”  ۔ 
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اس ےن “ رریہ یھت ۔ اشدی ےک دعب خٹپ خٹپ رک امرف یگ رھپ وہک یگ ںیم وت تبحم ںیم ام ”

 ۔ ویتری ڑچاھ رک ا؟ فہی وک وھگرا

 

اس “ اہدی مت ےھجم اانپ اکنح ؟ ہم داھکف مت دفونں ںیہک ےس ایمں ویبی ںیہن ےتگل ۔  ”

 ۔ ڑلےک ےن لکشمب اینپ یسنہ رپ اقوب اپےت وہےئ اہک

 

ا؟ فہی یک سب “ اہں ، ںیم وت بیج ںیم ےل رک وھگاتم وہں ؟ ں اکنح ؟ ہم ۔۔۔۔  ”

یئگ یھت ، رکیس ےس اھٹ رک اس ےن اہدی وک ابزف ےس ۔ ااوہ  ۔ 

 

اہدی ہنم وسبرات اھٹ ڑھکا وہا“ ابرہ آاجف ںیہمت ڈنھٹا اپین الپیت وہں ۔  ”  ۔ 
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اس ےک زریبل ڑبڑباےن رپ ا؟ فہی وک “ وجنکس ۔۔۔ وجس وز  ںیہن الپیتكس ۔۔  ”

 ۔ اےنپ ٹیپ ںیم دگدگی وہیت وسحمس وہیئ یھت

 

ےہ مت وپرے وجرک وہںیہمت ہتپ  ”  “ ۔۔۔ 

 

پت رک اتہک فہ اب “ ںیم یف ااحلؽ اعمرشیت ولعؾ یک الکس ںیہن رشفع رک؟  اچاتہ ۔  ”

 ۔ نیٹنیک یک رطػ ڑبھ راہ اھت

 

  ےنب وہےئ وہ ؟  ”

 

ر

َ
ُکک
فہ رک رک اہدی ےک رفربف “ ایک ےہ ؟ ویکں ڑسے وہےئ 

 ۔ ڑھکی وہیئ
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ٹ لڈ زن” لک بج ںیم رھگ آای اھت وت مت ےن اہک اھت ”
سگ
۔ دادی یک فہج ےس بلطم “ وہ

ںیہن وپھچ اکس رگم ںیم اجاتن وہں مت ےن رھپ وکیئ وشہش وھچڑا ےہ ۔ وشرہ وہں اہمترا 

اس ےن اوگنےھٹ افر اہشدت یک ایلگن ےک درایمؿ وھتڑا “ اینت یس زعت رکایل رکف ۔ 

 ۔ اس افہلص رھک رک اہھت اس ےک اسےنم ایک

 

فہ رس رپ اہھت امریت “  ےن ںیہمت وخش آدمدی اہک اھت ۔ اہدی ےمکن ؟ القئ ااسنؿ ںیم ”

فہ دصےم ےس ہنم وھکےل اےس “ ومےٹ ڈنچرے ۔۔۔۔ ” داب داب اس الچیئ یھت ۔ 

 ۔ ااقلابت ےس ونازیت ا؟ فہی وک د ھک راہ اھت

 

دوھکی دوھکی رھپ ےس رشفع وہںیئگ مت ۔۔ اجراہ وہں ںیم افر اب افریس ، رعیب ،  ”

رپزعؾ ےجہل ںیم ےتہک “ ہک رسایکیئ وز  ھکیس رک رھپ آفں ںو ۔  رتشک ، دنسیھ یتح

 ۔ وہےئ فہ اجےن ےک ےئل ڑما



Novelnagri 1121 

 

فہ “ اہکں اجرےہ وہ ؟ ےھجم رھگ وکؿ وھچڑے ںو ۔ اہدی ۔۔۔۔ اہدی ابت ونس ۔  ”

 ۔ زیت زیت مدؾ ااھٹیت اس ےک اسھت ےنلچ یک وکشش ںیم یھت

 

“ بلطم ےھجم ڈنچرا ںیہن وہک یگ ۔ ےلہپ فدعہ رکف آدنئہ اےسی ںیہن رکف یگ ،  ”

 ۔ دفونں ےک ڑبےتھ مدؾ زیتی ےس اھگس وک رفدن رےہ ےھت

 

فہ الھجنھجیئ“ ںیہن وہکں یگ ؟ ں اب روک ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔ ریمے ےھچیپ درہاف ۔ ںیم ا؟ فہی اغلری ”

 

 “ ۔۔ ںیم ا؟ فہی اغلری ”
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 “ ۔۔ آدنئہ یھبک وز  ”

 

 “ ۔۔ آدنئہ یھبک وز  ”

 

وک اہدی آیدنی ”  “ ۔۔ 

 

 “ ۔۔ اہدی آیدنی وک ”

 

 “ ۔۔ ڈنچرا ںیہن وہکں یگ ”

 



Novelnagri 1123 

اس ےک ڑبےتھ مدؾ رےک ےھت ۔ ا؟ فہی یتٹیتل “ ڈنچرا ںیہن وہکں یگ ۔۔۔  ”

 ۔ اسرگ ں ےک اسھت ونٹھگں رپ اہھت رھک رک یکھج یھت

 

اہدی ےک وبلں رپ یتلچم “ ؟  ےجنگ ااسنؿ اگھب اگھب رک امرےن ےک رپفرگاؾ ںیہ ایک ”

اكسمؿ دریھے ےس اغبئ وہیئ یھت ، اس ےن رمک رپ اہھت ابدنےھ ویتری ڑچاھ رک 

 ۔ ا؟ فہی وک داھکی

 

اس ےک ےبزاری ےس ےنہک رپ اقنب ےس اھجیتکن “ اجف ںیم ںیہن لیھک راہ ۔  ”

ٹ ا ں ےنلیھک ےک ےئل اےٹھک
ھکل

 

ی

 وھبری آںیھکن رکسمایئ ںیھت ۔ ےلین آامسؿ رپ ابدؽ ا

وہرےہ ےھت ۔ رنؾ رنؾ اھگس رپ مج رک ڑھکا اہدی آیدنی اےنپ افرپ اےٹھک وہےت 

 ۔۔ ابدولں وک د ھک رک اکلہ اس رکسماای اھت ۔ آج ابدؽ ربےنس ےک ےئل ےباتب ےھت
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_________________________:- 

 

ویوینریٹس ےس لکن رک فہ ٹیگ ےک اپس ڑھکی ڈراویئر یک التش ںیم اگنہ دفڑاریہ 

آج اس یک الکزس اشؾ یک ںیھت ، ڈراویئر وک اس ےن ہھچ  ےج اک فتق دای اھت رگم  یھت ۔

 ےس اسےنم اگنہ یک اس ۓفـ اوز  کت ںیہن آای اھت ۔ وییہن اگنںیہ دفڑاےت وہ

 اس اب فہ ، ےھت زپے لب رپ امےھت ۔ یھت یکٹ رپ لمحم افر احرث آےت

ےھت ےکچ چنہپ رقبی ےک  ۔ 

 

ےن احرث وک السؾ رکےت وہےئ لمحم ےک ںوؽ ےچنیھک اس“ االسلؾ مکیلع الکن ۔  ”  

 ۔
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اوہنں ےن آہتسہ ےس اس ےک رس رپ اہھت راھک اھت“ فمکیلع االسلؾ ےچب ، ےسیک وہ ؟  ”  

 ۔

 

 “ ؟ ںیم کیھٹ ، آپ اہیں ےسیک ”

 

آج آپ اک ڈراویئر ںیہن آےئ ںو ویعش ےس ہہک رک ںیم عنم رکفااکچ وہں آپ  ”

اؿ ےک رکسمارک ےنہک رپ فہ ذتذبب اک اکشر وہیئ“ ۔ امہرے اسھت رھگ لچ ریہ ںیہ   

 ۔

 

 “ ؟ الکن ںیم ےسیک ”
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لمحم ےک رکسما رک ےنہک رپ اس ےن الچن وہٹن “ اھبوز  آپ لچ ریہ ںیہ سب ۔  ”

 ۔ داوتنں ںیم دابای

 

ں  ے رھپ آپ وک آپ ےک رھگ  ”
 
ن

ے

 ٹ
ی ن

رپاشیؿ ہن وہں مہ سب اشؾ یک اچےئ اسھت 

لمحم ےک یلست آزیم اافلظ رپ فہ وہٹن یتلچک اؿ ےک “ وھچڑ آںیئ  ے رپاسم ۔ 

ےھچیپ لچ زپی یھت ۔ راےتس ںیم فہ دفونں فےفق فےفق ےس اس ےس ابںیت رکےت 

آےئ ےھت ، لمحم یک وموجدیگ ےس اےس وھتڑی ڈاھرس یلم یھت ۔ رھگ ےنچنہپ کت فہ 

نعل ا؟ فہی وک اس ابت یک االطع دے یکچ یھت وجااب فہ اےس رسساؽ اہنت اجےن رپ 

 ۔۔۔۔ نعط وز  رکیکچ یھت

 

اھبوز  افرپ آاجںیئ رفشی وہاجںیئ رھپ اچےئ ےتیپ  ںیہ ، اس دؿ آپ یک  ”

فہ رکسمارک یتہک اس ےک اسھت “ ریغوموجدیگ یک اسری رسکںی اکنولں یگ ںیم ۔ 
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ڑیسایھں ڑچھ ریہ یھت ۔ فہ اس رھگ ںیم دفرسی دہعف آریہ یھت یلھچپ دہعف بس 

 ۔  ۔ اس ےن رھجرھجی یل یھتےک اسھت افر اس ابر ایلیک

لمحم اےس اےنپ رمکے ےک ربارب فاےل رمکے ںیم الیئ یھت ۔ د افر ایسہ رگن 

ےک ازتماج رپ دجدی رطز اک ہی رمکہ وخوصبرت افر سیفن اس اھت ۔ اہجزی اسزئ ایسہ 

 رگن اک ڈیب ، اسڈیئ زلبیٹ افر رھپ اسےنم اھگنسر زیم ۔۔۔ فاہں رےھک رمداہن رپویفزم رپ

 ۔ فہ وچیکن یھت

 

فہ امےھت رپ لب ڈاےل اس یک رطػ ڑمی وج “ لمحم یک یچب ہی ایعد اک رمکہ ےہ ۔  ”

 ۔ داتن اکنےل اےس د ھک ریہ یھت
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یسنہ “ اب آیئگ ںیہ وت رفشی وہاجںیئ ںیم ےچین ااظتنر رکریہ وہں آپ اک ۔  ”

رمکے وک رفےتک وہےئ فہ رمکے ےس لکن یئگ یھت ۔ رعفہ ےن رہگی اسسن ےل رک 

 ۔۔ داھکی رھپ اھگنسر زیم ےک اپس آرک ااکسرػ ےس نپ اکنےنل یگل

 

_________________________:- 

 

ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ رمکے رمکے “ دعس ںیم ےن ںیہمت ھچک اہک اھت ۔۔۔۔  ”

 ۔ ںیم ےتلہٹ وہےئ اس ےن دعس وک ھچک اید دال؟  اچاہ

 

دفرسی رطػ ےس اس یک رپوکسؿ “  ؟ اتہک وت ںیم وز  تہب ھچک وہں ، مت یتنس وہ ”

 ۔ آفاز انسیئ دی
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فـ الھجنھجیئ“ اب ایک ںیہن انس ںیم ےن ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔ یہی ہک آسف ےک فتق رپ وفؿ تم ایک رکف ریما فتق ربابد وہات ےہ ”

 

 “ ۔ وت مت اسری ابںیت اید راھک رکف ؟ ں ، ایم ےک رھگ اج؟  ےہ آج ےھجم ”

 

 ۔  ںیہن یھت اس یک ابوتں ںیماقملب وک وکیئ دیپسچل“ وت ؟  ”

 

اس ےن داتن اچکچکےئ ےھت“ دعس مت رم اجف  ے ریمے اہوھتں ۔  ”  ۔ 

 

وجایب اکرفایئ ےک وطر رپ دہعف نیت وس نیت ےک تحت ںیہمت اھپیسن دی اجےئ یگ  ”

ہجہل ونہز دامیھ اھت“ ۔۔   ۔ 
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اس ےن االطع دی“ دعس مت رھپ ڑلرےہ وہ ریمے اسھت ۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟  سک ےن رشفع یک یھتڑلایئ ”

 

 “ ۔ مت ےن ”

 

 “ ؟ ازلاؾ رتایش یک زسا اجیتن وہ ای اتبؤں ”

 

 “ ؟ مت یف ااحلؽ ےھجم سب ہی اتبؤ ہک مت آرےہ یہ ای ںیہن ”

 

 “ ؟ ںیم وز  یہی وسچ راہ وہں ہک آفں ای ںیہن ”
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اس ےن ےبیسب ےس وپاھچ اھت“ ہلصیف بک کت رکف  ے ؟  ”  ۔ 

 

ااسنؿ وہں تہب دلج رکولں ںو ، اب ارگ اہمتری وضفؽ ابںیت متخ فتق اک اپدنب  ”

 “ ؟ وہیئگ وہں وت وفؿ دنب رکفں ںیم

 

دعس ںیم اتبریہ وہں ہک ارگ مت ںیہن آےئ وت ںیم اسرے رھگ یک ڑھگویں ےک  ”

اس ےن اینپ “ لیس اکنؽ دفں یگ امتری فاچ ، ومابلئ یسک وک ںیہن وشخبں یگ ۔ 

دی یھت رطػ ےس اخیص اھبری دیکمھ  ۔ 

 

ںیم وسرج ، اچدن اتسرفں یتح ہک آامسؿ ےک دبےتل رگن وک د ھک رک وز  فتق اک  ”

اس یک دیکمھ اک فزؿ رفص اھت“ ادنازہ اگلاتکس وہں زسم ۔۔۔ !!   ۔ 
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اکی افر دیکمھ“ کیھٹ ےہ مت ےھٹیب روہ آسف ںیم وخد یلچ اجفں یگ ۔  ”  !۔۔۔ 

 

رمہح یک ہی دیکمھ “ اویئگن ںیہن آیت ۔۔ اغابل ڈراویئر یٹھچ رپ ےہ افر آپ وک ڈر ”

 ۔ وز  ولیل ڑگنلی اثتب وہیئ

 

 “ ۔ ںیم وفؿ رھک ریہ وہں ، مت ےس ثحب رک؟  یہ وضفؽ ےہ ”

 

 “ !! ۔۔۔ وشؼ ےس ”

 

اس ےن آرخی وکشش یک یھت“ امں افر اباب وک اتبفں یگ اہمتری ہی رحںیتک ۔۔  ”  ۔ 
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 افر ںیم ںیہمت ےنیل ںیہن آای ہكبج ںیم فدعہ ایک اتبف یگ ؟ یہی ہک ںیہمت ےکیم اج؟  اھت ”

رکےک ایگ اھت ؟ افر بج مت اںیہن ہی بس اتبریہ وہیگ افر ںیم اسےنم ڑھکا وہاگن وت مت 

رمہح ےک امےھت رپ لب زپے“ ایک رکف یگ ؟   ۔ 

 

 “ ؟ ایک بلطم ”

 

فہ بجعت ےس رمکے ےس ابرہ “ بلطم ہی ہک ابرہ الفجن ںیم آاجںیئ رتحمہم ۔۔ !!  ”

 ۔ یلکن یھت ۔ اسےنم یہ فہ وصےف رپ اھٹیب کھج رک وجےت ااتر راہ اھت

 

اس ےن رمہح یک وموجدیگ وک وسحمس رکےت “ اخیص ومیٹ لقع ےہ اہمتری ۔  ”

 ۔ وہےئ زنط ایک
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دعس ےن ریحت ےس رس ااھٹ رک اےس “ ںیم ڑلےن ےک ومڈ ںیم ںیہن وہں ۔۔  ”

 ۔ داھکی

 

اےس “ ھت  مھ  مھ لیھک ریہ ںیھت ایک ؟ وت مت ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس ریمے اس ”

ےباایتخر دعس یک ابت رپ یسنہ آیئ یھت ۔ وصےف رپ اھٹیب رسیئم وکٹ ٹنیپ ںیم 

 ۔ وبلمس دعس اےس اتسنہ د ھک رک داتن سیپ رک رہ ایگ

 

اس ےن رکسماےت وہےئ اہک“ مت رفشی وہاجف ںیم ایتر وہں ۔  ”  ۔ 

 

فہ زریبل ڑبڑباای“  وہاتکس وہں ۔ ریخ رفشی وت ںیم اہمترے اجےن ےک دعب یہ ”  ۔ 

 

رمہح ےن اےس وکشمک اگنوہں ےس دےتھکی وہےئ وپاھچ“ ھچک اہک ؟  ”  ۔ 
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 “ ؟ اہں ںیم وپھچ راہ اھت ےنتک دونں ےک ےئل اجریہ وہ ےکیم ”

 

وہافں ںیم تم اڑف آج رات اہمترے اسھت یہ فاسپ آاجفں یگ ، اہسین افر  ”

دعس ےن “ ےک ےلسلس ںیم البای ےہ ایم ےن ۔  اصحل یک ینگنم یک اترخی ےط رکےن

 ۔ رہگی اسسن یل

 

فہ افیچن آفاز ںیم ڑبڑباای ۔ رمہح ےن ویتری “ ولچ دنچ ےٹنھگ یہ یہس وکسؿ وت وہںو ۔  ”

 ۔۔ ڑچاھ رک اےس وھگرا ۔ فہ ربجا رکسمارک رہ ایگ

 

_________________________:- 
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و ےس اانپ رہچہ کشخ ڈرگنسی رفؾ ےس لکن رک فہ اب اھگنسر زیم ےک 

ن
 

اسےنم ڑھکی ٹ

رکریہ یھت ۔ ےکلہ الگیب رگن اک رٹافزر مہ رگن یہ رکیت ، دنكےھ رپ د دفہٹپ 

و ڈٹس نب ںیم 

ن
 

اکٹےئ ابولں وک وجڑے ںیم ابدنےھ فہ اعؾ ےس یلح  ںیم یھت ۔ ٹ

 ۔ کنیھپ رک فہ اب ڈیب یک رطػ آیئ یھت

رک فہ ریک ۔ دریھے ےس ڑھگی وک  اسڈیئ لبیٹ رپ ریھک ایسہ رگن یک ڑھگی وک د ھک

اہھت ںیم اھتام اھت ۔ ایسہ رگن یک ڑھگی سج اک چیب اک دارئہ رسیئم رگن اک اھت ۔ ےشیش ےک 

اپر یتکمچ وسایئں ایسہ رگن یک ںیھت ۔ سیفن افر وخوصبرت یس اس ڑھگی وک فہ اہھت 

 ۔۔ ںیم ےئل یئک لپ دیتھکی ریہ

دراز وھکیل وت فاہں ایسہ رگن یک یہ  رھپ ڑھگی رےنھک ےک ےئل بج اسڈیئ لبیٹ یک

ڈارئی ریھک یھت ۔ ریغارادی وطر رپ فہ ڈارئی ااھٹ رک ڈیب رپ ھٹیب یئگ ۔ ڑھگی ونہز اہھت 

 ۔۔ ںیم یھت
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ڈیب رکافؿ یک تشپ ےس کیٹ اگلرک ےتھٹیب وہےئ اس ےن ڈارئی وھکیل ۔ د رقاطس 

 ۔۔ رپ ایسہ رگن یک اچانشیئ ےس ھچک اھکل اھت

 

 ادکیؾ دؽ “ ۔ںیہمت یھبک ہن ےنلم فایل زنمولں ہپ تہب ڈوھڈنا ےہ ںیم ےن  ”

اھت اٹلپ ہحفص ےس آہتسہ ےن اس ۔ اھت دنکاک ےس زفر  ۔ 

 

ے وہں سج ںیم راز وپدیشہ اہں فیہ مدمی رہنسی دنصفؼ وہں ںیم ۔  ”
ھ
 

ی

 

چ

اس “ 

ےٹ یک اعدت یھت اشدی وپرے ےحفص وک وھچڑ رک انکرے رپ ےنھکل یک ، ہی اافلظ وز  وھچ

 ۔۔ وھچےٹ رکےک انکرے ںیم ےھکل ےھت ۔ اس ےن ہحفص اٹلپ

 

داین اہجں ےس کھت رک بج رتسب رپ اتٹیل وہں وت آپ اید آیت ںیہ افر دشت ےس  ”

بج آامسؿ وٹٹ رک رباتس ” دنکا ںی ےبرتہ ب وہےن یگل ںیھت ۔ “ اید آیت ںیہ ۔ 
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ںیک یتگیھب ںیہ ، بج ےہ ، بج ایسہ ابدولں اک طبض اک دنبنھ وٹاتٹ ےہ ، بج ایسہ ڑس

ااسنین آرگ  افر ابرش اک اپین اکی یہ تمس ںیم ےتہب ںیہ وت ایدفں اک وطافؿ آات ےہ ۔۔ 

 ۔۔ فہ ایدںی وج ریمی اجؿ  یتی ںیہ رگم ےنیج ںیم ریمی دمدںور ںیہ

 ۔۔۔۔ یھبک وت ولٹ آںیئ ؟ ں

ی یھت“ طقف آپ اک اعدی ۔۔۔۔۔ 

ھک

 

ھی

 

ی

اؿ اافلظ رپ فہ ربی رطح ےس   ۔ 

 

 “ ؟  ںیم آپ وک اعدی ہہک یتكس وہںایک ”

فہ ںیکلپ یتکپھج اؿ اافلظ وک دیتھکی ریہ ۔ “ ںیہن ، ےھجم ہی ؟ ؾ ںیہن دنسپ ۔۔۔  ”

اسسن رفےک اس ےن ہحفص اٹلپ ۔ ابرہ اشؾ ےک اسےئ رہگے وہرےہ ےھت ۔ ایسہ 

وہےت ابدؽ ےبنیچ ےھت ۔ زیت یتلچ وہا اب مھت یئگ یھت ۔ نٹھگ ڑبےنھ یگل یھت ، 

ت رقبی رقبی یھت ۔۔۔ فہ رباست سج ںیم ااسنین آھکن ےس ےلکن آرگ  افر رباس

 ۔ ابرش اک اپین اکی یہ تمس ںیم ہہب رک اانپ رفؼ وھک دےتی ںیہ
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 ، ربےس ںو وٹٹ رک ارب اتبحمں ”

ایسـ ڑھگی رپ اس یک رگتف رہ “ اک رفز مہ ںیہک  ے احتج ںیہن ریہ ۔۔۔ 

ریہ یھتزگرےت ےحمل ےک اسھت تخس ےس تخس وہیت اج  ۔۔ 

 

 ، زعسی ولوگں

 ؟ اہکں ےئگ وہ

 ۔۔۔ اداس رک ےک ایحت ریمی

 

 ، زعسی ولوگں

 ؟ اہکں ےس ڈوھڈنفں

 ، فہ یھٹیم ابںیت
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 ، فہ دےمیھ ےجہل

 ، فہ انھکنھکیت یسنہ اہمتری

 ۔۔ وتبحمں رھبا فہ ہصغ

 ۔۔ امتؾ اونپں یک رضفروتں اک ایخؽ رانھک

 ۔۔ المؽ رانھک

 

 ، زعسی ولوگں

ایدںیاہمتری   ، 

 ، دِؽ ہتسکش وک

 ۔۔ ؟ وتاں ےس ؟ وتاں رت رک ریہ ںیہ

 

 ، زعسی ولوگں
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 ۔۔ یھبک وت وخاب ںیم آؤ مت

 ۔۔ وتقیقحں اک رفپ ےل رک

ت وہ
ُ
 ۔۔ مسج ف رفح ہپ وز  الگب ر

 

 ، زعسی ولوگں

 ؟ اہکں ےئگ وہ

 ۔۔ اداس رک ےک ایحت ریمی

 

 “  ۔ ہک بج مت اید آےت وہ وت آںیھکن گیھب اجیت ںیہ ”

_________________________:- 
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 زعسی ولوگں

 ؟ اہکں ےئگ وہ

 ۔۔ اداس رکےک ایحت ریمی

 

 “ ۔۔ ہک بج مت اید آےت وہ وت آںیھکن گیھب اجیت ںیہ ”

فـ اسسن رفےک یکٹکٹ ابدنےھ اؿ اافلظ وک د ھک ریہ یھت ۔ ایسـ ڑھگی رپ ڑبیتھ 

 ۔ رگتف ےک اسھت یلیھتہ رپ ہنیسپ آےن اگل اھت

 

  اسسن آپ یک اکپر یک رظتنم ےہ ؛ آپ ےک انب انیج احمؽ وہات اجراہ ےہریمی رہ ”

 “ ۔۔۔
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د رقاطس رپ رسیئم رگن یک راھک یھت ، اس ےن اینپ اویلگنں رپ اےس انچ اھت ۔ 

اہھت اپکپکےئ ےھت ، راھک اہھت ےس ہر ل رک فاسپ اکذغ رپ رگیئگ یھت ۔ اس ےن کلپ 

 ۔ وپری ڈارئی اخیل یھت ۔ اس ےن زیتی ےس کپھج رک ہحفص اٹلپ ۔ آ ے ھچک ںیہن اھت

ڈارئی دنب یک یھت ےسیج زمدی زپھ ایل وت اہیں رانہ لکشم وہاجےئ ںو ۔ ےکٹھج ےس اھٹ 

رک اس ےن اسڈیئ لبیٹ یک دراز وھکیل ۔ فـ ڈارئی ادنر رےنھک یگل یھت ہک اکی ابر رھپ 

 اھت ، رہنسے رگن اک ابرکی اس ؛ اتکمچ

 

سلن ٹ
ي 
ی یھت ۔ فـ اکی رب

ھک

 

ھی

 

ی

 د ومیت سج 

 ااھٹای اھت ۔ اویلگنں رپ 

 

سلن ٹ
ي 
یک زتنی انب وہا اھت ۔ اس ےن اہھت ڑباھ رک دراز ےس فـ رب

 سج 

 

سلن ٹ
ي 
 وک دیتھکی ریہ یھت ۔ سیفن اس فـ رب

 

سلن ٹ
ي 
رھک رک یئک لپ فـ وییہن اس رب

 ۔ یک وز  دنسپ یھت ےباثمؽ یھت

ازـ ہن اتجبفـ اجنےن ینتک دری وییہن ڑھکی ریتہ ارگ رمکے اک درف  ۔ 

 



Novelnagri 1144 

لمحم یک آفاز رپ اس ےن “ آیپ آاجںیئ دلجی ےچین ، اباب وز  ااظتنر رکرےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ وچکن رک درفازے یک رطػ داھکی اھت

 

 فاسپ دراز ںیم “ آریہ وہں لمحم ۔۔۔!!  ”

 

سلن ٹ
ي 
تلجع ںیم ہہک رک اس ےن رب

داھکی ۔ ےبرتہ ب وہیت راھک ، ڈارئی اےنپ اقمؾ رپ ریھک رھپ اہھت ںیم اھتیم ڑھگی وک 

دنکونکں ےک اسھت اس ےن ڑھگی وز  دراز ںیم رھک رک دراز دنب رکدی ۔ مدمی 

 ۔۔ رہنسی دنصفؼ رپ وز  اتال گل ایگ

 ۔ اس ےن اکی رظن اھگنسر زیم ےک آےنیئ ںیم رظن آےت اےنپ سکع وک داھکی

ںیم ےتکمچ دےتکہ ںوؽ ، رھتپیلی اگنںیہ ، ےمشچ ےک ےشیش ےک اپر آوھکنں ےک ایپےل 

 ؛ ےھنن ےھنن ےبرگن آرگ 

زیتی ےس ہمشچ ااتر رک آںیھکن رڑگےت وہےئ فـ ابرہ یک رطػ یکپل یھت ۔ اکش فـ 

 ۔ اہیں ہن آیت ۔۔۔!! دؽ ںیم رسحت اجیگ یھت ۔ ڑیسایھں ارت رک فـ الفجن ںیم آیئ
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ی آفاز رپ فـ آرخی ڑیسیھ رپ رہھٹی“ آیب افر وکیئ مکح آپ اک ؟  ”

 

ھی
ک

 

ھٹ
ک

 لمحم یک 

 ۔ یھت ۔ فـ ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ رکسماےت وہےئ یسک یک ابت نس ریہ یھت

 

ںیہن ، اوز  ںیہن آںیئ فہ رمکے ںیم یہ ںیہ ۔۔۔۔۔ نس ایل ںیم ےن آیب ںیہن  ”

سنہ رک ےتہک وہےئ فـ یٹلپ یھت“ اتبؤں یگ ںیہن اتبؤں یگ ۔   ۔ 

 

رعفـ ےن اس یک “ ۔  آیپ ابےچیغ ںیم ےھٹیب ںیہ اباب آپ اجںیئ ںیم وز  آریہ وہں ”

 ۔ ابت رپ اابثت ںیم رس الہای

 

اس ےک وھگرےن رپ “ آےت وہےئ ڈڈنا اسھت ال؟  اہمتری اشتم ینیل ےہ ےھجم ۔  ”

 ۔ لمحم ےن داتن اکنےل
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اس ےن اکؿ ےس ےگل ومابلئ یک رطػ ااشرہ ایک ۔ رعفـ “ آیب نس رےہ ںیہ ۔  ”

گننئ رفؾ یک رطػ ڑبھ یئگےن الچن وہٹن داوتنں ںیم دابای رھپ اخومیش ےس ڈا  ۔ 

 

ومابلئ یک دفرسی اجبن ایعد اس “ آپ یک فہج ےس اشتم آریہ ےہ ریمی ۔  ”

 ۔ یک ابت رپ رکسماٹہ داب ایگ اھت

 

اس “ اےس ریمے رمکے ںیم ےل اجےن اک ںیم ےن ںیہن اہک اھت لمحم ۔۔۔۔!!  ”

 ۔ ےن اید داہین رکفایئ

 

ا رکےن اک اہک اھتاہیجن آپ ےن رصػ اںیہن ویوینریٹس ےس اوغ ”  “ ۔ 
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اس ےن اکی ابر رھپ نیقی داہین “ ابلکل ۔۔۔ افر اس اوغا وک راز ںیم راھک اجےئ ۔  ”

 ۔ اچیہ

 

لمحم ےن اس اک ااحتمؿ انیل اچاہ“ ارگ ںیم ےن اںیہن اتبدای وت ؟  ”  ۔ 

 

 “ !!۔۔۔ مت ااسی ںیہن رکف یگ لمحم ”

 

اس ےن “ ںیم اںیہن ویکں ہن اتبؤں ؟ ااھچ کیھٹ ےہ ںیہن اتبیت رگم ہی اتبںیئ ہک  ”

 ۔ اکی افر وساؽ ایک

 

وہستل ےس فـ ابت اپھچ ایگ اھت“ ویکہکن ںیم عنم رکراہ وہں ۔  ”  ۔ 
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آںیھکن امھگ رک ےتہک وہےئ اس “ اػ آیب ۔۔۔اجریہ وہں ںیم آیپ ےک اپس ۔  ”

اہجں ےن اکؽ اکٹ دی یھت ۔ ومابلئ زیم رپ رھک رک فـ وز  ابےچیغ یک رطػ ڑبھ یئگ 

 ۔ رعفـ اب اچےئ اک پک اہوھتں ںیم ےئل وخد وک مدرے اھبنسؽ یکچ یھت

 

_________________________:- 

 

رھگ یک یلھچپ اجبن ڑھبیتک آگ رہ زگرےت ےحمل ےک اسھت ایسـ ڈارئی ےک احفصت وک 

راھک ںیم دبؽ ریہ یھت ۔ فـ ےباترث رہچہ ےئل زنیج یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل آیشت 

وک د ھک راہ اھت وج الج ریہ یھت اؿ اافلظ وک نج اک اہسرا ےل رک اس ےن  رگن یک آشت

اےنپ ذجابت رقاطس رپ ایعں ےئک ےھت ؛ اس ےن اہک اھت ہک اے رقاطس مت ےھجم وھک 

 ۔۔ رےہ وہ آج رقاطس بس وھک اکچ اھت ویکہکن فـ ایعد آیدنی وک وھک اکچ اھت
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 راہ اھت ، زتاپ زتاپ رک امر راہ اھت ۔ رقاطس ےک د وک ایسـ رکےن ےک دعب فہ اب اےس الج

 ۔۔ ےبیسح یک آرخی دح رپ ڑھکا اھت فـ

رغفب وہات وسرج وخؿ ےک آرگ  اہبات یتلج آگ وک د ھک راہ اھت ۔ ایسـ ڈارئی اب 

 ۔۔ راھک ںیم دبؽ یکچ یھت ۔ فـ فںیہ ڑھکا پچ اچپ رسیئم راھک وک داتھکی راہ اھت

گل ایگ اھت ، اتےل یک اچیب وھک یئگ یھت مدمی زامےن ےک رہنسی دنصفؼ رپ اتال  ۔۔ 

_________________________:- 

 

ںیم وسچ ریہ وہں ہک اب مہ آیہ ےئگ ںیہ وت اصحل افر اہسین یک ینگنم رک ےک رھپ  ”

ا؟ ہیب ےن اانپ ایخؽ شیپ ایک ۔ فـ بس اس فتق اراغمؿ ےک رمکے “ یہ اجںیئ ۔ 

رک ےھٹیب اراغمؿ یسک اقیض یک رطح بس ںیم وموجد ےھت ۔ ڈیب رکاؤؿ ےس کیٹ اگل 

ٰی وصوفں رپ ےھٹیب ےھت ۔ رعہشی ڈیب رپ ، 
حی 
 
ی

اک ہطقن نس رےہ ےھت ۔ ویعش ، رفاقؿ افر 
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انعای ، ا؟ ہیب افر راہمح رکویسں رپ ہكبج اابؿ ، ااملس ، ا؟ فہی افر رمہح درفازے ےک 

 ۔ اپس ڑھکے ےھت

 

  رطػ وساہیل رظنفں ےس داھکیانعای ےن بس یک“ اینت تلجع رک؟  کیھٹ وہںو ؟  ”

 ۔

 

اراغمؿ ےن رپوکسؿ ادناز ںیم اہک“ وکیئ ابقتح ںیہن ےہ اس ںیم فےسی ۔  ”  ۔ 

 

بس یک “ دادا ابیق بس کیھٹ ےہ رگم آري  ؿ اک ہلئسم ےہ اےس یٹھچ ےلم یگ ؟  ”

 ۔ اگنوہں اک رخ ا؟ فہی یک رطػ وہا
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اراغمؿ ےن “  آےئ ںو ؟ فـ ؟ القئ اہمتری اشدی رپ ںیہن آای اھت اب اہکں ےس ”

 ۔ رہگی اسسن یل

 

ا؟ فہی ےک ےنہک رپ بس اکلہ “ فـ ربا اتگل ےہ رگم اس ےک انب ااھچ وز  ھچک ںیہن اتگل ۔  ”

 ۔ اس سنہ دےئ ےھت

 

وت رھپ سب دف دؿ دعب رھک ےتیل ںیہ دفونں یک ینگنم ۔ اشؾ ےک فتق ، امہمونں ںیم  ”

تہب اکؾ رکےن ںیہ ںیم وکیئ  بس آںیئ  ے بس ےک رسساؽ فاےل ۔ دلجی رکف

اراغمؿ ےن وجش ےس اہک  ۔ بس رس اابثت ںیم الہ ےئگ“ یمک ںیہن اچاتہ ۔   ۔ 

 

اابؿ ےن امےھت رپ لب ڈاےل ااملس ےس وپاھچ“ رعفـ اہکں ےہ ؟  ”  ۔ 
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اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ رسساؽ اےنپ ۔  ”  ۔ 

 

 وہں اکیف فتق ےس احرث اک وفؿ آای اھت ہہک راہ اھت رعفـ وک رھگ ےل اج؟  اچاتہ ”

ویعش ےن لیصفت اتبیئ ۔ “ الماقت ںیہن وہیئ ںیم ےن ااجزت دے دی یھت ۔ 

اراغمؿ ےن رکسماےت وہےئ اتجیت رظنفں ےس رعہشی وک داھکی وج اب ادرھ ادرھ 

 ۔ د ھک ریہ ںیھت

 

ولچ یئھب لک ےس ایترایں رشفع رکین ںیہ اوز  اھٹمیئ اک دنبفتسب رکف اابؿ  ”

ؿ ےک مکح رپ وحیلی ںیم ادکیؾ لچلہ یس چم یئگ یھتاراغم“ دلجی ےس ۔   ۔ 

 ۔۔ ابدولں اک طبض اوز  ابیق اھت ، اشؾ رہگی وہیت اجریہ یھت

 

_________________________:- 
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احرث ےن دفاتسہن ادناز ںیم وپےتھچ وہےئ “ زپاھیئ یسیک اجریہ ےہ آپ یک ؟  ”

 رسزبس وپدے رہلا رہلا رک اچےئ اک پک وبلں ےس اگلای ۔ اؿ ےک بقع ںیم رظن آےت

 ۔ اےس اینپ رطػ وتمہج رکرےہ ےھت

 

فـ رکسمایئ ۔ احرث دنچ ےحمل اےس دےتھکی رےہ رھپ “ ایھچ اجریہ ےہ الکن ۔  ”

اچےئ اک پک زیم رپ راھک ۔ لمحم وگد ںیم ٹیلپ رےھک فےفق فےفق ےس بیس اھکیت 

 ۔ دفونں وک د ھک ریہ یھت

 

آپ اک اکی دعد ” ےن مک یمہف ےس اںیہن داھکی ۔  اؿ ےک ےنہک رپ رعفـ“ اباب ۔۔۔  ”

لمحم ےن اؿ یک ابت رپ رس “ وشرہ ےھجم اباب اتہک ےہ وت آپ وک وز  ےھجم اباب انہک اچےئہ ۔ 

 !!۔۔۔ اکھج رک رکسماٹہ دابیئ یھت ۔ ایعد آیدنی افر اباب
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 امم ۔۔۔ کیھٹ ےہ رھپ آپ وز  ےھجم آپ ںیہن مت ںیہک  ے ویکہکن اباب وز  ےھجم ”

اس ےن اچےئ اک پک زیم رپ ر ےتھ وہےئ رکسما رک اہک“ مت ےتہک ںیہ ۔   ۔ 

 

اوہنں ےن رشارات اہک رھپ وھتڑے فےفق ےک دعب دفابرہ “ تہب وہایشر وہ مت ۔  ”

رکسماٹہ آہتسہ ےس اس ےک وبلں “ ابلکل ایعد یک رطح ۔۔۔!! ” وگای وہےئ ۔ 

دابای اھتےس اغبئ وہیت یھت ۔ اس ےن الچن وہٹن داوتنں ںیم   ۔ 

 

لمحم ےن اس ےک وساؽ رپ ہنم ےک “ لمحم اہمتری زپاھیئ یسیک اجریہ ےہ ؟  ”

 ۔ زافےی اگبڑے
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ایتس؟ س وہراہ ےہ ریمی زپاھیئ اک ۔۔ الص ںیم آیب زپاھےت ےھت ےھجم اب اہدی  ”

اھبیئ زپاھےت ںیہ رگم فـ زپاھےت مک الڈ زایدہ ااھٹےت ںیہ آیب زپاھیئ ابلکل دیجنسہ 

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ اےت ےھت وت آ ے آپ ھجمس یہ یتكس ںیہ ۔۔۔ وہرک رکف  

 ۔

 

ً  ےنہک رپ احرث رکسمادےئ“ اباب آپ یتخس رکںی ؟ ں اس رپ ۔  ”

 

اس ےک رشاري  ۔ 

 

اؿ ےک “ اُس ؟ القئ رپ آج کت یتخس ںیہن رکاکس لمحم وت رھپ ڑگای ےہ امہری ۔  ”

 ۔ تبحم ےس ےنہک رپ لمحم ےن رخف ےس اںیہن داھکی

 

لمحم ےن دصےم ےس ہنم وھکےل اےس “ ںیلچ رھپ ںیم ہی اکؾ رک یتی وہں ۔  ”

 ۔ داھکی
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 “ !!۔۔۔۔ اھبوز  اولکیت دنن وہں آپ یک ”

 

 “ ۔ اھبوز  ہن اہک رکف ایر ڑبا ڑبا لیف وہات ےہ مت ےھجم سب رعفـ وز  ہہک یتكس وہ ”

 

 وہےئ دفونں یک احرث اب اچےئ ےتیپ“ یج اتہک آیب افر اباب دف اگلںیئ ےھجم ۔  ”

 ۔۔ وگتفگ نس رےہ ےھت ۔ رفقن ےک ےئل فـ ہن یہس اس یک ویبی یہ یہس

 

 “ ۔ اباب اوز  وت آپ ہہک رےہ ےھت آپ یتخس ںیہن رک ےتک لمحم رپ ”
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ںیہن رکاتکس رگم وج اس اک اکی دعد آیب ےہ اےس ہی ابت وگارا ںیہن ےہ ، وکیئ اس  ”

یئ اتہک ےہ افر لمحم وک وز  یہی اھکسای ےہ اس ےس اکی امہ وز  ڑبا وہ وت اےس وز  اھب

اوہنں ےن لیصفت اتبیئ“ ےن ۔   ۔ 

 

اس یک آرخی “ ولچ رھپ مت ےھجم آیپ ہہک ایل رکف رگم رصػ اےنپ آیب ےک اسےنم ۔  ”

 ۔ ابت رپ دفونں سنہ دےئ ےھت

وھتڑی دری زمدی اِدرھ اُدرھ یک ابوتں ںیم فـ ونیتں رصمفػ رےہ ےھت ۔ آرخ کھت 

ؽ ےن اکی آرگ  زنیم رپ رگاای اھت ، ابیق ابدولں ےن وز  اس یک ریپفی رکےت رک ابد

وہےئ اپین ےک راےتس وھکؽ دےئ ۔ ایسہ ابدولں ےس رگات اپین زنیم وک وبہس دےنی اگل 

۔ رعفـ ےن رھگ اجےن یک ااجزت اچیہ وج احرث افر لمحم ےن وھتڑی وگتدف ےک دعب 

 ۔۔۔۔ وبقؽ رکیل یھت
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_________________________:- 

 

فـ تسس رفی ےس ڑیسایھں ڑچیتھ رمکے ںیم آیئ یھت ۔ یف ااحلؽ یسک اک اسانم 

رکےن یک تمہ ںیہن یھت یھبت ا؟ فہی وک رس درد اک ہہک رک دیساھ اےنپ رمکے ںیم آیئگ 

یھت ۔ رمکے اک درفازـ دنب رک ےک اس ےن رہگی اسسن ےل رک وپرے رمکے وک 

اافلظ اید آےن ےگل ےھت وج اس ےن ایعد یک ڈارئی  داھکی اھت ۔ اہنتیئ ںیم اب فـ بس

 ۔۔ ںیم زپےھ ےھت اکش فـ ہن زپیتھ

ےکھت ےکھت مدومں ےس فـ ڈیب ےک اپس آیئ ۔ اہھت ںیم ومابلئ ۔ ا رک فـ ڈیب رپ یھٹیب ۔ 

آوھکنں ںیم ےب رگن اپین ریتےن اگل ۔ تمہ رکےک اس ےن ومابلئ آؿ رکےک 

 ےتجب یہ اس یک آوھکنں ےس آرگ  ےبنیچ وہرک اس اک ربمن المای اھت ۔ یلہپ لیب ےک

رگےن ےگل ےھت ۔ دفرسی افر رھپ رسیتی لیب فـ اکؽ ںیہن ااھٹ راہ اھت ، آرگ فں ںیم 

رفاین آیت اجریہ یھت ۔ درد زمدی ڑباھ وت ہنم ےس یکسس یلکن ، دفرسی اجبن ےس اکؽ 
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اکؾ اکی اسھت وہےئ ااھٹ یل یئگ اس ےن زفر ےس ومابلئ ڈیب رپ  اکنیھ اھت ، ہی دفونں 

ےھت ۔ ابرہ وہیت ابرش اک وشر ابوکلین ےک ےلھک درفازے یک فہج ےس ادنر انسیئ دے 

راہ اھت ، فـ زیتی ےس آرگ  اصػ رکریہ یھت رگم آرگ  ےھت ہک ےنمھت اک ؟ ؾ ںیہن ےل 

 ۔ رےہ ےھت

یتلچ اکؽ ںیم فـ اخومیش ےس اس یک ڑبیتھ ایکسسں نس راہ اھت ۔ فـ اس ابت ےس 

ہک اکؽ لچ ریہ ےہ ونٹھگں ںیم رس دےئ یتٹٹ یتٹٹ رک رفدی یھت ۔  ااجنؿ

فـ “ رعفـ احمن ۔۔ رعفـ ۔۔!! ” ابرش یک راتفر ںیم زیتی آیئگ ۔ فـ اےس الب راہ اھت 

نس ںیہن اپریہ یھت ۔ ابرش اک وشر ڑباھ ، رگےت آرگ فں ںیم زیتی آیئ ،  ایعد ےن 

 ۔ اکؽ اکٹ دی

اگلایسہ آامسؿ وپری وقت ےس ربےنس   ۔۔ 

بج ااسنین آرگ  افر ابرش اک اپین اکی یہ تمس ںیم ےتہب ںیہ وت ایدفں اک وطافؿ آات  ”

 “ ۔۔۔ ےہ ؛ یھبک وت ولٹ آںیئ ؟ ں
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 ، زعسی ولوگں

 ؟ اہکں ےئگ وہ

 ۔۔۔۔۔ اداس رکےک ایحت ریمی

 ؛ یھبک وت ولٹ آف ؟ ں

 ۔ ہک بج مت اید آےت وہ وت آںیھکن گیھب اجیت ںیہ

 

_________________________:- 

 

ابرش اک زفر وٹاٹ اھت ، کلف رپ رفینش یلیھپ یھت ۔ اجینم آامسؿ ےتھجب اتسرفں وک اولداع 

رکراہ اھت ۔ من وہا اک وھجاکن ابوکلین ےس رمکے ںیم آای وت ڈیب ےس کیٹ اگل رک ےچین 

اھٹ رک ڈنھٹے خی رفش رپ ےھٹیب اس فوجد ںیم رحتک دیپا وہیئ ۔ رس ونٹھگں ےس ا
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دنمی دنمی آںیھکن وھکںیل ۔ اکی ابر رھپ فـ اس یک فہج ےس رفےت رفےت وس یئگ 

یھت ۔ اس ےن کھت رک رس ڈیب رپ اکٹای ، یھبت ھچک اید آای ۔ اس ےن زیتی ےس وفؿ 

 !!۔۔۔ ااھٹای اھت ۔ اشدی اس ےن یلھچپ ابر یک رطح اکؽ یک وہ ۔ اشدی

یس وہیئ یھت ۔۔ دنکا ںی تسس زپےن یگل فاہں وکیئ اکؽ ںیہن یک یئگ یھت ۔ اےس اموی

ںیھت ۔۔ ارگ اس ےن اکؽ د ھک یل یھت وت اےس اکؽ کیب رکین اچےئہ یھت رگم ۔۔۔ 

وہاتکس ےہ اس ےن اکؽ دیھکی یہ ہن وہ ۔۔۔ دؽ وک یلست دی رگم دخاشت ربرقار 

رےہ ۔ رہگی اسسن ےل رک اےتھٹ وہےئ اس ےن اکی اگنہ اھگنسر زیم ےک آےنیئ ںیم 

 ۔  اےنپ سکع رپ ڈایلرظن آےت

اس یک آںیھکن الؽ ںیہن وہریہ ںیھت ہن یہ فـ وسیج وہیئ ںیھت افر یہی اس یک 

وخیب یھت فہ ےلھب یہ انتج وز  رفیت یھت اس ےک رہچے ےس یھبک ہی ربخ ںیہن وہیت 

 ۔۔۔ یھت ہک فـ رفیئ ےہ افر اس ابت اک فـ ہشیمہ افدئہ ااھٹیت یھت
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فارشفؾ یک رطػ ڑبھ یئگ ۔ زگری رات افر زگرا دؿ یخلت ےس رکسماےت وہےئ فـ 

 ۔۔۔ فـ وھبؽ اج؟  اچیتہ یھت ۔۔۔۔ اکش فـ اس ںیم اکایمب وہےکس

 

 اوز  دض ہن رک، دؽ ےب ربخ

 !ہک سپ وجہؾ رگمتساں

؟اوز  وکؿ ھجت ےس فاف رکے  

ں اس مدر
 
ن

 

ضٹ

 اوز  سک وک رف

 ہک  ٹیم رک ریتی رکایچں

 ۔۔۔۔ ریتے قح ںیم رب ےس داع رکے

 

_________________________:- 
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فہ اس فتق نیٹنیک ںیم اھٹیب زیم رپ رےھک اکیف ےک پک رپ ایلگن ریھپ راہ اھت ۔ ایسـ 

رگن اک پک سج ےس اھبپ اڑریہ یھت ۔ یلین آںیھکن پک رپ یکٹ ںیھت ، داںیئ اہھت 

 ۔ یک اتشگن اہشدت ونہز پک ےک دارئے ےک رگد رحتک ںیم یھت

ر ومعمؽ ےک اطمقب اھت رگم اےس آج اخومیش یس وسحمس نیٹنیک ںیم ةلط ء اک وش

ٹ ا ں ارکا ریہ ںیھت وج رات ےس اےس 
سک
س
وہریہ یھت ۔ امستع ےس یسک یک 

 ۔ ےبنیچ رکریہ ںیھت

ھک راہ اھت

 

ھی
ک

 ۔ فـ اانت ویکں رف ریہ یھت ؟ ہی وساؽ ذنہ ںیم ربی رطح ےس 

 

 “ !!۔۔ ےھجم ںیہمت دانھکی ےہ اعدی ”

ہہک یتكس وہںایک ںیم ںیہمت اعدی  ”  “ ؟ 

مت اےنت ڑھکفس افر اڑکف وہ ، دیسےھ ہنم ابت ںیہن رکےت رکسما؟  وت دفر یک ابت  ”

ےہ ۔۔ بیجع دیجنسـ دنبے وہ ، لمحم اتبیت ےہ ہک ںیہمت انسنہ وز  آات ےہ افر 
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رکسما؟  وز  رگم ےھجم اتگل ےہ ںیہمت رصػ دیجنسـ رانہ آات ےہ افر ھجم رپ ربع امج؟  

ےس بس اید آراہ اھت ۔ اس یک ابںیت ، اس اک اینپ اہشدت یک ایلگن افر ا“ آات ےہ ۔ 

اوگنےھٹ ےس ایعد اک ابزف ۔ ا رک اےس  چنی یک رطػ ےل اج؟  اس اک افخ وہ؟  ۔۔۔ افر رھپ 

 ۔ فـ وچاکن اھت ۔ پک ےک رگد رحتک رکیت ایلگن ریک

ی یھت ، ڈارک اس رات اچدن وک ےتكت وہےئ بج اگنہ ےچین یلسھپ یھت وت فـ فںیہ ڑھک

 ؟ ربافؿ من آوھکنں ےس اےس دیتھکی ۔۔ اس رات وز  فـ رفیئ یھت رگم ویکں

ـ اکی ابر رھپ وسےنچ اگل ، اکی ابر رھپ فـ اتشگن اہشدت پک ےک رگد ریھپےن اگل  ۔ ف

 

داؤد یک آفاز رپ اس ےن رس ااھٹای ، فـ رکیس چنیھک رک اس “ ایک وسچ رےہ وہ نیم ؟  ”

اھتےک اسےنم ھٹیب راہ   ۔ 

 

داؤد ےن اربف ااھٹ رک اےس داھکی“ وج وسچ راہ وہں فـ راز ےہ ۔۔۔!!  ”  ۔ 
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ایعد ےن رس الہےت وہےئ “ ںیہمت یسک ےن اتبای ےہ یھبک ہک مت وز  اکی راز وہ ؟  ”

 ۔ رکیس یک تشپ ےس کیٹ اگلیئ

 

 “ !!۔۔ اجاتن وہں ”

 

گل رےہ وہ ۔ وکیئ حبص ےس مگ مس وہ ، مک نخس وت مت فےسی وز  وہ رگم آج تہب  ”

داؤد یک وسیئ فںیہ ایکٹ یھت“ رپاشیین ےہ ؟   ۔ 

 

اس ےن دنكےھ “ افدئہ ںیہن ےہ اتبےن اک ویکہکن رپاشیین اک وکیئ لح ںیہن ۔۔۔  ”

 ۔ ااکچےئ
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لح وہات ےہ رہ زیچ اک وہات ےہ سب ااسنؿ ڈوھڈن؟  رشفع رکے ۔۔۔۔۔ افر انتج  ”

 مت وکیئ افر رطہقی ڈوھڈن رےہ وہ ںیم ںیہمت اجاتن وہں اہمترے اپس لح ےہ رگم

ایعد ےن بل داوتنں ںیم دابےئ رس الہای“ راٹئ ؟   ۔ 

 

 “ !! ۔۔۔ دفرسا وکیئ رطہقی ںیہن ےہ ”

 

 “ ؟ ےلہپ فاےل ںیم رحج ایک ےہ ”

 

۔۔ !! ےھجم یسک وک اانپ اعدی ںیہن رک؟  اچےئہ افر ہن  ےھجم دف اسؽ اہیں رانہ ےہ داؤد ”

 ںیم اچاتہ وہں 

 

ٹ کٹ
ف

 

ي
 سطہ رکے ۔ ا

ي
یہ ںیم اچاتہ وہں ہک وکیئ ھجم ےس ادیمںی فا

ہک اؿ دف اسولں ےک ےئل فـ وھبؽ اجےئ ہک وکیئ ایعد وز  اس یک زدنیگ ںیم آای اھت 
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۔ فـ ںیہن ھجمس اپای اھت اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ داؤد ےن وغبر اےس داھکی “ ۔۔!! 

 ۔۔ ہک ایعد ےن سک یک ابت یک یھت

 

وت وج ہلئسم مت لح ںیہن رک؟  اچےتہ دفرسا وکیئ رطہقی ںیہن ےہ وت وھبؽ اجؤ اےس ۔  ”

 “ ؟ ویں رپاشیؿ رےنہ اک افدئـ

 

فـ زری بل یکلہ آفاز ںیم ڑبڑباای اھت“ وھبؽ یہ وت ںیہن اتکس ۔۔  ”  ۔ 

 

اس ےن رکیس ےس اےتھٹ وہےئ اہک ۔ “  ھچک اھکؤ  ے ؟ ااھچ وھچڑف اس ابت وک مت ”

 ۔ ایعد ےن اکی اگنہ ڈنھٹی وہیکچ اکیف رپ ڈایل
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داؤد ےن رس الہای رھپ فاہں ےس الچ ایگ ۔ یلین آںیھکن “ اکی پک اکیف سب ۔۔ !!  ”

 ۔ رھپ ےس پک رپ ںیکٹ ، اتشگن فاسپ رحتک ںیم آیئ

 

 “ ۔۔۔ ںیم ڈر یئگ یھت اعدی ”

؟ ؾ ااھچ اتگل ےہےھجم ہی  ”  “ ۔۔۔ 

 “ ؟ ںیم اسیک اتگل وہں ”

 “ ۔۔ ڑھکفس ”

 “ ۔۔ آپ طلغ رکرےہ ںیہ ”

افر رھپ ھچک ایدفں ےس اھچیپ ڑھچا؟  لکشم وہات ےہ ےبدح لکشم افر ںیلکشم بک 

 ؟ آاسؿ وہیئ ںیہ

 

_________________________:- 
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 : دف دؿ دعب

 

رفں وک اتجب د ھک راہ اھت ، ابدؽ د ابدولں ےس ڈاکھ کلف وجش ےس وخویشں ےک اقن

وز  وحیلی ےک ونیکمں یک وخیش ںیم رشکی وہےن آےئ ےھت ۔ اجیٹس اک ااظتنؾ ابےچیغ 

ںیم ایک ایگ اھت ، رصػ وصخمص ولوگں وک دموع ایک ایگ اھت ۔ اسری ڑلایکں اجیٹس رپ 

 ڈاےل ڑھکی ںیھت ۔ اجیٹس رپ یھٹیب اہسین ےکلہ الگیب رگن ےک ڑکاھیئ ف

 

مگٹ
 ھ
ج

اےل 

ابلس ںیم وبلمس آج بس یک اگنوہں اک رمزک ینب وہیئ یھت ۔ اس ےک ربارب ںیم اھٹیب 

اصحل ےلین رگن ےک رھتی سیپ وسٹ ںیم وبلمس ااشتحؾ یک یسک ابت اک وجاب 

 ۔ دے راہ اھت ۔ وھتڑی یہ دری دعب امہمونں ےک آےن اک وشر ااھٹ اھت

 آیئ ںیھت ، الہبئ افر دیحر ےک ونرانیعل اکی دؿ ےلہپ یہ آیئگ یھت اہتبل اافنؽ اوز 

اسھت دعس ، اسنخ ء افر ویفس ےک اسھت اہدی افر اسھت یہ احرث افر لمحم ۔۔ بس 
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اؿ ےک اابقتسؽ ےک ےئل آ ے ڑبےھ ےھت ۔ رمد آسپ ںیم ریگلغب وہرےہ ںیہ ےھت 

، ڑلےک وخش ویپگں ںیم رصمفػ ےھت ۔ رغض بس لمکم اھت ۔۔۔ لمکم رظنم وک 

فڈیوی اکؽ ےن ایک اھت ۔ ومابلئ ا؟ فہی ےک اہھت ںیم اھت افر فـ  زمدی لمکم آري  ؿ یک

 ۔ وپرے ابےچیغ ںیم رھپیت اےس بس ےس ولماریہ یھت

 

االسلؾ مکیلع اویری فؿ ، آیئ امی ویر ٹسیب فولرگ افر آج ںیم آپ وک داھکےن  ”

اس ےن اجیٹس یک “ اجریہ وہں ہک ےسیک دف زمدی زدنایگں ابتہ وہےن اجریہ ںیہ ۔ 

اس یک ڑبڑباٹہ رپ آري  ؿ ےن “ اہسین اک ہنم دوھکی سب مت ۔ ” ػ رمیکہ ایک ۔ رط

 ۔ رکسماٹہ دابیئ

اس ےن “ فـ ںیہ ااشتحؾ اھبیئ اےسی ہنم انب رک ےھٹیب ںیہ ےسیج وبحمہب وھچڑ یئگ وہ ۔  ”

 ۔ وصےف رپ ےھٹیب ااشتحؾ یک رطػ ااشرہ ایک
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دف وٹنھگں ےس رھگولی اسملئ رپ ہی ںیہ دادی ، ایم اچیچ افر ابیق وخانیت ےلھچپ  ”

آري  ؿ ےھنن “ رصبتے وہرےہ ںیہ افر فـ ےہ امہرا وٹنچ اربامیہ ڑبا وہایگ ےہ ؟ ں ۔ 

 ۔ اربامیہ وک د ھک رک لھک رک رکسماای

ابیق بس وضفؽ ولگ ںیہ اںیہن اونگر رکف افر ۔۔۔ اب مہ ےنلم اجرےہ ںیہ لمحم  ”

دنگیم رگن یک “ ےس مت لم ےکچ وہ ۔ افر رعفـ ےس ، ہی آرخی اپریٹ ےہ ۔ ابیق بس 

اینپ رفاک وک اھبنسےتل وہےئ فـ اکی زیم ےک اپس ڑھکی رعفـ افر لمحم یک رطػ 

 ۔ ڑبھ ریہ یھت

 

ارکسنی رپ رعفـ اک رہچہ رظن آای ۔ ا؟ فہی ےن کیب رمیکا آؿ ایک وہا “ االسلؾ مکیلع ۔  ”

ر  ںیم دیق ےئک ابیق  اھت ۔ زبس رگن ےک ابلس ںیم وبلمس ابولں وک ےھچیپ ےل اجرک
ح 
 
کی

 ۔۔ ابؽ رمک رپ ریھکبے فـ رکسماےت وہےئ ایھچ ںیہن تہب ایھچ  یتگ یھت
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آري  ؿ ےن رکسماٹہ دابیئ“ فمکیلع االسلؾ ، ڑچلی گل ریہ وہ وپری ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم ےک “ مت ےس ےھجم ایس مسق ےک یسک وکباس رصبتے یک ادیم یھت ۔  ”

 ۔ زافےی اگبڑے

 

رصبتے یک ادیم سک ےس یھتااھچ وت اےھچ  ”  “ ؟ 

 

فـ رکسمایئ“ نج ےس یھت فـ ادیم رپ وپرا ارتے ۔۔  ”  ۔ 

 

آري  ؿ ےن وکشمک اگنوہں ےس اےس داھکی“ الثم ؟  ”  ۔ 
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اس ےن “ ایم اباب ، دادا دادی افر دفرسے اباب بلطم احرث الکن افر لمحم ۔  ”

 ۔ ربارب ںیم ڑھکی لمحم یک رطػ ااشرہ ایک

 

فـ یلہپ ابر اس ےس لم راہ اھت“ لمحم ۔۔!!  االسلؾ مکیلع ”  ۔ 

 

وھبری آوھکنں فاال سنہ ھکم ہی ڑلاک اےس ااھچ اگل اھت“ فمکیلع االسلؾ اھبیئ ۔  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےک ےنہک رپ لمحم ےن یگفخ ےس “ ااھچ اتبؤ لمحم آیدنی اھٹپین  یتگ ےہ ؟  ”

 ۔ اےس داھکی ۔ آري  ؿ وچاکن

 

 “ ؟ لمحم یک اکٹس ایک ےہ ”
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وجاب رعفـ یک رطػ ےس اھت“ آیدنی ۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ رعفـ اہمترے وشرہ اک وپرا ؟ ؾ ایک ےہ ”

 

 “ !۔۔ ایعد آیدنی ”

 

 یک تیفیك ںیم “ افر اس اک زکؿ اہدی آیدنی ، ا؟ فہی اک وشرہ راٹئ ؟  ”

 

 

 

 

فـ ےبي

 ۔ وپھچ راہ اھت

 

ریحاؿ اھت  اس ےن وجاب ںیہن دای اھت ۔ فـ“ اہں ۔۔وکیئ ابت وہیئ ےہ ایک ؟  ”

ےبدح ریحاؿ ۔ سج صخش ےس اس یک الماقت اہؽ ںیم وہیئ یھت افر سج یک یلین 

آوھکنں ےن اےس رموعب ایک اھت سج یک تیصخش اےس وحسمر نك یگل یھت فیہ 
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صخش اھت رعفـ اک وشرہ ۔۔ ےسج اجےن ااجنےن ںیم فـ وخش تمسق رتنی ااسنؿ اتھجمس 

 ۔  راہاھت ۔۔۔ فـ یئک ےحمل پچ اچپ دفونں وک داتھکی

 

افےک وت اب وچہکن اہمتری زابؿ اتول ےس کپچ یئگ ےہ وت ںیم اکؽ اکٹ ریہ وہں  ”

اس ےن رمیکے ںیم اہھت الہای“ ۔ اّللّ احظف ۔   ۔ 

 

ر ابئ ریتی اسس رکفاےئ یگ ؟  ”
 سک
سن

رعفـ یک آفاز آیئ“ لنیچ وک الکئ   ۔ 

 

ر ابئ رکںی افر زمدی  ”
 سک
سن

امہری فڈیویز افہ اہں امہرے لنیچ وک الکئ رکںی 

ومابلئ یک ارکسنی رپ ادنریھا اھچ “ دےنھکی ےک ےئل امہرے اسھت اےٹسویٹڈن رںیہ ۔ 

 ۔ ایگ
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ا؟ فہی ےن رعفـ وک وھگرا ، لمحم ےن رکسماٹہ دابیئ“ اسس رپ ہن آای رک ومیٹ ۔  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےک ےنہک رپ فـ ونیتں اجیٹس “ اب ولچ ینگنم یک رمس رشفع وہےن فایل ےہ ۔  ”

رطػ ڑبھ یئگ ںیھتیک   ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

فـ ویوینریٹس ےس فایسپ رپ داؤد ےک رھگ آایگ اھت ، دفونں وک وکیئ ااسٹنمئ انبین یھت 

یھبت اس ےن داؤد ےک رھگ ےنلچ یک اہیم رھب یل یھت ۔ اںیہن ےھٹیب وھتڑی یہ دری زگری 

 اھت افر اوز  کت ںیہن آای اھت ۔ یھت ہک رھگ یک یٹنھگ یجب ، داؤد درفازـ وھکےنل ایگ

 ۔ وصےف رپ اھٹیب ایعد ڑھکا یہ وہا اھت ہک وکیئ ادنر آای
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د رگن یک ضیمق ولشار ںیم وبلمس درایمےن مد اک احلم ، رہچے رپ ینھگ داڑیھ 

اجسےئ فـ اکی وخربف ونوجاؿ اھت ۔ آےت یہ اس ےن وخش اولسیب ےس ایعد وک السؾ 

ب دے رک داؤد اک ااظتنر رکےن اگلایک اھت ۔ فـ السؾ اک وجا  ۔ 

 

داؤد یک آفاز رپ اس ےن اکی اگنہ اس ونوجاؿ رپ “ ھٹیب اجف ہی ریما دفتس ےہ ۔  ”

 ۔ ڈایل وج اکلہ اس رکسماےت وہےئ اےس یہ د ھک راہ اھت

 

رمع ہی ایعد ےہ افر ایعد ہی ریما دفتس سلپ زکؿ رمع ےہ ، امرہ ایسفنت ےہ افر  ”

داؤد ےک اعترػ رپ رمع یک رکسماٹہ رہگی وہیئ“ ۔  اخاص زربدتس دنبہ ےہ  ۔ 

 

رمع ےک ےنہک رپ ایعد ےن ضحم رس الہدای ۔ داؤد اےس وھگر “ ااھچ اگل مت ےس لم رک ۔  ”

 ۔ رک رہ ایگ
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 ےس امی اڈی ےک ےئل وج ہک ریمی دبفتل یہ  ”

 

 

 

انجب اپاتسکؿ ےس آےئ ںیہ ، رگی

دا ایک سج اک ےھجم وھتڑا اوسفس ےہ نکمم وہاکس رگم انجب ےن اب کت رکشہی ںیہن ا

داؤد ےن وصےف ےس اےتھٹ وہےئ رمع ےس “ رگم ریخ ۔۔۔ اچےئ ویپ  ے ای اکیف ؟ 

 ۔ وپاھچ

 

رمع ےن رکسماٹہ رفےتک وہےئ وجاب دای“ اپین ۔۔!!  ”  ۔ 

 

فـ ایعد یک رطػ وتمہج وہا“ افر آپ انجب ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔ اکیف ”
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ہنم انب رک اتہک فـ “ ےکچ وہ ، اچےئ ال راہ وہں ۔ رضفرت ںیہن مت ےلہپ یہ دف پک یپ  ”

 ۔ اکیف انبےن ےک ےئل الفجن ےس ڑجے نچک یک رطػ ڑبھ ایگ

 

رمع اس ےس اخمبط اھت“ امی اڈی رکےن یک فہج ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ ۔ رمع رکسماےت وہےئ آ ے وہا ۔ اہوھتں وک “ البفہج ۔۔  ”

رک وھتڑا اکھجابمہ الم رک اینہکں ونٹھگں رپ رھک   ۔ 

 

البفہج ھچک ںیہن وہات ایعد ۔۔!! رہ زیچ ےک ےھچیپ فہج وہیت ےہ وکیئ ابت ےبفہج  ”

ایعد ےن ونھبںی ایٹھک ےئک اےس داھکی ۔ ہی اافلظ ےنس ےنس ےس گل “ ںیہن وہیت ۔ 

 ۔ رےہ ےھت
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دف اسؽ ےلہپ ہی اافلظ وج ںیم ےن مت ےس ےہک ےھت فـ رمع ےک یہ اافلظ ےھت ںیم ےن  ”

داؤد ےن اس یک لکشم آاسؿ یک ۔ اس ےن بل داوتنں “ یپ ےئک ےھت سب ۔۔۔ اک

 ۔ ںیم دابےئ

 

اس ےن ایعد وک اینپ رطػ وتمہج ایک رھپ رس ااھٹ رک نچک ںیم اچےئ “ اب دوھکی ۔  ”

ایعد اب دیپسچل ےس داؤد وک “ داؤد مت ےن یب اڈی ویکں ایک ؟ ” انبےت داؤد وک داھکی ۔ 

 ۔ دےنھکی اگل

 

رکیہ اننب اھت ، ےھجم وشرٹ اننب اھت ےھجم رہ فـ اکؾ رک؟  اھت وج رطخ؟ ک وہ رگم ریمی  ےھجم ”

تمسق ہک ریمے اباب زبسن یک داین ںیم آےن ےس ےلہپ زدنیمار ےھت ، وکیئ داینمشں 

ںیھت نج یک فہج ےس وپسیل ےن وز  اباب ےک رھگ اھچےپ امرے اکی دف ابر اباب وک 

۔ ا رک ےل ںیئگ ۔ دنلؿ آےن ےک دعب اباب ڈرے وہےئ  ہیفخ ازیسنجی کش یک اینبد رپ
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ےھت ےھجم ااسی وکیئ اکؾ ںیہن رکےن دانی اچےتہ ےھت وج ہیفخ ازیسنجی یک وتہج ذبمفؽ 

 ےک ااحتمین اہؽ ںیم 

 

 

 

رکفاےئ ۔ اکی دؿ ںیم ےن دض یک اباب اکونں ےس ۔ ا رک رگی

“  ںیم ےن اپس رک ایل اھت ۔ اھٹب آےئ دعب ںیم اتپ الچ فـ یب اڈی اک ارٹنی ٹسیٹ اھت ےسج

زمدیار اہکین ےک آرخ ںیم اس ےن ےبرکفی ےس دنكےھ ااکچےئ ۔ ایعد ےن رمع وک 

 ۔ داھکی وج رکسماےت وہےئ اےس یہ د ھک راہ اھت

 

آدیھ اہکین ڑگیھ ےہ اس ےن اینپ رطػ ےس ، رگم اےنت نیقی ےس یہک ےہ ہک  ”

رمع ےن وصےف “ ںیم اتبات وہں ۔  ںیم وز  اس یک ابت رپ نیقی رک؟  اچاتہ وہں ، اب

ںیم دس اسؽ اک اھت ، اکی دؿ امہرے اکی رس ےن وکیئ ” یک تشپ ےس کیٹ اگلیئ ۔ 

ہفیطل انسای سج رپ ھجم تیمس وپری الکس دؽ وھکؽ رک یسنہ رگم اکی ہچب اھت وج ونہز 

آپ دیجنسـ اھٹیب اھت ۔ اےس د ھک رک رس ےن اےس اےنپ اپس البي   افر اس ےس وپاھچ ےچب 
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ویکں ںیہن ےسنہ ؟ وت اس ابت ےک وجاب ںیم اس ےچب ےن اہک رس ریمی امں ےن ےھجم 

یلین آوھکنں ںیم ومجد یک احتل رہھٹےن یگل یھت“ انسنہ ںیہن اھکسای ۔۔۔!!   ۔ 

ںیم ریحاؿ اھت ےبدح ریحاؿ ۔۔ سسجت اھت ےھجم ہک آرخ اس ےچب ےک اسھت ااسی ایک  ”

ےہ فـ ہچب ؟ رلم ںیہن اھت ویکہکن اعؾ ہچب ہی  وہا ےہ وج اس ےن ہی ابت یہک ۔ اظرہ

ابت یھبک ںیہن ےہک ںو ۔ سب ایس سسجت ےن ریما اہھت ۔ اا افر ایسفنت ےک ےبعش ںیم 

الرک ریما اہھت وھچڑ دای ۔ آج فلتخم ولوگں ےک فلتخم اسملئ ےتنس وہےئ ےھجم اتگل 

وہٹن “  اھکسای ۔ ےہ ہک داین ںیم یئک اےسی ےچب ںیہ ںیہنج اؿ یک امفں ےن انسنہ ںیہن

ڑیکسےت وہےئ اس ےن ابت متخ یک افر رھپ ایعد یک رطػ داھکی ےسیج ہہک راہ وہ ہک 

 ۔ اب اہمتری ابری ۔ داؤد ےن اس ےک آ ے اچےئ اک پک راھک رگم فـ د ھک ںیہن اکس

 

یلہپ ابر اس ےن رباہ “ اس ےچب ےک اسھت ایک وہا اھت ؟ ایک ںیہمت ہتپ الچ رمع ؟  ”

اخمبط ایک ۔ رمع ےن اپین ےتیپ وہےئ اابثت ںیم رس الہای راتس رمع وک  ۔ 



Novelnagri 1183 

 

ایسفنت یتہک ےہ ہک ااسنؿ اک نپچب اس اک بس ھچک وہات ےہ ، نپچب ںیم ہچب سج  ”

رطح راتہ ےہ اینپ ابیق زدنیگ ایس رطح زگارات ےہ ۔ ےسیج اکی ےچب وک فادلنی یک 

اکی ایھچ زدنیگ زگار راہ ےہ وت فـ ہچب رطػ ےس لمکم وپسرٹ لم ریہ ےہ ، فـ 

اکی وخد اامتعد ااسنؿ اتنب ےہ رگم  ںیہ ارگ یسک ےچب ےک اسھت نپچب ںیم ھچک اسملئ 

وہاجےت ںیہ آج لک زایدہ رت امں ابپ یک دحیلعیگ وہاجیت ےہ وت اےسی ےچب وہےت ںیہ 

ںیہ نج ےس وج ےتہک ںیہ ںیمہ امہری امفں ےن انسنہ ںیہن اھکسای ۔ فلتخم زیف وہےت 

بج اکی ہچب زگرات ےہ وت اس ںیم وخػ دیپا وہات ےہ ، وخد اامتعد ںیہن وہات ہچب افر 

اےس اگل اھت ےسیج رمع ایسفنت اک اہسرا ےل رک اےس ایس یک اہکین انس “ وز  تہب ھچک ۔۔ 

 ۔ راہ اھت
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فـ داؤد یک آفاز رپ فـ وچاکن ، رمع ےن وغبر اےس داھکی ۔ “ ایعد مہ نس رےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ اب رہگی اسسن ےل رک وصےف یک تشپ ےس کیٹ اگل راہ اھت

 

ریمے اپس وکیئ افر آنشپ ںیہن اھت ، یسک ےبعش ںیم ارٹنٹس ںیہن اھت زپاھیئ اک  ”

اس ےن وز  اہکین ڑگیھ یھت افر اےنت نیقی “ وشؼ اھت یھبت یب اڈی رکےن اک وساچ ۔ 

 ۔  رک ےئگ ےھتافر دیجنسیگ ےس اہک اھت ہک فہ دفونں اس یک ابت رپ نیقی

 

” داؤد ےن داتن اکنےل ، رمع اکلہ اس اسنہ“ ہی وہیت ےہ اریم ابپ یک اڑگی افالد ۔   ۔ 

 

ایعد ےن یفن ںیم رس الہای“ ااھچ ڈارئی ےتھکل وہ ایعد ؟  ”  ۔ 
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اےس ریحت ںیہن “ ےھجم اگل ےتھکل وہ ے ویکہکن وج ولگ وبےتل مک ںیہ فـ ےتھکل ںیہ ۔  ”

ت زپھ ریھک ںیھت فـ ااسنونں وک رپانھک اجاتن اھتوہیئ یھت اقملب ےن ایسفن  ۔ 

 

ںیہمت ہتپ ےہ امہرے اکی رس ےتہک ےھت ہک وج ااسنؿ کیب فتق ہن اتھکل ےہ ہن  ”

وباتل فـ اخومش راتہ ےہ فـ تہب دلج گنت آاجات ےہ ارد رگد یک رہزیچ ےس ۔ ادنر 

ر  اچےئہ  ادنر متخ وہ؟  ااسنؿ وک ےبنیچ رکات ےہ افر ےبنیچ

 

سٹ
ل

ااسنؿ وک اکی ااھچ 

۔ فـ ںیمہ ےتہک ےھت آپ ولگ امرہ ایسفنت ںیہن ےننب آےئ اہیں آپ اکی اےھچ 

ر  یک التش وہ وت ےنلم آ؟  

 

سٹ
ل

ر  ےننب آےئ ںیہ ۔۔۔ وت ایعد یھبک وز  ںیہمت یسک اےھچ 

 

سٹ
ل

فـ رکسماےت وہےئ اھٹ ڑھکا وہا“ یھبک ۔   ۔ 

 

ت وک اجےتن ںیہ وت فـ ااسنؿ ےک وبےنل اک ااظتنر نکیل امرہ ایسفنت بج ااسنین ایسفن ”

وساؽ داؤد ےن ایک اھت“ ویکں رکےت ںیہ ؟   ۔ 
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ر  وہےت ںیہ ، فـ ااسنؿ وک یھبت اجؿ  ےتک ںیہ  ”

 

سٹ
ل

امرہ ایسفنت رصػ اکی اےھچ 

 ٹنشیپ زپیھ ےہ داؤد ؟ 

 

ٹ

 

لن

ے

رمع ےک “ بج ااسنؿ وبانل رشفع رکے ۔ مت ےن اسی

 ۔  اھتوساؽ رپ ایعد وک ھچک اید آای

 

 ےن اےنپ وشرہ وک امر دای اھت ویکہکن ۔۔۔۔۔  ”

 

 

ٹ ا  ریبن

ن

 س
ی لن
“ فیہ کب ؟ ں سج ںیم ا

ویکہکن ” دلجی دلجی ےتہک وہےئ فـ راک ۔ رمع ےن وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی ۔ 

رمع یک ےباسہتخ یسنہ “ اس ےک وشرہ ےن داینھ وپدہنی الےن ےس ااکنر رکدای اھت ۔ 

 ۔ وھچیٹ یھت

 

ہی سک ےن اہکمت ےس  ”  “ ؟ 
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اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ، دؽ یہ دؽ ںیم اہدی وک “ ریمے اھبیئ ےن ۔۔  ”

 ۔ ںوایلں دںی

 

 رکراہ اھت یھبت امرا اھت اس ےن افر اکی افر فہج وز  یھت ۔  ”

 

اس اک وشرہ اےس چ  

ریخ ںیم ہی ہہک راہ اھت ہک اس اہکین ںیم فـ وعرت یئک اسولں کت اخومش ریہ یھت 

 اس ےک ابرے ںیم ھچک ںیہن اجؿ اکس اھت بج کت اس ےن وبانل رشفع ںیہن وکیئ

داؤد ےن ھجمس رک اابثت ںیم رس الہای“ ایک ۔   ۔ 

 

 “ ؟ اجرےہ وہ ”

 

“ اہں ، ںیم سب ےنلم آای اھت اب اکی دنبہ ااظتنر ںیم ےہ اس ےک اپس اج؟  ےہ ۔  ”

 ۔ اس ےن داؤد ےس اصمہحف ایک رھپ ایعد ےس
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رکسما رک اتہک فـ ابرہ لکن ایگ اھت ۔ داؤد وز  “ ااظتنر رکفں ںو ایعد ۔۔۔!!  ںیم اہمترا ”

اےس درفازے کت وھچڑےن ےک ےئل الچ ایگ ۔ ےھچیپ فـ وصےف رپ نُس اھٹیب اھت ۔ 

 ۔ ذنہ یک ارکسنی رپ وکیئ رظنم رہلاای اھت

  رمع فـ صخش

 

 ر
هٹ
 رکیس رپ اھٹیب وھچاٹ ہچب افر اس ےس ابت رکےن یک وکشش رکات اد

 !!۔۔

اس ےک اسےنم زیم رپ رےھک اچےئ ےک پک ےس اھبپ اڑ؟  دنب وہیکچ یھت ۔۔۔ اس 

 !!۔۔ یک اچےئ ڈنھٹی وہیکچ یھت

 

_________________________:- 
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ےچک رفش رپ فـ آیتل اپیتل امر رک یھٹیب نسہل وکٹ ریہ یھت ۔ ایسہ ابولں وک لیت اگل رک 

رمیئ ےطقن رپ امجےئ فہ رہگی وسچ ںیم مگ  ایٹچ ںیم وگدنھ راھک اھت ۔ رظنںی یسک ریغ

 یھت ۔ اچراپیئ رپ ےھٹیب ردیش ےک ااب دنچ ےحمل وییہن اےس دےتھکی رےہ رھپ اےس اکپر ےھٹیب

 ۔

 

دنكےھ رپ رےھک رفامؽ وک دنكےھ ےسااتر رک “ ین ہنیکس ، ایک وسچ ریہ ےہ ؟  ”

 داھکی رھپ دیتھکی اھجڑےت وہےئ وپاھچ ایگ ۔ اؿ یک آفاز رپ ہنیکس ےن وچکن رک اںیہن

 ۔ ریہ ، رھپ رس اکٹھج افر رکسمایئ

 

اس ےن نسہل اسڈیئ رپ راھک رھپ دفونں “ ھچک اید آراہ ےہ ردیش ےک ااب ۔۔۔۔۔  ”

 ۔ اہھت ےلھک وھچڑ رک اینہکں ونٹھگں رپ اکٹےئ اؿ یک رطػ ڑمی
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  اھت یلین آوھکنں فاال ۔۔  ”

 

ُ
 
 وسےنچ ےک ےئل ردیش ےک ااب ےن“ فہ وج اہقین یب یب اک پ

فہ سج رات زیت ابرش وہیئ یھت ” وھتڑا فتق ایل رھپ اید آےن رپ ھجمس رک رس الہای ۔ 

اس رات اہیمش اصب آےئ ےھت اہقین یب یب وز  ںیھت ڑبی رفریہ ںیھت ، وبوھج الھب 

ردیش ےک ااب وسےنچ ےگل ۔ اکی ٹنم دف ٹنم آرخ ہنیکس ےس “ ایک اہک اھت اصب ےن ؟ 

وخد یہ وبؽ زپیربص ہن وہا وت   ۔ 

اس ےن ایلگن “ یہی ؟ ں ہک فہ زہشادہ رم ایگ ےہ ، اب وکیئ ؟ ؾ ہن ےل اس اک ۔  ”

 ۔ ڑھکی رکےک آفاز اھبری رکےک اہک ۔ ردیش ےک ااب رس الہ ےئگ

 

 وز  ںیہن اھت اہں ۔۔ اس رات آیئ ںیھت یب یب ریمے اپس ، رفےت  ”
 
وت یج ااسی جک

 ںیگل ہنیکس اک فاری د ھک رک آاج وہےئ اہھت وجڑ دےئ ریمے آ ے ۔ ےنہک

اس ےن رک رک ڈنھٹی آہ “ ریمے اشہ زادے وک د ھک آ فہ سک احؽ ںیم ےہ ۔ 

رھکبے یلح  ںیم ، ایسہ ریمشی ابؽ دنكوھں رپ وھجؽ رےہ ےھت وسینہ وت ” رھبی ۔ 
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ردیش ےک ااب ےن ولہپ دبال ، فہ اوز  کت ہنیکس “ تہب ںیھت یب یب رظن اھکیئگ سب ۔۔۔ 

وتں اک وہفمؾ ںیہن ھجمس ےکس ےھتیک اب  ۔ 

رھپ ردیش ےک ااب یئگ یھت ںیم اؿ ےک دےئ ےتپ رپ ، ہی ڑبی یس ااتپسؽ مہ ےن وت  ”

وخاب ںیم وز  ہن دیھکی یھبک ۔ د ےنکچ رھتپ اک رفش افر فہ اہجں ےس رمضی اک اتپ 

اسسن اس ےن رھپ ےس رک رک رہگی “ وپےتھچ ںیہ فاہں فہ وپری ایتر ایشر ڑلیک ۔۔۔ 

رگیت زپیت فاہں چنہپ یئگ ںیم اہجں فہ اشہ زادہ اھت ، ویٹپں ںیم ڑکجا ، ڑبی ڑبی ” یل ۔ 

  ۔۔۔ 

 

 
اس ےن رک رک ردیش ےک ااب وک داھکی رھپ رازداراہن “ ونیشمں ےک درایمؿ ل

ردیش ےک ااب ےن “ زدنہ اھت فہ ۔۔ ” ادناز ںیم ہنم اؿ ےک اکؿ ےک رقبی الیئ ۔ 

اس ےن رس الہایبجعت ےس اےس داھکی ،   ۔ 

 

ںیم یئگ یب یب ےک اپس اؿ ےک مدومں ںیم یھٹیب ، اہھت وچےم افر اہک ہک ڑبی  ”

زدنیگ فاال ےہ آپ اک اشہ زادہ ۔ اہلل اےس وخش رےھک ۔ ےباچری رپاشیؿ ںیھت 
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اس “ ریمے ےلگ ےس گل رک رف دںی فرہن مہ المزومں وک وت وکیئ وپےھچ وز  ؟ ں ۔ 

یب یب ےن اہک ین ہنیکس ریتا الھب ” اب وتہج ےس اےس ےننس ےگل ۔ ےن رس اکٹھج ۔ ردیش ےک ا

وہ یسک وک ہی ابت ہن اتبںیئ ، ںیم ےن وز  اےنپ وہٹن یس ےئل ۔ اموکلں ےک راز راز 

اس ےن داںیئ اہھت یک اتشگن “ رےھک کمن رحایم ںیہن یک ںیم ےن ردیش ےک ااب ۔ 

 ۔ اہشدت داںیئ ابںیئ الہیئ

 

و اب ہی بس ےھجم  ”
ُ

 

اتبریہ ےہ ہنیکس ؟ ںیم اھجمس فہ یلین آوھکنں فاال اشہ زادہ اہلل ي

ہنیکس رازداراہن ادناز ںیم رکسمایئ“ وک ایپرا وہایگ ۔   ۔ 

 

استں وز  فڈے ویبوقػ وہ ردیش ےک ااب ۔ ںیم ےن اس دؿ آپ ےس اہک اھت ہک آای  ”

 وکیئ رمدہ الھب اتبف اب ۔اھت فہ یلین آوھکنں فاال زہشادہ اینپ امں وک ڈوھڈنےن 
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كڈ ا ےہ اےھت ؟ 
س
ہنیکس یک وہایشری افر اینپ ویبوقیف رپ ردیش ےک ااب “ دنبہ فی دکی آ

 ۔ رس ۔ ا رک ھٹیب ےئگ

 

فہ ہنم رپ اہھت “ ڈبےھ وہےئگ وہ استں ردیش ےک ااب !! لقع یہ متخ وہیئگ ےہ ۔  ”

 ۔ رھک رک ایسھکین یسنہ ےنسنہ ےگل

 

و ہنیکس رش ”
ُ

 

ردیش ےک ااب ےن ربع امج؟  اچاہ ۔ “ ؾ رک ۔۔ !! اجمزی دخا رپ یتسنہ ےہ ي

 ۔ ہنیکس ادکیؾ پچ وہیئ

 

ہن یج ہن ریمی اجمؽ ںیم آپ رپ وسنہں ۔ اامں اتبیت یھت ڑبا  ہاہ اک اکؾ ےہ ہی ، فہ وت  ”

فہ وفرا رفش ےس ایھٹ ۔ رھپ ھچک وسچ رک اانپ ہنم ردیش “ سب اےسی یہ یسنہ آیئگ ےھجم ۔ 

 ۔ ےک ااب ےک رقبی الیئ
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ںیم وت سب ہی اتبریہ یھت ہک فہ زدنہ ےہ ۔۔۔ اہقین یب یب وز  اجیتن ںیہ ہک اؿ اک اشہ  ”

رازداراہن ادناز ںیم یک یئگ رسوگیش یک رسرساٹہ یئک ےحمل “ زادہ زدنہ ےہ ۔۔۔!! 

وگیتجن وہیئ وسحمس وہیئ یھت ۔ یکلہ یکلہ وہا وز  اس راز رپ ےبینیقی ےس رہھٹ یئگ 

ات وسرج اےنپ آرخی فتق ںیم آاکشر وہےئ اس راز رپ یھت ۔ وخؿ ےک آرگ  رف

 !!۔۔۔ ےبااہتن ریحاؿ وہا اھت

 !!۔۔۔ فہ زدنہ اھت ، اس یک امں ہی اجیتن یھت

_________________________:- 
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رہگی وہیت رات ےک اسھت یہ وپری وحیلی ربیق  ونگفں ےس رفنش وہیئگ یھت ۔ 

ؾ وموجد ےھت ہكبج رھگ ےک ابیق ارفاد ابےچیغ ںیم المزنیم ےک اسھت اابؿ افر ااشتح

 ۔ ادنر اجےکچ ےھت ۔ الفجن ںیم ڑلویکں ےن ڈریہ ڈاال وہا اھت

ومابلئ اہھت ںیم ےئل آج یک وصتریفں رپ رصبتہ رکںیت فـ بس اینپ یہ دنھ ںیم 

 ۔ نگم ںیھت

 

ی رچیس وپز ۔۔  ”

ے

ی

ن

س

 

ي

ا؟ فہی ےن اکی وصتری یک رطػ “ ہی اہیں دوھکی رمہح اک 

 ۔ ااشرہ ایک

 

رمہح ےک وجاب رپ فـ رکسمادی“ یسک تنطلس یک ہکلم وت مت وز  ںیہن گل رںیہ ۔  ”  

 ۔
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رخف ےس ےتہک وہےئ اس ےن اسےنم یھٹیب رعفـ “ ہكبج ںیم وہں ۔۔ مت ایک اجون ۔  ”

 ۔ ےک اہھت ےس اچٹیلک انیھچ

 

فـ اچٹیلک ےنٹپھج ےک ےئل ڑھکی وہیئ بج ادنر آےت ااسہم “ ومیٹ فاسپ رکف ۔  ”

ےھچیپ ےس ا؟ فہی ےک اہھت ےس اچٹیلک انیھچ ےن  ۔ 

 

اس یک االطع رپ بس یک اگنوہں اک رخ “ رعفـ ںیہمت دعس اھبیئ الب رےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ رعفـ یک رطػ وہا

 

اس ےک ؟ یھجمس ےس وپےنھچ رپ ااسہم دنكےھ ااکچ رک اچٹیلک ہنم “ ےھجم ؟ ویکں ؟  ”

داتن سیپ رک رہ یئگںیم ڈااتل وصےف رپ لیھپ رک ھٹیب ایگ ۔ ا؟ فہی   ۔ 
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دفہٹپ اھبنسیتل فـ الفجن ےس لکن رک نحص ںیم آیئ وت اسےنم یہ دعس اس یک رطػ 

 ۔ تشپ ےئک ڑھکا اھت

 

اس یک آفاز رپ فـ اٹلپ رھپ اےس دےتھکی وہےئ اابثت ںیم رس “ آپ ےن البي   اھبیئ ؟  ”

 ۔ الہایگ

 

رعفـ ےن اربف ااھٹ رک اےس “ ںیم رھگ اجراہ وہں ایم اوب ےک اسھت رمہح وک اتبدانی ۔  ”

 ۔ داھکی

 

آپ ےن ےھجم اس ابت ےک ےئل البي   ےہ ہكبج آپ ہی ابت رمہح ےس وز  ہہک  ےتک  ”

  دعس ےک رس الہےن رپ اس ےن رہگی اسسن یل“ ےھت ؟ 
ً
وجاي   ۔ 
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فـ اجےن ےک ےئل ڑمی“ کیھٹ ےہ ہہک دیتی وہں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ایعد اسیک ےہ ؟  ”

ھ

 

ی

ھک رک ریک یھت ۔ زیت ڈنھٹی وہا بقع ےس آیت آفاز رپ فـ 

 

ی

 ۔۔ اےس آر اپر وہیت وسحمس وہیئ یھت ۔ دنکا ںی ادکیؾ ےبرتہ ب وہیئ ںیھت

 

آفاز ڑلڑھکایئ یھت ۔ دعس ےن آںیھکن وھچیٹ رک ےک “ ھٹ۔۔۔۔ کیھٹ ںیہ ۔۔  ”

 ۔ اےس داھکی وج اب فاسپ ڑم ریہ یھت

 

وپھچ راہ اھت ۔ ؟ ک رپ فـ اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈاےل “ چس ہہک ریہ وہ ؟  ”

 ۔ ےکٹ ےمشچ ےک ےشیش ےک اپر یمن ےنکمچ یگل یھت
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اس ےک وجاب ہن دےنی رپ دعس ےن اےس اکپرا اھت ۔ اس ےن لکشمب “ رعفـ ۔۔۔!!  ”

 ۔ آوھکنں ںیم یتکمچ یمن وک ےھچیپ دلیکھ رک ھچک ےنہک ےک ےئل بل وھکےل

 

یک لکشم آاسؿ یک یھت بقع ےس آیت لمحم یک آفاز ےن اس “ رعفـ آیپ ۔۔ !!  ”

 ۔ ۔ دعس یک اگنںیہ اینپ رفاک اھبنسےتل وہےئ اؿ یک رطػ آیت یچب رپ یکٹ ںیھت

 

رکسمارک یتہک فـ رعفـ وک اس “ اباب ےن رھگ اجےن ےک آرڈر اجری رک دےئ ںیہ ۔  ”

 ۔ فتق یسک تمعن ےس مک ںیہن یگل یھت

 

ےئک انب دعس یک رطػ وتمہج  فـ رعفـ ےک وجاب اک ااظتنر“ االسلؾ مکیلع دعس اھبیئ ۔  ”

 ۔ وہیئ
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السؾ اک وجاب دے رک اس ےن وساہیل رظنفں ےس رعفـ وک داھکی “ فاالسلؾ ۔۔۔  ”

 ۔۔ ۔ فـ اس یچب وک یلہپ ابر د ھک راہ اھت ہكبج فہ اس اک ؟ ؾ وز  اجیتن یھت

 

آپ ھجم ےس ںیہن ےلم نکیل ںیم آپ وک اجیتن وہں ۔ ںیم آپ یک افر رمہح آیپ  ”

اس ےن ےسیج دعس ےک ذنہ ںیم اےتھٹ وساؽ وک زپھ ایل “ رپ وز  آیئ یھت ۔  یک اشدی

 ۔ اھت

 

رعفـ ےن اعترػ رکفاای اھت ۔ دعس ربی رطح “ لمحم آیدنی ۔۔۔ ایعد یک نہب ۔  ”

 ےس یلیھپ ںیھت ۔ بج ایعد اس رھگ اک داامد اھت وت فـ 

 

 

 

 

ھکا  اھت ، آںیھکن ےبي

 

ھی

 

ی

ےس 

 ؟ ارگ ایعد یھبک وز  یسک فتق وز  اےس اہیں لم اس یک نہب وک ےسیک وھبؽ ایگ اھت

 یھت

 

 

 

 

 !! ۔۔ اتکس اھت وت اس یک نہب یک وموجدیگ وز  ي
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فـ اسسن رفےک انب کلپ ےکپھج لمحم وک د ھک راہ اھت ۔ آہتسہ ےس اس ےک داںیئ اہھت ںیم 

۔ رحتک وہیئ یھت ، ولہپ ےس اھٹ رک فـ اہھت رنیم ےس لمحم ےک ابںیئ ںوؽ رپ اکٹ اھت 

ی یھت فںیہ رعفـ ےن وز  وچکن رک دعس وک داھکی اھت وج یکٹکٹ 

ھک

 

ھی

 

ی

اہجں لمحم 

 ۔ ابدنےھ لمحم وک د ھک راہ اھت

 

اس ےک اکونں “ وھپھپ اک وکیئ ہچب اؿ رپ ںیہن ایگ بس اےنپ ابپ رپ اجےت ںیہ ۔۔  ”

ںیم اینپ یہ یہک یئگ ابت وگیجن یھت ۔ دامغ ےن وفرا اس ابت یک یفن یک یھت افر 

ت اسےنم ڑھکی لمحم یھت ، فـ اینپ امں رپ یئگ یھتوبث  ۔۔۔ 

 !! ۔۔ ایعد آیدنی یک اینپ نہب ےس فااہلہن تبحم اک راز وز  آاکشر وہا اچاتہ ےہ

 

ٹ ا ں ےچنیھب اؿ یک “ لمحم ۔۔  ”
ھ

 

می

اہدی یک آفاز رپ اس ےن اگنںیہ ااھٹیئ ںیھت ، فـ 

رفایئ د ھک ریہ ںیھترطػ ڑبھ راہ اھت ۔ رعفـ افر لمحم ؟ یھجمس ےس اسری اک  ۔۔ 
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اؿ ےک اپس چنہپ رک اہدی ےن لمحم اک ابزف ۔ اا اھت ، فـ اس یک تخس رگتف رپ ڈر رک دف 

 ۔ مدؾ ےھچیپ یٹہ یھت ۔ دعس اک اہھت وہا ںیم قلعم رہ ایگ اھت

 

 “ ۔۔۔ اہدی ”

 

ںیم وکیئ امتاش ںیہن اچاتہ دعس اہیمش اصبح ۔۔ رتہب ےہ ریمی نہب ےس دفر روہ ۔  ”

افر اہمترا ابپ ےھجم اےنپ اھبیئ افر نہب ےک رقبی وز  رظن ہن آںیئ فرہن تہب ربا مت 

اتشگن اہشدت ااھٹ رک اےس فارؿ رکات فـ فاہں ڑھکے رہ رفد وک ریحت “ وہںو ۔ 

 ۔ ںیم ڈاؽ ایگ اھت

 

اس یک آفاز زمکفر زپی یھت ۔ “ اہدی اس بس ںیم ریما وکیئ وصقر ںیہن اھت ۔۔ !!  ”

ےک ابپ ےن اکی وصعمؾ ےچب وک اس ےک ابپ یک فہج ےس رہٹکے اسولں ےلہپ اس 
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ںیم ڑھکا ایک اھت آج فـ اےنپ ابپ یک فہج ےس رہٹکے ںیم ڑھکا اھت ، ااسنؿ ااسنؿ یک 

زمکفرویں ےس اتلیھک ےہ ، ااسنؿ وصعمتیم اک اقلت ےہ افر دقتری اکمافت رپ  لم 

 !! ۔۔۔ ریپا

 

اک وز  ںیہن اھت ۔۔۔۔۔ ںیم آرخی ابر ہہک راہ وہں ریمے اھبیئ افر  وصقر وت ایعد ”

ریمی نہب ےس دفر روہ ۔ رصػ اس رھگ افر اس رھگ ےک ونیکمں اک احلظ رکراہ وہں ۔ 

زرہ آولد رظنفں ےس دعس وک داتھکی فـ اجےن ےک ےئل ڑما ۔ رعفـ “ ولچ لمحم ۔۔ !! 

اھت دفرسی رطػ اہدی ۔۔ !!  نُس ڑھکی دفونں وک د ھک ریہ یھت ، اکی رطػ دعس

فـ دفونں سک یک ابت رکرےہ ےھت اےس ھچک ھجمس ںیہن آای اھت ۔ اہدی اب لمحم ےک 

اسھت اپرگنك اریای یک رطػ ڑبھ راہ اھت اہجں احرث ، ویفس افر اسنخ ء اؿ ےک 

 ۔ رظتنم ےھت
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” اس ےن وخزفدہ رظنفں ےس دعس وک داھکی اھت ۔ “ دعس اھبیئ ہی بس ایک اھت ؟  ”

پ ھجم ےس ایعد اک وپھچ رےہ ےھت ؟ اہدی اھبیئ آپ وک اؿ ےس دفر رےنہ اک ہہک آ

فـ اکی یہ اسسن ںیم یئک وساؽ وپھچ “رےہ ںیہ آپ اک افر ایعد اک ایک قلعت ےہ ؟ 

 ۔ یھٹیب یھت زامونں وک رھکدیےن یگل یھت

 

اکی افر راز اک وبھج اس ےک “ رعفـ اس بس اک یسک ےس ذرک تم رک؟  ۔۔  ”

رپ ڈاال ایگ اھت دنكوھں  ۔ 

 

فـ اکی مدؾ ےھچیپ یٹہ یھت ۔ “ ایعد ےک اسھت ایک وہا ےہ ؟ ایک ایک ےہ آپ ےن ؟  ”

 ۔ دعس ےن زفر ےس آںیھکن یچیم ںیھت
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رعفـ ںیم ہہک راہ وہں ؟ ں ہی بس وج اوز  وہا اےس وھبؽ اجف افر یسک ےس اس اک  ”

ظ ےس فـ اس ےک وبلں اےنپ آرخی اافل“ ذرک تم رک؟  ۔۔۔ ایعد ےک ےئل ۔۔۔ !! 

رپ لفق اگل ایگ اھت فـ ریحت ےس دفر اجےت دعس وک د ھک ریہ یھت ۔ اسسن رفےک ، 

 ےس الیھپےئ دنکےتک دؽ ےک اسھت

 

 

 

 

 !! ۔۔۔ آںیھکن ےبي

 

ےنت ڑبجفں ےک اسھت ڈراویئگن ٹیس رپ ےتھٹیب اہدی وک دےتھکی وہےئ احرث ےن 

ںیم ڑھکے دیحر رپ یکٹ ، اگنںیہ  رفٹن ٹیس اک درفازـ وھکال ۔ اگنہ اہدی ےک بقع

ںیلم ۔ رہچے ےباترث رےہ ،   رظنںی وز  وکیئ اترث ہن دے اپںیئ ۔ رصػ اکی ےحمل 

 ۔ ےک ےئل اکی دفرسے وک د ھک رک فـ دفونں اینپ اینپ ںوڑویں ںیم ھٹیب ےکچ ےھت

وحیلی ےس لکن رک اہدی ےن ںوڑی وک داںیئ رطػ ومڑا ہكبج دعس ےن ابںیئ رطػ ۔۔ 

ار ڑسک رپ دفونں ںوڑایں فلتخم  ںوتں ںیم دفر اجریہ ںیھتایسہ ومہ  ۔۔۔۔ 
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_________________________:- 

 

دولں وک ےبنیچ رکیت اخومیش ںیم یتلج پمیل یک دممھ رفینش اؿ ےک رہچے رپ 

زپریہ یھت ، راگنك رئیچ رپ وھجےتل وہےئ فـ وسوچں یک رف ںیم ہہب رےہ ےھت ۔ 

ں یک کٹ کٹ یک آفاز اکونں ںیم زپریہ یھت رگم دامغ دویار رپ یگل ڑھگی یک وسویئ

اس آفاز وک ےننس ےس ااکنری اھت ۔ رس رکیس یک تشپ رپ اکٹےئ آںیھکن ومدنے فـ 

 ۔۔ رہلفں یک وصرت ںیم ےتہب وہےئ امیض ںیم اجےچنہپ ےھت

 

 !! ۔۔۔۔ یئک امہ ےلہپ ؛ ربفز اوتار دعس یک اشدی اک دؿ

 

اہ اجیٹس یک رطػ ڑبھ رےہ ےھت اہجں داہل رفینش ےک اسےئ ںیم فـ ویعش ےک رمہ

دنہل افر اؿ ےک رھگ فاےل وموجد ےھت ۔ اکنح وہاکچ اھت فـ وھتڑی دری ےس ےچنہپ ےھت 
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افر اب ابمرةکد ےک ےلسلس ںیم فـ اجیٹس یک رطػ مدؾ ڑباھ رےہ ےھت ۔ اؿ ےک 

داںیئ رطػ ویعش ہكبج ابںیئ رطػ ویفس ےھت ، اہدی اؿ ےس اکی مدؾ ےک 

رپ اھت ۔ اوہنں ےن  الہ مدؾ اجیٹس رپ راھک اھت ، وکیئ اںیہن د ھک رک ربی رطح افےلص 

ھکا  اھت

 

ھی

 

ی

 ۔ ےس 

 

سپ رظنم ںیم رفینش یہ رفینش وہ رگم “ ہی ںیہ دیحر اصبح ۔۔ دعس ےک اباب ۔  ”

رہزیچ ددنھال اجےئ ، وشر اانت وہ ہک اکونں زپیت آفاز انسیئ ہن دے رگم ادکیؾ اینت 

 دؽ ےک دنکےنک یک آفاز وز  انسیئ دے ۔ فاہں ڑھکے اخومیش وہاجےئ ہک

اپوچنں ارفاد اس فتق ایس تیفیك ےس زگر رےہ ےھت ، ویعش ااظتنر ںیم ےھت ہک 

احرث دیحر ےس اصمہحف رکںی اتہک فـ ابیق بس اک اعترػ رکفاںیکس رگم فـ نُس 

 ۔ ڑھکے ےھت ےسیج یھبک رحتک یہ ہن یک وہ
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 تمہ عمج رکےک اوہنں ےن ہی اافلظ ادا ےئک اکیف“ تہب ابمرک وہ آپ وک ۔۔  ”

  ربجا رکسماےئ ےھت ۔ ویفس ےن وز  ریمس اافلظ ادا ےئک ۔ 
ً
ےھت ، دیحر وز  وجاي 

احرث ےن اب دعس وک داھکی وج رظتنم اگنوہں ےس اںیہن یہ د ھک راہ اھت ۔ فـ دریھے 

 ۔ ےس آ ے ڑبےھ ےھت افر اےس ےلگ ےس اگلایل اھت

 

اؿ یک آفاز یک رنیم دعس وک امیض یک اید دال یئگ یھت“  ۔۔ تہب ابمرک وہ دعس اٹیب ”  

 ۔

 

رکسماےت وہےئ فـ اب ویفس ےس لم راہ اھت افر رھپ اہدی“ ریخ ابمرک الکن ۔۔  ”  

 !! ۔۔۔
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فـ اہدی یک رطػ ڑباھ اھت رگم اہدی ےن اکی مدؾ ےھچیپ ےتٹہ وہےئ زربدیتس 

ےک رفےی رپ ریحاؿ وہا اھت رکسماےت وہےئ اےس ابمرک ابد دے دی یھت ۔ فـ اس 

 !! ۔۔ ےبدح ریحاؿ

فـ بس اب اجیٹس ےس ارت رےہ ےھت ۔ ویعش دفرسے امہمونں یک رطػ ڑبھ ےئگ ۔ 

احرث افر ویفس ےن اکی دفرسے وک داھکی ۔ اس ےس ےلہپ ہک ویفس ھچک ےتہک 

 ۔ وکیئ اؿ ےک اپس آرک ڑھکا وہا

 

دیحر یک یتھبچ وہیئ “  وہ ؟ ہی رھگ ریمے ےٹیب اک رسساؽ ےہ ، مت اہیں ایک رکرےہ ”

 ۔ آفاز رپ فہ دفونں ڑمے ےھت
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وجاب “ دف دؿ ےلہپ اس رھگ ںیم ریمے ےٹیب اک یہ اکنح وہا اھت دیحر اہیمش ۔۔ !!  ”

 ویفس ےن دای اھت ۔ دیحر ےن ےنت ااصعب ےک اسھت ھچک ےنہک ےک ےئل بل وھکےل

 ۔

 

ذہلا رتہب ےہ اخومش ہن اس فتق مت ریمے رھگ ڑھکے وہ ہن ںیم اہمترے رھگ  ”

احرث ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ فہ دنچ “ روہ ۔ ہن ںیم ںیہمت اجاتن وہں ہن مت ےھجم ۔ 

 ۔ لپ اںیہن دےتھکی رےہ رھپ رس الہ دای

 

لسلسم “ اینپ ابت رپ اقمئ رانہ احرث آیدنی !! ںیم وکیئ امتاش ںیہن اچاتہ ۔  ”

وھکیل یئگ ںیھت ۔ ایعد افر رحتک رکیت رکیس ریک یھت ، رسیئم آںیھکن آہتسہ ےس 

اہدی ےک اکنح رپ دیحر ںیہن آےئ ےھت افر ہن الہبئ ، دعس یک اشدی رپ ایعد ںیہن آای 

اھت افر آج یک الماقت ںیم وز  فہ ںیہن اھت ۔ تمسق ےک لیھک آہتسہ آہتسہ ھجمس ںیم 
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آرےہ ےھت ۔ آہتسہ ےس اھٹ رک فہ دویار رپ یگل اس یک وصتری ےک اسےنم ڑھکے 

 ۔ وہےئ ےھت

 

اکی یہ زریجن ںیم دنبےھ ولگ رھپ ےس لم رےہ ںیہ ، اہیں بس ںیہ سب مت  ”

” رسرسایت اخومیش ںیم اؿ یک رسوگیش ےن للخ ڈاال اھت ۔ “ ںیہن وہ ۔۔۔۔ 

اہمترے اسھت وکیئ افر وز  ےہ وج رازفں ےک رپدفں ےک ےھچیپ اپھچ وہا ےہ ۔۔ 

ےک ؟ ؾ ےک آ ے اکی ابر رھپ  اس“ اجنےن اہمتری دقتری ںیم ایک اھکل ےہ اعدی ؟ 

وساہیل اشنؿ اھت ۔ اسےنم یگل وصتری ںیم فہ لمحم وک وگد ںیم ےئل اھٹیب اھت ، مہبم اس 

رکسماات الھکلھک رک یتسنہ لمحم وک داتھکی وج اس اک ہمشچ اےنپ ؟ ک رپ اکٹےئ یھٹیب یھت ۔ 

 ۔۔ فہ یئک ےحمل فںیہ ڑھکے اس وصتری وک دےتھکی رےہ ےھت

 

_________________________:- 
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فہ اغابل اپوچنںی دہعف اانپ وساؽ درہاریہ “ آپ دعس اھبیئ ےس ایک ہہک رےہ ےھت ؟  ”

یھت ۔ ڈیب رکافؿ یک تشپ ےس کیٹ اگلےئ فـ وساہیل رظنفں ےس اسےنم ڑھکے 

 ۔ اہدی وک د ھک ریہ یھت

 

فہ اپوچنںی دہعف یہ اینپ ابت درہاراہ اھت“ وھبؽ اجف فہ بس ۔۔۔  ”  ۔ 

 

اس ےن رھپ ےس اانپ وساؽ درہاای ۔ اہدی ےن دنچ ےحمل اس داھکی رھپ “ ں ؟ ویک ”

 ۔ رہگی اسسن اتیل اس ےک ربارب ںیم اھٹیب

 

لمحم ےن یگفخ ےس اےس داھکی اھت ، فہ اینپ ابت یک دصتقی “ ایعد ےک ےئل ۔۔۔  ”

 ۔ رکات رس الہ ایگ
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 اےس رپاشیؿ رک؟  فہ مہ بس ےس تہب دفر اکی ایبنج کلم ںیم اہنت ےہ ، ایک مت ”

فہ رس اکھج رک یفن ںیم رس الہ یئگ“ اچوہ یگ لمحم ؟   ۔ 

 

وت وج ںیم ہہک راہ وہں فہ رکف ۔۔ فہ بس وھبؽ اجف ، ایعد ےس اس اک ذرک تم رک؟   ”

 “ !! افر دعس اک وت ابلکل وز  ںیہن

 

 “ ۔۔۔ آیب نکیل ”

 

یہیبنت ادناز ںیم اس یک ابت اکےتٹ وہےئ اس ےن ایعد یک رطح “ لمحم ۔۔۔ !!  ”

 ۔ اس اک ؟ ؾ ایل اھت ، ابلکل ایس رطح اےس اخومش رکفاای اھت ےسیج فہ رکفاات اھت
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یگفخ ےس یتہک فہ “ کیھٹ ےہ ںیہن رکفں یگ ۔۔۔ اب اجںیئ وس؟  ےہ ےھجم ۔  ”

ر رٹ ںیم ہنم اپھچ یئگ
مف
ک

 ۔ 

 

ر رٹ اٹہای“ ڈراےم ابز ادرھ دوھکی ذرا ۔  ”
مف
ک

اہدی ےن اس ےک ہنم ےس   ۔ 

 

ے اہدی اھبیئ ۔۔۔ !!  ”

 

سن
 

من

اہدی ےن ہنم وھکےل دصےم ےس اےس داھکی“ ےنھگ   ۔ 

 

  ہہک ریہ وہ ”

 

 “ ؟ ےھجم انھگ یم 

 

آفاز اھبری “ یج آپ وک یہ ۔۔۔ آیب آںیئ  ے وت آپ یک اکشتی اگلفں یگ ۔  ”

 ۔ رکےک اےس دیکمھ دی یئگ
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اہدی ےن وکشمک اگنوہں ےس اےس داھکی“ ایک اتبف یگ اںیہن ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔ یہی ہک آپ بس ےس ڑلےت رھپےت ںیہ ۔ ڑلااک اہدی اھبیئ ”

 

رہگی اسسن ےل رک فہ اھٹ ڑھکا وہا“ مت دفونں ےک ےئل یہ ڑلات وہں ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

آج بس پچ پچ ےھت ۔۔ وھپھپ اباب ، ویفس اچوچ افر آپ وز  فلتخم دھک رےہ  ”

رگم آپ رکف ” ہہک ریہ یھت ۔ اہدی ےن ڑم رک اےس داھکی وج دیجنسیگ ےس “ ںیہ ۔۔۔ 

ہنم ےک زافےی اگبڑ رک یتہک فہ اہدی وک “ ہن رکںی آیب وک ںیہن اتبفں یگ ۔۔۔ !! 

 ۔ رکسماےن رپ وبجمر رکیئگ یھت

 



Novelnagri 1216 

اس ےک ںوؽ رپ یکٹچ رھبات فہ اجےن ےک “ ولچ اب وساجف ںیم وز  رھگ اجفں ۔  ”

 ۔ ےئل ڑما

 

ے اہدی اھبیئ ۔۔۔ !!  ”

 

سن
 

من

ڑبڑبایئ یھت ، اہدی ےن ڑم رک اےس تخس  فہ زری بل“ ےنھگ 

  

 

 !! ۔۔۔ رظنفں ےس وھگرا اھت ، ےلہپ وماٹ رھپ ڈنچرا افر اجنگ افر اب انھگ یم 

 

زری بل داع اماتگن فہ رمکے ےس لکن ایگ ۔ اس ےک “ ای اہلل ےھجم ربص دے ۔۔  ”

 اےس اجےت یہ لمحم ےن وفرا اھٹ رک اانپ ومابلئ آؿ ایک ، فہ اوز  وس ںیہن یتكس یھت

تہب رضفری اکؾ رک؟  اھت ۔ اس ےن فتق داھکی رات ےک ابرہ جب رےہ ےھت ، دنلؿ 

ںیم اس فتق رات ےک آھٹ جب رےہ وہےگن ۔۔ فتق اک ادنازہ اگلیت فہ ومابلئ ںیم 

 !! ۔۔ رصمفػ وہیئگ

 



Novelnagri 1217 

_________________________:- 

 

اھت ۔ الفجن ےس دےب مدومں ےتلچ وہےئ فہ اےنپ رمکے ےس لکن رک الفجن ںیم آای 

 ۔ زگر رک فہ ابرہ اجےن اگل اھت بج یسک یک اھبری آفاز ےن مدومں ںیم ڑیبایں ڈاںیل

 

آفاز دیحر یک یھت ، اس ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ“ ایعد اہکں ےہ ؟  ”  

 ۔

 

اہمتری اشدی ںیم ویفس ےک اعترػ رپ ےھجم اگل اھت اہدی اُس رھگ اک داامد ےہ رگم  ”

فہ “ اشدی ےک دعب اتپ الچ اھت ہک ایعد آیدنی وز  اس رھگ اک وھچاٹ داامد ےہ ۔۔ اہمتری 

اس رھگ ےک داامد ےک وطر رپ فہ ” وھتڑی دری ےک فےفق ےک دعب دفابرہ وگای وہےئ ۔ 

 “ ۔۔ ںیہک وموجد ںیہن اھت ہن آج ہن ےلہپ یھبک
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آپ وک وت ” ۔  فہ یخلت ےس رکسماات وہا اٹلپ“ آپ وک اس ےس ایک رفؼ زپات ےہ ؟  ”

اس ےک ےنیج ای رمےن ےس وز  رفؼ ںیہن زپا اھت وت اب اس یک ریغ وموجدیگ آپ 

ونھبںی ایٹھک ےئک فہ رمک رپ اہھت ابدنےھ اؿ ےس “ ےک ےئل ینعم ویکں ریتھک ےہ ؟ 

 ۔ وپھچ راہ اھت

 

ںیم رصػ ہی اچاتہ وہں ہک فہ یھبک ریمے اسےنم ہن آےئ ، ہن ریمے ہن ریمی  ”

زرہ آولد ےجہل ںیم اہک ایگ“ نہب ےک ۔   ۔ 

 

 “ !! وخدرغض ںیہ آپ ”
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“ ابپ وہں اہمترا مت یسک افر یک فہج ےس ادب ےک دارئے وک اپر رکرےہ وہ ۔  ”

 ۔ اؿ یک آفاز زیت وہیئ یھت

 

اسولں ” فہ داب داب اس الچای اھت ۔ “ ویکہکن ریمی ربداتش اب متخ وہیئگ ےہ اباب ۔۔  ”

رگم فہ زدنہ اھت افر فہ زدنہ ےہ ، ںیم رھپ وز  اخومش راہ ںیم اتھجمس راہ فہ رم ایگ ےہ

آپ ےک ےنہک رپ رگم آج ںیم اس یک نہب ےس الم وہں ۔ اس یک نہب ےس سج اک ؟ ؾ 

وز  مہ ںیم ےس وکیئ ںیہن اجاتن اھت دح وت ہی ہک وھپھپ وز  اینپ یگس یٹیب اک ؟ ؾ کت ںیہن 

 !! اجںیتن رصػ آپ یک فہج ےس اباب

ینپ امں رپ یئگ ےہ فہ اینپ امں اک سکع ےہ ابلکل فےسی یہ ےسیج وھپھپ لمحم آیدنی ا

اینپ امں اک سکع ںیہ ۔ سج رطح آپ وک وھپھپ وک د ھک رک اینپ امں یک اید اتسیت ےہ 

اےس وز  اینپ نہب وک د ھک رک اینپ امں اید آیت وہیگ ۔ آپ اینپ امں یک ربق رپ اجرک نیب 
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فہ ” ؾ ےک آ ے اکی ابر رھپ وساہیل اشنؿ اھت ۔ اس ےک ؟ “ رکآےت ںیہ رگم اعدی ؟ 

 ؟ رفز اینپ نہب وک د ھک رک زتاتپ ںیہن وہںو اباب

اکش آپ دقتری ےک ےلصیف رپ رایض وہاجےت ، اکش آپ اجےن فاولں ےک اجےن رپ 

آفاز ردنھ یئگ یھت ، الگ “ وھجمسہت رکےتیل آپ روتشں ےک اقلت ہن الہکےت اباب !! 

 ۔ ےنھٹیب اگل اھت

اہکں ےہ ؟ یہی وپھچ رےہںیہ ؟ ں آپ ؟ فہ ایُس ہگج ےہ اہجں اس یک امں یئک  فہ ”

اسولں کت ریہ ےہ ۔ ایعد آدفی دنلؿ ںیم ےہ ۔ اب ںیھٹیب افر ااظتنر رکںی ہک 

بج فہ آےئ ںو وت ایقتم رباپ وہیگ ۔ بج ڑھچبے وہےئںیلم  ے وت آپ اںیہن 

دیحر نُس ےھٹیب اس یک “ رفک ںیہن اپںیئ  ے ۔ رصػ اکی ابر فہ فاسپ آاجےئ ! 

تشپ وک د ھک رےہ ےھت فہ الفجن ےس لکن راہ اھت ۔ اؿ ےک فوجد ںیم شبنج ںیہن وہیئ 

 ۔ یھت ۔ رجمؾ اک رجؾ بج اثتب وہاجےئ وت اس اک یہی احؽ وہات ےہ وج دیحر اک اھت

 



Novelnagri 1221 

الفجن ےس لکن رک فہ ابےچیغ ںیم آای اھت ۔ رہگی اسسن ےل رک فہ فاہں رےھک وھجےل 

ڑباھ اھت ۔ وھتڑی یہ دری دعب فہ ابےچیغ ںیم رےھک وھجےل رپ اھٹیب ربیق  یک رطػ

رفوینشں ںیم اگمگجےت رسزبس وپدفں وک د ھک راہ اھت ، ابدایم آوھکنں ںیم امیض افر 

احؽ یک ایخلتں اکی بیجع اس رصنع دیپا رکریہ ںیھت ۔ اہدی اک رفہی ، ایعد اک دفر وہ؟  ، 

 !! ۔۔۔  ےس ےبربخ وہ؟  افر رھپ دیحر اک رھتپ دؽلمحم اک انلم ، اہقین اک اس بس

یھبک یھبک احؽ یک ایتخسں امیض یک ویخلتں ےس زایدہ درد؟ ک وہیت ںیہ ؛ امیض ےک 

ڑھچبے رکدار احؽ ںیم ےنلم رپ زدنیگ وک بیجع اس رگن دے رےہ ےھت وج وقس 

افر  زقح ےک است روگنں ںیم ےس ںیہن اھت ۔۔ فہ ایسہ اھت ، رھتپ اسیج تخس ایسہ

 ۔۔۔ ادنریھے اسیج رہگا

 !! ۔۔ اکش فہ امں اٹیب وج اس بس ےس ااجنؿ ںیہ اںیہن ربخ وہاجےئ اکش
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دؽ ںیم اکی سیٹ ایھٹ یھت ، درد یک رہل وپرے مسج ںیم دفڑی یھت ۔ احرث افر 

ویفس اک اس ےس ےلگ انلم اےس رساشر رکایگ اھت ےسیج اکی ےب ہاہ وک اینپ ںے ہایہ 

اہدی ۔۔ فہ اےس  ہااگہر رقار دے ایگ اھت اک وبثت لم اجےئ رگم  ۔۔۔ 

 !! ذنہ یک ارکسنی رپ یلین آوھکنں ےن ڈریہ ڈاال اسھت یہ فہ رکسماٹہ

 ۔۔۔ لمحم اہقین رپ یئگ یھت اس یک رکسماٹہ وز  اینپ امں یسیج یھت

 

اس ےن اگنہ ااھٹ رک آامسؿ ںیم ےتکمچ اترفں وک داھکی اھت ، الملھجےت اترفں ےک 

ےت فہ نیت اترے ! ابےچیغ ےس لکن رک فہ اب ےلھک آامسؿ ےلت رہی درایمؿ امٹمٹ

 ۔ رھبی اھگس رپ ےٹیل ےھت ، فہ نیت ےھت

 

 ےت “ ہی ریما اترا ، فہ اعدی اک ، افر فہ دعس اک ۔  ”

 
 

ےھنن ےھنن اہوھتں ےس اس ےن ٹ

 ۔ اترفں یک رطػ ااشرہ ایک
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دعس ےن “ ںیم افر اعدی ۔۔  ںیہن ؟ ں ، فہ دوھکی فاہں نیت اترے اسھت ںیہ ، مت ، ”

  فہ 

 

 
اےٹھک وموجد اؿ نیت اترفں یک رطػ ااشرہ ایک ۔ اؿ دفونں ےک درایمؿ ںیم ل

 ۔ اخومیش ےس آامسؿ وک کت راہ اھت ۔ یلین آوھکنں ںیم اچدن اک سکع امنایں اھت

 

” اس ےن رسوگیش یک یھت ۔ اؿ دفونں ےن “ رگم اترے وت وٹٹ اجےت ںیہ ۔۔ 

رک ےک اےس داھکی اھت ، فہ اؿ یک رطػ وتمہج ںیہن اھت فہ آامسؿ اےنپ رہچے رتےھچ 

 ۔ وک کت راہ اھت

اترفں ےک اشکہکں ےس اترے وٹٹ اجےت ںیہ ، ےسیج ااسنونں یک داین ےس ااسنؿ  ”

 “ !! ۔۔۔ رم اجےت ںیہ ، دف فلتخم ااسجؾ رگم اکی یہ ااتتخؾ
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 یک ابت رپ فہ دعس“ نکیل بج کت ہی زدنہ ںیہ بت کت اسھت ںیہ اعدی !  ”

 ۔ دریھے ےس رکسماای اھت ۔ اؿ ونیتں ےن اگنںیہ اؿ اترفں رپ اکٹیئ ںیھت

 

ونیتؿ ےن کیب فتق اہک اھت ، “ بج کت مہ زدنہ ںیہ بت کت مہ اسھت ںیہ !!  ”

 ۔۔ اترے امٹمٹےئ ےھت ۔ فہ اب ابےچیغ ںیم وھجےل رپ اھٹیب اھت ۔ آامسؿ وک اتکت

 

رظنم ںیم اب “ ںیہک مگ وہےئگ ںیہ ۔۔۔  اتسرفں ےس رھبے اشکہکں ںیم مہ ”

رصػ دعس ںیہن اھت ، اےنپ رمکے یک ابوکلین ںیم ڑھکا آامسؿ وک اتکت اہدی وز  اھت ، اؿ 

 ۔۔ ےس دفر ڑھکیک ےس اھجےتکن اچدن اتسرفں وک داتھکی ایعد آیدنی وز  اھت

ٹ ےئگ ااسنونں یک داین ںیم فہ اترے ااسنونں یک ڑیھب ںیم مگ وہےئگ ےھت ، اہھت وھچ

 ۔۔۔۔ ےھت ، راےتس افخ ےھت ، زنمںیل ےباشنؿ ںیھت

 



Novelnagri 1225 

_________________________:- 

 

“ آپ یک آںیھکن تہب رہگی ںیہ ، دنمسر یسیج رہگایئ ریتھک ںیہ ہی آںیھکن ۔  ”

  فـ 

 

 
اس ےک اکونں ںیم اےنپ یہ ےہک ےئگ اافلظ وگجن رےہ ےھت ۔ ڈیب رپ تچ ل

  اسحؿ بک اک دفونں ابزف رس ےک ےچین دےئ تھچ 

 

 
وک وھگر راہ اھت ۔ دفرسے ڈیب رپ ل

وساکچ اھت ۔ اسرا دؿ اھبگ دفڑ ںیم زگرےن ےک دعب کھت وت فـ وز  ایگ اھت رگم دنین 

آوھکنں ےس وکوسں دفر یھت ۔ ذنہ یک ارکسنی رپ ابر ابر رعفـ اک رہچہ افر اسھت یہ 

غ رپ ربس ریہ فـ یلین آںیھکن کمچ ریہ ںیھت ۔ وسںیچ یسک وھتہڑے یک رطح دام

 ۔ ںیھت

 

اخومش اغیپؾ دیتی ہی آںیھکن اےنپ رحس ںیم ڑکجیت ںیہ ، یلین آںیھکن نج ںیم  ”

اس ےن داںیئ اجبن رکفٹ دبیل یھت“ التمط زیخ وموجں یس ےبوکسین ےہ ۔   ۔ 
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اس ےن گنت آرک ابںیئ رطػ رکفٹ “ آپ ےھجم دپسچل ےگل ایعد آیدنی !!  ”

 ۔ دبیل یھت

افحت اھت اینپ حتف ےس ےبربخایعد آیدنی اخومش   ۔۔ 

 ۔۔ آري  ؿ ادمح اخومش الھکڑی اھت وج اانپ بس اہر اھٹیب اھت

  اھت ۔ اکی ابر رھپ فـ تھچ وک وھگرےن اگل ۔ د 

 

 
ےبزار وہرک فـ فاسپ دیساھ ل

 ۔۔ رگن یک تھچ اسدہ یس ، اخومش یس

 

_________________________:- 

 

، دنین بس ےس رفھٹ یئگ یھت اس رات یئک ولگ وس ںیہن اپےئ ےھت  ۔ 
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ابےچیغ ںیم اھٹیب دعس اہیمش ، الخ ںیم یسک ریغ رمیئ ےطقن وک وھگرےت دیحر اہیمش ، ابوکلین 

ںیم ڑھکا اہدی آیدنی ، اےنپ رمکے ںیم ابر ابر ایعد اک ربمن ڈالئ رکیت لمحم ، ڈیب ےس 

وھگرات آرایؿ  کیٹ اگل رک رفش رپ یھٹیب رعفہ اغلری ، ڈیب رپ تچ ٹیل رک تھچ وک

 !! ۔۔ ادمح ، ڑھکیک ےس اھجےتکن اچدن وک اتکت ایعد آیدنی

زریجن ےک دفرسے انکرے رپ بس ےس دجا اےنپ ااپرٹنمٹ ںیم اجےئ امنز رپ اھٹیب 

فہ فوجد ھٹا راہ اھت ، دنین اس ےس وز  نیھچ یل یئگ یھت ، آرگ  زیتی ےس راسخر وگھب 

وج زدنیگ ےس رفھٹ اھٹیب اھت رےہ ےھت ، بل اس فوجد ےک ےئل داع وگ ےھت  ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

ادنریھا ےتٹھچ یہ وسرج ےن اینپ ہگج اھبنسؽ یل ۔ رفینش ےک رہ وس ےتلیھپ یہ زدنیگ 

فاسپ اےنپ ڈرگ رپ ےنلچ یگل ۔ بس اھٹ رک اےنپ اکومں ںیم رصمفػ وہےئگ ۔ زگرا 
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وھں رپ اکٹےئ بس دؿ افر زگری رات ںیم آاکشر وہےئ رازفں اک وبھج دنك

 ۔ ونصمیع رکسماٹہ وبلں رپ اجسےئ اےنپ اکومں ںیم رصمفػ وہےئگ

 ۔ آج اس اک ویوینریٹس ںیم اکی اکھت دےنی فاال دؿ زگرا اھت

اکھتفٹ ےس وچر بج اس ےن وحیلی ںیم مدؾ راھک وت ریغومعمیل اخومیش ےن اس اک 

اخومیش اک راج اھت ۔ ادرھ اابقتسؽ ایک ۔ ونھبںی ایٹھک ےئک فہ الفجن ںیم آیئ اہجں 

ادرھ اگنںیہ دفڑاےت وہےئ اگنہ اراغمؿ ےک رمکے ےک ےلھک درفازے رپ یکٹ ۔ فہ 

آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹیت ادنر آیئ ۔ اقنب وک داںیئ اہھت ےس وھٹڑی رپ اکٹدای ۔ 

 ۔ رمکے ےک ادنر مدؾ ر ےتھ یہ اےس اینپ رفح انف وہیت وسحمس وہیئ یھت

 

 ، ویعش اؿ ےک اہوھتں وک لسم رےہ ےھت ، رفاقؿ اؿ یک اراغمؿ ڈیب رپ ےٹیل ےھت

اٹںیگن دابےت وہےئ ےبآفاز آرگ  رگارےہ ےھت ، ٰییحی لسلسم دنلب آفاز ںیم ہملک 

اہشدت زپھ رےہ ےھت ۔ اؿ یک اسںیسن اڑھک ریہ ںیھت ۔ اس ےن رھتپیلی رظنفں 
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ہملک زپھ  ےس ارد رگد داھکی اھت فاہں بس وموجد ےھت بس من آوھکنں ےس زری بل

رےہ ےھت ۔ اس ےن یفن ںیم رس الہےت وہےئ ہنم رپ اہھت رھک رک قلح ےس ربآدم 

 ۔ وہےن فایل خیچ اک الگ وھگاٹن اھت

وھبری من آوھکنں ےن فہ اذتی ؟ ک رظنم داھکی اھت بج اراغمؿ ےک اہھت 

ےباجؿ وہےئ ےھت ، آںیھکن دنب وہیئ ںیھت ، اسںیسن ریک ںیھت ۔ رمکے ےک ےلھک 

ےس اابؿ ادنر آای اھتدرفازے   ۔ 

 

اس ےن تلجع ںیم اہک اھت“ اباب اوبمیسنیل آیئگ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

ویعش یک من آفاز اکونں ںیم زپی یھت“ فاسپ جیھب دف ۔۔۔۔  ”  ۔ 
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ٰییحی یک آفاز رپ فہ ےبدسھ یس رفش رپ رگےن ےک ےس “ ا؟  ہلل فا؟  اہیل راوعجؿ ۔  ”

ینیقی یھت ، درد اھت زتپ یھت افر اؿ ادناز ںیم یھٹیب یھت ۔ بس یک آوھکنں ںیم ےب

 !! بس ےس لم رک وج ذجہب اتنب ےہ فہ وز  ۔۔۔ تبحم ، زتیتپ تبحم

 

اس ےن یفن ںیم رس الہای اھت ۔ وکیئ اس ےک اپس اھٹیب اھت ، فہ “ دادا اےسی ااچکن ۔۔  ”

 ۔ ااملس یھت

 

اس ےن من آوھکنں ےس یفن ںیم رس الہای اھت“ ہہک دف ہی وھجٹ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےک ہنم ےس یکسس یلکن یھت ، “ آوھکنں داھکی الٹھجای ںیہن اجاتکس ا؟ فہی ۔۔ !!  ”

ااملس ےن آ ے ڑبھ رک اےس ےلگ ےس اگلای اھت ۔ رفاقؿ اراغمؿ یک اٹگن رپ رس رھک 
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رک آرگ  اہبرےہ ےھت ، رعہشی رکیس رپ اخومیش ےس یھٹیب ںیھت . سج اک بس ھچک 

ےہ نھچ ایگ وہ فہ افر رک وز  اتکس  ؟ 

اجےن فاےل ےلچ اجےت ںیہ رگم فراتث ںیم درد دے اجےت ںیہ ، من آںیھکن ، ےتہب 

 !!۔۔ آرگ  ، دیب دیب یس ایکسسں ، ےبینیقی افر ریحت ۔۔۔ زتپ افر تبحم

اس داین ںیم یھبک یھبک فہ وہاجات ےہ سج اک امگؿ وز  ںیہن وہات ، ومت اےسی یہ آیت 

 !!۔۔۔ ےہ ااچکن انب اتبےئ ، اکی ےحمل ںیم

 

 ۔ اؿ ےس دفر ےچک رفش رپ یھٹیب ہنیکس رس اہوھتں ںیم دےئ زری بل ڑبڑباریہ یھت

یتہک یھت ںیم امنکل یج وک ہک رظن ااتر ںیل بس یک ، ھچک ںیہن اھت سب رظن اھک یئگ  ”

 “ !! ۔۔ بس وک

ڑبڑباٹہ یکلہ وہیت اجریہ یھت ، رظنم ددنھال راہ اھت افر رھپ وپرے اہجؿ ےن ایسـ 

افڑھ یل ۔ فاہں ھچک ںیہن اھت سب ادنریھااچدر   !!۔۔ 
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 !! ۔۔ دیب دیب یس آںیہ ، ریک ریک یس ایکسسں

_________________________:- 

 

اخک ےس ےنب ااسنؿ وک اخک ےک رپسد یہ وہ؟  ےہ ، آج ای لک اوز  ای دصویں دعب 

 ؟ وکؿ اجےن بک اہکں ےسیک

 ۔۔۔ ابغ ےس اکی یتٹؽ وتڑ ایل ایگ وہ ےسیج

اےنپ ےھچیپ رصػ ایدںی وھچڑ اجات ےہ ، ایھچ ای ربی ، درد؟ ک ای دؽ ومہ ےنیل  ااسنؿ

فایل ۔ رکسماٹہ اک ببس ےننب فاںیل ای رشدنمہ رکدےنی فایل رگم فـ ایدںی وج یھبک 

 ۔۔۔۔ اٹمیئ ہن اجںیکس ! اکی رھتپ رپ ک ںی وہ ےسیج

 

رفش رپ یھچب د اسنسؿ یس وحیلی ےسیج اہیں یھبک وکیئ ہہقہق وگاجن یہ ہن وہ ، 

 ٹ ا ں ، ےتگیھب راسخر ، دیب دیب یس ایکسسں ؛ ھچک 
ھلن

 

گی

اچدرںی ، دنب ویھٹمں ےس رگیت 
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وز  وت بسح ومعمؽ ںیہن اھت ۔ ایقتم یہ وت وٹٹ زپی یھت بس رپ ، ہی وحیلی اب 

 ۔۔۔ ریغب رسرباہ ےک یھت ، ےباہسرا

 

 ۔ رمکے ےک تسس رفی ےس مدؾ ڑباھےت وہےئ اس ےن رمکے اک درفازـ وھکال اھت

نیكم یک دیمیھ دیمیھ یس وخوبش ےن الخػ ومعمؽ کہم رک اس اک اابقتسؽ ںیہن ایک 

اھت ۔ فـ اسسن رفےک آ ے ڑبیھ یھت ۔ ڈیب رپ اھٹیب آري  ؿ اس یک آدم رپ ڑھکا وہا اھت 

۔ اےس اہیں  آےئ دف دؿ وہےئگ ےھت ، اؿ دف دونں ںیم یلہپ ابر اِس اک اسانم ُاس 

رپ اکٹ د دفہٹپ ، راسخرفں رپ آرگ فں ےک ےٹم ےٹم ےس اشنؿ ، ےس وہا اھت ۔ رس 

 ےمشچ ےک ےشیش ےک اپر من ڈارک ربافؿ آںیھکن ۔۔ فـ ےباسہتخ رظنںی رچا ایگ اھت

 ۔
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اسڈیئ لبیٹ رپ ریھک اراغمؿ یک ڑھگی وک اہھت ںیم ےئل اس ےن “ ادمح ۔۔  ”

 ۔ رسوگیش یک یھت

 

فـ اس یک رطػ “ کن وخاب ےہ ۔ ںیہمت ںیہن اتگل ہی بس ۔۔۔۔۔ اکی ایھب ”

تشپ ےئک ڑھکی یھت ۔ آہتسہ ےس اہھت ںیم اھتیم ڑھگی رپ اہھت ریھپےت وہےئ اس 

ادنریھا ےٹھچ ںو ، آںیھکن ںیلھک یگ وخاب اک ” ےک وبلں ںیم شبنج وہیئ یھت ۔ 

ےبرگن آرگ  داںیئ  “ لسلست وٹےٹ ںو افر ۔۔۔۔ افر دادا امہرے اسھت وہےگن ۔ 

دوھکی ؟ ں بس ےنتک اخومش ںیہ ، دف دونں ےس دادی یک ”  ایگ اھت ۔ راسخر وک وگھب

آفاز ںیہن ینس ، دادا یک رکسماٹہ ںیہن دیھکی اتگل ےہ آوھکنں ےک آ ے ادنریھا 

اھچایگ ےہ ۔۔۔۔ رفاقؿ اچوچ اےنپ رمکے ںیم دنب ںیہ ، اباب مگ مس ےس ںیہ افر مت 

فہی ، اہسین ، رمہح دف دونں ےس مہ مت ، ںیم ، ا؟ ” اس یک آفاز ڑلڑھکایئگ ۔ “ ۔۔۔۔ 

ڑلے ںیہن ںیہ ۔ مت رھگ آےئ وہ رگم اتگل یہ ںیہن ےہ ہک مت آےئ وہ ۔ ےھجم ا؟ فہی ےک 
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اسھت لم رک اہمتری اکشتی اگلین ےہ دادا ےس رگم ۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم اتبؤ وج ےلچ 

فـ ڑمی یھت ۔ آوھکنں ےک ایپےل ںیم “ اجےت ںیہ اؿ ےس الکؾ ےسیک رکےت ںیہ ؟ 

ے آرگ فں وک بج ےنہب دای وت ددنھال رظنم اصػ وہا ،فـ اسےنم ڑھکا من رہھٹ

 ۔ آوھکنں ےس اےس د ھک راہ اھت

 

“ اکش ںیم ںیہمت اتب اپات ہک اجےن فاولں وک ےل رک ےسیک آےت ںیہ رعفـ ۔۔۔ !!  ”

اس یک آھکن ےس آرگ  ڑلاکھ اھت ، اس ےن رفاک ںیہن اھت ۔ فـ رمدایگن وج اونپں ےک 

رفےن یک ااجزت ہن دے ایسی رمدایگن وھکےلھک رھتپ یک امدنن وہیت ےہ ؛ افر اجےن رپ 

وھکالھکٹہ ادنر یہ ادنر بس متخ رکدیتی ےہ ےسیج ااسنؿ ارگ آرگ فں وک رفےک وت 

 ۔ دؽ رپ رگےت آرگ  ااسنؿ وک متخ رکدےتی ںیہ
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ےتی امہری زدنیگ ںیم اب سب اکش یہ وت رہ ایگ ےہ ، اکش مہ اںیہن اجےن یہ ہن د ”

ںیہمت ہتپ ےہ اؿ یک ” اس ےن داںیئ اہھت ےس اےنپ ںوؽ رڑگے ےھت ۔ “ ۔۔۔ 

تعیبط ھچک رعےص ےس رخاب یھت رگم اس دؿ فـ ابلکل کیھٹ ےھت اشہش اشبش ۔ 

حبص ؟ ہتش بس ےک اسھت ایک ، تہب یس ابںیت ںیک بج ںیم ویین ےس آیئ فـ الفجن 

 ؟ اابؿ وک وہک آج آسف ےس ںیم ےھٹیب ےھت ۔ بس اک وپاھچ ہک ا؟ فہی بک آےئ یگ

اہمترا وز  وپاھچ ۔ آري  ؿ ” فـ اکی ےحمل ےک ےئل ریک ۔ “ دلجی آاجےئ افر ۔۔ 

ےس وز  ےنلم اک دؽ رکراہ ےہ اےس وہک اکی دف دؿ ےک ےئل آاجےئ ۔ وھتڑی دری دعب 

بس وک اےنپ رمکے ںیم البي   ۔۔۔ فـ ڈیب رپ ےٹیل ےھت ، اچوچ ، اباب اؿ ےک رساہےن 

اس ےن اےنپ اہھت اس ےک آ ے ےئک “ ۔ آري  ؿ اؿ ےک اہھت ۔۔۔  ڑھکے ےھت

 ۔ ےھت ۔ اپکپکےت اہھت وج ابلکل الؽ وہرےہ ےھت

اؿ ےک اہھت ڈنھٹے زپرےہ ےھت ، فـ زری بل ہملک زپھ رےہ ےھت ۔ ڑبے اچوچ  ”

زپےنھ اک اہک اابؿ اھبیئ ےن اوبیسنیل وک اکؽ یک ، اوبمیسنیل ےن بس وک ہملک 
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درفازے رپ یچنہپ اؿ یک اسںیسن اڑھکےن یگل افر رھپ اؿ ےک اہھت اباب ےک اہوھتں 

ےس وھچٹ ےئگ ۔ اؿ یک آںیھکن دنب وہںیئگ آري  ؿ فـ ےلچ ےئگ ۔ دادا ںیمہ وھچڑ 

دےئ ےنکسس یگل یھت ۔ فـ اینپ فـ فںیہ ڈیب رپ ھٹیب یئگ یھت ۔ رس اہوھتں ںیم “ ےئگ ۔ 

 ۔ آںیھکن رڑگات اس ےک ربارب ںیم اھٹیب اھت

 

مت بس تہب وخش تمسق وہ ہک آرخی ابر اؿ یک آفاز ینس اںیہن داھکی ، ھجم ےس  ”

زایدہ دببیصن وکیئ وہںو سج ےن آرخی ابت اںیہن بت داھکی بج اںیہن دحل ںیم 

اس ےن ومغمؾ ےجہل ںیم “ اپای رعفـ ۔۔۔  ااترا اجراہ اھت ۔ ںیم وت اںیہن د ھک وز  ںیہن

 ۔ اہک اھت

 

“ ارگ فـ اہیں وہےت وت ںیہمت اےنپ آپ وک دببیصن اتہک د ھک رک ااٹل اکٹلدےتی ۔  ”

 ۔ اس ےن آںیھکن رڑگےت وہےئ اکلہ اس سنہ رک اہک



Novelnagri 1238 

 

ھک رک اےس داھکی اھت “ وخش یمہف ہن اپول اؿ اک الڈال وپات اھت ںیم ۔۔۔  ”

 

ھی

 

ی

رعفـ ےن 

ـ وز  اےنپ اافلوظں اک وہفمؾ ھجمس ایگ اھت یھبت آںیھکن چیم ایگ اھت، ف  ۔ 

 

 “ !! ۔۔ وہں ےس اھت اک رفس ینتک دلجی ےط وہایگ ےہ آري  ؿ ”

 

 “ ۔۔۔۔ ںیم فتق وک رفک ںیہن اپای ”

 

اس ےن رسوگیش یک یھت ۔ یکلہ یس وہا “ مہ ںیم ےس وکیئ رفک ںیہن اپای ۔۔۔ !!  ”

ےک درفازے لھک رک رھپ دنب وہےئ ےھت ۔ ےباجؿ ےک وھجےکن ےس ابوکلین 

 ۔۔۔ رپدفں ںیم رحتک وہیئ ، آرگ  وتارت ےتہب رےہ
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_________________________:- 

 

فہ ومابلئ اہھت ںیم ےئل رظتنم اگنوہں ےس اےس د ھک ریہ یھت ۔ رہ دف ٹنم ےک 

نك  فےفق ےس فہ ومابلئ آؿ رکےک یسک اک ربمن المیت رھپ دفرسی اجبن ےس امویس

وجاب ےنلم رپ آرگ فں وک ےھچیپ دیتلیکھ رھپ ےس ااظتنر یک رفش ںیم ڑھکی وہاجیت ۔ 

فہ ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس ُاس یک ہی امتؾ رحںیتک د ھک رےہ ےھت ۔ فہ اکی ابر رھپ اانپ 

فیہ  لم درہا ریہ یھت افر اکی ابر رھپ امویس وہےن رپ فہ اب رفےن یک ایترویں 

 ۔ ںیم یھت

 

اؿ یک اکپر رپ اس ےن رس ااھٹ رک من آوھکنں ےس اںیہن داھکی ۔ فہ  “لمحم ۔۔۔  ”

 ۔ ےباسہتخ رکیس ےس اھٹ رک اس ےک اپس آےئ ےھت
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احرث ےن اس ےک ربارب ںیم “ ےچب ایک وہایگ ےہ اانت رپاشیؿ ویکں وہریہ وہ ؟  ”

 ۔ ھٹیب رک اےس وخد ےس اگلےت وہےئ وپاھچ

 

ا ، اؿ اک وفؿ دنب ےہ فہ یھبک اےسی ںیہن اباب اچر دونں ےس آیب ےس راہطب ںیہن وہ ”

ںیکلپ اںیھٹ وت آرگ فں وک ےنہب اک راہتس الم “ رکےت ، انیقی فہ یسک رپاشیین ںیم ںیہ ۔ 

 ۔ افر فہ راسخرفں رپ ڑلےتکھ ےئگ

 

اےسی ںیہن ےتہک ، وہاتکس ےہ زلنگس اک ہلئسم وہ ای وکیئ افر ابت وہ ، مت رپاشیؿ تم  ”

اےس دالہس دےتی وہےئ فہ وخد وز  رپاشیؿ وہےئگ ےھت“ وہ ںیم داتھکی وہں ۔   ۔ 

 

الفجن ےس آفازںی داتی اہدی احرث ےک “ اچوچ ، لمحم اہکں ںیہ آپ دفونں ؟  ”

 ۔ رمکے ےک درفازے ےک اپس ےس زگرا وت اںیہن د ھک رک راک
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فہ داںیئ اہھت ںیم “ بک ےس ڈوھڈن راہ وہں دنبہ وجاب یہ دے داتی ےہ ۔  ”

ھک رک ومابلئ اھتےم

 

ھی

 

ی

 رمکے ےک ادنر آای ، اگنہ لمحم ےک ےتہب آرگ فں رپ یکٹ وت 

 ۔ راک

 

فہ رپاشیین ےس ومابلئ ڈیب رپ اتکنیھپ اس ےک اسےنم ونٹھگں “ لمحم ایک وہا ےہ ؟  ”

 ۔ ےک لب رفش رپ اھٹیب اھت

 

اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم ےئل اس ےن رپاشیین ےس احرث “ ڑلیک اتبف یگ ھچک ؟  ”

 ۔  وہنجں ےن رہگی اسسن ےتیل وہےئ دنكےھ ااکچدےئوک داھکی
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فہ ابت لمکم ںیہن رکیکس یھت رگم فہ ھجمس ایگ اھت ۔ فہ وخد “ اہدی اھبیئ آیب ۔۔۔  ”

 ۔ اکی ےتفہ ےس اس دگےھ ےس راےطب ںیم ںیہن اھت

 

اس ےک رگےت آرگ فں وک اصػ رکےت وہےئ اس اک “ لمحم لمحم ادرھ دوھکی ۔  ”

دافد ےس وپاتھچ وہں ںیم ُاس ےک اسھت یہ وہات ےہ اہمترا دگاھ ” ۔ رہچہ افرپ ایک 

اس ےن “ ااھچ افےک اہمترا اجمن آیب ۔ ” لمحم ےن یگفخ ےس اےس داھکی ۔  “ آیب ۔ 

 ۔ ڈیب ےس ومابلئ ااھٹےت وہےئ اہک ، لمحم اکلہ اس رکسمادی

 

ےس اےس د ھک  فہ ومابلئ اہھت ںیم ےئل وساہیل رظنفں“ فاسئ اکؽ ای فڈیوی اکؽ ؟  ”

 ۔ راہ اھت فہ اخومش ریہ

 

 “ ۔ کیھٹ ےہ فاسئ اکؽ رکات وہں ”
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لمحم ےک ااچکن ےنہک رپ فہ دفونں سنہ دےئ ےھت ۔ وھتڑی “ ںیہن فڈیوی اکؽ ۔  ”

 ۔ دری دعب یہ ارکسنی رپ دافد اک رہچہ رظن آےن اگل اھت

 

ویوینریٹس ںیم اھت فہ “ االسلؾ مکیلع ، آج ڑبے ڑبے ولوگں ےن ےسیک اید رکایل ؟  ”

افر اشدی ویوینریٹس ےک ےفیکریٹای ںیم ۔ سپ رظنم ںیم ةلط ء زیمفں ےک رگد ریھک 

 ۔ رکویسں رپ ےھٹیب ےھت

 

اہدی ےن لمحم یک آوھکنں رپ اہھت ر ےتھ “ فمکیلع االسلؾ ہی ادناھ دگاھ اہکں ےہ ؟  ”

ہن دبانل وہےئ وپاھچ ابمدہ رھپ ےس اس ےک یگفخ ےس دےنھکی رپ اےس رطز اختبط 

 ۔ زپاجےئ
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دافد ےن ارسفدیگ ےس “ اہےئ اںیہن مہ اید وز  آےئ وت یسک افر یک وتطس ےس ۔۔۔  ”

 ۔ اہک

 

اہدی ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ دافد ےن کیب رمیکا آؿ ایک“ دافد ۔۔۔ !!  ”  ۔ 

 

ایسہ زنیج رپ ایسہ ٹکیج ےنہپ رس رپ ایسہ یہ یپ “ اکیف یپ راہ ےہ اہمترا ادناھ دگاھ ۔  ”

 ۔ پیك اکٹےئ فہ رکیس یک تشپ ےس کیٹ اگلےئ اکیف اک پک وبلں ےس اگلےئ اھٹیب اھت

 

 “ ؟ وکؿ اس پک ےہ ہی ایعد ”

 

ایعد ےک وجاب رپ لمحم یک آںیھکن ےبینیقی ےس ںیلیھپ“ وچاھت ۔  ”  ۔ 
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 وہریہ ےہ ، یھبت فہ اھکےن ےک افاقت ںیم وز   ”

 

ں

ن

 س
 ٹ ن
ن

 

سٹ

 

ي

آج لک ایعد وک اک

دافد ےک ےنہک رپ اؿ دفونں ےک وبلں رپ رکسماٹہ ےنلچم یگل “ رصػ اکیف اتیپ ےہ ۔ 

اہتبل احرث دیجنسیگ ےس اںیہن دےتھکی اےنپ رمکے ےس لکن ےئگ ۔ دفرسی رطػ 

 ۔ دافد اانپ ومابلئ ایعد وک ۔ اا راہ اھت

 

فہ اہدی ےک ربارب ںیم یھٹیب لمحم وک د ھک رک رکسماای اھت“ االسلؾ مکیلع ۔  ”  ۔ 

 

ؾ ۔۔۔ ںیہمت زدنہ د ھک رک ریحت وہریہ ےہ ےھجم ، ےھجم اگل اشدی دگاھ فمکیلع االسل ”

اہدی ےک رشارات ےنہک رپ لمحم ےن وفرا اس ےک ہنم رپ اہھت راھک اھت ، “ کپٹ ایگ ےہ ۔ 

 ۔ ایعد اکلہ اس سنہ دای اھت

 

م ، مت کیھٹ وہ ”

ق

ن

س
ع

م ، ای نسم ) 

ق

ن

َس
ع

 “ ؟ ( 
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( ، آپ ےک ےئل اانت رپاشیؿ وہیئگ یھت  امی آیب امی ) کیھٹ وہں اھبیئ کیھٹ وہں ”

فہ امےھت رپ لب ڈاےل اس ےس وپھچ ریہ یھت“ ںیم وفؿ ویکں دنب اجراہ ےہ آپ اک ؟   

 ۔

 

ریما ومابلئ اہلل وک ایپرا وہایگ دافد یک رہمابین ےس ۔ آج لک رپیپز لچ رےہ ںیہ وت  ”

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ امرٹیک اجےن اک فتق وز  ںیہن لم راہ ۔   ۔ 

 

فہ ھچک ےتہک ےتہک رک یئگ ، ایعد دیساھ وہرک اھٹیب“ آیب آپ ۔۔۔۔ !!  ”  ۔ 

 

اس ےک وپےنھچ رپ اہدی ےن لمحم وک “ لمحم ایک وہا ےہ ؟۔ بس کیھٹ ےہ فاہں ؟  ”

 ۔ داھکی وج یفن ںیم رس الہریہ یھت
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فہ ادکیؾ انسےٹ “ ا؟ فہی ےک دادا اک ا لاقؽ وہایگ ےہ ایعد !! آج وچاھت دؿ ےہ ۔  ”

ںیم رہ ایگ اھت ۔ آںیھکن بجعت ےس یلیھپ ںیھت ۔ ھچک ےنہک ےک ےئل ےلھک بل دنب 

 ۔ رکےئل ےئگ

 

 “ ۔ آیب اہیں ھچک ااھچ ںیہن ےہ ”

 

 “ ؟ ےسیک ؟ اس رطح ااچکن ”

 

مہ بس وز  ریحاؿ ںیہ رگم وج اہلل وک وظنمر ۔۔  احرث اچوچ وک مت رپ ہصغ ےہ رتہب  ”

اہدی ےن االطع دی“ ےس ابت رکانیل ۔  ےہ اؿ  ۔ 
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اہں کیھٹ ےہ ںیم رکولں ںو ۔۔۔ لمحم مت ےن رپاشیؿ ںیہن وہ؟  ۔ وکیئ وز   ”

لمحم ےن اابثت ںیم رس الہدای ۔ ھچک دری “ رپاشیین وہ اہدی ےس انہک ، کیھٹ ےہ ؟ 

 ۔ اِدرھ اُدرھ یک ابںیت رکےک اس ےن اکؽ اکٹ دی

 

اہدی ےن ڈیب ےس اےتھٹ “ آف رھپ اھک؟  اھکےت ںیہ اسھت ۔ ولچ اوھٹ اب ہنم دوھ رک  ”

 ۔ وہےئ اہک

 

فہ اجےن اگل اھت بج لمحم ےن آفاز دی ۔ اس ےن ڑم رک وساہیل “ اہدی اھبیئ ۔  ”

 ۔ رظنفں ےس اےس داھکی

 

اس ےک ےنہک رپ فہ رکسمادای اھت“ آپ ۔۔۔۔ آپ تہب اےھچ ںیہ ۔  ”  ۔ 
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اےت وہےئ فارشفؾ یک رطػ ڑبھ یئگ ۔ فہ رکسم“ اجاتن وہں ولچ اب اوھٹ ۔  ”

رمکے ےس لکن رک فہ الفجن ںیم آای اھت اہجں احرث ےنیس رپ اہھت ابدنےھ الگس فاؽ 

 ےک اپر رظن آےت رسزبس وپدفں وک وھگر رےہ ےھت ۔ اخومیش ےس ، دیجنسیگ ےس

 ۔۔۔

 

_________________________:- 

 

کیٹ اگلےئ ےنیس رپ اہھت ابدنےھ فہ نچک ںیم ڑھکی اچےئ انبریہ یھت ، فلیش ےس 

یسک ریغ رمیئ ےطقن رپ رظنںی اکٹےئ فہ وسوچں ےک ونھبر ںیم یھبک ڈفیتب یھبک ریتیت 

شش ف جنپ ںیم التبم یھت ۔ یلیتپ ںیم ایتلب اچےئ ابرہ ےنلکن ےک ےئل ےباتب یھت رگم فہ 

اکھ ۔ ااجنؿ ینب ڑھکی یھت ۔ اجےن بک وییہن وسوچں ںیم مگ اکی آرگ  راسخر رپ ڑل
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وکیئ زیتی ےس ادنر آای ۔ اےس ابزف ےس چنیھک رک ےھچیپ رکےت وہےئ اس ےن وچاہل دنب 

 ۔ ایک ۔ فہ ادکیؾ وچیکن

 

فہ یکلہ آفاز ںیم اتہک اٹلپ وت اس یک من “ ایک رکیت وہ ڑلیک اوز  اچےئ رگاجیت ۔  ”

ھکا  ۔ فہ رس اکھجےئ ںوؽ رڑگ ریہ یھت ۔ اصحل ےن رہگی

 

ھی

 

ی

 آوھکنں وک د ھک رک 

 ۔ اسسن یل

 

 “ ۔۔۔۔ اہسین ویں رفےن ےس دادا فاسپ وت ںیہن آںیئ  ے ؟ ں ”

 

فہ اےس ےھچیپ رکیت آ ے آیئ افر “ ںیم بک رفریہ وہں ہی وت سب اےسی یہ ۔۔  ”

 ۔ وھبرے رگن یک ڑکلی ےس ےنب ٹنبیک ےس اچےئ ےک پک اکنےنل یگل
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 رپ اہھت اس ےن فلیش ےس کیٹ اگلےئ ےنیس“ سک ےک ےئل انبریہ وہ اچےئ ؟  ”

 ۔ ابدنےھ وپاھچ

 

رصتخم وجاب دے رک فہ پک ڈش ںیم رےنھک یگل“ بس ےک ےئل ۔۔  ”  ۔ 

 

اس ےک وپےنھچ رپ اہسین ےن یفن ںیم رس الہای“ ابےچیغ ںیم ےل رک اجف یگ بلطم ؟  ”  

 ۔

 

آفاز ںیم زغلش فاعض یھت ۔ اصحل ےن “ بس اےنپ اےنپ رمکفں ںیم ےتیپ ںیہ ۔  ”

 ۔ رہگی اسسن یل
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فہ اےس اتدیک رکات ابرہ “ مت اچےئ ابےچیغ ںیم ےل اجف ںیم بس وک البات وہں ۔  ”

 ۔ اجےن اگل

 

اس ےن ےھچیپ ےس آفاز “ وکیئ افدئہ ںیہن ےہ اصحل اچےئ ڈنھٹی وہاجےئ یگ ۔  ”

 ۔ دی یھت

 

فہ اےس “ وت وکیئ ابت ںیہن آج بس ےک اسھت ڈنھٹی اچےئ یہ یپ ںیل  ے ۔  ”

ایگ ۔ ھچک دری دعب فہ اکی ےک دعب اکی رمکے ںیم اجرک وجاب داتی نچک ےس لکن 

ٰی ، رفاقؿ ، اابؿ ، ااسہم ، 
حی 
 
ی

بس وک زربدیتس ابےچیغ ںیم جیھب راہ اھت ۔ رعہشی ، ویعش ، 

ااشتحؾ بس وخانیت افر ڑلایکں اب رصػ دفرسی زنمؽ رپ نیكم دف ولگ رہ ےئگ 

ای اھت ۔ فہ آوھکنں رپ ابزف ےھت ۔ فہ اب درفازہ اٹھکٹھکےئ انب آرایؿ ےک رمکے ںیم آ

  اھت

 

 
 ۔ رےھک ڈیب رپ ل
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اس ےک رس ڑھکے وہرک اصحل ےن اےس آفاز دی“ آرایؿ اوھٹ ےچین ولچ ۔  ”  ۔ 

 

اس یک اھبری آفاز رمکے ںیم وگیجن“ یف ااحلؽ ےھجم سب افرپ جیھب دف ۔  ”  ۔ 

 

ےس اھٹ اھٹیب فہ الھجنھجای ، آرایؿ ےکٹھج“ اپلگ تم ونب اوھٹ وفرا ۔  ”  ۔ 

 

ےھجم ہصغ آراہ ےہ وخد رپ اصحل افر ےصغ ےس زایدہ اینپ ےبیسب رپ رف؟  آراہ ےہ ۔  ”

ںیم ےن ربخ ےتلم یہ آرسیفز ےس ااجزت امیگن یھت ، اوہنں ےن ااجزت ںیہن دی ۔ 

احالت یہ ھچک اےسی ےھت فاہں ۔ آرخاکر ریمی دض رپ اوہنں ےن ااجزت دی ںیم 

اتبای ایگ ہک بس ربقاتسؿ ںیہ ، وپرے راےتس داع امیگن ہک ںیم دیساھ وحیلی آای ےھجم 

اےنپ دادا اک آرخی رمہبت رہچہ د ھک وکسں رگم بج اچنہپ وت دادا وک دحل ںیم ااترا اجراہ اھت 
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۔ اجےتن وہ اصحل ںیم وچبں یک رطح یتٹٹ یتٹٹ رک رف؟  اچاتہ وہں ےبااہتن ۔۔ ہی 

ےہ ںیم اھبگ اج؟  اچاتہ وہں اہیں ےس ۔  اسنسؿ وحیلی ےھجم اکٹ اھکےن وک دفڑ ریہ

اس ےن کھت رک رس اہوھتں ںیم رگاای اھت“   ۔ 

 

یسک یک من آفاز رپ دفونں ےن وچکن رک “ دادا وز  ےلچ ےئگ ، مت وز  اج رےہ وہ ۔۔  ”

درفازے یک رطػ داھکی اھت ۔ فہ درفازے یک وچٹھک وک اھتےم ڑھکی یھت ۔ رظنم 

ےک رمکے ےک درفازے یک وچٹھک اھتےم من  دبال اھت ، اپچن اسپ  رعفہ اس

 ۔ آوھکنں ےس اےس د ھک ریہ یھت

اچوچ ےس وہک ؟ ں وھتڑے دؿ رک اجںیئ ۔ دادا دادی ایم اوب وز  ںیہن ںیہ مت  ”

اس ےن کلپ یکپھج یھت ۔ “ بس وز  اجرےہ وہ ، مہ بس اےلیک ےسیک رںیہ  ے ؟ 

 زمکفر یس یھت ۔ بس ےس اظبرہ تہب وبضمط یتنب رعفہ ادنر ےس اونپں ےک ےئل تہب

 ۔۔۔ وھچیٹ وہےن یک فہج ےس اسحس افر رنؾ دؽ یس
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اس ےن رس اکھج رک اہک اھت ۔ رعفہ دنچ ےحمل فںیہ ڑھکی اےس “ آیئ امی وسری ۔  ”

دیتھکی ریہ یھت ، رھپ اخومیش ےس ںوولں وک رڑگیت فاہں ےس یلچ یئگ یھت ۔ فہ نُس 

 ۔ اھٹیب درفازے یک وچٹھک وک د ھک راہ اھت

 

آایگ دامغ اکھٹےن ولچ اب اوھٹ ۔ اجےتن وز  وہ اس یک تعیبط وک رھپ وز  رالدےتی  ”

آرایؿ ےن اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی“ وہ ۔   ۔ 

 

اس ےن دضی ےجہل ںیم اہک اھت“ ےلہپ رعفہ وک ےچین وجیھب رھپ ںیم آفں ںو ۔  ”  ۔ 

 

 ڑبڑباات فہ ابرہ زری بل“ ریمی اچےئ وت وہیئگ ڈنھٹی مت یہ رگؾ رکےک دانی رھپ ۔  ”

 ۔ یک رطػ ڑباھ ، رھپ ھچک اید آےن رپ فـ راک ، ٹلپ رک آري  ؿ وک داھکی
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اجےن فاولں ےک اسھت اج؟  امہرے اایتخر ںیم ںیہن وہات ، ارگ ااسی وہات وت اس رھگ  ”

فـ ہہک رک اجاکچ اھت ، آرایؿ “ ےس اکی اسھت یئک انجزے اےتھٹ آري  ؿ ادمح ۔۔۔ !! 

ےس رمکے ےک ےلھک درفازے وک داتھکی راہ اھتاخیل اخیل رظنفں   ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

ڈیتلھ اشؾ آامسؿ وک ےفحت ںیم آیشت رگن دے رک اجریہ یھت ۔ ایسہ ومہار اصػ 

رھتسی ڑسک رپ ڑھکی ںوڑایں زلنگس ےک ےنلھک ےک ااظتنر ںیم ںیھت ۔ فہ ویوینریٹس 

 ےس اہلٹس رقتةی دنپرہ ٹنم یک ےس لکن رک اہلٹس یک رطػ ڑبھ راہ اھت ۔ رگ

 

 

 

ی

اسمتف رپ اھت افر فہ ہی اسمتف دیپؽ یہ ےط رکات اھت ۔ ٹف اپھت رپ زنیج یک ةیجں 

ںیم اہھت ڈاےل فہ رس اکھجےئ اےنپ د اجرگز رپ اگنںیہ اکٹےئ لچ راہ اھت ۔ رس رپ 
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یھت ۔  یکٹ یپ پیك رس ےک ےنکھج یک فہج ےس اس یک اشیپین افر آوھکنں وک اپھچ یئگ

وسوچں ےک وحمر ںیم وھگےتم وہےئ فہ امستع ےس ارکایت ویکسسں وک رظنادناز 

 ۔ رکات آ ے ڑبھ راہ اھت

 

 “ ۔۔ ا؟ فہی ےک دادا اک ا لاقؽ وہایگ ےہ ایعد ”

 “ ۔۔۔ ںیم ڈر یئگ یھت اعدی ”

انس ےہ ںیم ےن ںیہک ےس اڑیت اڑیت ربخ یلم یھت ہک رعفہ احمن رمےن رماےن یک  ”

وشؼ ےس رکیت ںیہابںیت ڑبے   “ ۔۔ 

اس ےن اکؿ وک ۔ ا رک اکلہ اس زفر دےتی وہےئ رس ااھٹای “ رصػ اےنپ رمےن یک ۔  ”

اھت ۔ یلین آںیھکن آیشت رگن ےک آامسؿ رپ یکٹ ںیھت ۔ یکلہ یس وہا اک وھجاکن اس ےک 

اپس ےس زگرا ، وہا ےن ڑم رک اس یک آوھکنں ںیم داھکی اھت ؛ یلین آںیھکن نج ںیم 

 ےک آامسؿ اک سکع داھکیئ دے راہ اھت ےسیج فافػ اپین ںیم آامسؿ ومس ایگ آیشت رگن
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ے رپ وبجمر رکداتی ۔۔ اس ےن 

 

ھکن

 

ھی

 

ی

وہ ۔ رحسازیگن رظنم اھت فہ ، وج دےنھکی فاولں وک 

اگنںیہ اکھجںیئ ، مسلط وٹاٹ ، وہا اینپ زنمؽ یک رطػ ڑبھ یئگ فہ فاسپ رس اکھج رک ےنلچ 

 ۔ اگل

 

لیھک ولیھک ںیم ےسیج اچوہں اگلفں ابزی مت اینپ رشوطں رپ ”  ، 

 “ ۔۔۔ ارگ ںیم اتیج وت مت وہ ریمی ارگ ںیم اہرا وت ںیم اہمترا

یسک زغؽ ےک ااعشر اکونں ںیم وگےنجن ےگل وت ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ ۔ 

 ۔ اس ےن رس کٹھج رک آفاز ےس اھچیپ ڑھچا؟  اچاہ رگم اکی مسلط اھت وج اقمئ وہاکچ اھت

 

 ، رغفر رپفر ، ا؟  اک امکل ھچک اس رطح ےک ںیہ ؟ ؾ ےہ ریمے ”

 “ ۔۔۔۔ رگم مسق ےس وج مت ےن اکی وز  ؟ ؾ اکپرا وت ںیم اہمترا

 “ ؟ ںیم اسیک اتگل وہں ”
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 “ ۔۔ ڑھکفس ”

یئک ونیہمں ےس رفزاہن اکی یہ راہ ےس “ بیجع دیجنسہ دنبے وہ ۔ اڑکف ااسنؿ !!  ”

مدؾ وخد وخبد زنمؽ یک رطػ ڑبھ رےہ ےھت ۔ ڈاتلھ وسرج  زگرےن یک فہج ےس

اس یک دبیتل احتل وک د ھک راہ اھت ۔ آیشت رگن ےک آامسؿ ےلت اتلچ فہ ڑلاک وگای یسک 

 ۔۔ امسلطیت رظنم ںیم رفاھٹ اشہ زادہ گل راہ اھت

اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ےھت ۔ فہ اب اہلٹس ےک ٹیگ ےک رقبی چنہپ اکچ 

 ۔ اھت

 

وچدیکار ےن اےس رکسمارک داھکی“  کیب نیم ۔ فمکلی ”  ۔ 

 

س ۔  ”

ک

 

 ٹ
ھن

 

ی

فہ رس الہات زنیج یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل ادنر یک رطػ ڑبھ ایگ“   ۔ 
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ادنر اجےت وہےئ اس “ رگم مسق ےس وج مت ےن اکی وز  ؟ ؾ اکپرا وت ںیم اہمترا ۔۔  ”

ا اھت ۔ رہچہ اکلہ اس ےن زری بل ھچک ڑبڑباےت وہےئ اانپ داایں اکؿ ربی رطح ےس رڑگ

الؽ زپےن اگل اھت ۔ اینپ ےباایتخری رپ فہ الھجنھجای اھت ۔ آیشت رگن اب آہتسہ آہتسہ 

 ایسہ رگن ںیم دبؽ راہ اھت ۔۔۔۔ رہگا ایسہ ۔۔۔ رہ رگن وک وخد ںیم ذجب رکےن فاال

 ۔۔

 

_________________________:- 

 

وغبر اینپ ےکلہ الگیب رگن یک ڈارئی  اڈٹسی لبیٹ رپ یھٹیب فہ دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ

وک د ھک ریہ یھت ۔ پمیل یک دممھ رفینش رہچے رپ زپ ریہ یھت سج یک فہج ےس 

دفدایھ رتگن زمدی کمچ ریہ یھت ۔ ےکلہ رسخ رگن یک ویلکں فایل رفاک ےنہپ ، 

داںیئ اشےن رپ دفہٹپ اکٹےئ ابولں وک افیچن وپین ںیم ابدنےھ وسوچں ںیم مگ اس ےن 
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 ۔ اکی ےحمل ےک ےئل رہ زیچ آوھکنں ےس افلھج وہیئ ۔ اس ےن رہگی کلپ یکپھج

 ۔ اسسن یل رھپ اینپ ڈارئی وک وھکال

 

" You say : I Am queen of your heart , 

I wanna tell you Brother that you are king of my 

kingdom ! " 

 اس ےک وبلں رپ مسب ےلہپ ےحفص رپ ایسہ اچانشیئ ےس ےھکل اافلظ ہشیمہ یک رطح آج وز 

الےن ںیم اکایمب رےہ ےھت ۔ فلتخم افراؼ ٹلپ رک اس ےن اانپ دنسپدیہ فرؼ وھکال 

 ۔ اھت

م ۔  ”
 
ج
ی 

اس ےن ایعد ےک ادناز ںیم بل الہےئ ےھت“   ۔ 

فہ دریھے ےس رکسمایئ یھت“ اجمن ۔۔  ”  ۔ 

فہ اانپ ملق ااھٹ رک رقاطس رپ یکھج یھت“ ایحمت ۔۔۔  ”  ۔ 
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م ۔۔۔  ”

ق

ن

َس
ع

م ای نسم ” رکفت ےس “ 

ق

ن

َس
ع

اتہک ایعد آیدنی“   !! 

م ۔  ”

ق

ن

َس
ع

م ، اجمن ، ایحمت ، 
 
ج
ی 

فہ اب وھٹڑی رپ لسنیپ رےھک ھچک وسےنچ یگل ۔ ایک اس “ 

اک اھبیئ زمدی وکیئ ظفل اامعتسؽ رکات اھت ؟ رس دریھے ےس یفن ںیم الہےت وہےئ اس 

یک رغض ےس ڈیب  ےن ڈارئی دنب رکدی ۔ پمیل یک دممھ رفینش لگ رکےک فہ وسےن

 ۔ یک رطػ ڑبھ یئگ

 

دفر ںیہک اس اک اھبیئ اےنپ رمکے یک ابوکلین ںیم ڑھکا ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ 

رعفہ احمن وک ریما السؾ دےئیجی ںو” اولدایع املکت ےتہک وہےئ یسک ےس ہہک راہ اھت ؛   

 “ ۔۔

 !! احمن

 ؟ ہی ظفل یسک ےک ےئل وصخمص اھت وت لمحم ےسیک اجؿ یتكس یھت
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_________________________:- 

 

رہگے وہےت ادنریھے ےن اچدن ےک رگد اانپ ریھگا گنت رکدای اھت ۔ رفنش اچدن وج 

ربػ ےک یسک رسد وگےل یک رطح ڈنھٹا اھت ۔ رمکے یک ڑھکیک ےس اچدن وک ےتكت 

وہےئ بک راسخر رپ آرگ  رگا فہ ااجنؿ ریہ ۔ ڈنھٹی آہ رھبےت وہےئ اس ےن 

دفابرہ اچدن رپ اکٹںیئ ۔ وسوچں ےک ونھبر ںیم رگےن ےس اےس ںوؽ رڑگ رک اگنںیہ 

بقع ےس آیت یسک ےک مدومں یک اچپ ےن اچبای اھت ۔ وکیئ اس ےک ربارب ںیم آرک 

 ۔ ڑھکا وہا ، فہ ونہز اچدن وک یتکت ریہ

 

آفاز ا؟ فہی یک یھت ، ریغ ومعمیل یس دیجنسیگ یھت “ اکی ابت چس چس اتب؟  رعفہ ۔۔  ”

 ۔  ۔ اس ےن رس الہےن رپ اافتک ایکاس ےک رہچے رپ
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وساؽ وچاکن دےنی فاال اھت ، فہ “ اہمترے افر ایعد ےک درایمؿ ایک لچ راہ ےہ ؟  ”

 ۔ امےھت رپ ڈاےل ا؟ فہی یک اجبن ڑمی

 

؟ یھجمس ےس وپاھچ ایگ“ ایک بلطم ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن اکؽ یک یھت ، دادا یک زعتتی ےک ےئل ۔۔۔ اباب افر دادی ےس اس ےن  ”

رعفہ دنچ ےحمل اےس دےتھکی “ ابت یک رگم مت ےس ویکں ںیہن ؟ وکیئ ڑلایئ وہیئ ےہ ؟ 

 ۔ ریہ رھپ رہگی اسسن ےتیل وہےئ رگدؿ رتیھچ رکےک اچدن وک داھکی

 

اس ےن وساؽ ایک ، رھپ وجاب اک ااظتنر ےئک “ اےس ےئگ انتک فتق وہےن فاال ےہ ؟  ”

ر اس فتق ومابلئ ںیہن ےہ فرہن ںیم آھٹ امہ ، ایگرہ دؿ اف” انب یہ اتبےن یگل ۔ 

اسدہ یس ” ا؟ فہی ےن آںیھکن وھچیٹ ےئک اےس داھکی ۔ “ ںیہمت ےٹنھگ وز  اتبدیتی ۔ 
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فہ رہچہ “ ابت ےہ ا؟ فہی ۔۔۔۔۔ اؿ آھٹ امہ ںیم ریمی اس ےس ابت ںیہن وہیئ ! 

ومڑ یئگ یھت ۔ ا؟ فہی ےن ریحت ےس ھچک ےنہک ےک ےئل بل وھکےل رھپ اےس وبےنل 

ایتری رکےت د ھک رک دنب رکدےئیک   ۔ 

اشدی ںیم اےس وھتڑا تہب ےنھجمس یگل وہں ، ںیہمت اید ےہ افزاےئ بج نشم رپ  ”

اجراہ اھت وت اس ےن اینپ ویبی ےس ڑلایئ یک یھت اتہک اس یک ریغوموجدیگ ںیم اس یک 

ویبی اس ےک ےئل رپاشیؿ ہن وہ ۔  ابت وھتڑی بیجع ےہ رگم اشدی فہ ںیہن اچاتہ ہک 

“ س یک فہج ےس ریمی زدنیگ ڈرٹسب وہ مک ےس مک بج کت فہ اہیں ںیہن ےہ ! ا

 ۔ اس ےن دنكےھ ااکچےئ

 

ا؟ فہی ےن رھجرھجی یل یھت ۔ فہ اکلہ اس “ اانبرلم ےتگل وہ ےھجم مت دفونں ۔۔  ”

 ۔ رکسمادی
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آج دادا وک ےئگ اکی ہتفہ وہےن فاال ےہ ا؟ فہی ۔۔۔۔ ایک مت نیقی رکیتكس وہ ہی ہتفہ  ”

فہ رگدؿ رتیھچ ےئک اس ےس وپھچ ریہ یھت ۔ “ مہ ےن دادا ےک ریغب زگارا ےہ ؟ 

 ۔ ا؟ فہی ےن رس الہدای

 

اس “ یئک ابر اےسی اگل اؿ ےک ریغب مہ ںیہن رہ  ےتک رگم دوھکی زدنیگ زگر ریہ ےہ ۔  ”

ےن وز  اینپ اگنںیہ اچدن رپ اکٹیئ ںیھت ۔ رعفہ ےن آ ے ڑبھ رک رگنلی وک اھتام اھت ۔ 

د رات ںیم رسد وہیت رگنلیرس  ۔۔ 

 

 “ ؟ اچدن اسیک اتگل ےہ ںیہمت ”

 

امج وہا ۔۔۔۔ ڈنھٹا ربػ اسیج ، وج دےنھکی فایل آھکن وک نیکست ےشخب فںیہ امجےن اک  ”

اس ےن رگدؿ رتیھچ رکےک ا؟ فہی وک د ھک رک وپاھچ“ رنہ وز  راتھک وہ ۔ ںیہمت ؟   ۔ 
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وھتڑا ڈنھٹا وھتڑا رگؾ ۔۔ ایپرا افر وخوصبرت ۔۔ رفنش ۔۔ اتکمچ وہا اترا وہ ےسیج ،  ”

فہ اکلہ اس رکسمادی ۔ اگنںیہ اچدن رپ یکٹ ںیھت ۔ اچدن وک یتکت آںیھکن ، وھبری افر “ 

 !!۔۔ ڈارک ربافؿ ۔۔ من رگم رپوکسؿ

 

 ، ہی وج مہ ںیہ ااسحس ںیم ےتلج وہےئ ولگ

 ۔۔۔ مہ زںیم زاد ہن وہےت وت اتسرے وہےت

 

_________________________:- 

 

الربئریی ںیم اھچیئ اخومیش ںیم اکذغ رپ ےتٹسھگ ملق یک آفاز اراعتش دیپا رکریہ 

یھت ۔ اس ےک اسےنم اھٹیب اہدی اس ےک زیتی ےس ےتلچ اہوھتں وک د ھک راہ اھت ۔ ایسـ 
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ابعای ےنہپ ، ااکسرػ ےس اقنب ےئک فـ اےنپ وصخمص یلح  ںیم ڈزیھ ےتفہ دعب اس 

ےس ےتلسھپ ےمشچ وک فاسپ ؟ ک رپ اکٹےت وہےئ اس ےن ےک اسےنم یھت ۔ ؟ ک 

رہگی اسسن یل رھپ رس ااھٹ رک اہدی وک وساہیل رظنفں ےس داھکی سج اک بلطم اھت ہک 

فـ اس یک لسلسم وخد رپ اگنںیہ وسحمس رکیکچ ےہ ۔ اہدی ےن دفونں اہھت ابمہ المےت 

یسک ےن اؿ دفونں وہےئ زیم رپ رےھک افر آ ے وہا ، اس ےک ھچک ےنہک ےس ےلہپ یہ 

ےک آ ے اکذغ افر ملق رےھک ۔ دفونں ےن رگدؿ رتیھچ رکےک اےنپ داںیئ رطػ 

ڑھکے ڑلےک وک داھکی ۔ فـ اؿ یک الکس اک یس آر اھت ، ٹنیپ رشٹ ںیم وبلمس 

 ۔ دیجنسیگ ےس اںیہن داتھکی

 

 ۔ زدنیگ ”

رپ ےھٹیب  رھپ اس ےن اؿ ےک ےھچیپ زیم“ مت دفونں اس رپ وھکل رصتخم رگم رتہبنی ۔۔ 

 ۔ ةلط ء یک رطػ ااشرہ ایک ۔ یبمل ؟ ک فاےل ڑلےک ےن اہدی وک د ھک رک اہھت الہای
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اؿ ںیم ےس دف ومت رپ افر دف ومت ےک دعب فایل زدنیگ رپ ںیھکل  ے ۔ اپچن  ”

فـ الکیئ رپ دنبیه ڑھگی وک “ ٹنم ںیم انھکل ےہ وفرا ۔ اڈنی ویر اٹمئ ااٹسرسٹ ؟ ؤ ۔۔ !! 

رسے ةلط ء ےک اپس الچ ایگ ۔ اہدی ےن اکی رظن ا؟ فہی رپ ڈایل وج اکذغ د ھک رک اتہک دف

 ۔۔ افر ملق اھتؾ یکچ یھت ، فـ وز  ےنھکل اک ارادہ رکےت وہےئ ملق ااھٹےن اگل

 

_________________________:- 

 

 “ !! ۔۔۔ زدنیگ ”

اےنپ ڈاپرٹنمٹ ےک ابرہ افرپی ڑیسویھں رپ ڑھکے دف ڑلےک اہھت ںیم اکذغ ےئل 

ڑھکے ےھت نج رپ وہفمؾ زدنیگ اھکل اھت ۔ اؿ یک یہ الکس ےک امتؾ ةلط ء ےچین 
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ڑھکے سسجتم رظنفں ےس اںیہن د ھک رےہ ےھت ۔ دنكےھ رپ گیب اکٹےئ اہدی 

 ۔ ےن اکی رظن ا؟ فہی وک داھکی وج ونہز اخومش یھت

 

 “ ۔۔ ادنریھی رات ںیم یسک اسنسؿ اھگیٹ یسیج زدنیگ ”

ةلط ء اک “ وموجد آامسؿ رپ ےتکمچ اچدن یسیج زدنیگ ۔۔۔ ادنریھے یک ٹیپل ںیم  ”

وشر ادکیؾ رک ایگ ، اخومیش ںیم اؿ دفونں ڑلوکں ےک وبےنل یک آفاز انسیئ دےنی 

 ۔ یگل

 

 “ ۔۔ ؟ ادیمی ، اموییس وھکےلھک نپ ےس رھبوپر زدنیگ ”

 “ ۔۔ رہ ذجےب رہ رپاشیین وک اسھت ےل رک وخویشں ےس رھبوپر زدنیگ ”

ےبرقاری یہی وت ےہ زدنیگ ےبینیچ ، ”  “ ۔۔ 
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دفونں ےن دششر وہ رک اکی دفرسے “ ادیم ، وکسں افر انم ےہ زدنیگ ۔۔  ”

وک داھکی اھت ۔ انسےٹ ںیم وگےتجن ہی اافلظ دف ولوگں یک اضتمد وسچ وک ایبؿ رکرےہ 

 ۔۔ ےھت ۔ فـ دفونں ریحاؿ ےھت ےبدح ریحاؿ

 

 “ ، ادوھرے نپ ےس رھبوپر زدنیگ ”

یک ادیم رپ اقمئ ادوھری زدنیگ لمکم وہےن ”  “ ۔ 

 “ ، وخدرغض ، وخانفک ”

 “ ۔ ےبرغض ، وخوصبرت ”

 “ ، درد ، زتپ ”

 “ ۔ وخیش ، وکسؿ ”

 “ ، آرگ  ”

 “ ۔ مسب ”
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 “ ، ےبرگن ”

 “ ۔ وقس زقح ےک رگن ”

 “ ، رفنت ”

 “ ۔ تبحم ”

 “ ، دجایئ ”

 “ ۔ نلم یک آس ”

ؾ ڑباھ اھت ۔ فـ ڑلےک اےلگ اافلظ دفونں یک ےبرتہ ب وہیت دنکونکں اک وشر ادکی

 ۔ زپھ رک رکسماےئ ےھت ۔ ا؟ فہی ےن زفر ےس آںیھکن یچیم ںیھت

 “ ، ںیم ”

 “ ۔۔ آپ ”

 “ ، اہدی ”
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رتہ ب اب اٹل دی یئگ ۔ وپرا رگافڈن اتویلں ےک وشر ےس “ زسم اہدی ۔۔ !!  ”

ایلں ، داد دیتی رظنںی ، رعتیفی ےلمج فـ اؿ بس ےس ےباینز وگجن ااھٹ ۔ رھبوپر ات

اےس د ھک راہ اھت وج رس اکھجےئ اشدی آرگ  ےنیپ یک وکشش رکریہ یھت ۔ رگافڈن ںیم 

اکی ابر رھپ اخومیش اھچیئگ ۔ فـ ڑلےک اب دفرسے ةلط ء یک یھکل رحتریںی زپےنھ 

دف مدؾ ےھچیپ یٹہ یھت افر ےگل ۔ اہدی ےن اس یک رطػ دف مدؾ ڑباھےئ ےھت ، ا؟ فہی 

رھپ اےس دےھکی انب فـ ٹلپ رک زیت زیت مدؾ ااھٹےن یگل ۔ اہدی زیتی ےس اس ےک ےھچیپ 

 ۔ اھبںو اھت

 ۔ زیت زیت مدؾ ااھٹےت وہےئ اکونں ںیم اؿ ڑلوکں یک آفازںی وگجن ریہ ںیھت

 “ ، زدنیگ ”

اےتھٹ مدومں یک راتفر ںیم زیتی آیئ“ آپ ۔۔  ”  ۔ 

 

فـ اس ےک ےھچیپ آراہ اھت“ ۔ ا؟ فہی روک  ”  ۔ 
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اس ےن ےھچیپ ےس آرک اس اک ابزف ۔ اا اھت ۔ اےتھٹ مدؾ ادکیؾ رےک “ ا؟ فہی ۔۔ !!  ”

 ۔ ےھت

 

فـ وساہیل رظنفں ےس اےس د ھک راہ اھت“ اہکں اجریہ وہ ؟  ”  ۔ 

 

کی یظفل وجاب دے رک اس ےن اانپ ابزف ڑھچا؟  اچاہ ۔ اہدی ےن داںیئ “ رھگ ۔۔  ”

ااھٹ رک اےس داھکی ، رھپ اس اک ابزف وھچڑا ۔ ینتج زیتی ےس اس ےن اس اک ابزف اربف 

 ۔ وھچڑا اھت اینت یہ زیتی ےس اس اک اہھت ۔ اا اھت

 

فـ اےس اسھت ےئل آ ے ڑباھ“ ولچ ریمے اسھت ۔  ”  ۔ 
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فـ داب داب اس الچیئ یھت ۔ فـ “ اہدی ایک رکرےہ وہ ؟ اپلگ تم ونب رھگ اج؟  ےہ ےھجم ۔  ”

اک الچ؟  رظنادناز رکات اےس اسھت ےئل اپرگنك اریای ںیم آای اھت ۔ رفٹن ٹیس اک  اس

درفازـ وھکؽ رک اےس ےنھٹیب اک ااشرہ رکےت وہےئ فـ وھگؾ رک ڈراویئگن ٹیس یک 

 ۔ رطػ آای ۔ اےس ذتمذبب اس فںیہ ڑھکا اپرک تخس رظنفں ےس اےس داھکی

 

ااشرہ ایک ، فـ یگفخ ےس اےس  آوھکنں ےس ٹیس یک رطػ“ ےنھٹیب اک اہک ےہ ۔  ”

دیتھکی ںوڑی ںیم ھٹیب یئگ ۔ فـ وز  ںوڑی ںیم ھٹیب رک ںوڑی ااٹسرٹ رکےن اگل ، ھچک یہ 

 ۔ دری دعب ںوڑی ویوینریٹس ےس لکن رک ایسـ ڑسک رپ وپری راتفر ےس دفڑ ریہ یھت

 

_________________________:- 
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ںیم وغشمؽ ےھت ۔ رسیئم رگن  اےنپ آسف ںیم ےھٹیب فـ فلتخم افولئں ےک اطمےعل

ےک رھتی سیپ وسٹ ںیم وبلمس راگنك رئیچ رپ ےھٹیب فـ اینپ وپری وتہج ےک اسھت 

اکؾ ںیم وغشمؽ ےھت ۔ وتہج ںیم للخ ےتجب ومابلئ ےن ڈاال ۔ اوہنں ےن اکی رظن 

ومابلئ رپ ےتکمچ ؟ ؾ وک داھکی رھپ افلئ دنب یک ۔ رکیس ےس اھٹ رک ومابلئ ااھٹ رک فہ 

یک ڑھکیک ےک اپس آےئ ۔ ومابلئ اکؿ ےس اگلےت وہےئ رظنںی اب ےچین ےشیش 

 ۔ ڑسک رپ دفڑیت ںوڑویں رپ یکٹ ںیھت

 

اؿ یک اھبری آفاز اخومش آسف ںیم “ ادیم ےہ انجب ریختی ےس وہےگن ۔  ”

 ۔ وگیجن

 

دفرسی اجبن ےس وز  آفاز ںیم دیجنسیگ “ آپ یک ادیم رپ ںیم وپرا ارتا ۔۔ !!  ”

 ۔ یھت
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ںیم للخ ڈاےنل یک فہجاکؾ  ”  “ ؟ 

 

ے “ ذعمرت ےک اسھت رگم فہج آپ یک ریختی ولعمؾ رک؟  یھت ۔  ”

 

کلن

 

ي
الکس ےس 

 ۔ وہےئ اس ےن اکؿ اجھکےئ ےھت

 

وجاؿ اٹیب بج ادیمفں رپ ابیٹل رھب رک اپین کنیھپ داتی ےہ وت اکی ابپ یک وج  ”

اؿ یک ابت “ تیفیك وہیت ےہ ںیم ایس تیفیك ےس زگراہ وہں ایعد آیدنی ۔۔ !! 

 ۔ نس رک اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ےھت

 

آپ یک ادیمفں رپ وھپھپدنی ےنگل ےک ببس اؿ یک افصیئ رک؟  رضفری یھت ،  ”

ابیٹل رھب اپین رگاےن یک فہج وز  یہی یھت ۔ ےئن رسے ےس ادیمںی اقمئ رکںی ، 
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زلنگس ےچین ڑسک رپ “ ںیم آپ یک ادیمفں رپ وپرا ارتفں ںو آیدنی اصبح ۔۔ !! 

 ۔ ےک ےنلھک اک ااظتنر رکیت ںوڑایں ارد رگد عمج وہیئگ ںیھت

 

گیب دنكوھں رپ اکٹےئ رگافڈن ےس “ مت افصیئ ںیہن افصای رکےکچ وہ ربوخردار ۔  ”

 ۔ زگرےت وہےئ فـ اکلہ اس سنہ دای اھت

 

وھتڑا رںیک ، رھپ دؽ یک اصػ زنیم رپ ادیم ےک جیب وبںیئ ، اںیہن اپین دںی اؿ اک  ”

رںیھک ۔ اکی وخوصبرت افر وبضمط وکلپن یتٹےنٹ اک ااظتنر رکںی ، اس  ایخؽ

امکؽ اہمرت ےس فـ اینپ “ وکلپن وک درتخ ںیم انبفں ںو آیدنی اصبح ۔۔ !! 

 ۔ رکسماٹہ اپھچ ےئگ ےھت ۔ فـ اںیہن انمےن ںیم اکایمب وہاکچ اھت

 

اؿ ےک ااچکن وساؽ رپ فہ ڑگڑباایگ اھت“ وکیئ اکؾ ےہ ںیہمت ؟  ”  ۔ 
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ںیہن ۔۔۔۔۔ سب آپ ےس انہک اھت ہک ریمے ااکفٹن ںیم ےسیپ ڈولادںی ۔۔۔۔  ”

اس ےن رھپ “ رغبی آدیم وہں ایبنج کلم ںیم اخیل اہھت ےسیک زگارہ رکفں ںو ؟ 

ےس اکؿ اجھکےئ ےھت ، آج لک اکونں ںیم اجنےن ویکں اخرش وہےن یگل یھت ےلہپ وت 

 !! ۔۔ رصػ زابؿ ںیم وہیت یھت

 

فـ رکسماےئ ےھت“ اقمئ رکفارےہ ےھت ۔۔۔ یھبت ادیمںی  ”  ۔ 

 

اس ےن رھپ ےس اکؿ اجھکای“ آپ ھجمس ےئگ ۔  ”  ۔ 
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ابپ وہں اہمترا ۔۔۔۔ ؟ القئ افالد وک اچےئہ اھت ہک اس رمع ںیم وخد امکےئ افر  ”

ابپ وک وز  آراؾ دے رگم ےھجم اتگل ےہ اہمترے دےئ اڈنے اھکےن اک ریما وخاب 

 “ ۔ وخاب یہ رےہ ںو

 

 افریم رمیغ فایل ثحب یبمل وہاجےئ یگ آیدنی اصبح ۔۔ یف ااحلؽ آپ وسےن ہی ”

اکؿ وک رڑگےت وہےئ اےس “ ےک اڈنے ریمے ااکفٹن ںیم رٹارفسن رکدںی ۔ 

 ۔۔ وسحمس وہا اھت اس اک اکؿ پت راہ اھت ۔ رگؾ رگؾ افر الؽ الؽ

 

 “ !! ۔۔ کیھٹ ےہ جیھب دفں ںو رگم رقض ےک وطر رپ ”

 

فـ لھک رک رکسماای“  ولاٹای ںیہن اجےئ ںو ۔ فـ رقض وج یھبک ”  ۔ 
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 “ ۔۔۔ ؟ القئ افالد ”

 

اس ےن رتمیم یک افر اشدنار یک“ ؟ القئ ابپ یک ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن ابت دبیل ۔ ایعد یک رکسماٹہ آہتسہ ےس “ ویبی اک احؽ اچؽ وپاھچ ؟  ”

ا اجات ذہلا اخومش راہاغبئ وہا ۔ فـ اہیں وھجٹ ںیہن وبؽ اتکس اھت وباتل وز  وت ۔ ا  ۔ 

 

ونہز اخومیش“ فہج ؟  ”  ۔۔۔ 

 

اخومیش ۔ فـ وز  دنچ ےحمل اخومش رےہ ۔ ڑسک رپ “ طلغ رکرےہ وہ ۔۔۔۔  ”

 ۔ دفڑیت ںوڑویں یک راتفر آہتسہ وہیئگ
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ںیم ےن اہمتری اہنتیئ متخ رکےن ےک ےئل ںیہمت اس اک اہھت امھتای اھت ، مت وت اےس  ”

۔۔ وز  اہنت رکےئگ اعدی  !! “ 

 

 “ !! ۔۔ ایعد ”

 

ارگ مت ریمے ےٹیب وہ وت فـ ریمی یٹیب ےہ ایعد آیدنی ، ابلکل لمحم یسیج ۔ اس ےک  ”

تخس ےجہل ںیم اےس فارؿ ایک“ اسھت زایدیت یک وکشش تم رک؟  ۔   ۔ 

 

 “ ؟ آپ وک ھجم رپ نیقی ےہ ”

 

رہگی اسسن یلاوہنں ےن “ ارگ ہن وہات وت اےنت آراؾ ےس ںیہمت فارؿ ہن رکات ۔  ”  

 ۔
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اس ےن یلست دی ۔ “ سب رھپ وج ےسیج لچ راہ ےہ ےنلچ دںی ، ھجم رپ نیقی رںیھک ۔  ”

 ۔ فـ امؿ ےئگ

ڑسک رپ زلنگس دفابرہ دنب وہرک فاسپ لھک ےئگ ۔ رغفب وہےت وسرج وک اولداع 

رکےن ےک ےئل ابدؽ اےٹھک وہےئگ ےھت ۔ آیشت رگن اک آامسؿ اخیل اخیل رظنفں ےس 

وک د ھک راہ اھت ڈفےتب وسرج  ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

 ۔ ںوڑی رےنک رپ اس ےن رس ااھٹ رک اسےنم داھکی ، فـ اکی اپرک ںیم اےس الای اھت

 

اس ےن ڈشی وبرڈ ےس اانپ فاٹل افر ومابلئ ااھٹےت وہےئ اہک“ ارتف ۔  ”  ۔ 
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 “ ۔۔۔۔ اہدی ےھجم ”

 

ٹ رک اس ےن وخد یہ آ ے وہرک رفٹن اس یک ابت اک“ ا؟ فہی ںیم ےن اہک ارتف ۔  ”

ٹیس اک درفازـ وھکال اھت ، فـ ادکیؾ ٹیس ےس یگل یھت ۔ اہدی اس یک اس رحتک رپ 

لکشمب رکسماٹہ دابات ںوڑی ےس ارتا اھت ۔ ںوڑی الک رکےک فـ اےس اسھت ےئل 

اپرک ںیم آای ۔ اگنںیہ زبس اھگس ےس اںیتھٹ ےنھٹیب ےک ےئل ہگج ڈوھڈنےن ںیگل ۔ 

آرخی وکےن ںیم اکی ےبمل درتخ ےک اپس  چنی ریھک یھت ۔ فـ  چنی یک  اپرک ےک

رطػ ڑباھ ، ا؟ فہی وز  اس ےک ےھچیپ ےنلچ یگل ۔  چنی ےک رقبی چنہپ رک اس ےن 

 ۔ دیجنسیگ ےس ا؟ فہی وک داھکی
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ونھبںی ایٹھک ےئک وپاتھچ فـ “ رفوبٹ گل ریہ وہ ، ںیم وہکں ںو رھپ یہ وھٹیب یگ ؟  ”

 !!  وک ربا گل راہ اھت ۔۔۔ ااھچ فاال ربااس فتق ا؟ فہی

 

ایک وہا ےہ ںیہمت ؟ اینت امویس ویکں وہ ؟ مت وت اخیص رپادیم وہیت ںیھت اہمتری  ”

رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس داتھکی فـ اس ےس “ وسچ ااچکن ےسیک دبؽ یئگ ا؟ فہی ؟ 

 ۔ وپھچ راہ اھت

 

ںیم دبالف ااسنین وسچ وک دبےتل فتق ےک اسھت احالت وز  دبےتل ںیہ افر احالت  ”

اکی یہ ےطقن رپ ںیہن رےنہ داتی اہدی ؛ ولوگں وک ادیم ےک  ونگ امھتات ااسنؿ آج 

اموییس ےک رہگے ونکںی ںیم رگاکچ ےہ ، زدنیگ یک وندی انسات ااسنؿ آج اینپ ومت اک 

رظتنم ےہ ۔ رگدش فتق ےک اسھت رہ زیچ رگدش ںیم ےہ ۔ ایک مت فتق وک رفک  ےتک 

ےمشچ ےک اپر آوھکنں ےک ایپےل ںیم یمن ےنلھگپ یگل یھت“ ؟ وہ اہدی   ۔ 
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ںیہن ، ںیم فتق وک ںیہن رفک اتکس ایک ہتپ آےن فاال فتق تہب ااھچ وہ ۔۔ !! ںیم  ”

اس یک آوھکنں وک اینپ رظنفں ےک اصحر “ اےھچ فتق ےس رحمفؾ ںیہن وہ؟  اچاتہ ۔ 

 ۔ ںیم ےئل فـ ہہک راہ اھت

 

آاتکس ےہ ؟ ایک اجےن فاےل ولٹ رک آ ےتک ںیہایک اب ااھچ فتق  ”  “ ؟ 

 

ااھچ فتق آاتکس ےہ ا؟ فہی ۔۔ !! اجےن فاےل ولٹ رک ںیہن آںیئ  ے رگم مہ  ”

اج ےتک ںیہ ۔ اِس اہجں ںیم  ڑھچب رک اُس اہجں ںیم ںیلم  ے اہجں دجایئ اک وساؽ یہ 

فـ دنچ ےحمل اےس فـ اس یک رطػ کھج رک رنیم ےس ہہک راہ اھت ۔ “ دیپا ںیہن وہات ۔ 

 ۔ دیتھکی ریہ رھپ رس اکھج رک آرگ فں ےک رگد لُپ ابدنےنھ یگل
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ا؟ فہی ےن رس ااھٹ رک داھکی وج  چنی ےس اھٹ راہ اھت ۔ اس “ مت وھٹیب ںیم آات وہں ۔  ”

ےک اسےنم ےس زگر رک فـ اپرک ےک دفرسے انکرے یک رطػ اجراہ اھت ۔ فـ 

ں وک دےنھکی یگل ۔ ابلکل آرخی وکےن ںیم رظنںی اس ےس اٹہیت ارد رگد ےھٹیب ولوگ

ےنھٹیب یک فہج ےس فـ ابآاسین اہیں ےس بس وک د ھک یتكس یھت ، ڑبے ڑبے زبس 

درتخ ، دروتخں ےک اسےئ ںیم ےھٹیب ولگ ، ارد رگد  ےتلیھ ےچب ۔۔ اس رپوکسؿ 

اموحؽ ںیم فـ وھتڑا رتہب وسحمس رکریہ یھت ۔ اہدی اک اےس اہیں الےن اک ہلصیف طلغ 

 ۔۔۔ ںیہن اھت

افر اہدی ۔۔ ذنہ ںیم اس اک ؟ ؾ آےت یہ فـ اسےنم ےس آات داھکیئ دای ۔ دفونں 

 ۔ اہوھتں ںیم وکؿ اھتےم

 ۔ اس ےک اپس آرک اکی وکؿ اےس امھت رک فـ  چنی رپ اھٹیب
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بلطم ” اس ےک وساؽ رپ ا؟ فہی ےن ؟ یھجمس ےس اےس داھکی ۔ “ اھکول یگ ؟  ”

ادوھری وھچڑیاس ےن ابت “ اقنب ںیم ۔۔۔   ۔ 

 

فـ اکلہ اس رکسمادای“ ںیم رعفـ ںیہن وہں اہدی ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

وکؿ اک ررپی اٹہےت وہےئ فـ اکلہ “ اافنرنشیم ےک ےئل رکشہی ایعد وک اھجمسدفں ںو ۔  ”

اس سنہ دی یھت ۔ ےنسنہ یک فہج ےس اس یک آوھکنں ےک انکرفں رپ ک ںیںی یس ینب 

اھت ںیھت ۔ فـ اںیہن د ھک رک رکسمادای  ۔ 

 

اس ےن اقنب اکلہ اس وھٹڑی ےس افرپ ااھٹ رک وکؿ اک ذاہقئ وبلں رپ “ اہدی ۔۔ !!  ”

وسحمس رکےک اقنب فاسپ ےچین رک ےک اہدی وک اکپرا ۔ اہدی ےن وساہیل رظنفں ےس 

 ۔ اےس داھکی
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اس ےن “ فـ وج مت ےن ۔۔۔۔۔ زدنیگ اک اھکل اھت ۔۔۔۔۔۔ بلطم آپ فاال ۔۔۔  ”

ادوھری وھچڑی ۔ اہدی ےن رکسماٹہ دابےئ اےس داھکی ڑگڑباےت وہےئ ابت  ۔ 

 

اس یک ابت ےنھجمس ےک ابفوجد اےس گنت رکےن یک رغض “ ایک وپانھچ اچہ ریہ وہ ؟  ”

 ۔ ےس فـ ااجنؿ انب

 

اس ےن آںیھکن یچیم ںیھت“ فـ بلطم ۔۔۔۔ بلطم اس اک بلطم ایک اھت ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن ابت ادوھری وھچڑ رک اےس “ اک بلطم ہی اھت ہک ۔۔۔۔  بلطم اس ”

اہدی وک زسم اہدی ےس تبحم وہےن یگل ” داھکی وج سسجت ےس اےس د ھک ریہ یھت ۔ 

اس ےن انب کلپ ےکپھج اہک اھت اس ےک رہ اترث وک فـ دانھکی اچاتہ اھت ۔ ا؟ فہی ےن “ ےہ ۔ 
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ب ںیم یھت فـ اس ےک الؽ زپےت ڑگڑبا رک اگنںیہ ریھپی ںیھت ۔ دص رکش ہک فـ اقن

ںوؽ ںیہن د ھک اپای اھت ۔ اہدی اب زمے ےس وکؿ اھکراہ اھت ہكبج اس ےک ےئل اہیں 

انھٹیب احمؽ وہایگ اھت ۔ اےس اےنھٹ ےک رپ وتےتل د ھک رک اہدی ےن اس ےک اہھت ےس 

 ۔ وکؿ ینیھچ

 

 وہںیت ریمی مت طلغ ںیھت ، مت اقنب ںیم ںیہن اھکںیتکس ، فرہن مت اب کت اھک یکچ ”

ا؟ فہی ےن ونھبںی ایٹھک ےئک اےس داھکی“ رطح ۔   ۔ 

 

اہدی ےن اابثت ںیم رس الہای ۔ ا؟ فہی ےن اہھت ڑباھ رک اس ےس “ جنلیچ رکرےہ وہ ؟  ”

 ۔ وکؿ یل
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فـ رکسماٹہ دابات اھٹ “ اجؤ اکی افر ےل رک آف دےتھکی ںیہ ےلہپ وکؿ اھکات ےہ ۔  ”

فاسپ آای وت ا؟ فہی درتخ ےک اپس ڑھکی یھت ۔ فـ اس ڑھکا وہا ۔ وھتڑی دری دعب فـ 

 ۔ ےک رفربف آؿ ڑھکا وہا

فـ زمدی دف وکؿ الای اھت ۔ ا؟ فہی ےن رظنفں یہ رظنفں ںیم دفرسی وکؿ ےک ابتب 

 ۔ وپاھچ

 

ا؟ فہی ےن “ مت ےس آ ے ںیہن ڑبانھ اچاتہ یسک وز  اعمےلم ںیم ، ہی اہمتری ۔  ”

 ۔  ااترارکسماٹہ دابیئ ۔ رھپ وکؿ اک ررپی

 

اس ےن وچبں یک رطح اہدی ےک دفونں “ مت اےسی اسےنم ڑھکے وہ ریمے ۔  ”

ابزف ۔ ا رک اےس اےنپ اسےنم ڑھکا ایک ۔ رھپ زمے ےس اقنب وھٹڑی رپ اکٹ رک دفونں 

 ۔ اہوھتں ےس آرکسئمی اھکےن یگل
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ابمل رظنم اب ھچک اےسی اھت ہک اس ےک ےھچیپ افر ابںیئ اجبن دویار یھت ، داںیئ رطػ 

 ۔۔۔ درتخ اھت افر اسےنم اہدی ڑھکا اھت یسک احمظف یک رطح

فـ رپوکسؿ یس آرکسئمی اھک ریہ یھت اےس اہدی ےس انتیج اھت ، افر اہدی یکٹکٹ ابدنےھ 

اےس د ھک راہ اھت ۔ اہھت ںیم وموجد آرکسئمی ےنلھگپ یگل یھت رگم اس اک دایھؿ اسےنم 

 ۔ ڑھکی اینپ ویبی رپ اھت

ر ےس ااسحس ےن اس ےک رگد اصحر اقمئ ایک اھت ، یسک اک احمظف اننب اکی بیجع وخوگشا

 ۔ اانت ااھچ ااسحس دؽ ںیم ااجرگ رکات ےہ اےس آج اتپ الچ اھت

فـ وج ہہک راہ اھت اہدی وک زسم اہدی ےس تبحم وہےن یگل یھت ، اس ےک ارد رگد اک 

 ال وہات رظنم اتب راہ اھت ہک اہدی وک زسم اہدی ےس تبحم وہیئگ

 

 !! ۔۔۔  یھتده

 

 ، ہی ںیتبحم ، ہی انعںیتی

 ، ہی ّرسمںیت ، ریتے ؟ ؾ ںیہ
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 ریمے مہ مدؾ۔۔ ریمے مہ ںیشن

 ہی رافںیتق ریتے ؟ ؾ ںیہ

 یھبک دشمگہ ،یھبک رفربف

 یھبک آہنیئ ، یھبک سکع وت

 ریمے مہ ونا ریمی وخاںیشہ

 ریمی ںیتبحص ریتے ؟ ؾ ںیہ

 یھبک ہی یسنہ ، یھبک ہی یمن

یھبک رقںیتب یھبک رںیشجن ،  

 ریمی زدنیگ یک ںیسح یھبس

 ہی ابعرںیت ریتے ؟ ؾ ںیہ

 ریتی ذات ےس ںیہ ڑجی وہیئ

 ریمی ںیتنم وز  داعںیئ وز 
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 ریمے دربلا ریمے قشع یک

 ۔۔۔۔ ہی ابعدںیت ریتے ؟ ؾ ںیہ

 

م

 

سی
ہ 

 !!۔۔ نم در قشع ابامش 

 ۔۔ ےھجم مت ےس تبحم وہیئگ ےہ

_________________________:- 

 

 

ومعمؽ ےک اطمقب زگرےن ےگل ےھت ، آہتسہ آہتسہ زدنیگ فاسپ اینپ  دؿ ف بش

رفش رپ ےنلچ یگل یھت ۔ وحیلی ںیم اب رھپ ےس فیہ ےہقہق وگےنجن ےگل ےھت ، 

رکسماوٹہں ےس رفنش وہیت وحیلی ںیم اکی ابر رھپ اموحؽ رپوکسؿ وہایگ ۔ اراغمؿ 
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ےتہک ںیہ ولگ ؛ اجےن  اغلری وک ایدفں ےک دنصفؼ ںیم دنب رکدای ایگ ۔ حیحص یہ وت

 ۔۔۔ فاولں ےک اسھت ےلچ ںیہن اجےت

آري  ؿ فاسپ اجاکچ اھت ، رعفـ ااحتم؟ ت یک فہج ےس رصمفػ وہیئگ ، ااسہم ےک وز  

ااحتمؿ رقبی رقبی ےھت ، ا؟ فہی وز  زپاھیئ ںیم وغشمؽ ریتہ اؿ بس ںیم 

ؽ ایل اھترصػ اہسین یھت وج افرغ ےھٹیب ےھٹیب گنت آیئگ یھت وت اس ےن نچک اھبنس  

 ۔۔۔

آج بج فـ ویوینریٹس ےس آیئ وت الفجن ںیم اسنخ ء افر لمحم وک ےھٹیب داھکی ۔ فـ 

رکسماےت وہےئ وخش دیل ےس اؿ ےس یلم ۔ وھتڑی دری اؿ ےک اپس ےنھٹیب ےک دعب 

فـ اےنپ رمکے ںیم اجےن ےک ےئل ایھٹ وت لمحم وز  اس ےک اسھت اھٹ یئگ ۔ رمکے 

ےن دفہٹپ ےلگ ںیم ڈاال وت لمحم رکسماٹہ دابےئ اےس د ھک  ںیم آرک ابعای ااتر رک اس

 ۔ ریہ یھت
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 ا؟ فہی ےن وکشمک اگنوہں ےس اےس داھکی رھپ اس ےک اپس آرک اس ےک ںوؽ ےچنیھک

 ۔

 

 “ ؟ اےسی ویکں د ھک ریہ وہ ”

 

لمحم یک ابت رپ ا؟ فہی “ د ھک ریہ وہں آپ دنہل نب رک ینتک ایپری ںیگل یگ ۔  ”

ےس داھکی ۔ یھبت رعفـ رمکے ںیم آیئ ۔ ینعم زیخی ےس رکسماےت ےن ؟ یھجمس ےس ا

 ۔ وہےئ اس ےن ےھچیپ ےس لمحم ےک اشونں رپ اہھت راھک اھت

 

 “ ؟ ایک بلطم ”
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بلطم ہی ہک ایپری اھبوز  اجؿ مہ آج آپ یک ریتصخ یک اترخی ےنیل آےئ ںیہ ۔  ”

ابےئ اس ےک ا؟ فہی یک آںیھکن ےبینیقی ےس یلیھپ ںیھت ، رعفـ رکسماٹہ د“ 

 ۔ اترثات د ھک ریہ یھت

 

افر زمے یک ابت ںیم اتبیت وہں ہک ےچین اترخی ےط وہیئگ ےہ ، اس ےنیہم یک  ”

اس ےن زمے ےس لمحم ےک اہھت رپ اتیل امری“ آرخی اترخی ۔۔   ۔ 

 

ابت ادوھری وھچڑ رک اس ےن رعفـ وک داھکی وت وکیئ اید “ اےسی ےسیک ااچکن ۔۔۔  ”

 “ ؟  اہدی امؿ اجےئ ںوایعد ےک ریغب” آای ۔ 

 

لمحم ےن اےس یلست دی“ اھبیئ وک آیب وخد انمںیل  ے آپ رپاشیؿ ہن وہں ۔  ”  ۔ 
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رعفـ ےن لمحم ےک اکؿ ںیم رسوگیش یک“ لمحم اس ےک ںوؽ دوھکی ۔  ”  ۔ 

 

لمحم یک ابت رپ اس “ آیپ اانت گنت ہن رکںی اھبوز  وک آپ اک فتق وز  آ؟  ےہ ۔  ”

اغبئ وہیئ یھت ۔ ا؟ فہی اب اتجیت رظنفں ےس اےس د ھک  ےک وبلں ےس رکسماٹہ

 ۔ ریہ یھت

 

اس ےن رمک رپ اہھت ابدنےھ“ د ھک ول لمحم ریمی وز  دنن ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اںیہن وھگریت فـ رمکے ےس لکن یئگ ، اس “ ااسی ھچک ںیہن وہےن فاال ااھچ ۔۔ !!  ”

ے یہ اہسین ادنر آیئ

 

کلن

 

ي
 ۔ ےک 
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 ںیم نب اسس ےک وہیئگ ایک رکفں یگ آپ ےک ریغب ۔ یب اامں بضغ وہایگ ، اہےئ ”

فـ ونصمیع آرگ  اہبیت اس ےس ٹپل یئگ یھت ۔ لمحم ےباسہتخ سنہ دی یھت“   ۔ 

 

اس “ وحہلص رکف وہب وحہلص رکف ، ںیہمت وز  اسھت ےل اجؤں یگ رکف ؟ ٹ ۔۔ !!  ”

 ۔ ےن اہسین یک ھٹیپ الہسےت وہےئ اہک

 

اس ےن رکسماٹہ “ حل ےہ اس اک ایک وہںو ؟ افر فـ وج آپ اک اٹیب بلطم اص ”

 ۔ دابےئ وپاھچ

 

فـ اکونں وک اہھت اگلیت “ ےٹف ہنم ۔۔۔ !! اصحل اھبیئ وک اٹیب انب دای وتہب ارفغتساہلل ۔  ”

ڈیب رپ ھٹیب یئگ ۔ لمحم اؿ دفونں ےک ڈراےم د ھک رک لسلسم یسنہ رفےنک یک وکشش 
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رج ےن اکی اولدایع اگنہ اؿ ںیم یھت ۔ ڑھکیک ےس اھجےتکن آیشت رگن ےک وس

 ۔۔ بس رپ ڈایل یھت

 

________________________:- 

 

فـ اڈٹسی لبیٹ رپ فلتخم ونسٹ الیھپےئ اھٹیب اھت بج اپس زپا ومابلئ جب ااھٹ ۔ ےمشچ 

 ۔ وک اتشگن اہشدت ےس ےھچیپ دےتلیکھ وہےئ اس ےن ومابلئ ااھٹ رک اکؿ ےس اگلای

 

رس ںیم وہےت درد یک فہج ےس اوگنےھٹ افر اتشگن  “السؾ وھپھپ ، یسیک ںیہ آپ ؟  ”

 ۔ اہشدت ےس ؟ ک یک افرپی ڈہی وک دابےت وہےئ اس ےن السؾ ایک

دفرسی رطػ ےس السؾ اک وجاب دےنی ےک دعب افر دنچ اِدرھ اُدرھ یک ابوتں ےک 

 ۔ دعب اسنخ ء اےنپ دمےع رپ آیئ ںیھت
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فایسپ ںیم اوز  اکیف  ایعد ںیہمت اوز  ےئگ رصػ اکی اسؽ وہا ےہ ، اہمتری ”

فتق ےہ ۔ مت اہدی وک اھجمسف فـ ابت امؿ ےل بس یک ۔ اوز  مہ ریتصخ رکدےتی ںیہ 

فـ ہہک ریہ ںیھت افر فـ نُس اھٹیب “ ، فہمیل مہ اہمتری وموجدیگ ںیم یہ رکںی  ے ۔ 

اںیہن نس راہ اھت ، اجؿ ےس ایپرے اھبیئ یک زدنیگ ےک اےنت وخوگشار ومعق رپ 

 ۔  اےس داکچھ دے ایگ اھتوموجد ہن وہ؟ 

 

فـ ادکیؾ وچاکن“ ایعد مت نس رےہ وہ ؟  ”  ۔ 

 

“ یج یج وھپھپ ںیم ابت رکات وہں اہدی ےس ۔۔ یج کیھٹ ےہ دخا احظف ۔۔  ”

ومابلئ زیم رپ رھک رک اس ےن رس اہوھتں ںیم رگاي   اھت ۔ درد یک فہج ےس اشیپین یک 

وسحمس وہیئ یھت رںیگ ارھبےن یگل ںیھت ، اےس اکیف یک ادش رضفرت  ۔۔ 
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_________________________:- 

 

رہگے وہےت ادنریھے ےن بج رات وہےن اک اغیپؾ دای وت فـ وسےن یک رغض ےس 

رتسب رپ ٹیل یئگ ۔ وہا ےن اچدن وک ڑھکیک ےس اھجےنکن اک مکح دای ، مکح اجب الےت اچدن ےن 

راھک ومابلئ ااھٹ رک فتق بج ڑھکیک ےس اھجاکن وت رظن اس رپ یکٹ وج اسڈیئ لبیٹ رپ 

د ھک ریہ یھت ۔ اس فتق رات ےک ایگرہ جب رےہ ےھت ، دنلؿ ںیم اس فتق اشؾ 

 ےک است جب رےہ وہےگن ۔ فـ اس فتق اےس اکؽ ںیہن رکیتكس یھت فـ عنم رکات اھت

 ۔

ر رٹ رگدؿ کت اےنپ افرپ ڈاےل فـ تھچ وک دےتھکی 
مف
ک

ابؽ وھکؽ رک ےیکت رپ ریھکبے 

ایئ یھت ۔ اہدی یک اشدی یک اترخی ےط وہیئگ یھت افر فـ ےبدح وہےئ اکلہ اس رکسم
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وخش یھت ، اہتبل ایعد یک ریغوموجدیگ اےس وھتڑا رپاشیؿ رکریہ یھت رگم اہدی یک 

 !! ۔۔۔ وخیش اس رپاشیین رپ اغبل آریہ یھت ۔ افر اکی ابر رھپ فـ اےس اید آای اھت

یس رپ یکٹ یھت ۔ فـ اےس داںیئ رطػ رکفٹ دبےنل رپ اس یک اگنہ اسےنم ریھک رک

 ۔ زربدیتس رکیس رپ اھٹب راہ اھت

 

فـ اےس اےنپ مدومں ںیم اتھٹیب د ھک رک “ آیب ایک رکرےہ ںیہ ںیم رکولں یگ ۔  ”

 ۔ رپاشیؿ وہیئ یھت

 

دیجنسیگ ےس ےتہک وہےئ فـ کھج رک اس “ اب اہمتری آفاز ہن آےئ لمحم ۔۔ !!  ”

دنےنھ اگلےک ےکلہ الگیب رگن ےک اجرگز ےک ےمست اب  ۔ 

 

فـ افخ وہیئ“ ےھجم ااھچ ںیہن اتگل بج آپ اےسی ےچین ےتھٹیب ںیہ ۔۔  ”  ۔ 
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فـ رکسماای اھت ۔ ڈیب رپ ٹیل رک اےس “ ےھجم ااھچ اتگل ےہ اہمتری راہ ںیم انھٹیب ۔۔۔  ”

 ۔۔ دےتھکی وہےئ فـ وز  رکسمایئ یھت دریھے ےس

 

رپ ھٹیب رک فـ اٹوگنں ےک رگد  ڈیب ےس کیٹ اگل رک ےچین ڈنھٹے خی رفش“ آیب ۔۔  ”

 ۔ اصحر اقمئ ےئک ڑھکیک ےس رظن آےت اچدن وک کت ریہ یھت

 

اس ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس دےتھکی وہےئ اس یک اکپر رپ کیب اہک “ اجمن ۔۔  ”

 ۔ اھت

 

فـ وھٹڑی ونٹھگں رپ اکٹےئ وپھچ ریہ یھت“ ینتک تبحم رکےت ںیہ ھجم ےس ؟  ”  ۔ 

 



Novelnagri 1305 

اس ےن مہبم اس رکسماےت وہےئ وپاھچ اھت“ ےہ ایک لمحم ؟  تبحم یک دقمار وہیت ”  

 ۔

 

اہں ؟ ں یھبت وت ولگ ےتہک ںیہ ںیم مت ےس تبحم رکات وہں ، ھچک ےتہک ںیہ ںیم مت  ”

ےس تہب زایدہ تبحم رکات وہں یھبک ےتہک ںیہ ںیم مت ےس تہب تہب تہب تبحم رکات 

اس “ ر زایدہ اک رفؼ ویکں ؟ وہں ؛ ارگ تبحم ںیم ؟ پ وتؽ ںیہن وہیت وت ہی تہب اف

ےک وساؽ رپ ایعد ےن رہگی وہیت رکسماٹہ ےک اسھت اس اک رس اےنپ دنكےھ رپ 

 ۔ اکٹای اھت

 

ااھچ اتبؤ یھبک دنمسر ےک اپین یک دقمار اک ہتپ الچ ےہ ای رحصا ںیم رتی ےک زرفں  ”

سج دؿ ااسنؿ دنمسر ” اس ےن دریھے ےس یفن ںیم رس الہای ۔ “ یک دقمار اک ؟ 

ےک اپین افر رحصا ںیم رتی ےک ذرفں یک دقمار وک ولعمؾ رکےن ںیم اکایمب 
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وہےئگ اس دؿ ںیم ںیہمت اتبؤں ںو ہک ںیم لمحم آیدنی ےس ینتک تبحم رکات وہں ۔ 

لمحم الوجاب وہیئ یھت“   ۔ 

ںیم ںیہمت اینپ زدنیگ اتہک وہں ، مت ریمی اجمن وہ ؛ ایک وکیئ ااسنؿ اینپ اجؿ ےس  ”

فـ اس ےک وجاب رپ دنچ ےحمل رس ااھٹ رک “  ےس ایپر رکاتکس ےہ لمحم ؟ وز  زایدہ یسک

اےس دیتھکی ریہ یھت رھپ دریھے ےس فاسپ اس ےک دنكےھ رپ رس ر ےتھ وہےئ 

آںیھکن دنب رکیئگ یھت ۔ ڈیب رپ ٹیل رک اؿ دفونں وک دےتھکی وہےئ اس یک آھکن ےس 

ںوؽ رڑگا اھت ، اس ےک آیب وک  آرگ  رگ رک ےیکت ںیم زجب وہا اھت ۔ اس ےن وفرا اانپ

 ؟ اےس رفات د ھک رک فیلکت وہیت یھت ہی اجےتن وہےئ وز  فـ ےسیک رفیت

 

 “ ؟ اینت تبحم ویکں رکےت ںیہ آپ ھجم ےس آیب ”
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ےہ ہی  ااسنؿ اینپ آیت اجیت اسرگ ں ےس ایس ےئل تبحم رکات ےہ ویکہکن فـ اجاتن ”

م
 
ج
ی 

 !! ۔۔ اسںیسن یہ اےس زدنہ رےھک وہےئ ںیہ ؛ ریمی تبحم یک فہج وز  یہی ےہ 

“ 

 

اس ےن زیتی ےس رگےت آرگ فں وک اپھچےن ےک ےئل اانپ ابزف اینپ آوھکنں رپ راھک 

اھت ۔ ڑھکیک ےس اھجاتکن اچدن اداس وہا اھت ۔ وہا ےن اےس فاسپ آےن اک اغیپؾ دای ، فہ 

اسےنم ےس ٹہ ایگ رس اکھج رک ڑھکیک ےک  ۔۔ 

 

 ، راےطب ےلھب ہن وہں ، اچںیتہ وت ریتہ ںیہ

 ، درد ےک وتطس ےس ںیتبسن وت ریتہ ںیہ

 ، وھچڑ رک اجےن فاولں وک رفک وت ںیہن  ےتک

 ۔۔ دموتں رگم اؿ یک اعدںیت وت ریتہ ںیہ



Novelnagri 1308 

 

_________________________:- 

 

 ےک ےچین رھک رک دویار وک وھگر فـ ڈیب رکافؿ ےس کیٹ اگل رک اھٹیب دفونں ابزفں وک رس

راہ اھت ، د رگن یک دویار سج رپ ڈیتلھ اشؾ ےک رظنم یک گنٹنیپ یگل یھت ۔ ایسـ وہات 

 ۔۔۔ آامسؿ ، ڈفاتب وسرج ، ارھبات اچدن ، آیشت رگن اک آامسؿ ، د ابدؽ

 ۔۔ گنٹنیپ ےک ےچین ےھکل اافلظ

 ، مگ مص اس ڑھکا ےہ، وکیئ درفازۂ دؽ رپ

اک رظنم وت ، دؽ آفسی تہب ےہ اِس اشؾ  ۔۔ 

 !! ۔۔ اشؾ ریخب زدنیگ
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اس ےن ےباایتخر رظنںی ریھپی ںیھت ، ہی اس ادنےھ دگےھ ےک اکؾ ےھت ۔ اس 

اک ؟ ؾ ذنہ ںیم آےت یہ اہدی اک ومابلئ جب ااھٹ ۔ ارکسنی رپ ادناھ دگاھ اھکل اگمگج راہ 

ؿ ےس اگلایاھت ۔ اس ےن رہگی اسسن ےتیل وہےئ اکؽ ااھٹ رک ومابلئ اک  ۔ 

 

دیجنسیگ ےس ےتہک وہےئ “ ارگ ےھجم انمےن ےک ےئل اکؽ یک ےہ وت وفرا دنب رکدف ۔  ”

 ۔ اس ےن اپس راھک نشک اینپ وگد ںیم راھک

 

ومےٹ زایدہ ےنلیھپ یک رضفرت ںیہن ےہ وج ہہک ریہ ںیہ وھپھپ پچ اچپ فـ رکول  ”

اس ےن ایعد یک ابت نس رک آںیھکن امھگیئ ںیھت“ ۔   ۔ 

 

ےسی ےسیک یئھب ، اجرک اترخی وز  ےط رکدی ھجم ےس وپاھچ وز  ںیہن ۔۔ ںیم وکیئ ا ”

اشدی فادی ںیہن رکراہ ارگ اانت یہ وشؼ ےہ رکفاےن اک وت یلہپ رفتص ںیم اپاتسکؿ 
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اس ےن “ آف اہمتری وموجدیگ ںیم اشدی رکےن رپ ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ ۔ 

 ۔ الھجنھج رک اہک

 

رپیپز لچ رےہ ںیہ ، مت پچ اچپ اشدی رکف فہمیل بج ںیم  ریما آ؟  ؟ نکمم ےہ ”

ایعد ےن لح اکنال“ آفں ںو رھپ رکںی  ے ۔   ۔ 

 

ریما فہمیل اہمتری اشدی ” فـ ادکیؾ دیساھ وہرک اھٹیب ۔“ اکی فدعـ رکف رھپ ۔  ”

 “ ۔ فاےل دؿ وہںو

 

امرٹیک وضفؽ وکباس ہن رکف زایدہ ےنلیھپ یک رضفرت ںیہن ےہ ، پچ اچپ حبص  ”

اہدی ےن اس یک ابت نس “ اجؤ افر ریشفاین ےتیل وہےئ الویئ ےھجم داھکف  ے ےھجمس ؟ 

 ۔ رک اربف ااھٹیئ
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 “ ؟ ڑبا ںیم وہں ہک مت ”

 

اس ےن رہگی اسسن ےل رک اہک اھت“ اکی دؿ ےس وکیئ رفؼ ںیہن زپات اہدی ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن “  ۔۔ ریما اکنح زپوھاےت وہےئ وت ہی ابت تہب امہ یھت اہمترے ےئل ”

 ۔ داتن اچکچک رک اہک

 

اب ںیہن ےہ ، ںیم وفؿ رھک راہ وہں رپیپ یک ایتری رکین ےہ ۔ وھپھپ ےس ہہک  ”

 “ ۔ دفں ںو اہدی امؿ ایگ ےہ ۔ لمحم اک ایخؽ رانھک ، اباب اک افر اانپ وز 
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رگم اس یک ابت ےنس انب اکؽ اکٹ دی یئگ یھت ۔ فـ “ روک روک ابت ونس ۔۔۔  ”

وک وھگر رک رہ ایگومابلئ   ۔ 

 

زری بل ڑبڑباےت وہےئ فـ ڈیب ےس ارتا ۔ فـ اسنخ ء وک اکؽ رکےن “ ادناھ دگاھ ۔۔  ”

 انبین 

 

 

 

 

فاال اھت وت اس یک اکؽ ےس ےلہپ اہدی وک اسنخ ء ےک رمکے ںیم اینپ وموجدیگ ي

 ۔۔۔ یھت ، فـ یسک رپ رھبفہس ںیہن رکاتکس اھت یف ااحلؽ

 

_________________________:- 

 

رہگے وہےت ادنریھے ےک اسھت اچدن یک کمچ وز  ڑبھ ریہ یھت ۔ رفنش اچدن وک 

ےتكت وہےئ فـ ڑیسویھں رپ اھٹیب اھت ، رالفئ ونٹھگں رپ اکٹ رک ڑھکی رکےک ریھک وہیئ 

یھت ۔ اخیل اخیل یس رظنفں ےس اچدن وک ےتكت وہےئ اےس یسک ےک مدومں یک اچپ 
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 اھٹیب ۔ رگؾ رگؾ اچےئ اک پک اس یک رطػ انسیئ دی ۔ وکیئ اس ےک ربارب ںیم آرک

 ۔ ڑباھای

 

آري  ؿ ےن رکسماےت وہےئ اچےئ اک پک “ اجےنگ ےک ےئل اچےئ رضفری ےہ ۔  ”

 ۔ اس ےس ایل

 

اس ےن اچےئ ےک پک ےس اڑیت “ ےھجم اچےئ یپ رک وز  دنین آاجیت ےہ اسحےن ۔  ”

 ۔ اھبپ رپ ایلگن ریھپےت وہےئ اہک

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ ںیہن زپات ۔ اہں دگوھں وک وکیئ رفؼ  ”  ۔ 
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رٹگننی اک آرخی دؿ اکیف اکھت دےنی فاال اھت ، حبص مہ بس وک السیم شیپ یک اجےئ یگ  ”

آري  ؿ ےن رکسماےت “ ۔ یئک ونوجاؿ دونمشں ےس ڑلےن ےک ےئل ایتر وہےئگ ںیہ ۔ 

 ۔ وہےئ اہک

 

“  ںیجیھب ۔ ںیم آرسیفز ےس دروخاتس رکفں ںو مہ دفونں وک رہ نشم رپ اسھت ”

 ۔ اسحؿ  ےن رگؾ رگؾ اچےئ اک وک وبلں ےس اگلای

 

رہشایر یک آفاز رپ دفونں ےن رظنںی ااھٹ رک رس ات ریپ اےس داھکی“ افر ںیم ؟  ”  ۔ 

 

آري  ؿ ےن وز  اچےئ اک پک “ ةکب ںیم ےس ڈہی ہشیمہ اکنؽ دی اجیت ےہ ۔  ”

 ۔ وبلں ےس اگلای
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اس ےن “ اچہ رک وز  ںیہن اکنؽ اپؤ  ے ۔ ںیم رمیغ نب اجؤں ںو مت ولگ ےھجم  ”

 ۔ ہنیس اتؿ رک اہک

 

اسحؿ ےن اےس االطع “ اہمتری االطع ےک ےئل رعض ےہ مت رماغ نب  ےتک وہ ۔  ”

 ۔ دی

 

آري  ؿ افر اسحؿ ےن ینعم زیخ “ مت ولوگں ےک ےئل ںیم رمیغ وز  نب اجؤں ںو ۔  ”

ےک پک ڑیسویھں  رظنفں ےس اکی دفرسے وک داھکی رھپ رس الہےت وہےئ اچےئ

 ۔ رپ رھک رک اھٹ ڑھکے وہےئ

 

فـ دفونں اس ےک رفربف آرک ڑھکے وہےئ ۔ رہشي  ر ےن “ نب ےک داھکف اب ۔  ”

 ۔ اکی مدؾ ےھچیپ ےتٹہ وہےئ اؿ دفونں وک داھکی
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ـ آںیھکن دنب ےئک “ آوتل الجؽ وت آیئ الب وک اٹؽ وت ، آوتل الجؽ وت آیئ الب وک اٹؽ وت ۔  ” ف

 اگل ۔ فـ اکی اکی مدؾ ےھچیپ ٹہ راہ اھت ، فـ دفونں اکی اکی دلجی دلجی زپےنھ

 ۔ مدؾ آ ے ڑبھ رےہ ےھت

 

اس ےن وھتک ےتلگن وہےئ رمح بلط رظنفں ےس “ دوھکی ایر ںیہ ؟ ں مہ وت ۔۔  ”

 ۔ دفونں وک داھکی

 

آري  ؿ رکسماای“ ںیہن ، مہ اہمترے ایر ںیہن ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

فـ اھبےنگ ےک ےئل رپ وتےنل اگل“ یک مسق ۔ دوھکی مت ولوگں وک اہمترے رسفں  ”  ۔ 
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  ۔۔ !!  ”

 

ڈ

 

 کٹ
ٹ  
چ
آري  ؿ ےن اکی مدؾ آ ے ڑبه ي   ۔ رہشایر وفرا ٹلپ رک اھبںو “ مسق ر

 ۔ اھت ، فـ دفونں وز  اس ےک ےھچیپ ےکپل ےھت

 

 ؟ اہکں ےئگ فـ ایر رپاےن ”

اھت ۔ وپری وقت ےس وہا ںیم الھچ رک فـ الچای “ ںیم ، آرایےن افر اسحےن ۔۔۔ 

آري  ؿ افر اسحؿ وز  اس ےک ےھچیپ اےلھچ ےھت ۔ زنیم رپ مدؾ ر ےتھ یہ ہ رھپ ےس 

 ۔ اھبںو اھت

 

فہ دفونں الچےت وہےئ اس ےک ےھچیپ اھب ے ےھت ۔ “ اسےل آج وت چب رک داھک ۔  ”

ـ ابدولں ںیم رھگا اچدن مہبم اس رکسماےت وہےئ اںیہن د ھک راہ اھت  ۔ ایس

 ؟ اہکں ےئگ فـ ایر رپاےن

 ۔۔ ںیم ، آرایےن افر اسحےن
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 ( رعفہب اغلری )

 

وہا دفیتس ےک تیگ ںویت اؿ ےک ےھچیپ راصقں ںیھت ، رہگی رات زمدی رہگی وہریہ 

 !!! ۔۔۔ یھت ۔ ایسـ ابدولں ںیم اتکمچ اچدن افر فـ نیت ایر

 

_________________________:- 

 

وک اگجای ۔ وحیلی اکی یبمل رات زگرےن ےک دعب رفنش حبص ےن وسےئ وہےئ ولوگں 

ںیم آج لک اشدی یک ایترایں رعفج رپ ںیھت ، ا؟ فہی ےک اسھت یہ اہسین وک رتصخ 

رکےن اک وز  ہلصیف ایک ایگ اھت ۔ اراغمؿ وک اس داین ےس ےئگ اکی امہ وہےن فاال اھت ، 

اؿ ےک ریغب اشدی یک ایترایں رکےت وہےئ ارثک بس ےک دؽ وبلھج افر آںیھکن 
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 رھپ اےھچ فتق یک ادیم رپ اقمئ رےتہ وہےئ رھپ ےس بس اےنپ من وہاجیت ںیھت رگم

 ۔ دولں وک اھبنسےتل وہےئ آرگ  اصػ رکےت ےھت

آج حبص یہ لمحم وحیلی چنہپ یئگ یھت ، ارادـ اؿ بس ےک اسھت اشگنپ رپ اجےن اک اھت 

۔ ےلہپ ہی اکؾ فـ ایعد افر اہدی ےک اسھت رکیت یھت ، اب اس یک ریغوموجدیگ ںیم فـ 

آیئگ یھت ۔ فـ بس امؽ اجےن ےک ےئل ایتر وہےت وہےئ ابوتں ںیم وغشمؽ  اہیں

 ۔ ںیھت ۔ لمحم ڈیب رپ آیتل اپیتل امر رک یھٹیب اؿ یک ابںیت نس ریہ یھت

ـ رٹافزر رپ د رکیت ےنہپ سج رپ ایسـ داھ ے ےس ڑکاھیئ یک یئگ یھت ، ایسـ یہ  ایس

رہ اسپ  ڑلیک وہےن ےک ابفوجد دفہٹپ اشےن رپ اکٹےئ ابولں یک وپین ابدنےھ فـ دنپ

اینپ وصعمتیم یک فہج ےس آھٹ ای دس اسپ  یچب  یتگ یھت ۔ اب وز  اےس دےتھکی 

 ۔ وہےئ ا؟ فہی وک اس یک وصعمتیم رپ ایپر آای اھت

 

اس ےن ڈبك یک رطػ اجےت وہےئ اےس آفاز دی“ لمحم ۔۔ !!  ”  ۔ 
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اس ےن اگنوہں اک رخ ا؟ فہی یک رطػ ایک“ یج اھبوز  ۔  ”  ۔ 

 

اس ےک وپےنھچ رپ لمحم رکسمادی“ ایسہ ای د ؟  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن رگدؿ رتیھچ ےئک اےس داھکی رھپ رکسماےت وہےئ ڈبك ےس “ رسیئم ۔  ”

ےکلہ رسیئم رگن یک اشؽ اکنؽ رک اس ےک اپس آیئ ۔ اشؽ وک وھکؽ رک رک اس ےک 

 ۔ اشونں رپ الیھپای

 

لمحم ےن رکسماےت وہےئ اشؽ وک داھکی“  ۔ ارگ مت ہی ونہپ یگ وت ےھجم ااھچ ےگل ںو ”  ۔ 
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ا؟ فہی ےن رکسماٹہ وبلں رپ رفےتک وہےئ اقنب “ ےھجم اھبنسےنل ںیہن آیت ۔  ”

 ۔ اگلیت رعفـ وک داھکی

 

رعفـ ےہ ؟ ں اس اکؾ ےک ےئل اہمترے ےھچیپ ےھچیپ اہمتری اشؽ ےئل رھپے یگ ۔  ”

رعفـ ےن وجااب اےس وھگری ےس ونازا“   ۔ 

 

وز  مت وہ اہمترا رفض اتنب ےہ ہیڑبی اھب ”  “ ۔ 

 

ا؟ فہی ےن اشےن ااکچےئ“ اکی دؿ ےس وکیئ رفؼ ںیہن زپات ۔۔  ”  ۔ 

 

ایعد اہدی ےس اکی دؿ وھچاٹ ےہ رگم ںیم مت ےس دف اسؽ وھچیٹ وہں ، رفؼ زپات  ”

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ ےہ ۔   ۔ 



Novelnagri 1322 

 

رھپ تسس رفی ےس ےتلچ رعفـ ےن ڑم رک اےس داھکی رھپ لمحم وک ۔ “ ںیہن زپات ۔  ”

وہےئ لمحم ےک اپس آیئ ۔ اس یک اشؽ ااھٹیئ افر امکؽ اہمرت ےس اےس اشونں 

ےک رگد الیھپ رک ٹیس ایک ۔ اقنب وھٹڑی رپ اکٹےئ فـ اب اتجیت رظنفں ےس ا؟ فہی وک 

 ۔ د ھک ریہ یھت

 

 “ ۔ ام؟  ہک ھجم ےس اانپ اجحب ںیہن اتنب ، رگم ہی اکؾ آات ےہ ”

 

؟  دنب رکف افر ولچ ۔ ےلہپ یہ دری وہیئگ ےہ امؽ ںیم وز  ےٹنھگ اگلف  ے اب مت ولگ ڑل ”

ااملس ےن اؿ یک لسلسم ثحب ےس ڑچ رک اہک“ ۔   ۔ 

 

رعفـ ےن داتن اکنےل“ اھکےن ںیم دنپرـ سیب ٹنم ےتگل ںیہ سب ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ مت فاہں اھکےن اجریہ وہ ”

 

اس ےن دنكےھ “ ےہ ۔  اہں ، اشگنپ فاگنپ ھجم ےس ںیہن وہیت اامں اک اکؾ ”

 ۔ ااکچےئ ، رھپ لمحم وک داھکی وج یسنہ رفےنک یک وکشش ںیم یھت

 

رعفـ ےک وپےنھچ رپ اس ےن یفن ںیم رس “ مت ےس وز  ںیہن وہیت اشگنپ لمحم ؟  ”

 ۔ الہای

 

آیب ای اہدی اھبیئ رکےت ںیہ ہی اکؾ ریما ، ںیم اؿ ےک اسھت رصػ وھگےنم اجیت  ”

 “ ۔ وہں
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ا؟ فہی ےن رہگی اسسن یل“ اہکں سنھپ ایگ ےہ ۔  ےباچرہ ہچب ”  ۔ 

 

 “ ؟ وکؿ ”

 

لمحم سنہ دی یھت ۔ رعفـ ےن ہنم وسبر رک اےس “ ایعد یک ابت رکریہ وہں ۔  ”

 ۔ داھکی رھپ اھگنسر زیم یک رطػ ڑبیھ

 

اقنب وھٹڑی ےس ااھٹےت وہےئ اس “ ھچک زایدہ یہ ےباچرہ ےہ فـ اڑکف ۔۔۔ !!  ”

ااملس ےن نس یل یھت افر اب وکشمک اگنوہں ےس اےس یک ڑبڑباٹہ اپس ڑھکی 

 ۔ د ھک ریہ یھت

 

_________________________:- 
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ےلین آامسؿ رپ ریتےت ابدولں ےک اسےئ ےلت ڑھکے افےچن دروتخں ےک اپس ےس 

وک رگدؿ کت  زگرات وہا فـ رادہاری ںیم آای ۔ ایسـ زنیج رپ مہ رگن ٹکیج ےنہپ زپ

دنب ےئک ، یپ پیك یک دمد ےس رس ، اشیپین افر آوھکنں وک اپھچےئ فـ اب ٹفل ےک 

 ۔ ااظتنر ںیم ڑھکا اھت

اکی ٹنم دعب یہ ٹفل ےچین چنہپ یئگ یھت ، رسیئم رگن اک ولےہ اک درفازـ الھک ، ادنر 

اک اکی یچب ےک اسھت  ونوجاؿ رغمیب ڑلیک افر اسھت یہ وھبرے ابولں فاال اکی ڑل

ڑھکا اھت ۔ فـ یسک وک دےھکی انب ادنر دالخ وہا ، ولےہ اک رسیئم درفازـ دنب وہا ، ٹفل اب 

دفرسی زنمؽ رپ اجریہ یھت ۔ زنمؽ رپ چنہپ رک درفازـ الھک افر فـ ابرہ لکن ایگ ۔ اہھت 

زنیج یک ةیجں ںیم ڈاےل فـ رادہاری ںیم اتلچ وہا ابںیئ رطػ ڑمایگ ۔ اطقر ںیم 

 ےس اس ےن ےلہپ رمکے اک ابدایم رگن اک درفازـ اٹھکٹھکای ۔ ادنر وموجد رمکفں ںیم

ےس تبثم وجاب آےن رپ فـ درفازـ وھکؽ رک ادنر آای ۔ د اجرگز ںیم ر دی اپؤں 
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د امرلب رپ رےک ۔ درفازـ دنب رکےک اس ےن ڑم رک رس ااھٹای ۔ لبیٹ رپ اھٹیب 

 ۔ ونوجاؿ ڑلاک اےس د ھک رک رکسمادای

 

اس ےن داںیئ اربف ااھٹےت وہےئ اشےن ااکچدےئ“ ی ۔۔۔ !! ایعد آیدن ”  ۔ 

 

راگنك رئیچ رپ ےھٹیب رمع ےن ےشیش یک زیم ےک رگد ریھک رکیس یک رطػ “ آف وھٹیب ۔  ”

 ۔ ااشرہ ایک

 

اس ےن “ ںیم اچاتہ وہں ہک آپ ےھجم اےنپ اکی رمضی یک رطح رٹٹی رکںی ۔  ”

داایں ابزف اےنپ ےنٹھگ رپ رھک رک اہکرکیس رپ ھٹیب رک ابایں ابزف زیم رپ ہكبج   ۔ 
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ںیم ولوگں ےس اکی ڈارٹک یک رطح ںیہن ا ات رٹسم آیدنی ! ولوگں وک اکی  ”

رمع ےن رکیس ےس “ دفتس اچےئہ وہات ےہ ںیم اکی دفتس نب اجات وہں سب ۔ 

 ۔ کیٹ اگلےت وہےئ اہک

 

۔ رمع اس ےن دنكےھ ااکچدےئ “ کیھٹ ےہ رھپ اکی دفتس یک رطح یہ یہس ۔  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ آ ے وہا

 

 “ ؟ اھکےن ںیم ایک دنسپ ےہ ”

 

 “ ۔۔ امر ”

 

 “ ؟ ےنیپ ںیم ”
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 “ ۔۔ یخلت ”

 

 “ ؟ ےنہس ںیم ”

 

 “ ۔۔ درد ”

 

رمع ےن رکسماٹہ “ تہب ایھچ دنسپ ےہ ، ولچ اب ااسنونں فاےل وجاب دف ۔  ”

ایک دنسپ رکےت وہ اھکےن ںیم” دابیئ ۔   “ ؟ 

 



Novelnagri 1329 

ےک اسھت اکیل وسمر یک داؽ اسھت یہ رہی رموچں اک ااچر ،  اےلب وہےئ اچفولں ”

و ۔۔ !!  ّ

 

رمع ےن اتسیشئ رظنفں ےس اےس داھکی“ ےھٹیم ںیم نسیب اک ولحـ ، ےنیپ ںیم س  

 ۔

 

ولہپاؿ ویکں ںیہن ےنب” فـ رکسماای ۔ “ اخیص دیسی دنسپ ےہ ۔  ”  “ ؟ 

 

اےنپ امومں وک وپری وشؼ اھت ، نپچب ںیم اکی ابر ولہپاؿ ےننب یک وکشش ںیم  ”

وقت ےس داکھ دے دای اھت افر وجااب ےنلم فاال ز؟ ےٹ دار ڑپھت اسرے وشؼ اکنؽ ایگ 

اس ےن رہگی اسسن ےل رک یپ پیك زیم رپ “ اھت ، یھبت سب ااسنؿ ےننب اک دہع رکایل ۔ 

 ۔ ریھک

 

رمع سسجت ےس آ ے وہا“ دپسچل ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ ریمے اپس ویکں آےئ وہ ”

 

 وہں اباب ےھجم نپچب ںیم اکی اسٹاکرٹٹس ےک اپس ویکں ےل رک ےئگ اجانن اچاتہ ”

فـ یلین “ ےھت ؟ آرخ ااسی ایک ےہ اہیں وج فہ ےھجم دبےنل ےک ےئل اہیں الےئ ےھت ۔ 

آںیھکن ڑیکسے وپھچ راہ اھت ۔ رمع اکی ےحمل ےک ےئل راک اھت ۔ فـ اسےنم ےھٹیب ڑلےک 

 فایعق دپسچل اھت ، فلتخم اس ۔۔ رگم دنب اتکب وک اجچن راہ اھت افر فـ ڑلاک اےس ۔ ہی ڑلاک

سج اک رسفرؼ وز  اپھچ وہا اھت ۔ اےس اجےنن فاےل اس ےک ابرے ںیم فیہ اجےتن 

 !! ۔۔۔ ےھت وج فـ اچاتہ اھت

 

ـ آںیھکن ڑیکسے اجیتچن اگنوہں ےس اےس ےتكت وہےئ وپھچ “ وت ایک اپای اہیں ؟  ” ف

دریھے ےس وھکےل رھپ آ ے وہا راہ اھت ۔ ایعد اس ےک وجاب رپ راک ، بل  ۔ 
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یہی ہک اہیں وموجد ولگ فیہ ےتنس ںیہ وج اںیہن اتبای اجےئ ، فیہ دےتھکی ںیہ وج  ”

اںیہن داھکای اجےئ ۔ فـ یھبک وز  ااسنؿ رپ ہی ابت آاکشر ںیہن وہےن دےتی ہک فـ 

 ںیہ اجےتن ںیہ اسےنم فاال دنبہ وھجٹ وبؽ راہ ےہ ؛ فـ وھجٹ وک وز  چس ھجمس رک ےتنس

ـ اکی ےحمل ےک ےئل راک رھپ رکیس رپ کیٹ اگلےت وہےئ دفابرـ وگای وہا ۔ “ ۔  ” ف

 وک اےنپ وھجٹ رپ نیقی اھت ، ویھت ےن وز  اےس وسحمس رکفاای ہک اےس 

 

 

ٹ ا  ریبن

ن

 س
ی لن
ا

اس ہک وھجٹ ےک چس وہےن رپ نیقی ےہ ۔ اہیں ےک ولگ رصػ ےتنس ںیہ ، چس وہ ای 

اس ےن اینپ ابت متخ یک ، رمع اکلہ اس “ ات ۔ وھجٹ اس ےس وکیئ رفؼ ںیہن زپ

 ۔ رکسمادای

 

 “ ؟ مت ےن اتکب زپھ یل ”
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اس ےن دنكےھ “ ےھجم اگل ےھجم زپینھ اچےئہ ۔ ” ایعد ےن رس الہای ۔ “ اویت ۔  ”

ااکچدےئ ۔ رمع اخومش راہ ، اشدی اس ےک وبےنل اک ااظتنر رکےن اگل ۔ ایعد ےن اےنپ 

مت ےن اہک اھت وج وبےتل ںیہن ںیہ فـ ”  دلج متخ رکدای ۔ بل وھکؽ رک اس ےک ااظتنر وک

رمع ےن رس الہدای“ ےتھکل ںیہ ، اس یک لیصفت اتبؤ  ے ؟   ۔ 

 

ااسنؿ رہ فتق ےنھکیس ےک  لم ںیم وہات ےہ ، ااسنؿ رہ زگرےت ےحمل ںیم ھچک ہن  ”

 ےہ ، ھچک ھکیس راہ وہات ےہ ایعد ۔۔ !! اکی فتق ااسی آات ےہ ااسنؿ ابلکل رھب اجات

بت ااسنؿ وک وبانل اچےئہ اتہک الخ اقمئ وہ ، ہگج ےنب ۔ ااسنؿ وک انھکل اچےئہ اتہک ذنہ 

افر دؽ دفونں رپ دابف ہن زپے رگم بج ااسنؿ اخومش راتہ ےہ وت ااسنؿ اس وبھج 

ےلت دب اجات ےہ ۔ ذجابت ، ااسحاست ااسنؿ یک وسچ ہی بس ااسنؿ وک اےنپ وبھج 

 ںیہ ۔ ااسنؿ ادنر ےس رماجات ےہ ۔ ایس ےئل وبال رکف ، فرہن ےلت داب رک ؟ اکرہ رکدےتی

اھکل رکف ۔ وسوچں وک اگلؾ ںیہن دے  ےتک مت ، رگم اؿ ےک وبھج وک دنكوھں ےس ااتر 
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اس ےن رہگی اسسن ےل رک ابت متخ یک ۔ ایعد اخومش راہ ےسیج “  ےتک وہ ۔۔۔ !! 

رک فـ وبےنل یک ایتری رکےن اگلھچک وسچ راہ وہ ۔ اینپ وسچ وک اافلظ اک ریپانہ انہپ   ۔ 

 

 “ ؟ وج ولگ ےتنس ںیہ ایک اںیہن وز  وکیئ ےننس فاال ا ات ےہ ”

 

فـ رکسمادای ۔ “ ابلکل ۔۔۔ ںیم بس یک اتنس وہں ، افر اب ںیہمت انس راہ وہں ۔  ”

ایعد دنچ ےحمل اےس داتھکی راہ رھپ رظنفں اک رخ اس ےک بقع ںیم ڑھکیک ےس رظن 

ایک آےت رظنم یک رطػ  ۔ 

ابرہ ربػ ابری وہریہ یھت ، ونجری ںیم دنلؿ د اچدر افڑھ ایل رکات اھت ، دروتخں 

رپ ربػ رگریہ یھت ، زبسہ پھچ ایگ اھت ۔ ڑسوکں یک ایسیہ د رگن ںیم ذجب 

 ۔۔ وہریہ یھت
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 ۔۔۔ افر رھپ آامسؿ وز  وت اانپ وبھج زنیم رپ لقتنم رکات ےہ ؟ ں ؛ ربس رک ای وٹٹ رک

!! 

 

_________________________:- 

 

فـ داںیئ اربف ااھٹ رک اس “ ںیہمت نیقی ےہ مت ہی رکول یگ ؟ رصػ دس ٹنم ںیم ؟  ”

ےس وپھچ راہ اھت ۔ اسےنم ڑھکی امعرت اؿ یک ااحتمؿ ںوہ یھت ، فلتخم رمالح ےس 

زگرےن ےک دعب امعرت ےس رقمر رکدـ فتق ںیم ابرہ آےن فاال ااسنؿ ااحتمؿ ںیم 

وہات اھت ۔ اس ےک اسےنم ڑھکی اقنب وپش ڑلیک ےن دس ٹنم ںیم امعرت اپس 

 !! ۔۔ ےس ابرہ ےنلکن اک اٹرٹگ راھک اھت ۔ فـ ریحاؿ اھت ےبدح ریحاؿ
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فـ ڑلیک “ ںیم ےن اہک ںیم رکولں یگ بلطم رکولں یگ ؛ مت فتق رپ دایھؿ دف ۔  ”

س یس یگل یھت ؛ ایک فـ اب ڑچ یئگ یھت ۔ اس یک زبس آںیھکن آري  ؿ ادمح وک امونس امون

 ؟ اس ڑلیک ےس ےلہپ لم اکچ اھت

 

کیب فتق فـ وسوچں وک ےتکٹھج وہےئ ہہک راہ “ مت تہب زایدہ وخد اامتعد وہریہ وہ ۔  ”

 ۔ اھت

 

اس ڑلیک ےن رخف ےس رس “ مت ےھجم تہب اکلہ ےل رےہ وہ رٹسم آري  ؿ ادمح ۔۔ !!  ”

 ۔ ااھٹای اھت ۔ آري  ؿ ےن دنكےھ ااکچدےئ
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“ فؿ ۔۔ !! ” اس ےن اکی رظن اسےنم ڑھکی ڑلیک وک داھکی ۔ “ ی ۔۔۔ وٹ ۔ رھت ”

فـ ڑلیک وپری راتفر ےس اھبیگ یھت ۔ فـ اب اہھت ںیم اھتیم ڑھگی وک د ھک راہ اھت ۔ اکی 

 !! ۔۔ ٹنم

اےس امعرت ےک ادنر ےس افرئگن یک آفاز انسیئ دی ، دف ٹنم وکیئ درفازـ لھک زفر 

اچر ڑھگی یک وسایئں زیتی ےس وھگؾ ریہ ںیھت ۔ فلتخم ےس دویار ےس اگل ۔ نیت 

ربونتں ےک رگےن یک آفاز آیئ افر رھپ اخومیش اھچیئگ ۔ ھچ ، است ، آھٹ ۔۔ ون 

ٹنم زگر ےکچ ےھت ۔ ادنر ےس وکیئ آفاز ںیہن آیئ ۔ اس ےن اگنہ ااھٹ رک اسےنم 

 فاہں ڑھکی امعرت وک داھکی ۔ اوصال اس فتق افرئگن یک آفازںی آین ںیھت رگم

 ؟ اخومیش یہ اخومیش یھت ۔ ایک فـ اہر یکچ یھت

ون ٹنم سیب ڈنكیسز ؛ ڑھکیک رپ یسک ےن زفر ےس ھچک امرا ، ہشیش انکچ وچر وہا ۔ اس ےن 

 ۔۔۔ رظن ااھٹ رک داھکی فاہں وکیئ ںیہن اھت ۔ ون ٹنم
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رگ این آفاز اس ےک بقع ےس آیئ یھت ۔ فـ وچکن “ ون ٹنم سیچپ ڈنكیس ۔۔ !!  ”

 ےس یلیھپ وھبری رک 

 

 

 

 

اٹلپ اھت ۔ اقنب ےس اھجںیتکن زبس آںیھکن اس یک ےبي

 ۔ آوھکنں وک د ھک رک رکسمایئ ںیھت

 

اس ےک بل ڑھپڑھپاےئ ےھت ۔ اس ڑلیک ےن اکی مدؾ آ ے ڑباھای ۔ “ ےسیک ؟  ”

 ۔ اہھت ڑباھ رک اس یک یپ پیك ااتر رک اےنپ رس رپ ریھک

 

 ۔  اکونں ںیم زپیرکسمایت آفاز اس ےک“ اےسی ۔۔۔ !!  ”

 

فـ ونھبںی ایٹھک ےئک وپھچ راہ اھت ۔ فـ ڑلیک دنچ ےحمل اےس دیتھکی ریہ “ وکؿ وہ مت ؟  ”

 ۔ رھپ دریھے ےس داںیئ اہھت ےس اقنب وھٹڑی رپ اکٹای
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لعشم اعمل اشہ !! رکلن بحم اعمل اشہ یک اولکیت یٹیب ۔۔ اپک فنط اک رغفر ، فنط  ”

 ےس دنلب وہا اھت ۔ آري  ؿ یکٹکٹ ابدنےھ اےس د ھک راہ اھت اس اک رس رخف“ یک احمظف ۔۔ !! 

، وھبری آںیھکن ریحت یک ااہتن یک فہج ےس یلیھپ وہیئ ںیھت ۔ لعشم ےن آ ے 

 ۔ وہرک اس ےک یکٹچ اجبیئ یھت ۔ فـ وہش ںیم آای

 

اس ےک امےھت رپ لب آےئ“ مت ۔۔ مت وت اھکلری ںیھت ؟ ں ؟  ”  ۔ 

 

فـ اب آري  ؿ یک یپ پیك ےک اسھت “  وہں ؟ ںیم ےن بک اہک ںیم اب ںیہن ”

 ۔ لیھک ریہ یھت

 

 “ !! ۔۔ مت ےن ہی وز  ںیہن اہک ہک مت وہ ”
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مت ےھجم رھپ ےس اکلہ ےل روہ ےہ وفیج ۔۔ !! ںیم کیب فتق اکی اھکلری افر اکی  ”

فـ اب اس یک یپ پیك اےنپ رس رپ اکٹ ریہ یھت“ احمظف وہں ۔   ۔ 

 

ریمی پیك فاسپ رکف ۔ رکلن ےن ےھجم رصػ ہی اہک اھت ہک ریخ مت وج وز  وہ ؛  ”

ںیہمت ہی امعرت داھکفں ، مت ےن د ھک یل اب ےھجم ریمی پیك دف افر اہجں ےس آیئ 

آري  ؿ ےن اس ےک رس ےس اینپ پیك ااھٹ رک اےنپ رس رپ اکٹیئ“ وہ فںیہ یلچ اجؤ ۔   ۔ 

 

“ یہ یٹیب وہں ۔۔ !!  زایدہ ےنلیھپ یک وکشش تم رکف ںیم اب وز  رکلن اعمل یک ”

 ۔ اس ےن پیك فاسپ ےنیل ےک ےئل اہھت ڑباھای وج آري  ؿ ےن چیب ںیم یہ رفک دای

 

اپتیت رکسماٹہ وبلں رپ الےت وہےئ “ رکلن وک اس ابت اک اوسفس وہںو ۔۔ !!  ”

 ۔ اس ےن لعشم اک اہھت اکٹھج
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لعشم ےن داتن ےسیپ“ افر اس داین وک اہمترے وہےن رپ ۔  ”  ۔ 

 

فـ اس یک رطػ اکھج ۔ لعشم ےن ومعق دےتھکی وہےئ اس “ اجاتن وہں ، افر ھچک ؟  ”

 ۔ یک پیك اکچ یل

 

اس یک یپ پیك رس رپ اکٹےت وہےئ اتجیت رظنفں ےس “ ںیہن اب مت اج ےتک وہ ۔  ”

 ۔ اےس دےتھکی وہےئ فـ ٹلپ یئگ

 

فـ الچای اھت“ ےہ ڑلیک ریمی پیك فاسپ رکف ۔  ”  ۔ 

 

فـ وز  الچیئ یھت“ یج ۔ وھبؽ اجؤ اےس وف ”  ۔ 
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 “ ؟ مت رکلن یک یٹیب وہ ای ڈاوک ”

 

فـ الرپفایہ ےس یتہک دفر اجےن یگل ۔ آري  ؿ اس ےک “ وج اہمترا اھنن دامغ امےن ۔  ”

 ۔ ےھچیپ اكپل

 

 “ !! ۔۔ ریمی پیك ےل رک اجےن فاولں وک اھک؟  مضہ ںیہن وہںو ”

 

دیتی وہںاہمتری داع ڈےب ںیم ڈاؽ رک ںیم ںیہمت فاسپ  ”  “ ۔ 

 

 “ !! ۔ سم لعشم اعمل اشہ ھجم ےس اگنپ تم ول ”
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اؿ دفونں یک آفازںی یکلہ وہیت اجریہ ںیھت ، “ رٹسم آري  ؿ ادمح داعفؿ وہاجؤ ۔  ”

فـ دفر اجریہ یھت اس یک پیك ےل رک ۔ فـ اےس رفانک اچاتہ اھت ویکہکن فـ پیك اولکیت 

 !! ۔۔ یھت ۔۔ آري  ؿ یک الڈیل

 

_________________________:- 

 

ـ ےن امؽ ںیم دالخ وہرک اگنںیہ “ رمہح یک یچب اوز  کت ںیہن آیئ ۔  ” رعف

 ۔ دفڑاےت وہےئ اہک

 

ا؟ فہی ےک ےنہک رپ فـ ونیتں ادنر یک “ ادنر ولچ آاجےئ یگ فـ وز  وھتڑی دری ںیم ۔  ”

رمہح افر دعس رطػ ڑبںیھ ۔ اوز  فـ دفرسی زنمؽ رپ یچنہپ یہ ںیھت ہک ےھچیپ ےس 

 ۔ وز  آےئگ ےھت
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اؿ ےک رقبی چنہپ رک رمہح ےن السؾ ایک ۔ دعس یک رظنںی بس “ االسلؾ مکیلع ۔  ”

ےس وہیت وہںیئ لمحم رپ یکٹ ںیھت ۔ رسیئم اشؽ اشونں ےک رگد افڑےھ ایسـ دفہٹپ 

رس رپ اکٹےئ فـ اےس د ھک رک ریغوسحمس رطےقی ےس رعفـ ےک رقبی وہیئ یھت ۔ 

ـ ےن رگدؿ رتیھچ رکےک اےس داھکی اھت سج ےک رہچے رپ وخػ ےک اترثات  رعف

ےھت ۔ دعس ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ یھت ؛ رعفـ ےن اس اک اہھت اےنپ 

 ۔۔۔ اہھت ںیم ےل رک اکلہ اس دابای اھت

 

اس ےن رمہح یک “ مت ولگ اشگنپ رکف ںیم بت کت ھچک اھک یپ رک آات وہں ۔  ”

ےت وہےئ اہکوھگری وک رظنادناز رک  ۔ 
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فـ “ ںیم وز  ولچں ؟ ” فـ اجےن اگل اھت بج رعفـ ےن اےس اکپرا ۔ “ دعس اھبیئ ۔  ”

 ۔ اکلہ اس رکسمادای

 

فـ لمحم اک اہھت ا؟ فہی وک ۔ اایت دعس ےک اسھت آ ے ڑبیھ یھت ۔ ھچک یہ “ آاجؤ ۔  ”

 یتلکن دری دعب فـ ےفیک ںیم ےھٹیب ےھت ۔ اس ےک آ ے اچےئ اک پک راھک اھت سج ےس

اھبپ یک فہج ےس ؟ ک رپ اکٹ ہمشچ ددنھال وہراہ اھت ۔ دعس رکیس ےس کیٹ اگلےئ 

ومابلئ رپ اگل وہا اھت ۔ فـ وھتڑی دری اخومیش ےس اےس دیتھکی ریہ رھپ اتشگن 

 ۔ اہشدت ےس زیم اک وک؟  اجبي   

 

 دعس ےن رظنںی ااھٹ رک اےس داھکی رھپ ومابلئ زیم رپ رھک رک اس یک“ اھبیئ ۔۔۔  ”

 ۔ رطػ وتمہج وہا
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 “ ۔۔۔ وہک ”

 

دعس ےن مک یمہف ےس اےس داھکی وج اب لیصفت اتبےن ےک ےئل “ آیئ امی وسری ۔  ”

اجیتن وہں لمحم اک اس رطح ڈر؟  آپ وک ربا اگل ۔ در ” اافلظ ڈوھڈن ریہ یھت ۔۔ 

“ الص اس دؿ اہدی اھبیئ ےن وج ابںیت ںیک افر ےسیج فـ اعدی ےک ےئل ۔۔ 

ںیم ہنم ےس لکن اجےن فاےل ؟ ؾ رپ اس ےن زابؿ داوتنں ںیم دابیئ ےباایتخری 

 ۔ دی یھت ۔ رعےص دعب یسک ےک ہنم ےس ہی ؟ ؾ نس رک فـ ےبنیچ وہا اھت

ج یک ۔ “ ایعد ۔۔  ”

صی 

 

ي

ےسیج فـ ایعد ےک ےئل اسحس ےہ وت اس اک ” اس ےن رک رک 

 “ ۔ ڈر؟  اتنب ےہ ۔ فـ وصعمؾ ےہ آپ ربا تم امےئن ںو

 

دعس یک یلست رپ اس ےن رہگی اسسن “  وسوچ رعفـ ںیم ھجمس اتکس وہں ۔ اانت تم ”

ےل رک اچےئ اک پک وبلں ےس اگلای ۔ اچےئ ےک پک ےس اڑیت اھبپ ےن اکی دؾ 
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 ال رکدای ، اس ےن ےبزاری ےس پک زیم رپ اخٹپ ۔ دعس اس یک رحتک رپ 

 

ےمشچ وک ده

 ڑلیک اس ےک اھبیئ یک ویبی وج رکسماٹہ دابایگ ۔ ایعد اس اک اھبیئ اھت افر اسےنم یھٹیب

 !! ۔۔ اب اس ےک ےئل وھچیٹ ونہبں یک رطح زعسی وہیئگ یھت

 

آپ اک افر اہدی ” فـ سسجت ےس آ ے وہیئ ۔ “ دعس اھبیئ اکی ابت وپوھچں ۔  ”

اس ےن وصعمتیم ےس ںیکلپ اکپھجںیئ“ اھبیئ اک ایک رہتش ےہ ؟   ۔ 

 

آںیھکن ڑیکس رک اےس داھکی دعس ےن“ ںیہمت اتگل ےہ ںیم اتبدفں ںو ؟  ”  ۔ 

 

فـ رکسمایئ“ یج اہں ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبر رک اےس داھکی“ طلغ اتگل ےہ پچ اچپ اچےئ ویپ ۔  ”  ۔ 
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وجاب ںیم ارگ فـ ” اھبیئ زیلپ ؟ ں ۔۔۔ ایعد وہات وت ںیم وخد اس ےس وپھچ  یتی )  ”

داتی وت ںیم ھچک ںیہن اڑکف ڑبے وہےن اک افدئہ ااھٹےت وہےئ اکؿ ےک ےچین دف اگل

اس ےن دؽ ںیم وساچ اھت ( نکیل اب فـ ںیہن ےہ یھبت ںیم آپ “ رکیتكس یھت ۔۔ 

ےس وپھچ ریہ وہں ۔ افر وکیئ ابت ہن اتبںیئ سب ہی اتبدںی آپ اہدی اھبیئ افر ایعد 

 “ ؟ ےک ایک ےتگل ںیہ

 

اچےئ  دعس ےن الرپفایہ ےس ےتہک وہےئ“ وفؿ رپ وپھچ انیل اس ےس اتبدے ںو ۔  ”

 ۔ اک وھگٹن رھبا

اس ےن داتن “ فـ ڑھکفس ریما اتگل یہ ایک ےہ وج اس ےس وفؿ رپ وپوھچں ؟  ” )

 ( ےسیپ ےھت
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 “ ۔۔ اھبیئ زیلپ ؟ ں ”

 

 “ ؟ ااھچ ےلہپ فدعـ رکف اس ےک دعب وکیئ وساؽ ںیہن وپوھچ یگ ”

 

فـ رکسمایئ ۔ دعس ےن رہگی اسسن یل“ اکپ فدعـ ۔  ”  ۔ 

 

 اٹیب ےہ افر ںیم اس ےک امومں اک اٹیب ؛ اہدی ایعد اک زکؿ ےہ وت ایعد فـ ریمی وھپھپ اک ”

اس ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ “ یک ةسن ےس فـ ریما وز  زکؿ ےہ ۔ 

 ۔ یھت ، اس ےئن ااشکنػ رپ رعفـ ریحت ےس دعس وک د ھک ریہ یھت

 

ؿ رکدے یگفہج وج وز  وہیگ ریمے امں ابپ ںیم ےس یسک اکی ےس ےھجم دبامگ ”  

 “ ۔
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اکونں ںیم اینپ “ آپ آج ےک دؿ اینپ ایم یک فہج ےس ڈرٹسب وہےت ںیہ ؟ ں ؟  ”

 ۔ یہ آفاز وگیجن وت فـ وچیکن

 

آپ اجےتن ںیہ آپ یک وھپھپ اہکں ںیہ ؟ ارگ آپ اجےتن ںیہ وت آپ ایعد وک اتب  ”

رپ ادرھ فـ الچ یہ وت ایھٹ یھت ۔ دعس ےن اس ےک ڑبیتھ آفاز “ ویکں ںیہن دےتی ؟ 

اّللّ اّللّ دعس اھبیئ آپ ایعد ” ادرھ داھکی اھت ، وکیئ اؿ یک رطػ وتمہج ںیہن اھت ۔ 

“ ےس ہی ابت ویکں اپھچ رےہ ںیہ فـ وت اینپ ایم یک فہج ےس اانت ڈرٹسب وہےت ںیہ ۔ 

 !! ۔۔ اس اک رد  لم یسک یھنن یچب اسیج اھت وصعمتیم ےس رھبوپر

 

دعس ےن اس اک فدعـ اےس “  ںیہن وپوھچ یگ ۔۔ !! مت ےن فدعـ ایک ےہ مت زمدی ھچک ”

 ۔ اید دالای
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“ آیئ امی اشڈک اھبیئ ؛ یھبک وساچ وز  ںیہن اھت ہک اعدی یک ایم بلطم ریمی ۔۔۔  ”

فـ اکی ےحمل ےک ےئل ریک ۔ دعس اس یک ادوھری ابت اک وہفمؾ ھجمس رک رکسماٹہ 

آپ اجےتن ںیہ فـ اہکں ںیہ  بلطم ریمی وز  ایم آپ یک وھپھپ ںیہ افر” داب ایگ ۔ 

اس ےن یگفخ ےس دعس وک داھکی اھت“ افر ہی ابت آپ اعدی ےس اپھچ رےہ ںیہ ۔   ۔ 

 

فـ وھپھپ وک ا؟  اتہک اھت” دعس ےک ےنہک رپ اس ےن ؟ یھجمس ےس اےس داھکی ۔ “ ا؟  ۔۔  ”  

 “ ۔

 

ایک فـ  ںیہ ںیہک ںیہ دعس اھبیئ ؟ مہ بس ” ۔  اس ےن زری بل درہاای اھت“ ا؟  ۔  ”

دعس ےن یفن ںیم رس الہای اھت ۔ فـ اس ےک اسےنم راز وھکؽ اکچ اھت اب “ ےک رقبی ؟ 

 ۔ اےس ابت ینٹیمس یھت
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فـ مہ بس ےس تہب دفر ںیہ ، اؿ اک افر اعدی اک انلم نکمم ںیہن ۔ مت ہی ابت یسک وک  ”

رعفـ ےن الچن وہٹن داوتنں ںیم “ وھچ یگ ۔ ںیہن اتبؤ یگ افر ہن اب زمدی ھچک وپ

 ۔ دابےئ اےس داھکی

 

“ اکی آرخی ابت ۔۔ فـ اعدی یک اشدی اک اجیتن ںیہ ؟ بلطم فـ ےھجم اجیتن ںیہ ؟  ”

اکی ےھنن ےچب یک رطح وخیش یک رقم رظن آیئ یھت اس ےک رہچے رپ ۔ دعس ےن 

 ۔ دریھے ےس یفن ںیم رس الہدای

 

 ےس یلیھپ “ ںیتن رعفـ ۔۔ !! فـ اعدی وک وز  ںیہن اج ”

 

 

 

 

اس یک آںیھکن ےبي

ںیھت ۔ دعس ےن اےس اب اخومش وہاجےن اک ااشرہ ایک اھت ۔ فـ یکٹکٹ ابدنےھ دعس وک 

 د ھک ریہ یھت افر دعس ۔۔ فـ اےنپ وھجٹ وبےنل رپ اےنپ ریمض وک اخومش رکفاراہ اھت

 ۔
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وگں اک وجہؾ ڑبھ راہ اھت ۔ ڑبےتھ ادنریھے ےک اسھت یہ ربیق  ونگ ےنکمچ ےگل ےھت ، ول

یکلہ یکلہ وہا ےک وھجےکن ڈنھٹے ابدولں ےس زگرےت وہےئ ڈنھٹ ڑباھ رےہ ےھت ۔ 

اچدن یک رسد رفینش رسدی ںیم زمدی ااضہف رکریہ یھت ، رات زگر ریہ یھت رہتف رہتف 

 !! ۔۔۔ دریھے دریھے

________________________:- 

 

 

 

ےس لکن رک ےفیک ریٹای یک رطػ ڑبھ راہ اھت ۔ اہھت فـ گیب اشےن رپ اکٹےئ ااحتمین اہؽ 

و ےس اینپ الؽ وہیت ؟ ک وک رڑگےت وہےئ فـ داؤد ےک رمہاہ مدؾ 

ن
 

ںیم ۔ اے ٹ

ـ اکی رظن ارد رگد  ڑباھ راہ اھت بج زنیج یک بیج ںیم وموجد ومابلئ رھترھتاای ۔ ف

 ہگج ڈااتل ومابلئ بیج ےس اکنؽ رک ےفیک ریٹای ںیم دالخ وہرک ےنھٹیب ےک ےئل
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ـ رس الہات زیم یک رطػ  ڈوھڈنےن اگل ۔ داؤد ےن اکی اخیل زیم یک رطػ ااشرہ ایک ، ف

ڑباھ ۔ رکیس چنیھک رک ےتھٹیب وہےئ اس ےن اکؽ ااھٹ یل ۔ ومابلئ یک رفنش ارکسنی رپ 

یسک امؽ اک رظنم اھت ، اسےنم ڑبا اس آہنیئ اھت سج ںیم فلتخم ریشفاوینں اک سکع داھکیئ 

فـ داؤد وک اکیف الےن اک ہہک رک ومابلئ یک رطػ وتمہج وہا دے راہ اھت ۔  ۔ 

 

زاکؾ زدہ یس دیمیھ آفاز ومابلئ ےک ذرےعی وکوسں دفر ینس یئگ“ االسلؾ مکیلع ۔  ”  

 ۔

 

اسھت یہ ارکسنی رپ اہدی اک رہچہ رظن آای“ فمکیلع االسلؾ ، آفاز وک ایک وہا ےہ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن “ اس اخبر وز  اھت اب رتہب وہں ۔  ھچک ںیہن زاکؾ وہایگ ےہ ، لک وھتڑا ”

و ےس ؟ ک رڑگےت وہےئ اہک

ن
 

 ۔ داںیئ اہھت ںیم ۔ اے ٹ
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فـ اکلہ اس “ رپیپز ےک دفراؿ امیبر وہےن فایل اعدت اب کت ربرقار ےہ اہمتری ۔  ”

ریخ ہی ںیم ویفس اھبیئ افر اؿ یک زفہج بلطم اہمتری وھپھپ ےک ” رکسمادای ۔ 

ؽ راہ وہں رگم وکیئ ریشفاین دنسپ ںیہن آریہ ، لکشمب  اسھت ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ
ُ
ےس ر

اہدی ےن وبےتل وہےئ کیب “ ہی نیت ھجمس ںیم آیئ ںیہ ۔ اب مت اتبؤ وکؿ یس ولں ؟ 

رمیکہ آؿ ایک ۔ ایعد ےن رظن ااھٹ رک اسےنم داھکی اہجں ےس داؤد دفونں اہوھتں ںیم 

 ۔ اچےئ ےک پک اھتےم آراہ اھت

 

“ یہ اکیف ےک نیت پک یپ ےکچ وہ اب اچےئ رپ اافتک رکف ۔ وسری رگم مت ےلہپ  ”

رکسماےت وہےئ اس ےک آ ے اچےئ اک پک راھک رھپ وخد وز  اسےنم ریھک رکیس رپ 

 ۔ ھٹیب ایگ
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ےکلہ وھبرے رگن یک ریشفاین سج رپ رہنسے رگن ےک “ ہی فایل دوھکی ۔  ”

 ؟ ک ڑیکسی یھت ۔ ومویتں ےس اکؾ وہا اھت ، ایعد ےن اےس دےتھکی یہ زاکؾ زدہ یس

 ۔ داؤد اس ےک اترثات رپ اکلہ اس رکسمادای اھت

د رگن یک اسدہ یس ریشفاین سج ےک اکرل رپ اکؾ وہا اھت افر اکرل ےس “ ہی فایل ؟  ”

 ۔ ےچین نٹب ےگل ےھت ۔ اس ےن آںیھکن امھگےت وہےئ یفن ںیم ےس الہدای

فـ اکی ابر رھپ ؟ ک ڑیکس راہ اھت“ہی ؟  ”  ۔ 

فـ ےبزاری ےس ارد رگد د ھک راہ اھت“ فایل ؟ ہی  ”  ۔ 

فـ ہنم انبےت وہےئ ؟ ک رڑگ راہ اھت“ ہی وت ایھچ ےہ ۔۔  ”  ۔ 

فـ اچےئ اک پک وبلں ےس اگلےئ داؤد ےک “ اب افلنئ رک دے اھبیئ اےس ۔  ”

 ۔ بقع ںیم رظن آےت ةلط ء وک د ھک راہ اھت
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 اہک ۔ رھپ ارد رگد ریھک اہدی ےن کھت رک“ اھبیئ ریمے اب وخد یہ اتبدے ۔  ”

اسری ریشفاوینں رپ رسرسی یس اگنہ دفڑاےت وہےئ رمیکـ اؿ یک رطػ ایک ۔ فـ اب 

 ۔ دیساھ وہرک اھٹیب ۔ اچےئ اک پک زیم رپ راھک

 

داؤد وز  اس یک دنسپ دےنھکی ےک “ اہدی فـ ۔۔ داںیئ رطػ دفرسے ربمن رپ ۔  ”

 ، ومابلئ اسڈیئ رپ راھک اھت ۔ وھتڑی ےئل آ ے وہا ۔ اہدی اب فـ ریشفاین نہپ راہ اھت

دری دعب ویفس رمیکـ اہدی یک رطػ ےئک ڑھکے ےھت ۔ ایسـ رگن یک ریشفاین سج 

رپ رہنسے رگن ےک ےھنن ومویتں ےس ےلگ افر ابزفں ےک فک یک ہگج رپ ابرکی 

افر سیفن اس اکؾ وہا اھت ۔ فـ اہدی وک د ھک رک رکسماای اھت ، یلین آوھکنں ںیم کمچ 

ی یھت ۔ دریھے ےس رکیس ےس کیٹ اگلےت وہےئ اس ےن وبلں وک شبنج دیارھب  

 ۔
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 ۔۔ !!  ”

 

ٹ کٹ
ف
ےفیک ریٹای یک الگس فازل ےس ابرہ اک رظنم داھکیئ دے راہ اھت ۔ زیت “ رپ

وہیت ربػ ابری یک فہج ےس ربػ ےس ڈےکھ درتخ ، اھچےت اہوھتں ںیم ےئل لہچ 

 !! ۔۔ مدیم رکےت ةلط ء افر وٹٹ رک رباتس آامسؿ

 

_________________________:- 

 

فـ وصےف رپ یھٹیب داںیئ اہھت ےس اچٹیلک اھکیت ابںیئ اہھت ےس ومابلئ “ ونس ۔  ”

یک ارکسنی رپ ےبزاری ےس اایلگنں الچ ریہ یھت بج ااسہم کسھک رک اس ےک 

 ۔ رقبی وہا

 

اس ےن رصمفػ ےس ادناز ںیم اہک“ اہں وبول ۔  ”  ۔ 
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” ااسہم ےک وساؽ رپ اس ےن مک یمہف ےس اےس داھکی ۔ “ مت ویکں ںیہن اجرںیہ ؟  ”

اس ےن “ بلطم ا؟ فہی افر اہسین ےک اسھت مت وز  داعفؿ وہاجف اےنپ رھگ ۔ 

 ۔ وصعمتیم ےس ںیکلپ اکپھجںیئ

 

اس ےن ومابلئ رھک رک ااسہم ےک اکؿ رمفڑے ےھت ۔ “ ومےٹ ذلیل ااسنؿ ۔  ”

یہ وہں ےھجمساہمترا ںیہن اھکریہ ںیم اےنپ ابپ اک اھک ر”   “ ۔ 

 

اس ےن الچےت وہےئ اانپ اکؿ اس یک “ ااھچ ااھچ اکؿ وت وھچڑف ابت ونس ریمی ۔  ”

ںیم سب ہی ہہک راہ اھت مت وز  یلچ اجؤ یگ وت اس رھگ ںیم ” تخس رگتف ےس ڑھچفاای ۔ 

ںیم االیک وہاگن ریمی داداریگی وہیگ ۔ بس ریمی ںینس  ے آےئ اہےئ وسچ رک یہ 

س ےن ےکسچ ےل ےل رک ےتہک وہےئ اینپ راؿ رپ اہھت امراا“ زمہ آایگ ۔   ۔ 
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ا؟ فہی افر اہسین اہیں ےس اجریہ ںیہ دفرسے رھگ ربق ںیم ںیہن ےھجمس مت ۔ اکی  ”

اس ےن رس ےتکٹھج “ اکؽ یک دری وہیگ اھبیگ اھبیگ آںیئ یگ زایدہ افیچن اڑاؿ ہن رھبف ۔ 

ر رک اےس داھکیوہےئ اچٹیلک وک داوتنں ےس اکاٹ ۔ ااسہم ےن ہنم وسب  ۔ 

 

زری بل ڑبڑباےت وہےئ فـ ےنیس رپ اہھت “ ےچب وک وخش ںیہن وہےن داتی وکیئ ۔  ”

 ۔ ابدنھ رک رس اکھج رک ھٹیب ایگ رھپ ھچک اید آےن رپ ادکیؾ رس ااھٹای

 

  یج بک آرےہ ںیہ ؟ اشدی فـ یہ ٹیسھگ رک ےل اجںیئ  ”

 

ڈ

 

 ٹ
ٹ ن
س
ہ 

اہمترے ڈرئی 

ـ ےن رگدؿ رتیھچ “ ںیہمت ۔  رک ےک اےس وھگری ےس ونازا رھپ اچٹیلک اک اخیل رعف

ررپی وصےف ےک دگے ںیم اسھپیت آیتل اپیتل امر رک ےتھٹیب وہےئ ہنم ااسہم یک 

 ۔ رطػ ایک
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ریمی ابت ونس ۔ مت بس ؟ ں ریمی اشدی ےک وخاب داھکی دنب یہ رکدف ۔ دوھکی  ”

ںو فاسپ آےن اب ایعد وک اوز  ےئگ رصػ اکی اسؽ وہا ےہ ، اکی اسؽ زمدی ےگل 

ںیم ۔ نکیل رھپ وز  وکیئ افدئہ ںیہن ےہ ویکہکن ریمے یب اڈی ںیم رھپ وز  دف اسؽ 

ابیق وہےگن ؛ یب اڈی ےک دعب ںیم وز  ایس یک رطح امی اڈی ےک ےئل دنلؿ اجؤں یگ رھپ 

ااسہم ےن ونھبںی ایٹھک رک ےک اےس “ زپھ زپھ رک رم اجؤں یگ ۔ الخص ۔۔۔ !! 

 ۔ داھکی

 

دسه  اجؤ مت ہی رمےن رماےن یک ابںیت ہن ایک رکف دفرسی ابت ہک یلہپ ابت  ”

ںیہمت ایلیک وک دنلؿ وکیئ ںیہن اجےن ںو افر رسیتی ابت وج بس ےس ےلہپ آیت ےہ 

ہک ارگ ایعد اھبیئ وجش ںیم آےئگ افر فاسپ آےت یہ ریتصخ اک ڈڈنھفرا ٹیپ دای وت ایک 

ھت ابدنےھ ۔ فـ ااسہم یک ابت رپ اس ےن ڑلااک وعروتں یک رطح رمک رپ اہ“ رکف یگ ؟ 

   وہےن یگل ںیھت ۔ اگنوہں ےک 

 

 
اکی ےحمل ےک ےئل ریک یھت ، دنکا ںی ےبرتی



Novelnagri 1361 

اسےنم یسک یک ہیبش ےن ریسبہ ڈاال اھت ۔ الچن وہٹن داوتنں ےس وہ ےت وہےئ اس ےن 

 ۔ وخد وک ؟ رلم رکےن یک وکشش یک رھپ اکایمیب ےتلم یہ وبےنل ےک ےئل بل وھکےل

 

الرپفایہ اظرہ “ ےسی ںیہن رکںی  ے افر ایک وز  وت عنم رکدفں یگ سب ۔۔ فـ ا ”

 ۔ رکےن ےک ےئل فـ ارد رگد دےنھکی یگل ۔ ااسہم ہنم رپ اہھت رھک رک سنہ دای اھت

 

فـ رگدؿ “ وبین ذرا لکش دوھکی اینپ افر ٹنم ںیم رکے ےس رکںی رپ آںیئگ مت ۔  ”

اےس داھکی وج اس ےک وھچےٹ مد رپ  رگاےئ سنہ راہ اھت ، رعفـ ےن داتن سیپ رک

 ۔ وچٹ رکایگ اھت

 

 “ ۔۔۔ زایدہ ےنلیھپ یک رضفرت ںیہن ےہ رصػ دف اچن یہ ڑبا وہا ےہ اہمترا مد ”
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ااھچ مد وھچڑف رگم ںیم ہی ” فـ رھپ ےس سنہ دای اھت ۔ “ رگم اہمترا وت فـ وز  ںیہن وہا ۔  ”

رکںی  ے افر رکںی  ے وز  وت ںیم  ابت ایعد اھبیئ وک رضفر اتبؤں ںو ۔ فـ اےسی ںیہن

” اس ےن لکشمب اینپ یسنہ رفےتک وہےئ رعفـ یک لقن ااتری ۔ “ عنم رکدفں یگ ۔ 

فـ رگدؿ رگا رک رھپ ےس ہہقہق اگل رک سنہ دای اھت“ مت مت عنم رکف یگ ۔   ۔ 

 

فـ دفونں اہوھتں ےس اس اک الگ داب “ ذلیل ااسنؿ مت وچب اب ریمے اہوھتں ےس ۔  ”

 ۔ فـ اس ےک اہھت اےنپ ےلگ ےس اٹہےن یک وکشش رکےت وہےئ وز  ریہ یھت

 ۔ لسلسم سنہ راہ اھت

ٹ ا ں ےنلیھک ںیم رصمفػ اھت
ھکل

 

ی

 ۔۔۔ ابرہ کلف رپ اتکمچ اچدن ایسـ وہےت ابدولں ےس ا

 

_________________________:- 
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ےک  زیم“ السؾ اچوچ ۔ ” فـ تسس رفی ےس اتلچ آسف اک درفازـ وھکؽ رک ادنر آای ۔ 

 ۔ اپر راگنك رئیچ رپ ےھٹیب احرث ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی وج اب رکیس رپ ھٹیب راہ اھت

 

فمکیلع االسلؾ ۔ آپ ےن ویکں فیلکت یک آےن یک ؟ ےھجم البےتیل ںیم احرض وہاجات ۔  ”

اسرا بلطم وت ںیہمت ” اہدی ےن اؿ ےک زنطہی اافلظ رپ ؟ یھجمس ےس اںیہن داھکی ۔ “ 

اھبیئ ےس اھت فـ ایگ وت ٹلپ رک ربخ وز  ںیہن وپیھچ اچوچ یک ہک زدنہ  سب اےنپ ؟ القئ

اوہنں ےن رس کٹھج رک اہک ۔ اہدی ےن ونھبںی ایٹھک رک ےک “ ںیہ ہک رم ےئگ ۔ 

 ۔ اںیہن داھکی

 

اس ےن آ ے وہرک دیجنسیگ “ ےنتک رفےپ اکوٹں آپ یک اس بیجع اگنٹکی ےک ؟  ”

 ۔ ےس وپاھچ
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احرث ےن اےس وھگرا سج اک اس رپ وکیئ “ ، ےبایح ںیم دیجنسـ وہں ۔  ےبرشؾ ”

 ۔ ارث ںیہن زپا

 

“ وھچڑںی ایر ایک رکںی  ے دیجنسہ وہرک ۔ دعف رکںی اےس ہی اتبںیئ ایک وہراہ ےہ ؟  ”

 ۔ احرث ےن ہنم وسبر رک اےس داھکی

 

فـ زری بل ڑبڑباےئ“ وہ وت مت وز  ایس ؟ القئ ےک اھبیئ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن اوسفس ےس رس الہای“ افر یطلغ ےس آپ اک اجیتھب وز  وہں ۔ یج  ”  ۔ 

 

اؿ ےک آںیھکن ڑیکس رک وپےنھچ رپ فـ ڑگڑباای“ اوسفس ےہ ںیہمت ؟  ”  ۔ 
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اس ےن رکیس ےس “ ںیہن ےھجم ویکں اوسفس وہ؟  ، ںیم وت اےسی یہ ہہک راہ اھت ۔  ”

 ۔ کیٹ اگلیئ ۔ احرث ےن رس الہدای

 

اس ےن اپس زپی ولسنیپں ےس ڑیھچ “ ت وہیئ آپ یک ؟ ادنےھ دگےھ ےس اب ”

 ۔ اھچڑ رکےت وہےئ وپاھچ

 

 “ ۔ اس ؟ القئ اک ؟ ؾ تم ول مت ریمے اسےنم ”

 

فـ رکسماای ۔ احرث سلک رک رہ ےئگ“ ؟ ؾ وت ایل وز  ںیہن ےہ ۔  ”  ۔ 

فـ دیجنسـ وہات آ ے وہا“ اب ایک ایک ےہ اس ےن ؟ ویکں ےصغ ںیم ںیہ ؟  ”  ۔ 
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 رکےن یک رضفرت ےہ الھب ؟ دس زگ یبمل زابؿ ےہ اہمتری رطح ۔ آج اےس ھچک ”

لک افرغ ںیہن وہں یسک اےھچ افڈل اہؤس ےک ابرے ںیم ولعمامت ایٹھک رکراہ وہں 

اہجں آپ اانپ ڑباھاپ وکسؿ ےس زگار ںیکس افر ںیم اینپ وجاین وکسؿ ےس رھگ ںیم ۔ 

ےن لکشمب رکسماٹہ دابیئ ۔ اوہنں ےن ایعد ےک ےہک ےئگ اافلظ درہاےئ ۔ اہدی “ 

ہی دف دؿ اک ڑلاک اب ےھجم ریمے رھگ ےس اکنےنل اک وسچ راہ ےہ ۔ ایک ھجمس راہ ےہ ” 

ریمے آ ے ےھچیپ وکیئ ںیہن ےہ ؟ ںیم وز  اینپ یٹیب افر وہب وک اےنپ اسھت ےل اجؤں 

اوہنں ےن رس اکٹھج“ ںو رےہ ہی االیک وکسؿ ےس ۔   ۔ 

 

اہدی ادکیؾ دیساھ وہےک اھٹیب“ وہب وک وز  ےل اجںیئ  ے ؟  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن آںیھکن “ اہں اظرہ ےہ ریمی وہب ےہ اس یک ھچک  یتگ ےہ ایک ؟  ”

 ۔ امھگںیئ
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اس ےن ومابلئ “ رںیک ںیم اس ےس وپھچ ولں اس یک ھچک  یتگ ےہ ہک ںیہن ۔  ”

 ۔ اکنےنل ےک ےئل زنیج یک بیج ںیم اہھت ڈاال وت ومابلئ دنارد

 

اس ےن رکیس “  ںوڑی ںیم وھبؽ آای وہں اوز  ےل رک آای ۔ اچوچ ںیم ومابلئ ”

 ۔ ےس اےتھٹ وہےئ اہک

 

 “ ۔ مت روک ںیم اعدؽ وک اتجیھب وہں ”

 

رکسماےت وہےئ ہہک رک فـ آسف اک درفازـ وھکؽ رک “ ںیہن ںیم ےل آؤں ںو ۔  ”

 ابرہ آای ۔ رادہاری  ےس زگرےت وہےئ اس ےن ارد رگد اگنںیہ دفڑاںیئ ۔ اےنپ اےنپ

اکومں ںیم وغشمؽ ارفاد ، فلتخم ونبیکں ںیم وموجد دجدی ونیشمں ےک آ ے ےھٹیب 
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رہچے رپ الب یک دیجنسیگ اقمئ ےئک اےنپ لبقتسم ےک ےئل رپاشیؿ ہی ولگ دؿ رات 

اےنپ ےئل تنحم رکےن فاولں ںیم ےس ےھت ۔ وسوچں وک ےتکٹھج وہےئ فـ اپرگنك 

اینپ ںوڑی ےک اپس آای ۔ درفازـ وھکؽ اریای ںیم آای ۔ فلتخم ںوڑویں ےس زگر رک فـ 

رک اس ےن کھج رک ڈشی وبرڈ ےس اانپ ومابلئ ااھٹ رھپ ںوڑی ےس رس اکنؽ رک دیساھ 

 ۔ ڑھکا وہا ۔ ںوڑی اک درفازـ دنب رک ےک فـ ےسیج یہ اٹلپ وت اسےنم دعس وک ڑھکا اپای

 ےک ےئل فـ ےنیس رپ اہھت ابدنےه دیجنسیگ ےس اےس د ھک راہ اھت ۔ اہدی ےن اکی ےحمل

 ۔ اےس داھکی رھپ اسڈیئ ےس ےنلکن اگل

 

دیجنسیگ ربرقار یھت“ ےھجم مت ےس ابت رکین ےہ ۔  ”  ۔ 

 

فـ ومابلئ زنیج یک بیج ںیم اڑس رک “ نکیل ےھجم مت ےس وکیئ ابت ںیہن رکین ۔  ”

 ۔ اجےن اگل
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دعس ےن اےس ینہک ےس ۔ ا رک رفاک“ ںیم ےن اہک ےھجم ابت رکین ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن داتن سیپ رک ےتہک وہےئ ٹلپ “ ےن اہک ےھجم وکیئ ابت ںیہن رکین ۔  ںیم ”

رک اکی زفر دار اکم دعس ےک ہنم رپ ردیس ایک اھت ۔ فـ ڑلڑھکا رک ےھچیپ وہا ۔ رس اکھج رک 

وہٹن ےک انکرے رپ اوگناھٹ راھک ، اکم اانت زفردار اھت ہک وہٹن ےک انکرے یک دلج 

ؿ رےنس اگل اھتٹھپ یکچ یھت افر اب فاہں ےس وخ  ۔ 

 

اہدی ےن اس یک یٹھپ دلج د ھک رک افصیئ دی ۔ دعس ےن “ افےک ہی ریغ ارادی اھت ۔  ”

 ۔ رس الہای

 

 “ ۔ اب مت ریغ ارادی وطر رپ ریمے اسھت ولچ  ے ، ےھجم ابت رکین ےہ مت ےس ”
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 “ ۔۔۔ ںیم ںیہک ںیہن اجراہ ”

 

 ارادی وطر رپ امرفں ںو ، کیھٹ ےہ رھپ ںیم اداھر اکچےت وہےئ ںیہمت وز  ریغ ”

ویں مہ ڑلںی  ے وپسیل آےئ یگ مہ لیج اجںیئ  ے رھپ فاہں ھٹیب رک آراؾ ےس 

دعس ےن اےس اس اک رفنش لبقتسم لیج یک ذنر وہےت وہےئ “ ابت رکںی  ے ۔ 

 ۔ داھکای ۔ اہدی ےن داتن سیپ رک اےس داھکی

 

وہافـ اس ےک اقملب آؿ ڑھکا “ وج ابت رکین ےہ  ںیہ رکف ۔  ”  ۔ 
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اہدی ےن کلپ کپھج رک اےس داھکی رھپ اینپ ںوڑی ےک ابٹن رپ “ ںیہک ھٹیب رک ؟  ”

ڑچھ رک ھٹیب ایگ ۔ دعس ےن داتن سیپ رک اےس داھکی رگم اب وکیئ اچرہ ںیہن اھت ۔ اس 

 ۔ ےن فتق اضعئ ےئک انب ابت رشفع یک

 

 ےہ ، مت ےن اس دؿ وج وکباس یک یھت اس یک فہج ےس لمحم ھجم ےس ڈرےن یگل ”

اس یک ابت نس رک “ اےسی ےسیج ںیم ےن اس ےک اجنےن ےنتک اھبویئں اک لتق ایک وہ ۔ 

 ۔ اہدی ےک امےھت رپ لب زپے ۔ فـ الھچگن اگل رک ےچین ارتا

 

دعس ےن رہگی اسسن ےتیل وہےئ اابثت ںیم رس الہای ۔ “ مت ۔۔ مت لمحم ےس ےلم ؟  ”

اک اکم انب رک اس ےک ہنم رپ امرا اھت ۔ اہدی ےن ےنت وہےئ ڑبجفں ےک اسھت داںیئ اہھت 

فـ الچای ۔ دعس ےن اکھج وہا رس ااھٹای “ ںیم ےن اہک اھت ریمی نہب ےس دفر روہ ۔ ” 

افر ریمے اھبیئ ےس ” یھبت اکی افر اکم اس ےک ہنم رپ اگل ۔ فـ ڑلڑھکا رک ےھچیپ وہا ۔ 
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ااھٹ رک وہٹن چنیھب فـ وپری وقت ےس الچای اھت ۔ دعس ےن رس “ وز  دعس اہیمش ۔۔ !! 

 ۔ رک اےس داھکی

 

ادکیؾ آ ے ڑبھ رک اس ےن وپری وقت ےس اانپ رس “ مت دگےھ وہ وپرے ۔  ”

 ۔ اہدی ےک رس ںیم امرا اھت

 

وجایب اکرفایئ ےک وطر رپ اس ےن دعس وک اکم امر؟  اچاہ ، “ مت ڈنچرے وہ وپرے ۔  ”

گن ااھٹ رک زفر ےس دعس دعس ےن اس اک اہھت چیب ںیم یہ رفک ایل ۔ اس ےن داںیئ اٹ

 ۔ ےک ٹیپ ںیم امری ۔ فـ رکاـ رک ےھچیپ اٹہ

 

آرخی ابر ہہک راہ وہں ریمے اھبیئ افر نہب ےس دفر روہ فرہن لتق وہاجؤ  ے  ”

اس ےن دعس اک رگةیؿ ۔ ا رک اےس وھجنھجڑ ڈاال اھت ۔ دعس ےک “ ریمے اہوھتں ۔ 
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داںیئ ںوؽ ےس وخؿ ہہب راہ اھت ہكبج اہدی یک اشیپین ےس ۔۔  وہٹن ےک انکرے افر

دفونں رپ ونجؿ وسار اھت ، دعس اب اس ےک اہھت اتکٹھج اےس ےکم ردیس رکراہ اھت ۔ 

اپرگنك اریای ںیم ےگل یس یس یٹ فی رمیکاز وک دےتھکی ںورڈز ےن احرث وک اپین تپ یک 

 یک رطػ آرےہ ےھت اہجں گنج یک ربخ رکدی یھت ، فـ اب زیتی ےس اپرگنك اریای

 !!۔۔ فـ دفونں اب اکی دفرسے وک وہلاہلؿ رکےن رپ ےلت ےھت

 

اکی افر اکم اس ےک ؟ ک رپ اگل اھت“ مت ںیہن وچب  ے آج ۔۔  ”  ۔ 

 

اہدی ےن اےس زفر ےس الت امری یھت ۔ ڑلڑھکاےت “ مت ےنیمک ااسنؿ ۔۔۔ !!  ”

اہدی وک اقوب ںیم ایک اھت وہےئ دعس وک ےھچیپ ےس احرث ےن ۔ اا اھت ۔ ںورڈز ےن  ۔ 

 

فـ اانپ آپ ڑھچفاےت وہےئ الچای اھت“ ہی ںیہن ےچب ںو آج ۔۔  ”  ۔ 
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دعس ےناحرث اک اہھت ےنکٹھج یک “ ڈہایں وت ںیم وز  وتڑ رک یہ روہں ںو اہمتری ۔  ”

 ۔ وکشش یک

 

احرث اؿ یک لسلسم “ اہدی دعس اپلگ وہےئگ وہ ایک مت دفونں ؟ سب رکف اب ۔  ”

ابونں ےس الھجنھجےئگیتلچ ز  ۔ 

 

اس ےن اپلگ رکدای ےہ ۔ ہہک دںی اےس ریمی نہب ےس دفر رےہ فرہن امر ڈاولں  ”

احرث ےن ےباایتخر اےنپ رس رپ اہھت امرا اھت“ ںو اےس ۔   ۔ 

 

اوہنں ےن ےبزاری ےس ںورڈز وک ااشرہ ایک وج اؿ “ ےل اجؤ اؿ دفونں وک ادنر ۔  ”

ےتل ادنر ےل رک اجرےہ ےھتےک مکح رپ لکشمب اؿ دفونں وک اھبنس  ۔ 
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احرث زری بل ڑبڑباےت وہےئ اؿ ےک ےھچیپ ڑبھ ےئگ“ اپلگ ۔۔  ”  ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

فـ دفونں احرث یک “ اچوچ اس اسےل ےس ہہک دںی ریمی نہب ےس دفر رےہ ۔  ”

آسف ںیم ےھٹیب ےھت افر اب وز  لسلسم ڑل رےہ ےھت ۔ وہٹن ےک انکرے ےس 

وخؿ وک اصػ رکےت دعس ےن وخنت ےس اےس داھکیےتہب   ۔ 

 

 “ !! فـ ریمی وز  نہب  یتگ ےہ ےھجمس مت ”
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وکؿ یس نہب اہکں یک نہب ؟ اسرے رےتش وتڑ دےئ ےھت ؟ ں اہمترے ابپ ےن  ”

 “ ؟ وت اب ہی زربدیتس ےک اھبیئ ویکں نب رےہ وہ

 

ـ رس اتکٹھج“ اہدی ۔۔ !!  ”  اےنپ امےھت احرث ےن تخس رظنفں ےس اےس داھکی ۔ ف

رتہب ےہ مت دفونں ڑبفں یک ڑلایئ ںیم اکی ” ےس اتہب وخؿ اصػ رکےن اگل ۔ 

 “ !! ۔۔ دفرسے ےس ہن ڑلف

 

 “ ۔ کیھٹ ےہ رھپ اس ےس ںیہک داعفؿ وہاجےئ ”

 

اس ےن “ اےنپ اھپھپ یک آسف ںیم اھٹیب وہں مت وکؿ وہےت وہ اکنےنل فاےل ؟  ”

 ۔ وز  دفدبف وجاب دای
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اہدی ےن ازہتساہی رکسماٹہ وبلں رپ “ اھپھپ اک اجیتھب سلپ اھباجن ۔۔ !! اہمترے  ”

 ۔ اجسےئ اےس داھکی

 

اہدی ریمی ابت ونس ، مت وضفؽ رحںیتک دنب رکف ۔ ںیم ایعد ےس ولمں ای لمحم ےس  ”

دعس ےن اےس اھجمسےن یک وکشش یک“ ںیہمت وکیئ ہلئسم ںیہن وہ؟  اچےئہ ۔۔ !!   ۔ 

 

فـ ادکیؾ رکیس ےس ااھٹ ، احرث ےن اےس ۔ ا رک فاسپ “ ۔ !! اےب اسال ریتی وت ۔ ”

اچوچ اےس ہہک دںی اانپ ہنم دنب رک ےل ہی” اھٹبای ۔   “ ۔ 

 

و زیم رپ  اکنیھ رھپ ےکٹھج “ کیھٹ ےہ ںیہن اتہک ںیم ھچک ۔  ”

ن
 

دعس ےن اہھت ںیم ۔ اا ٹ

 یک یھت مت اجےتن وہ مت فیہ یطلغ درہا رےہ وہ وج ریمے ابپ ےن” ےس ڑھکا وہا ۔ 

۔ مت ریمے ابپ یک یطلغ یک زسا ےھجم دے رےہ وہ ےسیج اوہنں ےن اعدی وک دی 
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یھت ۔ اکی اکؾ ویکں ںیہن رکےت اکی یہ ابر ںیم ےھجم دنھپے ےس اکٹل رک اہکین متخ 

 “ ۔ رکدف ، ویکہکن ںیم گنت آایگ وہں اےنپ ابپ ےک ویطلغں اک وبھج ااھٹ ااھٹ رک

زپےن اگل اھت ، رگدؿ یک رںیگ ارھب رک رظن آریہ ںیھت ۔ اہدی فـ الچ ااھٹ اھت ۔ رہچہ الؽ 

اعدی ےس انلم اچاتہ اھت ںیم رگم اباب ےن عنم رکدای ، ” اسنك اھٹیب اےس د ھک راہ اھت ۔ 

ڈوھڈن؟  اچاتہ اھت ںیم مت بس وک رگم اباب ےن رفک دای ۔ فـ وپری زدنیگ ےھجم اےنپ مکح 

اب بج ںیم اؿ یک رمیض ےک الخػ اجرک  رپ الچےت آےئ ابپ ےھت ںیم اتلچ راہ ،

مت ےس ےنلم آای وہں وت مت رفنت یک یٹپ آوھکنں رپ ابدنےھ ےھٹیب وہ ویکہکن ریمے 

 !! ۔۔ ابپ ےن اعدی ےس رفنت یک یھت

کا را اھت

 

کا ر رےہ وہ ویکہکن ریمے ابپ ےن اعدی وک دهن

 

 !! ۔۔ مت ےھجم دهن

ر اہیمش اک اٹیب وہں ؛ ےسیج ریمے مت ےھجم رہٹکے ںیم ڑھکا رکرےہ وہ ویکہکن ںیم دیح

 !! ۔۔ ابپ ےن اعدی وک رہٹکے ںیم ڑھکا ایک اھت ویکہکن فـ احرث آیدنی اک اٹیب ےہ

 !! ۔۔ مت ںیم افر ریمے ابپ ںیم وکیئ رفؼ ںیہن راہ اہدی آیدنی
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گنت آایگ وہں اب ںیم ، یسک دؿ ایس رطح اہمترے اپس آفں وت اجؿ ےس امردانی 

ے ںو وت آزادی ےلم یگ ۔ رھپہہک دانی ہک روتشں ےک درایمؿ ۔ دی اڈنی !! دعس رم

اس ےن اہوھتں رپ ریغوموجد “ رفنت یک ٹنیھب ڑچھ ایگ دعس اہیمش ۔۔ اہکین متخ !! 

 ۔ یٹم اھجڑی ۔ رھپ تخس رظنفں ےس اہدی وک دےتھکی وہےئ ڑما

 

آہتسہ  بل وہ ےت وہےئ اس ےن دعس وک اکپرا اھت ۔ فـ رک ایگ اھت ۔ اہدی“ دعس ۔۔۔  ”

اس “ بج کت مہ زدنہ ںیہ مہ اسھت ںیہ ۔۔ ” ےس اھٹ رک اس ےک اپس آای اھت ۔ 

ےن دیمیھ آفاز ںیم اہک اھت ۔ دعس ےن وچکن رک اےس داھکی اھت فـ دعس یک ریحت وک 

اےنپ ابپ اک ” د ھک رک اکلہ اس رکسماای اھت رھپ آ ے ڑبھ رک اس ےک ےلگ گل ایگ اھت ۔ 

ے وہےئ اہدی یک ابت نس رک فـ “ ۔۔ ہنعط ںیہن دانی اھت دگےھ 

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

اےس وخد ںیم 

 ۔ من آوھکنں ےس سنہ دای اھت
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اؿ ےس افےلص رپ رکیس رپ ےھٹیب احرث ےن رکسمارک رس رپ ڑھکے اعدؽ وک داھکی اھت ۔ 

ہی فیہ ڑلاک اھت ےسج ھچک اسؽ ےلہپ ایس آسف ںیم ایعد ےن وطافؿ اک راہتس ہن رفےنک یک 

ہشیمہ اید راھک اھت تحیصن یک یھت ےسج اس ےن  ۔ 

 

اعدؽ ےن رکسماےت وہےئ رس الہای “ ےصغ اک وھتڑا زیت ےہ فرہن ااھچ ہچب ےہ اہدی ۔  ”

رھپ رظنفں اک رخ اس ےچب یک رطػ ایک وج اب آوھکنں ںیم ریتیت یمن اصػ رکراہ 

 !!۔۔۔ اھت ۔ ااھچ ہچب

 

_________________________:- 

 

و

ن
 

ےس ؟ ک رڑگےت وہےئ اس ےن رہگی اسسن یل ۔  ڈیب رپ ھٹیب رک اتکںیب الیھپےئ ٹ

رپیپز متخ وہےئ دف ےتفہ وہےن فاےل ےھت رگم تعیبط یھت ہک کیھٹ وہےن ےک 
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اجبےئ زمدی اڑگ یئگ یھت ۔ مسج اخبر یک فہج ےس پت راہ اھت ۔ ؟ ک لسلسم رڑگےن یک 

فہج ےس الؽ وہریہ یھت ۔ اتکوبں وک وھگر رک دنب رکےت وہےئ اس ےن ڈیب رکافؿ 

کیٹ اگلیئ ۔ رگؾ رگؾ اسںیسن رمکے ےک رگؾ اموحؽ ںیم لھگ ریہ ںیھت ےس  ۔ 

 

یسک یک امخر آولد آفاز رپ اس ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک “ پمیل دنب رکدف زیلپ ۔۔  ”

ربارب ںیم رےھک ڈیب رپ وسےئ اس ڑلےک وک داھکی ۔ اےس وز  آج یہ آ؟  اھت ۔ فـ 

۔ اپؤں رفش رپ ر ےتھ یہ ڈنھٹ اک ااسحس وہا وت اجرگز یک  آںیھکن امھگات ڈیب ےس ارتا

التش ںیم اگنںیہ دفڑاںیئ ۔ فـ ڈیب ےک رقبی یہ رےھک ےھت ۔ اہھت ڑباھ رک اجرگز 

 ۔ ااھٹ رک اس ےن اپؤں اجرگز ںیم اڑےس

فـ ڑلاک رھپ ےس ڑبڑباای اھت ۔ فـ اس یک ڑبڑباٹہ رپ “ مت ےس ہہک راہ وہں ںیم ۔۔  ”

رک اجرگز ےک ےمست ابدنےنھ اگل ۔ اجرگز نہپ رک فـ ڑھکا وہا ، اتکںیب  داتن اتسیپ کھج

 ٹیم رک اسڈیئ رپ رںیھک ۔ درفازے ےک اپس یتکٹل اینپ ٹکیج افر یپ پیك ااھٹیئ 
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  اھت ۔ اگنںیہ اس ےس یتلسھپ 

 

 
رھپ اکی رظن اس ڑلےک وک داھکی وج ےبزاری ےس ل

 دنب ےئک ابرہ لکن ایگ ۔ اس اک ہی وہںیئ ےتلج پمیل رپ ںیکٹ ۔ فـ اخومیش ےس انب پمیل

 !! ۔۔۔  لم اس ڑلےک وک زیمت اھکس یہ دے ںو

 

رادہاری ںیم ےتلچ وہےئ فـ ٹکیج نہپ اکچ اھت افر پیك یک دمد ےس اانپ رس ، اشیپین 

افر آںیھکن ڈکھ اکچ اھت ۔ زنیج یک بیج ںیم اہھت ڈاےل فـ ابرہ آای وت وچدیکار ےن 

 ۔ وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی

 

" I am going for some outing , Will be back soon ... " 

 ۔ وچدیکار ےن ھجمس رک رس الہدای

" Good Night .. !! " 

" Yours too . " 
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فـ رس رپ یکٹ پیك کیھٹ رکات آ ے ڑبھ ایگ ۔ یبمل اشکدـ ڑسک رپ مدؾ ر ےتھ یہ اےس 

۔ اس ےن زنیج یک بیج  ڈنھٹ اک ااسحس وہا اھت ۔ ؟ ک ںیم اخرش یس وہےن یگل یھت

و ؟ ک ےس اٹہےت یہ اس رپ وخؿ یک یھنن 

ن
 

و اکنؽ رک ؟ ک رپ راھک اھت ۔ ٹ

ن
 

ےس ٹ

 ۔ وبدنںی ےتکمچ د ھک رک اس ےن رہگی اسسن یل یھت

 

و وکڑے داؿ ںیم کنیھپ رک فـ “ ہی بیجع تبیصم ےہ ۔۔  ”

ن
 

فـ زری بل ڑبڑباای ۔ ٹ

ذنہ ںیم ایدفں ےن ریسبا رکایل ۔  ربػ ےس ڈیکھ ڑسوکں رپ ےنلچ اگل ۔ اخیل اخیل ےس

 ۔۔ ےتکمچ اچدن ےک اسھت ےتلچ وہےئ فـ اخومیش ےس مدؾ ااھٹ راہ اھت

 

 ۔۔ ونس ”

بج ڑسںیک ربػ ےس ڈیکھ وہیت ںیہ ، ایسـ ابدؽ اچدن ےک رگد ریھگا گنت رکدےتی 

 ۔۔ ںیہ ، وہا ےک اہبف ےک اسھت اہمتری ایدںی وز  یتہب یلچ آیت ںیہ
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ت ےس پت راہ ےہ رگم ُاس دنب رمکے ںیم ریما دؾ ٹھگ راہ ےہ ریما مسج اخبر یک دح

۔ اجاتن وہں بج ںیہمت ہی اتپ ےلچ ںو ہک ںیم اس ڈنھٹ ںیم اخبر ےک ابفوجد ابرہ رھپ راہ 

فـ اکلہ اس رکسماای اھت یخلت ےس “ وہں وت مت افخ وہاجؤ یگ ۔۔ رگم ںیہمت اتبےئ ںو وکؿ ؟ 

 افر فـ اافلظ وبلں وک شبنج دےئ انب انہک ہک ۔۔ ذنہ ںیم اڈمیت وسوچں وک اافلظ دانی

رصػ ااسنؿ وخد یہ نس ےکس ؛ ہی ااسحس درد وک ڑباھ داتی ےہ ۔ ااشرہ وہات ےہ ہک 

 ۔۔۔ ااسنؿ اہنت ےہ فـ بس ےننس فاےل ےھچیپ وھچڑ آای ےہ

؟ ک ےس وکیئ زیچ ریتگنی وہیئ وسحمس وہیئ وت اس ےن رس اکھج رک ؟ ک رپ اتشگن 

 ۔ اتزہ اتزہ ںوڑاھ الؽ وخؿ ایلگن ےک وپرفں رپ کمچ راہ اھت ۔ فـ رس اہشدت ریھک یھت

 ۔ کٹھج رک رھپ ےس مدؾ ڑباھےن اگل ۔ اہھت زنیج یک ةیجں ںیم ڈاؽ دےئ

وسوچں ںیم مگ ےتلچ وہےئ ااچکن ربػ ےک اکی ڑبے ےس ڑکٹے ےس وھٹرک 

ی متخ وہیئگ ےنگل رپ فـ وچاکن اھت ۔ آج اہدی یک دنہمی یھت ۔۔ اس ےک ومابلئ یک رٹیب
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یھت یھبت فـ اس ابت ےس ااجنؿ راہ اھت ۔ اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ےھت ۔ 

 ۔ لسلسم ےتلچ وہےئ فـ اہلٹس ےس دفر لکن آای اھت

اٹںیگن لش وہےن اک ااسحس وہا وت اس ےن ےنھٹیب ےک ےئل ہگج التش رک؟  رشفع 

 ریہ یھت ۔ فـ رکدی ۔ رظنںی اکی  چنی رپ ںیکٹ سج ےک رس رپ ارٹسٹی الٹئ لج

دریھے دریھے مدؾ ااھٹات  چنی ےک اپس آای ۔ اہھت ےس رنؾ رنؾ ربػ وک اٹہےت 

وہےئ اےس اانپ وخؿ اتمج وہا وسحمس وہا اھت ۔ وھبرے تخس اہھت ڈنھٹے زپ رےہ 

ےھت ، رںیگ ارھب رک رظن آریہ ںیھت ، یلین رںیگ نج ںیم رگدش رکات وخؿ وز  

 ۔۔۔ ےنمج اگل اھت

اس ےن بل داوتنں ےس وہ ےت وہےئ اینپ “ ا ہی احؽ د ھک ول وت ۔۔۔۔ ارگ وج مت ریم ”

آ ے یک وسچ وک اافلظ ںیم ڈاھےنل یک وکشش ںیہن یک ۔ فـ رہگی اسسن ےل رک  چنی 

 ۔۔ رپ ھٹیب ایگ ۔ رظنںی د ربػ ےس ڈیکھ ڑسک رپ اکٹدںی
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 “ ؟ فاسپ ویکں ںیہن ےلچ اجےت ارگ اؿ بس وک اانت یہ اید رکےت وہ وت ”

اس ےن یکھج رگدؿ ااھٹ رک اسےنم داھکی ۔ فـ داؤد اھت ، رتمح رھبی اگنوہں ےس اےس 

 ۔ داتھکی ۔ فـ رظنںی رچا ایگ اھت

 

و ۔ اا رک اس ےک ربارب ںیم اھٹیب ۔ “ فایسپ اینت آاسؿ ںیہن وہیت ۔  ”

ن
 

” داؤد اےس ٹ

 اکی نھٹک اسمتف ےط رکےن ےک دعب وت ابلکل وز  ںیہن ، ںیم اؿ بس وک ےھچیپ

وھچڑ آای وہں ۔ ریمی زنمؽ آ ے ےہ ۔ ارگ ڑم رک داھکی وز  وت مج اجؤں ںو ۔ یہی 

 “۔۔۔ دوتسر ےہ

  اک 
 
 چنی یک حطس رپ یمج دفدھ یسیج د افر رفیئ یسیج رنؾ اس ربػ رپ اپس یہ پ

اہسرا ےل رک یتلج اس ارٹسٹی الٹئ ےس یتلکن رہنسے رگن یک یتکمچ رفینش زپ ریہ 

 ارد رگد لیھپ ریہ یھت ؛ ےسیج ایسیہ ںیم ڈفیب رات ںیم آامسؿ یھت ۔ رفینش یک کمچ

 ووں رپ اتسرے ےتکمچ ںیہ ، ےسیج رکزلٹس یک رفینش یتلیھپ ےہ
هن
 ۔ رپ وموجد ایسہ د
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ےمج وہےئ وت مت اب وز  وہ ۔ اہمترے ذجابت مج ےکچ ںیہ ربػ یک امدنن ۔ وسوچ  ”

 فہج ےس اپین یک وصرت ںیم سج دؿ ہی ربػ یلھگپ وت اینپ ریثک دعتاد ںیم وہےن یک

 “ ! بس اہبےل اجےئ یگ یسک الیسب یک رطح

ربػ اک اکی رنؾ اس وگال اس ےک ایسـ ابولں ںیم رگا اھت ۔ یکلہ یس آفاز ےک اسھت 

 ۔ ربػ ڑکٹفں ںیم ٹب یئگ

 

ںیم ربػ اس وہں ، وٹانٹ افر رھکب؟  ریما دقمر ےہ ۔ ہشیمہ دفرسفں ےک اہوھتں ،  ”

یہساس ابر وخد ےس یہ   “۔۔۔۔۔۔ 

اس ےک ربارب ںیم ےھٹیب دافد ےن ھچک ےنہک ےک ےئل بل وھکےل ۔ رھپ ھچک وسچ رک 

 ۔ وبےنل اک ارادـ رتک رک ےک بل دنب ےئک

 ۔ اس ےن یلین آںیھکن اک اراكتز ربػ ےس اٹہ رک اکلہ اس رس ااھٹ رک آامسؿ یک اجبن ایک
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رھگا اتکمچ اچدنرسدی یک فہج ےس رھٹھٹات وہا ایسـ آامسؿ ، ابدولں ںیم   ۔۔ 

اےس رھپ ےس اےنپ ؟ ک ےس وکیئ زیچ ریتگنی وہیئ وسحمس وہیئ یھت ۔ الؽ الؽ ںوڑاھ 

وخؿ ےنہب اگل اھت ۔ ےلگ ںیم اخرش یس وسحمس وہیئ وت فـ آ ے وہ رک اکھج ۔ ہنم ےس 

 ۔ وخؿ لکن رک د ربػ وک الؽ رگن دے ایگ ۔ داؤد ےن وچکن رک اےس داھکی

اطلسؿ ںیہ وج اینپ تنطلس ےک رکچفں ںیم اانپ آپ الھب  آپ اکی اےسی اڑگے ”

 “ !! ۔۔ ےکچ ںیہ آیب

 “  ؟ افر ریمی تنطلس وکؿ ےہ ”

 م ) ریما دؽ ”

قلی

 ) “ 

اس یک احتل اڑگ ریہ یھت ۔ فـ رگراہ اھت ، آںیھکن دنب وہریہ ںیھت ۔ داؤد اےس 

 ۔ مہس رک اےس اھبنسےنل ےک ےئل آ ے ڑباھ اھت ۔ اس اک اہھت ۔ اےت یہ فـ وچاکن اھت

داھکی اھت سج اک رس  چنی یک تشپ رپ اکٹ اھت آںیھکن دنب ںیھت ۔ فـ ڈنھٹا زپ اکچ اھت ، ربػ 

 ۔ اسیج ڈنھٹا
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فہ الچای اھت ۔ اس یک خیچ اس اخومش رات ںیم یئک لپ وگیتجن ریہ یھت ۔ “ ایعد !!!  ”

رہگا وہراہ اھت ایسـ ابدؽ اب اچدن ےک آ ے آےکچ ےھت ، اچدن پھچ ایگ اھت ۔ ادنریھا 

 !! ۔۔ زمدی رہگا

 

 ، تخس زںیم رپتس ےھت دہع فاف ےک اپدسار

 !!۔۔ اڑ ےک دنلبویں ںیم مہ رگد المؽ وہےئگ

_________________________:- 

 

تعیبط رطخ؟ ک دح کت اڑگ اجےن ےک ابثع فـ اےلگ دس وٹنھگں دعب وہش ںیم آای 

 آوھکنں وک رھپ ےس دنب اھت فـ وز  رصػ اکی ےحمل ےک ےئل ۔ ڈارٹک اس یک یلین

 ۔ وہےت د ھک رک امویس وہےئ ےھت ۔ داؤد ےن رپاشیین ےس اینپ اشیپین رڑگی یھت
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دفرسی رمہبت فـ اےلگ دؿ وہش ںیم آای اھت ۔ اخبر ےک ڑبےنھ یک فہج ےس اےس 

 ۔ دنپرہ ٹنم دعب یہ دفابرـ السدای ایگ اھت

 ؛ آج یہ فـ لمکم وطر رپ وہش اس اک ااتپسؽ ںیم رسیتا دؿ اہدی یک اشدی فاال دؿ اھت

ںیم آای اھت ، تعیبط وز  وھتڑی ؟ رلم یھت ۔ وقبؽ اس ےک اب اےس البفہج ااتپسؽ 

 !! ۔۔ ںیم راھک اجراہ اھت رگم داؤد یک تخس رظنفں وک دےتھکی وہےئ فـ اخومش اھت

 

ریمی ابت ونس ادرھ ۔ اوز  وھتڑی دری ںیم اہدی اکؽ رکے ںو ںیم ایک وجاب  ”

اس ےن ےیکت ےس کیٹ اگل رک ےتھٹیب وہےئ اسےنم ڑھکے داؤد ےس “ اےس ؟ دفں ںو 

 ۔ وپاھچ
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یہی وجاب دانی ہک ںیم وخدیشک یک وکوششں ںیم رصمفػ اھت ، اکایمب ہن وہاکس وت  ”

داؤد ےک پت رک ےنہک رپ اس ےن بل داوتنں ںیم “ آج لک ایس مغ ںیم وہں ۔ 

 ۔ دابےئ

 

اس ےن اشےن ااکچےئ“ ری ےہ اینپ ےھجم ۔ ںیم ویکں اےسی رکفں ںو ؟ اجؿ ایپ ”  

 ۔

 

اس ےک زنطہی ےنہک “ اہں فـ وت ںیم د ھک راہ وہں ںیہمت اینپ اجؿ ینتک ایپری ےہ ۔  ”

رپ ایعد ےن ےلہپ اےنپ  اہھت ںیم یگل ڈرپ وک داھکی رھپ دفاویئں یک کہم ےس ےتکہم 

 ۔ وپرے رمکے وک ۔ فایعق اےس اینپ اجؿ ےس تہب ایپر اھت
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ڈنھٹے دامغ ےس وسوچ ۔ ںیم کیھٹ وہایگ وہں وھتڑا اس ، مہ اہلٹس ےتلچ ںیہ  داؤد ”

، اہدی فڈیوی اکؽ رکے ںو ااتپسؽ ںیم ےھجم د ھک رک بس رپاشیؿ وہاجںیئ  ے وھجمس 

اس ےن وصعمتیم ےس ںیکلپ اکپھجںیئ“ ۔   ۔ 

 

پچ ابلکل پچ ۔ آفاز ہن آےئ اب فرہن اوز  بس وک وفؿ رک ےک اہمتری  ”

داؤد یک دیکمھ رپ فـ زریبل ڑبڑبا رک رہ ایگ ۔ فـ اخومیش ےس “ اتبدفں ںو ۔ رحتک اک 

اےس وھگرراہ اھت وج اب ابںیئ اہھت ےس ڈیب رپ یھچب د اچدر رپ ک ںیںی چنیھک راہ اھت ۔ 

اس ےک ومابلئ ےک رھترھتاےن یک آفاز ےن رمکے ںیم اھچےئ وکست وک وتڑا ۔ 

اھٹ رک اس ےن داؤد وک داھکی وج اسڈیئ لبیٹ ےس اس اس اک رحتک رکات اہھت امھت ، اگنہ ا

 ۔ اک ومابلئ ااھٹ راہ اھت

 

 “ !! ۔۔ اہدی یک اکؽ ےہ ، فڈیوی اکؽ ”
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اس ےن رس اکٹھج“ ےھجم ویکں اتب رےہ وہ اب ۔  ”  ۔ 

 

فـ داؤد یک ابت اؿ ینس رکات فاسپ “ روک ںیم اےس اتہک وہں فاسئ اکؽ رکے ۔  ”

۔ ڈیب یک د اچدر رپ ڑیٹیھ ڑیمیھ ک ںیںی ےتچنیھک وہےئ اےنپ اکؾ ںیم وغشمؽ وہایگ 

 ۔ فـ اکی ےحمل ےک ےئل راک ۔ رس ااھٹ رک وغبر اؿ ک ںیفں وک داھکی

 

فـ زری بل ڑبڑباای ۔ یلین آوھکنں ںیم رکب رظن آےن اگل ۔ الچن “ ا ۔۔۔ ؟  ۔۔ ا؟  ۔  ”

ابرہ ایسہ ابدؽ وہٹن ربی رطح ےس داوتنں ےلت آ رک الچک ایگ اھت ۔ ڑھکیک ےس 

 ۔۔ اخومش ڑھکے ےھت ، فریاؿ ےس

 

_________________________:- 
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رپرفقن یس وحیلی وک ہشیمہ یک رطح رھبوپر رطےقی ےس اجسي   ایگ اھت ، ربیق  ونگفں 

 ۔ ےن اگمگج رک رہ آےن فاےل وک اکی اخص اغیپؾ دای اھت

وہں ، امہرے اعمرشے ںیم تہب مک ولگ اےسی وہےت ںیہ وج دؽ ےک اصػ 

 ۔۔ داھکفے افر ضغب ےس وکوسں دفر

ارثک رھگفں ںیم ہی ایک اجات ےہ ہک یسک ےک رمےن ےک یئک یئک امہ دعب کت وکیئ وخیش 

رھگ ںیم ںیہن انمیئ اجیت یتح ہک دیعنی ںیم وز  وسگ اک اس اموحؽ انب وہا وہات ےہ ۔ 

 زایدہ ہكبج رشتعی ںیم ہی ےہ ہک وسگ رصػ نیت دؿ اک وہ؟  اچےئہ ، نیت دؿ ےس

اےنپ رھگ ںیم وسگ زدہ اموحؽ انب رک رانھک یسک وک ےنسنہ ہن دانی ایسـ ف د ڑپکے اننہپ ہی 

بس بیجع ف رغبی رںیمس وہیت ںیہ نج ےس اس وحیلی ےک نیكم وکوسں دفر ےھت 

۔اس فتق وز  اشدی ںیم رشتک رکےن فاےل رتشیب ارفاد فلتخم رطح یک ابںیت 
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بس اؿ وک اکی اکؿ ےس نس رک دفرسے ےس انبےن ںیم رصمفػ ےھت افر فـ 

 !! ۔۔ اکنےنل ںیم

 

یتٹولں ےس ےجس اجیٹس رپ دف ڑبے وصےف رےھک ےئگ ےھت ، اکی وصےف رپ اصحل 

افر اہسین ےھٹیب ےھت نج اک اکنح وھتڑی دری ےلہپ یہ وہا اھت ۔ رسخ رگن ےک رعفیس 

رخ اس وجڑے ںیم وبلمس آج وز  اینپ وصعمتیم یک فہج ےس بس یک رظنفں اک 

یک رطػ اھت ۔ اس ےک ربارب ںیم اھٹیب اصحل د ریشفاین ےنہپ رکسماےت وہےئ 

ااشتحؾ ےس وکیئ ابت رکراہ اھت ۔ دفرسے وصےف رپ اھٹیب اہدی ایسـ ریشفاین ےنہپ ابر 

 ںیم 

 

مگٹ
 ھ
ج

ابر اہھت ںیم ۔ اے ومابلئ ںیم آیت اکؽ اکٹ راہ اھت ، ڑلویکں ےک 

 رپ اگل رک  لھبن  لھبن رک مدؾ ااھٹیت ا؟ ف

 

ٹ

 

لن

ے

ہی وک د ھک رک اس ےن ومابلئ اسی

اسڈیئ رپ رھک دای اھت ۔ ےکلہ الگیب رگن یک اپؤں کت آیت رفاک ےنہپ سج رپ ابرکی 

ـ رظنںی اکھج رک یتلچ اہدی  ومویتں ےس سیفن اس اکؾ وہا اھت ، رس رپ دفہٹپ ٹیس ےئک ف
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 اہدی اھٹ ڑھکا وک رکسماےن رپ وبجمر رکیئگ یھت ۔ اس ےک اجیٹس ےک  رقبی آےن رپ

 ۔ وہا اھت

 

ربارب ںیم ڑھکے احرث ےن رسوگیش یک“ رظنںی ےچین انجب ۔  ”  ۔ 

 

اس ےک ڈاٹھیئ ےس ےنہک رپ احرث ےن اس اک اکؿ ۔ ا رک رمفڑا “ ریمی یہ ےہ ۔  ”

 ۔ اھت

 

اس ےن “ اّللّ اّللّ اچوچ اب وت ریمی اشدی وہریہ ےہ اب وت وھچڑ دںی ہی اکؾ ۔  ”

اہک ۔ فـ اب اجیٹس رپ ڑچھ ریہ یھت ۔ اہدی بس یک وھگرویں وک اکؿ الہسےت وہےئ 

 ۔ رظنادناز رکات آ ے ڑباھ اھت ، اانپ اہھت ا؟ فہی ےک آ ے ایک اھت
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اس ےن ا؟ فہی ےک ےمشچ یک ریغوموجدیگ رپ وچٹ یک یھت“ اھتؾ ول ، رگ اجؤ یگ ۔  ”  

 ۔

 

فـ ڑبڑبایئ یھت“ ادنیھ ںیہن وہں ۔  ”  ۔ 

 

فـ داتن یتسیپ اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت رھک یئگ “ رےہ ںیہ ۔ رتحمہم بس د ھک  ”

 ۔ یھت

 

اس ےک اجیٹس رپ ےنھٹیب ےک دعب “ تہب یبمل اڑاؿ رھب رےہ ںیہ آپ اہدی اھبیئ ۔  ”

لمحم افر رعفـ ںیہک ےس ربآدم وہیئ ںیھت ۔ رعفـ ےن ایسـ رگن یک اپؤں وک وھچیت 

رےعی دنكےھ رپ ڈاال وہا اھت ھچک رمک رپ رفاک ینہپ وہیئ یھت ، ھچک ابولں وک پلك ےک ذ
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رھکبے ےھت ، لمحم ےن الگیب رگن اک وجڑا زبی نت ایک اھت ۔ ابولں وک رعفـ یک رطح 

 ۔۔ ٹیس ےئک فـ ہشیمہ یک رطح وصعمؾ دھک ریہ یھت

 

 “ ؟ ںیم ےن ایک ایک ”

 

لمحم ےن آ ے وہرک اس اک رہچہ داھکی“ اّللّ اّللّ اینت وصعمتیم اھبیئ ۔۔  ”  ۔ 

 

ـ الب ریہ ںیہ رھپ آرک آپ وک وپیتھچ وہں ۔  ” “ ںیم سب ایم یک ابت نس آفں ف

 ۔ رعفہ رکسماٹہ دابیت اینپ رفاک وک اھبنسیتل اجیٹس ےس ارت یئگ
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ذرا ” اہدی لمحم ےک اکؿ ےک اپس اکھج ۔ “ آپ انجب ےک ایک ارادے ںیہ ۔  ”

لمحم اس یک ابت اک “ اسےنم ےھٹیب داہل دنہل وک وز  اےنپ ددیار اک رشػ ںیشخب ۔ 

 ۔ وہفمؾ ھجمس رک رکسماٹہ داب یئگ

 

ریمے ارادے اوز   ںیہ ےنھٹیب ےک ںیہ ، اؿ ےک اپس وز  اجؤں یگ یبمل رات  ”

فـ وصےف ےک ابزف رپ کٹ رک ھٹیب یئگ ۔ اہدی ےن ہنم وسبر رک اےس “ ےہ رںیک ذرا ۔ 

 ۔ داھکی رھپ اس ےک اکؿ ےچنیھک ےھت

 

 “ ۔ تہب زیت وہریہ وہ ”

 

اس ےن زابؿ اکنؽ رک اےس ڑچاای اھت ۔ فـ سنہ دای اھت“ آپ اک ارث ےہ ۔  ”  ۔۔۔ 
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_________________________:- 

 

اسنخ ء اسڈیئ رپ ڑھکںی وفؿ رپ یسک ےس ابت رکریہ ںیھت بج ےھچیپ “ وھپھپ ۔۔  ”

 ۔ ےس رعفـ یک آفاز انسیئ دی

 

فـ ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ ںیٹلپ“ اہں وہک ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن رکسماےت وہےئ “ الب ریہ ںیہ آپ وک ، اجیٹس ےک اپس ڑھکی ںیہ ۔ ایم  ”

 ۔ االطع دی ۔ اسنخ ء ےن رس الہدای

 

اس ےن وچکن رک اسنخ ء وک داھکی اھت وج اب “ ایعد دف ٹنم روک ںیم آیت وہں ۔  ”

 ۔ ومابلئ اس یک رطػ ڑباھ ریہ ںیھت
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ےس یلچ ںیئگ ۔ اس ےن اےس زربدیتس ومابلئ ۔ ااںیت فـ فاہں “ ایعد ےہ ۔۔  ”

 ۔ ومابلئ یک رفنش ارکسنی وک داھکی اہجں اوز  اکؽ لچ ریہ یھت

اکؽ اکٹ دفں ؟ الچن وہٹن داوتنں ںیم داب رک وساچ ۔ دفرسی رطػ ڈیب رپ اھٹیب ایعد 

ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ اب اس اس ےک وبےنل اک رظتنم اھت ۔ آرخ تمہ رک ےک اس 

 ۔ ےن ومابلئ اکؿ ےس اگلای

 

ریغوسحمس رطےقی ےس اس یک آفاز نس رک ایعد ےک وبلں رپ “ ؾ مکیلع ۔۔ االسل ”

 ۔ رکسماٹہ رگنی یئگ یھت

 

اس یک آفاز ےس یتکلھج اقنتہ وک وسحمس رک ےک فـ وچیکن “ فمکیلع االسلؾ ۔۔۔  ”

اس ےک اےلگ وساؽ رپ اےس اےنپ اب کت ےک انبےئ امتؾ الپزن “ یسیک وہ ؟ ” یھت ۔ 
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س ےس ابت ںیہن رکفں یگ ، ںیہن رکفں یگ ۔۔ ! اس ےن وخد اید آےئ ےھت ۔ ںیم ا

 ۔ وک اید دالای

 

اس ےک وساؽ رپ ایعد ےک امےھت رپ لب زپے “ آپ وک سک ےس ابت رکین ےہ ؟  ”

” ےھت ، فـ ادکیؾ دیساھ وہا ۔ داؤد ےن اےس ااشرے ےس آراؾ ےس اےنھٹ اک اہک ۔ 

ب ہن اپ رک اانپ وساؽ فـ اس یک رطػ ےس وجا“ آپ وک سک ےس ابت رکین ےہ ؟ 

 ۔ درہاریہ یھت

 

رکسما رک اہک ایگ اھت ۔ دؽ ادکیؾ زفر ےس دنکاک اھت ۔ فـ لکشمب “ آپ ےس ۔۔۔۔۔  ”

 ۔۔ وخد ےس ایک ایگ فدعـ وخد وک اید دالےن یگل
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اکیف تمہ عمج رک ےک اس ےن “ ںیم رہ اریے ریغے ےس ابت ںیہن رکیت ۔۔ !!  ”

 ۔ اہک اھت

 

فـ ونھبںی ایٹھک ےئک وپھچ راہ اھت“  ریہ وہ ؟ ےھجم اریا ریغا ہہک ”  ۔ 

 

یج ، اس فتق ںیم آپ ےس یہ ابت رکریہ وہں وت آپ وک یہ وہکں یگ ؟ ں ۔۔ !!  ”

اس ےن وصعمتیم ےس ںیکلپ اکپھجںیئ“   ۔ 

 

سج دؿ ہی اریا ریغا ااچکن اہمترے اسےنم آایگ اس دؿ اانپ بس ھچک امؿ ول یگ  ”

ےک ےئل ریک یھتفـ اکی ےحمل “ اےِس ۔۔۔ !!   ۔ 

 

 ، ںیم ھجت ےس ایک وہکں اے مہ ںیشن
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 ۔۔۔۔ ںیہ وطلی اج؟ ں اکحںیتی

 ۔ اس ےن وھتک الگن اھت

 

 “ ؟ آپ آرےہ ںیہ ”

 

فـ رس اکھج رک اموییس ےس رکسمادی ۔ رھپ ھچک اید “ ںیہن ، اےسی یہ ہہک راہ اھت ۔۔۔  ”

 ۔ آےن رپ رس ااھٹای

 

یک اشدی ےہ ۔ ںیم ابلکل افرغ ںیہن وہں  ریمی ابت ںینس ، آج ریمی دف ونہبں ”

ہک یسک ایبنج ےس ابت رکفں ھٹیب رک ۔ آپ اتبدںی آپ وک سک ےس ابت رکین ےہ 

ایعد اس یک دیجنسیگ رپ رکسماای اھت ۔ داؤد اب وکشمک “ ںیم رکفادیتی وہں ۔۔ !! 

 ۔ اگنوہں ےس اےس د ھک راہ اھت
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اہاہدی ےس ابت رکفادف فـ وماٹ اکؽ ںیہن ااھٹ ر ”  “ ۔ 

 

فـ وج اوز  ہہک ریہ یھت ہک افرغ ںیہن وہں اب وخد ابت “ ویکں ؟ ؟ راض ںیہ ؟  ”

 ۔۔ ڑباھ ریہ یھت

 

اس ےن ھجمس رک ےس الہای رھپ “ اہں ، اےس انم رک ریمی ابت رکفادف اس ےس ۔  ”

 ۔ اجےن ےک ےئل ڑمی

 

اس “ ۔ ایھچ گل ریہ وہ ” اس یک اکپر رپ رعفـ ےک ڑبےتھ مدؾ ےمھت ۔ “ ونس ۔  ”

 ؟ ےن وچکن رک ارد رگد داھکی اھت ۔ فـ ںیہک ںیہن اھت رھپ
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س دںیھکی ۔  ”

ی ک

اس ےک امےھت رپ لب زپے“ آپ ۔۔۔ آپ ےن   ۔ 

 

فـ رھپ ےس رکسماای اھت ۔ داؤد اب کسھک رک آ ے وہا اھت ۔ اس ڑلےک “ اہں ۔۔۔  ”

 فـ ےک دامغ رپ وت وچٹ ںیہن آیئگ وکیئ ؟ وکشمک اگنوہں ےس اےس دےتھکی وہےئ

 ۔ ڑبڑباای اھت

 

فـ انمنمیئ“ ایعد ہی طلغ ابت ےہ ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

س دانھکی ای رصػ ریما ںیہمت دانھکی ، اہمترا ےھجم ہن د ھک اپ؟  ؟  ”

ی ک

اس ےک “ ایک ؟ 

 ۔ رشارات وپےنھچ رپ فـ ڑگڑبایئ یھت
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فـ وفرا اجیٹس یک رطػ ڑبیھ یھت ۔ آج “ آپ یک ابت رکفایت وہں اھبیئ ےس ۔  ”

 اس ےس ابت رکےت وہےئ اہجں فـ وخش یھت فںیہ اس ےک ااچکن اسؽ دعب

 ۔۔۔ دبےل رفےی رپ ریحاؿ وز 

 

اس یک زیت آفاز رپ بس ےن “ اہدی اھبیئ ، آپ یک رفٹس فافئ اک وفؿ ےہ ۔  ”

وچکن رک اےس داھکی اھت وج اہدی یک رطػ ومابلئ ڑباھ ریہ یھت ۔ اہدی ےن ڑگڑبا رک 

 ۔ اےس داھکی رھپ وفؿ اس ےس ایل

 

بس وک ڈاھرس یلم یھت ۔ فـ اب رکسماٹہ دابےت وہےئ “ االسلؾ مکیلع ایعد ۔۔  ”

اجیٹس ےس ارت ریہ یھت ۔ دفرسی رطػ ایعد وز  اس یک رحتک رپ دؽ یشک ےس 

 ۔۔ رکسماای اھت
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 ےت اتسرے ڈنھٹی وہا ےک 

 
 

ابدولں ےک ےھچیپ اپھچ اچدن اب اسےنم آایگ اھت ، ٹ

ٹ ا ں ےنلیھک ںیم رصم
ھکل

 

ی

فػ ےھت ۔ رات زگر ریہ یھت ۔۔ رہگی ایسـ راتاسھت ا  

 ۔۔

 

میرے گر چارہ اے سنو  ، 

آساں نہیں پڑھنا مجھے  ۔ 

ںوہ خوشبو ِِتفسیر میں کہ  ، 

لینا کر محسوس فقط  !! ۔۔ 

________________________:- 
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رات اک ادنریھا وھچےتٹ یہ وسرج ڈنمری رپ ھٹیب رک رہ آےن اجےن فاےل وک کت راہ اھت 

یگیھب ڑسںیک زگہتش رات وہےن فایل ابرش یک ربخ انسریہ ںیھت ۔ ولوگں ےک ، 

مدومں یک اچپ ، ڑسک ےس زگریت ںوڑایں ، رفنش آامسؿ بس ومعمؽ ےک 

 ۔ اطمقب اھت

فـ آسف اجےن ےک ےئل کن کس اس ایتر وہرک اھگنسر زیم ےک اسےنم ڑھکے وہرک 

 وبلمس ، ابولں وک ےقیلس ےس اکی آرخی رظن وخد رپ ڈاؽ راہ اھت ۔ ایسـ وکٹ ٹنیپ ںیم

ٹیس ےئک الکیئ رپ ایسـ ڑھگی ابدنےھ ہشیمہ یک رطح فـ اشہش اشبش گل راہ اھت نکیل 
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ھچک یمک یھت ۔ ذنہ ںیم ایخؽ آےت یہ وبلں رپ اطیشین رکسماٹہ ےنلچم یگل ۔ فـ دیشکل 

 ۔ ےس رکسماےت وہےئ اٹلپ

 

 داب رک اہکن اگلات فـ رمکے ےس رکسماٹہ“ انمی یک ایسفنیت اامں ابت ےئنس ںو ذرا ۔  ”

نچک ےس آیت “ انمی یک ایسفنیت اامں اہکں ںیہ آپ ؟ ” لکن رک الفجن ںیم آای ۔ 

رمہح وک رظنادناز رکےت وہےئ اس ےن وصےف رپ ھٹیب رک دس امہ یک انمی وک وگد 

 ۔ ںیم ایل

 

 اس ےن اٹمچ دعس وک“ دعس ریمی یٹیب ےک اسےنم ےھجم ایسفنیت تم اہک رکف ۔  ”

 ۔ داھکےت وہےئ ابچ ابچ رک اہک
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اس ےن وگد ںیم یھٹیب “ افر مت وج ریمی یٹیب ےک اسےنم ےھجم یلقن فلیك یتہک وہ ۔  ”

 ۔ انمی ےک ںوؽ وچےتم وہےئ اتجیت رظنفں ےس اےس داھکی

 

فـ داب داب اس الچیئ“ ںیم اتب ریہ وہں ںیم رس اھپڑ دفں یگ اہمترا ۔  ”  ۔ 

 

رمہح وک “  ابپ وک امرےن یک دیکمھ دے ریہ وہ ؟ ریمی یٹیب ےک اسےنم اس ےک ”

اباب یک اجؿ آپ ےن امم یک وکیئ ابت ںیہن ” وھگر رک فـ انمی یک رطػ وتمہج وہا ۔ 

انمی ےن رکسماےت وہےئ اابثت ںیم رس الہدای“ یننس کیھٹ ےہ ؟   ۔ 

 

اس ےن اس ےک ںوؽ ےچنیھک ےھت ۔ رمہح ےن داتن سیپ رک اےس “ ہی ریما ہچب ۔  ”

 ۔ داھکی
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 “ ۔ رمہح ؟ ہتش ”

 

فـ ڑم رک نچک ںیم اجےن “ ںیہن ےلم ںو ابلکل ںیہن ےلم ںو ، آج وھبےک اجؤ آسف ۔  ”

 ۔ یگل

 

اس ےن الہبئ افر دیحر ےک “ ایم دںیھکی آپ یک وہب ؟ ہتش ںیہن دے ریہ ۔  ”

 ۔ رمکے یک رطػ ہنم رک ےک اہک

 

یھت ۔ دعس انمی وک وگد فـ ےصغ ےس اس یک رطػ یکپل “ دعس مت رمف  ے آج ۔  ”

 ۔ ںیم ااھٹ رک رمکے یک رطػ اھبںو اھت
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فـ زیتی ےس درفازـ وھکؽ رک “ ںیہن وچب  ے آج ، ںیہن وچب  ے ںیم اتبریہ وہں ۔  ”

رمکے ںیم آیئ وت فـ انمی وک ڈیب رپ اھٹب اکچ اھت ۔ اب ےنیس رپ اہھت ابدنےھ وکسؿ ےس 

 ۔ اےس د ھک راہ اھت

 

 “ ۔ زرہ گل رےہ وہ ےھجم ”

 

فـ لھک رک رکسماای“  دہ اسیج ۔  ”  ۔ 

 

رمہح ےن ایلگن ااھٹ رک اےس فارؿ ایک“ مت رھپ ےس ڑلرےہ وہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ڑلایئ مت ےن رشفع یک یھت ”
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فـ اکی مدؾ آ ے ڑباھ“ ےھجم ایسفنیت سک ےن اہک اھت ؟  ”  ۔ 

 

اانپ رس امیظعت اس ےک آ ے اکھجای“ اخدؾ ےن ۔  ”  ۔ 

 

رشفع یک وت ڑلایئ سک ےن ”  “ ؟ 

 

فـ ڈ ٹی نب رک رکسماای اھت“ مت ےن ۔  ”  ۔ 

 

فـ اجےن ےک ےئل ڑمی“ دعف وہاجف اجریہ وہں ںیم ۔  ”  ۔ 
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بقع ےس آیت اس یک “ ریما ربھت ڈے ےہ آج مت ےن فش وز  ںیہن ایک ۔  ”

وصعمتیم ےس رھبوپر آفاز رپ اس اک اسرا ہصغ لپ ںیم وہا وہا اھت ۔ ےباایتخر اس 

رپ اہھت امرا اھتےن اےنپ رس   ۔ 

 

مت ڑلےت یہ اانت وہ افر ھچک اید یہ ” فـ فاسپ یٹلپ ۔ “ ذنہ ےس یہ لکن ایگ ایر ۔  ”

آرخ ںیم اس ےن اسرا ہبلم اس ےک رس رپ ڈاال“ ںیہن راتہ ۔   ۔ 

 

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ بلطم اس ںیم وز  ریما وصقر ۔  ”  ۔ 

 

ی ربھت ڈے ”  
ہ ن ی

 “ ۔ 

 

 “ ؟ سب ”
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افر انہک اھت ایکاہں ، ھچک  ”  “ ؟ 

 

“ ںیہن ۔۔ ایسفنیت ولگ ااسنونں یک ایسفنت ےتھجمس ںیہ افر ںیم ااسنؿ ںیہن وہں ۔  ”

 ۔ فـ ہہک رک وفرا رمکے ےس ابرہ یک رطػ اھبںو اھت

 

فـ ےھچیپ ےس الچیئ یھت ۔ فـ “ دعس ےک ےچب مت اکی ربمن ےک ڈشی ااسنؿ وہ ۔  ”

۔ وج یمک یھت فہ وپری وہیکچ یھت ، ؟ ےتش اک  رکسماےت وہےئ اب الفجن ےس لکن راہ اھت

 ۔۔ ومڈ ںیہن اھت وت اب اس یک ایلگ زنمؽ اس یک آسف یھت

 

_________________________:- 
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فـ اےس آفازںی داتی زیتی ےس ڑیسایھں  الھاتگن الفجن “ ا؟ فہی ۔۔۔ ا؟ فہی ۔۔  ”

را اچےئ اک پک زیم رپ ںیم آای ۔ وصےف رپ ھٹیب رک اچےئ یتیپ ا؟ فہی اےس د ھک رک وف

 ۔ رھک رک ڑھکی وہیئ

 

فـ اےس ۔ اےن ےک ےئل اس یک رطػ اكپل وت فـ وفرا وصےف “ ادرھ آؤ مت ذرا ۔  ”

 ۔ ےک ےھچیپ اھبیگ

 

فـ اس ےس یتچب وہیئ فاہں ےس زگریت اسنخ ء ےک ےھچیپ یپھچ“ ایم اچبںیئ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ایک وہایگ ےہ اہدی ”
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فہ اےس ۔ اےن ےک ےئل آ ے ڑباھ وت “ اتھکی وہں ۔ ایم آپ ںیٹہ اےس آج ںیم د ”

 ۔ اسنخ ء چیب ںیم آںیئگ

 

 “ ؟ ایک وہا ےہ ”

 

آپ یک وہب وک افر ھچک ںیہن الم وت ھجم وسےت وہےئ ےک ابولں یک وپین انب رک یلچ یئگ  ”

ےہ ۔ احتل دںیھکی اس یک افر رصػ یہی ںیہن وصتریںی ےل رک اسٹیٹس رپ وز  اگل 

ےک ےھچیپ یتپھچ ا؟ فہی یک یسنہ وھچیٹ یھت اسنخ ء“ دی ںیہ ۔   ۔ 

 

 “ ۔ ہی دںیھکی اوز  وز  سنہ ریہ ےہ ”
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اسنخ ء ےک وھگرےن رپ فـ تخس رظنفں “ اہدی سب رکدف ذماؼ ایک اھت اس ےن ۔  ”

 ۔ ےس اےس دےنھکی اگل

 

 “ !!۔۔۔ یلہپ رفتص ںیم ڈٹیل رکف اسٹیٹس ”

 

اجؤ  ےںیہن ےلہپ فدعہ رکف آج وگؽ ےپگ الھکےن ےل  ”  “  ۔ 

 

 “ ۔ ےلہپ اسٹیٹس ڈٹیل رکف یگ ”

 

اؿ ےک چیب ڑھکںی اسنخ ء رکسماٹہ دابےت وہےئ اؿ یک “ ےلہپ وگؽ ےپگ ۔۔۔  ”

 ۔ ڑلایئ د ھک ریہ ںیھت
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 “ ۔۔۔ ےلہپ ”

 

ا؟ فہی ےن زیتی ےس اس یک ابت اکیٹ ۔ اہدی ےن داتن سیپ “ ڈیلسی رفٹس ۔۔  ”

آ ے ڑبھ رک ینہک ےس اےس ۔ اا رک اےس داھکی رھپ ومعق د ھک رک زیتی ےس  ۔ 

 

فـ اےس چنیھک رک ڑیسویھں یک رطػ ےل “ مت ولچ افرپ ےلہپ اسٹیٹس ڈٹیل رکف ۔  ”

 ۔ رک اجراہ اھت

 

فـ اانپ “ اہدی ںیم ںیہن رکفں یگ ںیہن رکفں یگ ےلہپ ےھجم وگؽ ےپگ الھکف  ے مت ۔  ”

 ۔ ابزف اس ےس ڑھچفایت اس ےک اکؿ ےک اپس الچیئ یھت
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اہدی یک آفاز آیئ “  اچٹ وز  الھکفں ںو اوز  مت اسٹیٹس ڈٹیل رکف ۔ ںیم ںیہمت ”

رھپ رمکے اک درفازـ دنب وہےن یک ۔ اسنخ ء ےن رکسماےت وہےئ ڑیسویھں یک رطػ 

داھکی اہجں ےس اوز  فہ ےئگ ےھت ۔ ہی بس اہیں اک ومعمؽ نب اکچ اھت ۔ یھبک ا؟ فہی 

 ۔۔۔ افر اہیں ےک نیكم اس ومعمؽ اہدی ےک ےھچیپ وہیت یھت یھبک اہدی ا؟ فہی ےک

 ۔۔ ےس تہب وخش ےھت

 

_________________________:- 

 

فـ رفےت وہےئ زاایؿ وک وگد ںیم ےئل “ اّللّ اّللّ ایم اچیچ اباب دادی وکیئ ےہ ۔  ”

ایم اباب ” زیتی ےس ڑیسایھں  الھیتگن وہیئ بس وک آفازںی دیتی ےچین آریہ یھت ۔ 

فـ الفجن ںیم ڑھکی وہ رک الچیئ یھت ۔ یھبت ادنر “ ت ۔ دادی وکیئ نس ول ریمی اب

 ۔ آےت اابؿ رپ اس یک رظن زپی
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فـ وفرا اس یک رطػ یکپل یھت“ اھبیئ اھبیئ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ آراؾ ےس ڑلیک ”

 

اسرا اکؾ ” اس ےن زاایؿ وک اابؿ یک وگد ںیم دای ۔ “ اےس ۔ اںی وفرا ۔ اںی ۔  ”

اس ےن “ ںیم ےہ آپ اےس ۔ اںیل زیلپ ۔  رخاب رکدای ےہ اس ےن ۔ ااملس نچک

 ۔ رفین وصرت انب رک اابؿ وک داھکی وج اس یک لکش د ھک رک رکسماٹہ داب راہ اھت

 

 “ ۔۔ ریمے ےٹیب ےک ےئل اانت ںیہن رکںیتکس ”
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اجؿ دے یتكس وہں رگم ہی اکؾ ںیہن وہات ۔ اوز  آپ اےس ۔ اںی ںیم نچک ںیم  ”

ےس اھبیگ یھت ۔ ےھچیپ ڑھکا اابؿ رکسمادای اھت ۔ فـ فـ زیتی ےس فاہں “ اجریہ وہں ۔ 

وییہن رکیت یھت اسرا اسرا دؿ زاایؿ وک وگد ںیم ےئل رھپیت یھت افر اہجں فـ اکؾ 

 ۔۔ رخاب رکات فںیہ اےنلھچ گل اجیت یھت

 

فـ اب اھب یت وہیئ نچک ںیم آیئ یھت ۔ وتے ےس رپااھٹ ااتریت “ ااملس ااملس ۔  ”

اس اک اجزئہ ایل ۔ د رگن ےک ڈےلیھ ڈاھےل ڑپکفں ںیم  ااملس ےن رس ات اپؤں

 ۔ وبلمس امےھت رپ رکفت ےس لب ڈاےل فـ وفرا اس ےک اپس آیئ

 

وفرا زاایؿ ےک اپس اجف اےس جنیچ رکفاف اابؿ اھبیئ ےل رک ڑھکے ںیہ ہی ںیم  ”

 “ ۔ رکولں یگ
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رکایل ےہ  بس ںیم ےن” ااملس ےن اےس وھگری ےس ونازا ۔ “ وتہب ےہ مت ےس ۔  ”

اےس اتدیک رکیت فـ نچک ےس “ مت سب ٹنبیک ےس ںیٹیلپ اکنول رھپ اھک؟  اگل دف لبیٹ رپ ۔ 

یلکن ۔ رعفـ ےن اس یک ابت ھجمس رک وھبرے رگن یک ڑکلی ےس انب ٹنبیک وھکال ۔ 

ںیٹیلپ اکنےتل وہےئ وٹیلپں ےک آ ے رےھک ےشیش ےک الگس وک داکھ اگل ، الگس ادکیؾ 

خیچ دنلب وہیئ یھت ۔ ںیٹیلپ اہھت ےس ںیلسھپ ۔ انھچےک یک آفاز ےس  ےچین رگا ۔ اس یک

یئک ںیٹیلپ اس ےک اہھت رپ گل رک زنیم وبس وہںیئ ۔ وشر یک آفاز نس رک ااسہم 

ے الؽ 

 

کلن

 

ي
تلجع ںیم ادنر آای اہجں فـ دصےم ےس آںیھکن الیھپےئ ابںیئ اہھت ےس 

 ۔ الؽ وخؿ وک د ھک ریہ یھت

 

فـ اس اک ابزف ینہک ےس ۔ ا رک اےس نچک ےس ابرہ الای“  ۔ اپلگ ڑلیک ہی ایک ایک ”  ۔ 
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فـ بس وک آفازںی داتی اےس وصےف رپ اھٹب رک “ دادی ایم ادرھ آںیئ دلجی ۔  ”

 ۔ رفٹس اڈی ابسک ڈوھڈنےن اگل

 

رعہشی وفرا اس ےک اپس آیئ ںیھت“ اّللّ ہی ایک وہا ؟  ”  ۔ 

 

ےس ںیٹیلپ وز  اہھت ےس وھچٹ ںیئگ  دادی اتپ ںیہن ےسیک الگس رگا ڈرےن یک فہج ”

درد یک فہج ےس آوھکنں ںیم آیئ یمن وک ےھچیپ دےتلیکھ وہےئ اس ےن اینپ رفداد “ ۔ 

 ۔ انسیئ

 

ااسہم افیچن آفاز ںیم “ آپ ےن وز  وت سک ؟ القئ وک نچک ںیم جیھب دای اھت ۔  ”

 ۔ ڑبڑباےت وہےئ رفٹس اڈی ابسک ےل رک اس ےک اسےنم ونٹھگں ےک لب ےچین اھٹیب
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رعہشی ےن اس ےک اہھت ےس یٹپ یل ۔ ٹک یلیھتہ رپ آای اھت “ الؤ ںیم رکیت وہں ۔  ”

سج یک فہج ےس اویلگنں وک وھچڑ رک وپرے اہھت رپ یٹپ دنبیه یھت ۔ فـ اب من 

 ۔ آوھکنں ےس اقنیل رپ رگے اےنپ وخؿ وک د ھک ریہ یھت

 

ےن ہی لک ریما اچٹیلک ےننیھچ یک زسا دی ےہ ںیہمت اّللّ ”  “ ۔ 

 

رعفـ ےن “ اہیں اجؿ ےک الےل زپے ںیہ ںیہمت اچٹیلک یک یگل وہیئ ےہ ۔  ”

 ۔ اےس وھگرا

 

 “ ۔۔ وکیئ ںیہن رمںیت مت اےنت ےس ٹک ےس ”
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اانت وخؿ ہہب ایگ ےہ ریما ، افر مت ومےٹ ڈنچرے ۔ ” فـ الچ ایھٹ یھت ۔ “ اانت اس !!  ”

فـ اےس امرےن ےک ےئل ڑھکی وہیئ یھت“   ۔ 

 

رعہشی ےک “ آراؾ ےس ڑلیک آراؾ ےس ۔ ایتلھچ رھپیت وہ اسرا دؿ وھٹیب فاسپ ۔  ”

 ۔ ڈےنٹپ رپ فـ ہنم وسبریت فاسپ ھٹیب یئگ ۔ ااسہم اب اےس زابؿ اکنؽ ےک ڑچا راہ اھت

 

اس ےن من آوھکنں ےس رعہشی وک داھکی“ دادی رف؟  آراہ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اہےئ اّللّ ویکں ”

 

 ۔ اوز  وز  ںیم رپاشیؿ یھت اس یک فہج ےس یھبت نشنیٹ یلم وہیئ ےہ ےھجم ”

اس ےن ہنم انبای“ ےبدایھین ںیم وچٹ گل یئگ ۔   ۔ 
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 “ ؟ وکؿ یس نشنیٹ ”

 

اس ےک رس “ سب اب رہ ابت وھتڑی اتبیئ اجیت ےہ ۔ ھچک رپلنس وز  وہات ےہ ۔  ”

 ۔ کٹھج رک ےنہک رپ رعہشی اےس وھگر رک رہ ںیئگ

 

اےت وہےئ اھٹ ڑھکی وہںیئ ۔ رعفـ ےن رہگی اسسن فـ زری بل ڑبڑب“ یمكن ۔  ”

 ۔  ےل رک وصےف یک تشپ ےس کیٹ اگلیئ

 

 ےن امی اڈی فاولں وک ڈرگی دے رک افرغ رکدای ےہ دادی ۔۔۔ اےس آاج؟   ”

 

 

 

رگی

فـ ڑبڑبایئ یھت ۔ رمکے ںیم اجںیت رعہشی اس یک “ اچےئہ اھت اب کت ۔۔ !! 
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اب وصےف رپ رس اکٹ رک آںیھکن ومدن یئگ ڑبڑباٹہ ےننس ےس اقرص ریہ ںیھت ۔ فـ 

 ۔۔ یھت

 

_________________________:- 

 

اتکب ےک اطمےعل ںیم رغؼ اس ےن یکلہ آفاز ںیم اہسین وک اکپرا ۔ “ اہسین ۔۔۔  ”

 ۔ اس ےک ربارب ںیم ھٹیب رک ؟ فؽ زپیتھ اہسین ےن اس یک آفاز نس رک ضحم رس الہدای

 

اکپرااس ےن رھپ ےس اےس “ اہسین ۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ایک ےہ ”
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اس ےن ہحفص ےتٹلپ وہےئ اہک“ اپین الدف ابرہ ےس گج ںیم متخ وہایگ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

رصمفػ ےس ادناز ںیم اہک ایگ“ اھٹ رک وخد رکف ہی اکؾ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔ اطمےعل ےک چیب ںیم ںیہن اےتھٹ ”

 

دیجنسیگ ےس ہہک رک اہسین ےن فرؼ اٹلپ“ وت پچ رک ےک وھٹیب ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔ ایپس یگل ےہ ”

 

 “ ۔۔۔ وت اھٹ رک یپ ول اپین ”
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 “ ۔ ںیہن اھٹ اتکس ”

 

 “ ۔۔ وت پچ رک ےک وھٹیب ”

 

 “ ۔۔ اہسین ”

 

اس ےن گنت وہرک اتکب دنب یک“ ایک ےہ ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔۔ اپین ”

 

فـ اےس وھگر رک “ اہیں ریہف ااتپسؽ ںیم رم راہ ےہ افر ںیہمت اپین یک یگل ےہ ۔۔  ”

 ۔ رہ یئگ
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وصعمتیم ےس ؟ ک ےس اتلسھپ ہمشچ فاسپ ؟ ک رپ “ ںیم رماجؤں ںو ایپاس ۔۔  ”

 ۔ اکٹای

 

ڑبڑباےت وہےئ فـ ڈیب ےس ارتی“ الریہ وہں ۔۔ بیجع تبیصم ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اجریہ وہ وت ھچک اھکےن ےک ےئل وز  ےل آ؟  اخیل وخیل زپےنھ ںیم زمہ ںیہن آات ۔  ”

اہسین ےن داتن سیپ رک اےس داھکی رھپ ابرہ یک رکسما رک اتہک فـ اتکب رپ کھج ایگ ۔ 

رطػ یکپل ۔ داھڑ یک آفاز ےس درفازـ دنب وہےن رپ وز  فـ اینپ ہگج ےس ںیہن الہ اھت 

 !! ۔۔۔ ۔۔ سب اکلہ اس ۔۔ رکسمادای اھت

 

_________________________:- 
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فنط یک افحتظ اکی تہب ڑبی ذہم داری ےہ ، مہ بس اینپ اجونں یک افحتظ  ”

رکےت ںیہ رگم فنط ےک آ ے ہی اجؿ ےبومؽ وہاجیت ےہ ؛ اجےتن وہ وخش بیصن 

وہےت ںیہ ںیہنج ہی زنیم اےنپ ےئل یتنچ ےہ ۔ وفج ںیم آےن اک ہلصیف آپ ںیہن 

ےتہک ںیہ رکےت ہی زنیم رکیت ےہ آپ وت سب اس زنیم یک اکپر رپ کیب  “ !! ۔۔ 

 

اس افیچن امعرت وک رس افرپ ااھٹ رک داھکی اجےئ وت ہی امعرت آامسؿ وک وھچیت وہیئ 

داھکیئ دیتی ےہ  ۔ ایسـ رگن یک ںوڑی امعرت ےک ادنر دالخ وہیئ ۔ ںوڑی اک درفازـ 

 ۔ الھک ، وکیئ ںوڑی ےس ارتا افر رادہاری یک رطػ ڑباھ
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اکردرگدی یک انب رپ آپ وک اکی امہ  اس اکی اسؽ ںیم آپ بس یک رتہبنی ”

رفہضی وساپن اجراہ ےہ ۔ ھجمس ںیل ہی زنیم آپ وک الب ریہ ےہ ،  دہا اانپ ا لاقؾ اچےتہ 

 “ !! ۔۔ ںیہ ، اقونؿ رجمومں اک اسحب انیل اچاتہ ےہ ؛ رصػ آپ بس اک ااظتنر ےہ

 

رگن  لیہ یک کٹ کٹ یک آفاز رادہاری ںیم اھچےئ وکست وک وتڑ ریہ یھت ۔ اکےل

یک ڈنیسؽ ںیم ر دی دفدایھ اپؤں رسیئم رگن ےک ولےہ ےک درفازے ےک اسےنم 

 ۔ رےک

 

ر ز ںیم ےس اکی رہشایر اطلسؿ نج اک لتق آج ےس  ”

ے

ٹ ٹ

 

ن  ٹ 
ح

 

ی

امہرے کلم ےک امرہ ا

 ۔ دف اسؽ نیت امہ ےلہپ وہا

 اجفدی دیحر رفہتش تفص ااسنؿ اکی امرہ رسنج وج آج ےس دف اسؽ ےلہپ امرے ےئگ

 ۔
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 !! ۔۔  رعمفػ زبسن نیم ایفر اہجریگناؿ ےک دعب

 ۔ دف اسؽ دف امہ ےلہپ اؿ اک لتق وہا

 !! ۔۔ لتق اک رطہقی بس اک اکی اس اھت ، بس وک الگ داب رک امرا ایگ ےہ

اس بس ےک دعب اؿ نیت ولوگں ےک لتق یک ولعمامت ایٹھک رکےن فاال فنط اک دریل 

رپ اچنہپےت وہےئ لک دیہش رکدای ایگ اجابنز یفطصم دیحر اےنپ دف اسپ  رفےضی وک ااجنؾ 

 ۔۔ ےہ

 ۔۔ ہی فتق ےہ امہرے  دہا ےک ا لاقؾ اک

ہی رسزنیم اےنپ ولوگں وک یھبک الفارث ںیہن وھچڑیت ےلھب فـ ڑسک انکرے اھٹیب 

 “ !! ۔۔ ریقف وہ ای اکی زبسن نیم

 

ٹفل ےک ےچین آےت یہ رسیئم رگن اک درفازـ الھک ، اس ےک ادنر دالخ وہےت یہ 

زـ دنب وہا ۔ ٹفل افرپ اجےن یگلدرفا  ۔ 
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 !! ۔۔۔ آري  ؿ ادمح ، اسحؿ افر دراؿ رہشایر ”

 “ ۔ ہی امہ رفہضی مت ونیتں وک دای اجات ےہ

 

 ۔ ٹفل ریک ، درفازـ الھک ۔ لیہ یک کٹ کٹ یک آفاز رادہاری ںیم انسیئ دےنی یگل

 

 “ ؟ رس مہ نیت ںیہ ، مہ ںیم وچاھت وکؿ ےہ ”

د رگن ےک درفازے ےک آ ے اس ےک مدؾ ےمھت ۔ “  وچاھت وخد آےئ ںو ۔ ”

درفازـ الھک ، فـ ادنر دالخ وہیئ ۔ ادنر ڑھکے بس وفنس ےن ڑم رک اےس داھکی اھت 

 ۔ ۔ زیم ےک اپس ڑھکے آري  ؿ یک آںیھکن ریحت ےس یلیھپ ںیھت

ایسـ زنیج رپ ایسـ یہ الگن وکٹ ےنہپ د اجحب افڑےھ زبس آوھکنں ےس رمکے اک 

 !! ۔۔  فـ لعشم یھت ، لعشم اعمل اشہاجزئہ  یتی
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 “ ۔۔ آپ ےک ےلہپ نشم یک امکڈن سم لعشم اھبنسںیل یگ ”

 

ا  رس اکھجای“ اسی ویر آرڈر امکڈنر !!  ”
ً
 م
ی

 

عظ

 

ي

اس ےن   ۔ 

 

اسحؿ ےن اس ےک اکؿ ںیم رسوگیش یک “ ہنم دنب رک اسےل یھكم یلچ اجےئ یگ ۔  ”

رظنفں ےس اےس د ھک ریہ یھت ۔ فـ ونہز لعشم وک کت راہ اھت وج اب اتجیت  ۔ 

 

اسحؿ رھپ “ اےب ڑلیک یلہپ دہعف دیھکی ےہ ایک ؟ رشؾ رک امکڈنر ںیہ مہ امہری ۔۔  ”

 ۔ ےس یسک یھكم یک رطح اس ےک اکؿ ںیم انھبنھبای اھت
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فـ زری بل ڑبڑباای “ ارگ ہی امہری امکڈنر ےہ وت اس رسزنیم اک اّللّ یہ احظف ےہ ۔۔  ”

 ۔ اھت

 

فـ وصعمتیم ےس ںیکلپ اکپھجیت اس ےس وپھچ ریہ یھت“ آپ ےن ادمح ؟ ھچک اہک  ”  

 ۔

 

اس ےن ڑگڑبا رک اہک ۔ اسحؿ ےن “ یج ۔۔ اّلّل آپ وک یبمل زدنیگ دے امکڈنر ۔۔  ”

 ۔ ریحت ےس اےس داھکی ہكبج لعشم ےن رکسماٹہ دابیئ

 

“ رک یل ایر ۔ اسحےن ریما الگ داب دے ، ںیم ےن اینپ زدنیگ اک الگ وھگےنٹن فایل داع  ”

 ۔ اس ےن رفین وصرت انبیئ
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اس ےن آري  ؿ وک “ پچ رکاج یف ااحلؽ امکڈنر امہرا الگ دابےن ےک ےئل ایتر ںیہ ۔  ”

ینہک امری یھت ۔ فـ ہنم یہ ہنم ںیم ارفغتساّللّ اک فرد رکراہ اھت ۔ لعشم اؿ دفونں یک 

 ۔۔ رحوتکں ےس وظحمظ وہیت اب آرسیفز یک ابت نس ریہ یھت

 

_________________________:- 

 

اھبری رھبمک گیب ادنر رھک رک فـ وصےف رپ ڈےھ اس ایگ اھت ۔ ہی “ افر ہی آرخی ۔  ”

اکی وھچاٹ اس ااپرٹنمٹ اھت اہجں ےس اوہنں ےن اینپ امتؾ اکرفاایئں رکین ںیھت ۔ 

رہشایر وک اسامؿ ااھٹےن اک ہہک رک فـ بس ادنر آےئگ ےھت افر فـ ےباچرہ اب اؿ 

ری رھبمک گیب ااھٹ رک اکلہؿ وہراہ اھتبس ےک اھب  ۔ 
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الفجن ےک فطس ںیم ڑھکا آري  ؿ وھگؾ وھگؾ رک وپرے ااپرٹنمٹ اک اجزئہ ےل راہ اھت ، 

نچک ںیم ڑھکا اسحؿ آںینیتس ڑچاھ رک دیماؿ ںیم آےن یک ایتری رکراہ اھت افر 

 ۔ لعشم فـ ۔۔ فـ الفجن ےک فطس ںیم ڑھکے آري  ؿ وک وھگر ریہ یھت

 

آري  ؿ ےن اکی رمکے یک رطػ “ اھبیئ ولوگں ہی اسےنم فاال رمکہ ریما ےہ ۔  ”

 ۔ ااشرہ ایک ۔ بس ےن رظنںی ااھٹ رک اےس داھکی

 

وپرے نیت رمکے ںیہ ، اسےنم فاال ریما ، اس ےک ربارب فاال اہمترا افر اسحؿ اک افر  ”

بس ےن وچکن رک لعشم وک داھکی“ اس رطػ فاال رہشایر افر اامؿ اک ۔   ۔ 

 

آري  ؿ ےن لج نھب رک وپاھچ ۔ لعشم ےن “ امکڈنر ہی انم ف اامؿ وکؿ ےہ ؟  ”

رکسماےت وہےئ رمکے ےک درفازے رپ ڑھکے اکی ونوجاؿ ڑلےک یک رطػ 
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ااشرہ ایک ۔ ےلین رگن یک ٹنیپ رشٹ ںیم وبلمس رکسمارک اہھت الہات فـ ومنہن سج یک 

اک بقل دای اھت“ آول الھچ وہا ” داڑیھ یک ریغ وموجدیگ رپ آري  ؿ ےن اےس   !! ۔۔ 

 

ںیم رکیہ وہں ، بلطم مت بس بج اےنپ ایھتہرفں ےس دنمش ےک اسھت ڑلف  ”

اس ےک رکسما رک ےنہک رپ “  ے وت ںیم اےنپ ویپمکرٹ یک دمد ےس اہمتری دمد رکفں ںو ۔ 

 ۔ آري  ؿ ےن آںیھکن امھگںیئ

 

ـ امہرے اسھت ےسیک امکڈنر وج دنبہ امہری دمد وز  یسک افر یک دمد ےس رکے ںو ف ”

 “ ؟ لچ اتکس ےہ
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رٹسم آري  ؿ ادمح مت ارگ ویوینریٹس ےس اھب ے ہن وہےت مت وت آج ہی ابت ہن ےتہک ۔۔  ”

لعشم ےک زنط رپ بس ےن ریحت ےس آري  ؿ وک داھکی وج ریحت ےس لعشم وک !! “ 

 ؟ کت راہ اھت ۔ اےس ےسیک اتپ الچ فـ ویوینریٹس ےس اھبںو اھت

 

رہشایر اھٹ رک اس ےک اپس آای ۔ لعشم اب “ وہ ۔۔  افےئ مت وگھبڑے ”

رکسماےت وہےئ اےنپ رمکے ںیم اجریہ یھت ۔ آري  ؿ ےن داتن سیپ رک اس یک 

 ۔ تشپ وک داھکی

 

فـ زری بل ڑبڑباای ۔ اسحؿ اب “ اہں ، ںیم وگھبڑا وہں افر امہری امکڈنر ڈاوک ۔۔ !!  ”

ے ںیم اجاکچ اھت ۔ آري  ؿ وصےف اھک؟  اکپےن ںیم رصمفػ اھت ، اامؿ فاسپ اےنپ رمک

رپ ڈےھ ایگ اھت افر رہشایر ۔۔ فـ آري  ؿ ےک رس رپ ڑھکا اس ےس ویوینریٹس ےس اھبےنگ 

 ۔۔ اک ہصق اولگاےن یک وگتدف ںیم اھت
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_________________________:- 

 

رات ےک ادنریھے ںیم ےکپچ ےس وہیت یکلہ یکلہ وہدنا ابدنی ںیم یتگیھب ڑسک رپ فـ 

ے دریھے مدؾ ڑباھ رےہ ےھت ۔ ایسـ زنیج رپ د رشٹ افر ایسـ دفونں دریھ

ٹکیج ےنہپ اہدی آیدنی افر اس ےک ربارب ںیم ایسـ ابعےئ ںیم وبلمس ااکسرػ 

افڑےھ زسم اہدی ۔۔ !! ادنریھا وہےن افر ڑسک ےک اخیل وہےن یک فہج ےس فـ 

 ۔ اقنب وھٹڑی رپ اکٹ یکچ یھت

ں ربیتس ابرش ےک وخوصبرت رظنم اک ہصح اکی اسھت مدؾ ااھٹےت وہےئ فـ دفون

 ۔ گل رےہ ےھت
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ا؟ فہی ایر ایک وچبں فایل دض ےہ ، اس فتق اس ابرش ںیم ںیہمت وگؽ ےپگ اہکں  ”

اس ےن ےبیسب ےس رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس داھکی“ ےس ںیلم  ے ؟   ۔ 

 

 ںیم ےلھچپ دف دونں ےس ہہک ریہ یھت ںیہمت رگم ںیہن مت ےتنس وہ ریمی ؟ اب پچ ”

ا؟ فہی ےک وھگرےن رپ فـ رس کٹھج رک ےنلچ اگل“ رک ےک ولچ ۔   ۔ 

 

فـ اب وصعمتیم ےس وپھچ راہ اھت“ ںیہمت ڈنھٹ گل یئگ وت ؟  ”  ۔ 

 

ںیہمت اتگل ےہ ںیم اہمتری اؿ نھکم یگل ینکچ ابوتں ںیم آاجفں یگ ؟ وکیئ ںیہن  ”

اہدی اس ےک وجاب رپ داتن سیپ رک رہ ایگ“  یتگ ڈنھٹ ۔   ۔ 

 

گ سیل ڑلیک وہ ۔  ”

 

ٹ لٹ
ف
فـ زری بل ڑبڑباای“ اخیص وکیئ   ۔ 
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 ۔ مت ہی ابت ےھجم اس اکی اسؽ ںیم ایھچ رطح ےس اتبےکچ وہ  ہکل رفز اتبےت وہ ”

“ 

 

اپین یک اکی وبدن اس ےک ؟ ک رپ رگی“ ارث ںیہن وہات رھپ وز  ۔  ”  ۔ 

 

 ایگ ۔ ابرش اےس آںوہ ایک ایگ ۔ فـ اخومیش ےس بل چنیھب“ اہدی مت ڑلرےہ وہ ۔۔۔  ”

ڑبھ ریہ یھت ، فـ دفونں اب ےنگیھب ےگل ےھت ۔ ا؟ فہی یک دض رپ فـ رتھچی وز  ںیہن 

ھکا  اھت ، رگدؿ 

 

ھی

 

ی

الای اھت ۔۔ وییہن اخومیش ےس ےتلچ وہےئ فـ یسک ااسحس ےک تحت 

ے وہےئ ڈنھٹے زپےت 

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

رتیھچ رک ےک اےس داھکی وج اےنپ اپکپکےت وبلں وک 

۔ فـ اکلہ اس رکسمادای اھتاہھت رڑگ ریہ یھت   ۔ 
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رکسماٹہ دابےت وہےئ فـ اینپ ٹکیج “ یسک ےن اہک اھت اےس ڈنھٹ ںیہن  یتگ ۔۔  ”

 ۔ ااتر راہ اھت ۔ ا؟ فہی ےن ہنم وسبر رک اےس داھکی

 

اس ےک اشےن ااکچ رک “ ااسنؿ وہں ںیم وز  ۔۔ سب وھتڑی وشیخ وہیئگ یھت ۔۔  ”

 ۔  ٹکیج اس ےک اشونں ےک رگد الیھپیئےنہک رپ فـ سنہ دای ۔ رھپ رک رک اینپ

 

 “  ۔۔۔ مت ریہف ےننب یک وکشش رکرےہ وہ ”

 

اہں ، ویکہکن ںیم ریہف یہ وہں ۔ اکی احمظف ریہف یہ وہات ےہ رفمح ۔۔ !! فـ دیشکل  ”

ےس رکسماای اھت ۔ ا؟ فہی ےن وغبر اس یک رکسماٹہ وک داھکی اھت ۔ دؽ ومہ ےنیل فایل 

 ۔۔۔ ۔۔۔ دشکل
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اس ےک وھکےئ وھکےئ ادناز ںیم وخد وک داتھکی اپای اھت وت کھج رک اس ےک اہدی ےن 

 ۔ آ ے یکٹچ اجبیئ ۔ فـ ڑگڑبایئگ

 

فـ ۔۔۔ ںیہمت ڈنھٹ گل اجےئ یگ اےسی ۔۔ رھگ ںیلچ ۔  ابرش وز  زیت وہریہ ےہ  ”

اس ےن رس ااھٹ رک آامسؿ وک داھکی ۔ اپین یک یئک وبدنںی اس ےک ےمشچ وک وگھب “ ۔۔ 

اہدی ےن اہھت ڑباھ رک اس اک ہمشچ ااتراںیئگ ۔   ۔ 

 

 “ ؟ ےمشچ ےک انب رھگ فاسپ اجوکس یگ ”

 

اس ےن پت رک وجاب دای اھت“ ادنیھ ںیہن وہں ۔۔  ”  ۔ 
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اس ےک ینعم زیخ ادناز ںیم “ اہں ادناھ وت ںیم وہا اھت یسک یک تبحم ںیم ۔۔۔۔ !!  ”

 ۔ ےنہک رپ ا؟ فہی ےن ونھبںی ایٹھک رک ےک اےس داھکی

 

 “ ؟ ایک انہک اچہ رےہ وہ ”

 

ولچ فاسپ ےتلچ ںیہ ۔ ” اس ےن الرپفایہ ےس دنكےھ ااکچےئ ۔ “ ھچک ںیہن ۔۔  ”

اس ےک اشےن رپ ابزف الیھپےت وہےئ فـ رکسما “ اہمترے وگؽ ےپگ رھپ یھبک یہس ۔ 

 ۔ رک ےنلچ اگل

 

ز اس اس ےک وھگرےن اک ارث ےئل انب فـ ونہ“ زایدہ ےنلیھپ یک رضفرت ںیہن ےہ ۔  ”

ےک اسھت مدؾ ڑباھ راہ اھت ۔ ڑسک ےک دفونں ارطاػ ںیم وموجد رفینش ےس 
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رفنش رھگفں ےس آیت دممھ رفینش یک دمد ےس فـ راہتس نیعت رکےت وہےئ لچ 

 ۔۔ رےہ ےھت بج اہدی وک رشارت وسیھج

 

 “ ۔۔ رعش ونس ”

 

 “ ۔۔ اراشد ”

 

ھا رے اسھت یسک وک ںیہن وساچ ”

م

 

ی

 ، 

ںیہمت ایخولں ںیمڑبے ایخؽ ےس راھک ےہ   “ ۔۔ 
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فـ سنہ دی یھت ، فـ وز  رس اکھج رک سنہ دای اھت ۔ اس ےن “ اہدی مت اپلگ وہ ۔۔  ”

رکسماےت وہےئ رگدؿ رتیھچ رک ےک اہدی وک داھکی رھپ دفونں اکی دفرسے وک 

 ۔ د ھک رک سنہ دےئ ےھت

 

 “ ۔۔ امؿ ول مہ دفونں اپلگ ںیہ ”

 

 “ ۔۔۔ مت ےن ےھجم اپلگ رکدای ےہ ”

 

اؿ یک آفازںی اب دفر اجریہ ںیھت ۔ ابرش اک وشر “ اہں ےسیج مت ےن ےھجم ۔۔ !!  ”

 ۔۔ ڑبھ راہ اھت ۔ ابدؽ وپری وقت ےس ربس رےہ ےھت

 

_________________________:- 
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رتسب رپ لسلسم رکفںیٹ دبےنل ےس بج فـ کھت ایگ وت اھٹ رک رمکے ےس ابرہ آایگ ۔ 

ا اھت ، ابرہ زیت ابرش وہریہ یھت رگم ااپرٹنمٹ دنب اھت وپرا الفجن ادنریھے ںیم ڈفاب وہ

 ۔۔ یھبت ادنر درہج رحارت ؟ رلم اھت

اس ےن دویار رپ ےگل وسچئ وبرڈ رپ اہھت امر رک ےسیج یہ نٹب آؿ ایک وت وپرا الفجن رفینش 

ںیم اہن ایگ ۔ اگنںیہ الفجن ےک فطس ںیم رےھک وصےف رپ ےھٹیب فوجد رپ ںیکٹ وت امےھت رپ 

دار وہےئلب ومن  ۔ 

فـ لعشم یھت ، اٹوگنں ےک رگد اصحر اقمئ ےئک رس ونٹھگں رپ اکٹےئ ۔۔ الخػ 

ومعمؽ اس فتق رس رپ اجحب ںیہن اھت  ہکل وفیشؿ اک اسدـ اس د رگن اک دفہٹپ اھت 

ـ ابؽ کلھج رےہ ےھت ۔ فـ آہتسہ ےس آ ے آای  ۔ سج ےس اس ےک ایس
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لعشم ” وکیئ رحتک ںیہن وہیئ ۔ اس یک آفاز رپ وز  اس ںیم “ لعشم ۔۔۔  ”

اس ےن کھج رک زیم اک وک؟  اجبای ۔ لعشم ےن ادکیؾ وچکن رک رس ااھٹای ۔ “ ۔۔۔۔ 

اس یک آںیھکن الؽ وہریہ ںیھت ، زبس آوھکنں ںیم ریتیت یمن افر فـ الیل بیجع اس 

 ۔ رصنع دیپا رکریہ یھت ۔ فـ اس یک آوھکنں وک دےتھکی وہےئ دیساھ ڑھکا وہا

 

اس ےک وساؽ رپ فـ مک یمہف “ وہا ؟ اہیں ایک رکریہ وہ رات ےک اس فتق ؟ ایک  ”

ےس ارد رگد دےنھکی یگل ۔ فـ اشدی دنین ںیم یھت ، ای اشدی دصےم ںیم رگم سک ابت ےک 

؟ ایک فـ رفریہ یھت رگم ویکں ؟ ڑچلی رفیت وز  ےہ ؟ دامغ ںیم آےت وساولں وک رظن 

ااھچ وکیئ ابت ںیہن رپاشیؿ تم وہ ، ”  ادناز رکےت وہےئ فـ اس ےس ےنہک اگل ۔

لعشم اب وز  ونہز اےس د ھک ریہ یھت ، اس یک آوھکنں ںیم وموجد “ یھٹیب روہ ۔ 

 ۔ اترث وک فـ ھجمس ںیہن اپای اھت
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آرخاکر اس ےن آري  ؿ اک ادنازـ طلغ اثتب “ مت ۔۔۔ مت ایک رکرےہ وہ اہیں ؟  ”

 !! ۔۔۔ رکدای ۔۔ فـ وگیگن ںیہن یھت

 

فـ اس ےس وپےتھچ “ دنین ںیہن آریہ یھت وت ںیم اچےئ انبےن آایگ ۔ مت ویپ یگ ؟  ےھجم ”

وہےئ الفجن ےس ڑجے نچک یک رطػ ڑباھ ۔ فـ اب اکیف دح کت وخد وک اھبنسؽ یکچ 

 ۔ یھت

 

دفاتسہن ادناز ںیم ےتہک وہےئ اس ےن وصےف یک تشپ ےس کیٹ “ اہں انبدف ۔  ”

 ۔  رپ رھک رک رشٹ ےک فک رمفڑ راہ اھتاگلیئ ۔ فـ اب اسس نیپ اکنؽ رک وچےہل

 

اس ےک رکسما رک وپےنھچ رپ فـ “ ونس مت اچےئ انبےن ےگل وہ ای ركبا ذحب رکےن ؟  ”

 ۔ وز  رکسمادای
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 “ ۔۔ ںیم اصقیئ ںیہن وہں امکڈنر ”

 

اس ےک دیمیھ آفاز ںیم ےنہک رپ آري  ؿ ےن اگنہ ااھٹ “ مت ےھجم لعشم ہہک  ےتک وہ ۔  ”

، دفونں یک رظنںی یلم ںیھت ۔ آري  ؿ ےک اگنںیہ ریھپےن ےس رک اےس داھکی 

 ۔ رظنفں اک اراكتز وٹاٹ

 

فـ اب ٹنبیک ےس پک اکنؽ راہ اھت“ ہی آرف سب اوز  ےک ےئل وبقؽ رکراہ وہں ۔  ”  

 ۔
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فـ اب دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ “ ادمح ۔۔۔ اہمتری یلمیف ںیم ےنتک ولگ ںیہ ؟  ”

ہٹپ رس ےس ہر ل رک اشونں رپ آرگا اھت ۔ وجڑے ےس وپھچ ریہ یھت ، وفیشؿ اک دف

 !! ۔۔ یتلکن ںیٹل رہچے ےک داںیئ ابںیئ وھجؽ ریہ ںیھت ۔۔ ایسـ افر ےنھگ ابؽ

 

فـ ےباایتخر سنہ دی یھت ۔ “ افر ہی ابت ںیم اکی وٹیپ وچر وک ویکم ر اتبؤں ؟  ”

ڑگےھ رپ ڈایل  ےنسنہ ےس اس ےک ابںیئ ںوؽ رپ ڑگاھ انب اھت ۔ آري  ؿ ےن اکی رظن اس

 ۔ رھپ اچےئ پک ںیم ڈاےنل اگل

 

 “ ۔۔ مت اینپ پیك وک وھبےل ںیہن ”

 

اس ےک رہگی اسسن ےل ہک ےنہک “ ںیہن ۔۔ فـ ریمے ےئل تہب اخص یھت ۔۔  ”

 ۔ رپ لعشم ےن وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی
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آري  ؿ ےن اکی رظن اس رپ ڈایل رھپ اچےئ ےک پک اہوھتں ںیم ےئل “ ویکں ؟  ”

ےس لکن رک اس ےک اپس آای ۔ اکی پک اےس ۔ ااای افر دفرسا زیم رپ ر ےتھ نچک 

ویکہکن فـ ںیم ےن وخد وچری یک ” وہےئ اس ےک اسےنم رےھک وصےف رپ اھٹیب ۔ 

اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ لعشم ےن ریحت ےس ہنم “ یھت ڈلپم ڈیلی ۔۔ !! 

 ۔۔ وھکؽ رک اےس داھکی ۔ زبس آںیھکن لیھپ یئگ ںیھت

 

یک ےہ فـ سک ”  “ ؟ 

 

فـ رکسمادای“ اسحےن یک ۔۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا“ ںیم یھجمس اہمتری ےہ ۔  ”  ۔ 
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وچری رک یل ںیم ےن بلطم ریمی وہیئ رگم اب فـ اکی ڈاوک ےک اپس ےہ ےھجم  ”

اس ےن اچےئ اک پک زیم ےس ااھٹ رک اہھت ںیم ۔ اےت وہےئ “ اوسفس ےہ ۔ 

 ۔ وصےف ےس کیٹ اگلیئ

 

وہں وت مت وچر وہ ںیم ڈاوک ”  “ ۔۔ 

 

اس ےن رکسماٹہ دابیئ“ ویکٹ وچر ؟ ں ۔۔  ”  ۔ 

 

لعشم ےن آںیھکن امھگںیئ“ وخش ایمہفں ۔۔  ”  ۔ 
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دنین آاجےئ یگ ںیہمت اچےئ یپ رک ؟ ای اسری رات الفجن ںیم زگارےن اک ارادـ ےہ  ”

فـ اچےئ یپ رک اب دفونں پک ااھٹ رک نچک یک رطػ ڑبھ راہ اھت“ ؟   ۔ 

 

ن ف ۔۔ !! ےھجم ”
ھ

 

ی

پک دوھےت وہےئ “  اچےئ یپ رک زایدہ دنین آیت ےہ رٹسم  ٹی 

فـ اب اہھت وتےیل ےس کشخ “ ںیہمت ؟ ” فـ اس یک ابت نس رک رکسمادای اھت ۔ 

 ۔ رکراہ اھت

 

اس ےن اشےن ااکچدےئ “ رعہص وہایگ ےہ ریمی دنین ےس الماقت ںیہن وہیئ ۔  ”

اسھت اسھت وھجاٹ وز  اھت ، اسال اسرا دؿ  ۔۔ اب وکیئ لعشم وک اتبات ہک فـ وچر ےک

 !! ۔۔ وسات اھت افر رھپ اسری رات وز  وسات اھت

 

 “ ؟ ویکں ”
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 ، انس ےہ قشع ںیم وٹےٹ ولوگں ےس دنین رفھٹ اجیت ےہ ”

 “ ۔۔ انس ےہ قشع فاےل ےبربخ ںیہن رےتہ

 

فـ اربف ااھٹےئ وپھچ ریہ یھت“ چس ںیم ؟  ”  ۔ 

 

 ریمے سب یک ابت ںیہن ۔۔ ےھجم ڈر ےہ ںیم اہر ںیہن ۔۔۔ ہی قشع افر تبحم ”

فـ رکسمادای اھت اکلہ اس ۔۔۔ اہرےن فاےل وز  اہرےن ےس ڈرےت ںیہ ، “ اجؤں ںو ۔۔ 

بلطم بس ھچک اہر رک وز  اس ےک اپس اہرےن ےک ےئل ھچک اھت ۔۔۔ تبحم ےک دعب 

 !! امؿ اہں ، اس ےک اپس امؿ اھت

 

 “ ؟ ڈرےت وہ ”
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 “ ۔۔۔۔ تہب ”

 

فـ رکسمایئ“ ۔۔ رھپ داع ےہ تیج اہمترا دقمر وہ ۔۔  ولچ ”  ۔ 

 

 “ ۔۔۔ آپ یک ااجزت ےس اب وس؟  اچاتہ وہں امکڈنر ”

 

فـ سنہ دی ۔ آري  ؿ وک فـ دبیل دبیل یس یگل یھت ۔۔ فـ تخس افر “ ااجزت ےہ ۔  ”

ڑلااک لعشم سج ےس فـ الم اھت ہی ڑلیک فـ ںیہن یھت ۔ اس ےک اسےنم وموجد لعشم 

اولں ںیم ےس یھت ۔۔۔ رنؾ افر ؟ زک یس ۔۔۔ زدنہ دؽےنسنہ ف  ۔۔ 
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اس ےک رکفت “ آپ وز  وساجںیئ ۔ رات ےک اس رہپ اہیں انھٹیب کیھٹ ںیہن ۔  ”

آدنئـ وز  اہنت اہیں ہن انھٹیب ۔ ” ےس ےنہک رپ لعشم رس الہےت وہےئ ڑھکی وہیئ ۔ 

ےنپ رمکفں یک رطػ اس ےن ھجمس رک رس الہدای ۔ فـ دفونں اب ا“ کیھٹ ںیہن اتگل ۔ 

 ۔ ڑبھ رےہ ےھت وج اسھت یہ ےھت

 ۔ رمکے اک درفازـ وھکےتل وہےئ ھچک اید آای آےن رپ فـ ڑمی

 

 “ ۔۔ اچےئ ایھچ یھت ”

 

اس ےن رکسماٹہ داب رک اہک ۔ لعشم ےن آںیھکن امھگںیئ“ اجاتن وہں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔۔۔ بش ریخب ڈلپم ڈیلی ”

 



Novelnagri 1462 

ن ف ۔۔۔  ”
ھ

 

ی

 رمکفں ںیم اجےکچ ےھت ۔ ربےتس ابدؽ دفونں اےنپ“ بش ریخب رٹسم 

آري  ؿ ےک دبےل رفےی رپ ریحاؿ ےھت ۔ ارگ وکیئ وز  اےس داتھکی وت ریحاؿ یہ وہات 

 ۔۔ رگم اؿ بس یک ریحت زایدہ دؿ ںیہن رےنہ فایل یھت

 

_________________________:- 

 

ی ایسـ ڑسوکں رپ دفڑیت ایسـ رگن یک فـ ںوڑی رقتةی

هل

دس ٹنم  ابرش ےک اپین ےس د

دعب اس رھگ ےک اسےنم ریک یھت ۔ وھتڑی دری ےک دعب یہ رفٹن ٹیس اک درفازـ الھک 

افر اجرگز ںیم ر دی اپؤں ڑسک رپ رےھک ےئگ ۔ وہا ےک زیت وھجےکن ےن آےن 

فاےل اک اابقتسؽ ایک ۔ ابدولں ےک اسھت راصقں وہا ےس السیتم وبقؽ رکےت وہےئ 

۔ درفازے رپ ڑھکا وچدیکار اےس د ھک رک آےن فاال اب رھگ یک رطػ ڑبھ راہ اھت 

ھک رک راک اھت ۔ ٹلپ رک 

 

ھی

 

ی

ےبدایھین ںیم درفازـ وھکےنل ےک ےئل ڑھکا وہا رھپ 
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ـ من آوھکنں ےس اس ےس لم راہ اھت ۔  اےس داھکی افر ابر ابر داھکی ۔ ھچک یہ دری دعب ف

راہ اھت  آےن فاال وچدیکار ےک آرگ فں وک د ھک رک مہبم اس رکسماےت وہےئ ھچک ہہک

 ۔ سج رپ وچدیکار وز  رکسمادای اھت

 

افر ےسیج اکی وطلی زخاں ےک دعب اہبر آیت ےہ افر ابغ ںیم الگب اک یتٹؽ اتلھک ےہ 

؛ اتکہم ابغ وخویشں یک وندی انسات ےہ افر زخاں یک ریتصخ رپ آںیھکن من وہیت ںیہ ۔ 

 رتصخ ریمے ےئل اہبر مت وہ ، اہبر یک آدم اہمتری آدم ےس ےہ ۔ زخاں ےک

 ۔۔۔ وہےن اک فتق وطلی دجاویئں ےک ےنٹم اک فتق ےہ

 !! ۔۔۔ ریمے ےئل مت اہبر زتسی وہ

 

فـ اب ایسـ ڈنیہ ریکی وک ےتٹیسھگ وہےئ ادنر اجراہ اھت ۔ وہا وجش ےس اس ےک ارد رگد 

وھجؾ ریہ یھت ، زبس وپدے رس ااھٹ رک اےس د ھک رےہ ےھت ۔ فـ اب الفجن اک درفازـ 
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اخیل افر ےبرفقن اس اخومیش ںیم رھگا الفجن ۔۔۔ اس ےن ڈنیہ ریکی  وھکؽ راہ اھت ۔

دویار ےک اہسرے ےس ڑھکا رک ےک راھک ۔ اس یک آدم رپ رہ زیچ ےن رس ااھٹ رک اےس 

داھکی اھت ۔ ایسـ اجرگز ںیم ر دی اپفں اب ڑیسویھں وک اس یک آدم یک ربخ انسرےہ 

 ۔ ےھت

 

 بج وسرج اھجاکن اتیکن رکات ےہ وہا رہ بش بج ابدؽ کھت رک ربےتس ںیہ ، رہ حبص

رفز ریمے درفازے رپ دکتس دیتی ےہ ؛ اہمتری آدم یک ربخ اننس اچیتہ ےہ ۔ رہ رفز 

ںیم اموییس وہرک رس اکھجیت وہں ۔ اب آںیھکن ںیہمت دےنھکی ےک ےئل رتس یئگ ںیہ 

 ۔۔۔۔ افر اکؿ ںیہمت ےننس ےک ےئل ۔ دؽ ےبرقار ےہ

۔۔۔ اب دجاویئں وک اٹم دف ؟ ں  

 ۔۔۔۔ اب ولٹ آؤ ؟ ں
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وھبرے اہوھتں ےن رمکے اک درفازـ وھکال اھت ، وہا ےن اب ڑھکیک ےک زفر ےس ادنر 

آرک اےس اکی ابر رھپ وخش آدمدی اہک اھت ۔ اجرگز ںیم ر دی اپؤں دریھے دریھے 

اھٹ رےہ ےھت ، رخ ڈیب یک رطػ اھت سج رپ فـ داین اہجں ےس ےبربخ رہگی وسوچں 

 ۔ ںیم مگ یھٹیب یھت

 

ےھجم رہ ےحمل مت اےنپ آس اپس وسحمس وہےت وہ رگم آج بیجع اس ااسحس ےہ ۔ ہی 

رمکہ اہمتری وخوبش ےس کہم راہ ےہ ، دؽ زیتی ےس دنکک راہ ےہ اےسی ےسیج ںیم 

 ۔ وٹلپں یگ افر مت ڑھکے وہ ے

ـ ڈیب ےس ایھٹ یھت ، دنکےتک دؽ ےک اسھت یٹلپ یھت ۔ رظنفں ےن اس ےک رگد  ف

  ، آںیھکن ریحت ےس یلیھپ ںیھت ۔ فـ نیع اس ےک اسےنم ڑھکا اھتاصحر ابدناھ اھت

 ۔۔۔
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 ؟ ایک ہی نکمم ےہ ںیم اہمتری دزیلہ رپ زخاں د ھک وکسں

 ؟ ایک ہی نکمم ےہ ہک ںیم اہمترے ابغ وک اڑجےن دفں

 ؟ ایک ہی ۔۔۔ نکمم ےہ ۔۔۔۔ مت البف افر ںیم ہن آفں

 

_________________________:- 

 

ػ اپرک رک ےک فـ ںوڑی یک اچیب اتشگن اہشدت ںیم امھگات ںوڑی اکی رط

ااپرٹنمٹ یک رطػ ڑباھ ۔ درفازے ےک اپس چنہپ رک فـ زنیج یک بیج ےس اچیب 

اکنؽ رک الک وھکےنل اگل ۔ رقتةی رفز اہیں آےن یک فہج ےس فـ اہیں یک اچیب اےنپ 

ػ ڑباھ ۔ درفازـ اپس یہ راتھک اھت ۔ کلک یک آفاز ےس الک ےتلھک یہ فـ ادنر یک رط

 ۔ دنب رکےک اس ےن اگنںیہ ارد رگد دفڑاںیئ
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ہی اکی وھچاٹ افر دجدی رطز اک انب وخوصبرت اس  ااپرٹنمٹ اھت ، دف رمکفں رپ لمتشم 

ےس ڑجا نچک ۔۔ رہ زیچ افنتس ےس اینپ ہگج رپ ریھک یھت ۔ د اصػ افر الفجن 

دویارںی اتکمچ امرلب رغض رہ زیچ اہیں ےک ونیکمں ےک افنتس دنسپ وہےن اک االعؿ 

رکریہ یھت ۔ فـ رسرسی اس الفجن وک دےتھکی وہےئ اکی رمکے یک رطػ ڑباھ ۔ 

ےک ےئل بل وھکےل رمکے اک درفازـ وھکؽ رک ادنر آےت وہےئ اس ےن ھچک ےنہک 

ھک رک راک اھت

 

ھی

 

ی

 ۔ یہ ےھت ہک اسےنم اک رظنم د ھک رک فـ 

 

ایہل اس یک افحتظ ےئجیک ںو ، اےس یبمل افر وخویشں ےس رھبی زدنیگ دے دںی  ”

ویکسسں ےک درایمؿ ںیم دجسے ںیم رگا ڑگڑگا رک داع اماتگن فـ “ ریمے امکل ۔ 

زدنیگ ےس رتصخ ہن وہ ، فـ زخاں ےک اہبر یھبک اس یک ” فوجد اےس وچاکن ایگ اھت ۔ 

ےکیھپ روگنں یسیج زدنیگ ےس وکوسں دفر رےہ ۔ اےس ےبانپہ وخویشں ےس ونازںی 

 ۔۔۔ ریمے رب
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اس یک آںیھکن “ ےھجم ۔۔۔۔۔۔ ےھجم ریمے اعدی ےس المدںی اّللّ ۔۔۔ !! 

 ےس یلیھپ ںیھت ۔ ااپرٹنمٹ یک تھچ ےسیج اس ےک افرپ آرگی یھت ، فـ 

 

 

 

 

ےبي

 ال اھتفوجد ا

 

ب وز  ھٹا راہ اھت رگم رظنم ده  ۔ 

ںیم اجیتن وہں فـ  ںیہ ےہ ریمے آس اپس اّللّ  وکیئ فہلیس انبدںی ریمے  ”

فـ زمدی ںیہن نس اپای اھت ۔ رمے رمے مدومں ےس فـ “ اعدی ےس ےھجم ولمادںی ۔ 

 ۔ الفجن ںیم آرک وصےف رپ ڈےھ ایگ اھت

 

اب اس رھگ ںیمرم ایگ ےہ اعدی وکیئ ؟ ؾ ہن ےل اس اک  ”  “ ۔۔۔ 

 “ ؟ وھپھپ ایک چس ںیم اعدی مہ ےس دفر الچ ایگ ےہ ”

 “ ۔۔۔ ںیم اجیتن وہں فـ  ںیہ ےہ ”
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وھپھپ اجیتن ںیہ ہک اعدی زدنہ ےہ ۔۔۔۔۔ اس ےن رس اہوھتں ںیم رگاای اھت ۔ 

 ۔ فلتخم آفازںی امستع ےس ارکاریہ ںیھت رگم ذنہ ےن اکؾ رک؟  وھچڑ دای اھت

اعدی ۔۔۔۔ ںیہک ےس دصا آیئ یھت ۔ فـ پچ اچپ امرلب وک اتکت اب وت ولٹ آف 

 ۔۔ فںیہ اھٹیب راہ اھت

 

 ، زدنیگ ریتے لسلست ںیم مہ ےن

 ۔۔ فہ ولگ وز  وھکےئ وج اسسن یک امدنن ےھت

 

_________________________:- 

 

اس ےن اجحب افڑیتھ ایح وک آفاز اگلیئ ۔ فـ “ ایح دلجی رکف ایر رس آاجںیئ  ے ۔  ”

دفونں اس فتق ویوینریٹس یک دجسم ںیم رہظ یک امنز ادا رکےک یٹہ ںیھت افر اب فـ 
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گیب دنكےھ رپ اکٹےئ ایح اک ااظتنر رکریہ یھت وج تسس رفی ےس اجحب کیھٹ رکےن 

 ۔ ںیم رصمفػ یھت

 

ایح ےن اجحب ںیم نپ اگلےت وہےئ اہک“ مت اجؤ ںیم آریہ وہں ، سب دف ٹنم ۔  ”  ۔ 

 

آںیھکن امھگ رک یتہک فـ ابرہ یک رطػ ڑبیھ “  دلجی آاج؟  ۔ ابرہ ڑھکی وہں ںیم ”

۔ ڑیسایھں ارت رک فـ رمدفں ےک ےصح ےس زگریت وہیئ دجسم ےس ابرہ یلکن ۔ رسرسی 

یس اگنہ رگافڈن رپ ڈاؽ رک اقنب وک کیھٹ رکیت فـ آ ے ڑبھ ریہ یھت ہک ااچکن 

 ۔ ےبدایھین ںیم وپری وقت ےس یسک ےک دنكےھ ےس ارکایئگ یھت

 

ڑہڑبا رک ےتہک وہےئ اس ےن ےسیج یہ اسےنم “ آیئ امی وسری فـ ںیم ےن ۔۔۔  ”

 اک رصنع 

 

 

 

 

داھکی وت آ ے ےک اافلظ وبلں رپ یہ دؾ وتڑ ےئگ ےھت ۔ آوھکنں ںیم ےبي
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دیپا وہا اھت ، دؽ ادکیؾ زفر ےس دنکاک اھت ۔ فـ نیع اس ےک اسےنم ڑھکا اھت ۔ یلین 

ےبینیقی وک داتھکی ۔۔۔۔۔ ایک فـ فایعق اہیں اھت آںیھکن ڑیکسے دیپسچل ےس اس یک 

 ؟ ؟ ای ہی رساب اھت

 

 ، ارگ ہی ہہک دف ہک ریغب ریمے ںیہن زگارا وت ںیم اہمترا

 ۔۔۔ ای اس رپ ینبم وکیئ اترث وکیئ ااشرہ وت ںیم اہمترا

 

وسوچں ںیم رھگی فـ انب کلپ ےکپھج اسسن رفےک  یکٹکٹ ابدنےھ اےس د ھک ریہ یھت ۔ 

 ال وہایگ اھت اسےنم سب فـ اھت ۔۔۔ اگنںیہ اس رپ یکٹ اس ےک ا

 

رد رگد اک رظنم ده

م اس 

ھ

ںیھت ۔ اسری آفازںی ااچکن ےس رک یئگ ںیھت ۔ دفر ںیہک اسز جب راہ اھت دم

 ۔۔۔۔ ۔۔۔ دامیھ  دامیھ

 ؛ افر رھپ یسک ےن ےکپچ ےس اس ےک اکؿ ںیم رسوگیش یک یھت
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 آایگ اس دؿ اانپ بس ھچک امؿ ول یگ سج دؿ ہی اریا ریغا ااچکن اہمترے اسےنم ”

 “ ۔۔۔۔ اےس

 

 ، اہمترا وہےن ےک ےلصیف وک ںیم اینپ تمسق ںیم ڈوھڈنات وہں

 ۔۔ ارگ دقمر اک وکیئ وٹاٹ یھبک اتسرہ وت ںیم اہمترا

 

_________________________:- 

 

وٹاٹ ، ایح یک آفاز انسیئ دی ۔ اس ےن کلپ یکپھج ۔ رظنفں اک اراكتز “ رعفـ ۔۔۔  ”

 ال وہات رظنم فاعض وہا ، ةلط ء ےک وشر ںیم 

 

دفر ںیہک اتجب اسز مھت ایگ ۔ ارد رگد اک ده

اکی ابر رھپ ایح یک اکپر انسیئ دی ۔ فـ اس ےک اپس آریہ یھت ۔ اقملب رپوکسؿ ےس 
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ادناز ںیم اےس د ھک راہ اھت ۔ فـ زیتی ےس دنکےتک دؽ وک اھبنسےتل وہےئ رظنںی 

 ۔ اکھج یئگ یھت

 

ـ ایک وہایگ ےہ ولچ بک ےس الب ریہ وہں ۔  ” ایح اےس ویں یسک ایبنج ےک “ رعف

اسےنم ڑھکا د ھک رک الھجنھجیئ یھت افر اب اےس ابزف ےس ۔ ا رک اےنپ اسھت ےل 

اجریہ یھت ۔ اس ےن ایح ےک اسھت اجےت وہےئ رہچہ ومڑ رک اےس داھکی اھت فـ اب 

تص ےس اےس داتھکیوز  فںیہ ڑھکا اھت ۔ ایس رطح آںیھکن ڑیکسے رف  ۔ 

 

ایح اےس وھگریت وہیئ رادہاری یک رطػ ڑبیھ یھت ۔ ةلط ء ےک وجہؾ “ ولچ ایر ۔  ”

 ۔ ںیم ۔۔ فـ ۔۔ ںیہک مگ وہایگ اھت

فـ رصػ رظنفں اک دوھاک اھت ، فـ اہیں ںیہن وہاتکس ۔۔۔۔ الکس ںیم دالخ وہےت 

 ۔۔۔ وہےئ آرخی ابت وج اس ےک ذنہ ںیم آیئ فـ ہی یھت
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رظنفں اک دوھاک اھت ، فـ اہیں ںیہن وہاتکسفـ رصػ   !! ۔۔۔ 

 

_________________________:- 

 

رپفرسیف اعمص ویٹھچں رپ ےئگ ںیہ آج ےئن رپفرسیف آںیئ  ے الکس ےنیل ںیہمت اید  ”

فـ مگ مس یھٹیب رعفہ ےس وپھچ ریہ یھت“ ےہ ؟ ں ؟   ۔ 

 

فـ ونہز اسےنم دویار وک یتکت  ایح ےن اےس وہٹاک دای ۔“ ڑلیک مت ےس وپھچ ریہ وہں ۔  ”

 ۔ ریہ

 

ایح ےن اس یک آوھکنں ےک اسےنم یکٹچ اجبیئ ۔ یھبت الکس ںیم “ مت نس ریہ وہ ؟  ”

 ۔ ادکیؾ اخومیش اھچیئگ ۔ ةلط ء آےن فاےل ےک ادب ںیم اھٹ ڑھکے وہےئ
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رسوگیش رکےک ایح وز  اھٹ ڑھکی وہیئ اسھت یہ رعفـ وز  ۔ “ رس آےئگ ںیہ ۔  ”

وہےئ اس ےن ریغارادی وطر رپ اسےنم داھکی وت فـ ۔۔ فںیہ ڑھکا اھت ۔  السؾ رکےت

السؾ اک وجاب دےتی وہےئ ةلط ء رپ اگنہ ڈااتل ۔ ایسـ وکٹ ٹنیپ ںیم وبلمس اےنپ ایس 

 ۔۔ دیجنسہ ادناز ںیم

 

ایح ےن اس اک ابزف ےتچنیھک وہےئ اےس رکیس رپ اھٹبای اھت ۔ اکی ےحمل “ وھٹیب ڑلیک ۔  ”

ےن اگنوہں اک رخ رعفـ یک رطػ ایک اھت رھپ رظنںی ومڑ یل ںیھت ۔ ےک ےئل اس 

رہگی اسسن ےل رک آںیھکن ےتچیم وہےئ رعفـ ےن رس اکھجای ۔ ڈاسئ ےک اپس 

 ۔ ڑھکے رپفرسیف ےن وغبر اےس داھکی
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“ اسےنم ڑھکے رپفرسیف یک آںیھکن یلین ںیہ ؟ ” اس ےن رسوگیش یک ۔ “ ایح ۔  ”

 اکی رظن رپفرسیف وک داھکی رھپ اابثت ںیم رس الہدای ۔ اس ےک بیجع وساؽ رپ ایح ےن

افر اوہنں ےن ہمشچ اگلای وہا ےہ”   “ ؟ 

 

 “ ۔۔۔ اہں ”

 

اس ےن ےبرتہ ب وہیت دنکونکں وک “ اؿ ےک امےھت رپ وچٹ اک اشنؿ ےہ ؟  ”

 ۔ اھبنسےتل وہےئ وپاھچ

 

رگن ویکں اڑا  اؾ ۔۔۔۔ اہں مت ویکں وپھچ ریہ وہ ؟ افر ہی رہچے وک ایک وہا ےہ ؟ ”

ایح ےن اکی یہ اسسن ںیم یئک وساؽ وپھچ ڈاےل ۔ اس ےن اگنہ “ وہا ےہ اہمترا ؟ 
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ااھٹ رک اسےنم داھکی اہجں فہ اب ومابلئ ڈاسئ رپ راتھک یسک اطبل ملع ےس ھچک وپھچ 

 ۔ راہ اھت ۔ رہگی اسسن ےل رک اس ےن رس رکیس یک تشپ رپ اکٹ دای

 ۔۔ فـ رساب ںیہن اھت

یہ اھت ۔۔ ایعد آیدنیفـ ۔۔۔ ایعد   !! ۔۔ 

 

 ، مت اینپ رشوطں رپ لیھک ولیھک ںیم ےسیج اچوہں اگلؤں ابزی

 ۔۔۔ ارگ ںیم اتیج وت مت وہ ریمی ، ارگ ںیم اہرا وت ںیم اہمترا

 

_________________________:- 

 

 : نیت دؿ ےلہپ
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یھ فـ وج یکٹکٹ ابدنےھ اےس د ھک ریہ یھت وہش آےن رپ زیتی ےس اس یک رطػ ڑب

 ۔ یھت ۔ اس ےک ےلگ ںیم ابںیہن ڈاےتل وہےئ فـ اس ےک ےنیس ےس گل یئگ یھت

 

آفاز ںیم یمن لھگ یئگ یھت“ آیب ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

م ۔۔۔  ”
 
ج
ی 

فـ اےس وخد ںیم چنیھب ایگ اھت“   ۔ 

 

فـ رفےت وہےئ ہہک ریہ یھت ۔ فـ آںیھکن ےچیم “ ںیم ےن آپ وک تہب اید ایک ۔  ”

ے آرگ  اس یک رشٹ وگھب اےس وخد ےس اگلےئ ڑھکا اھت 

 

کلن

 

ي
۔ لمحم یک آوھکنں ےس 

رےہ ےھت ۔ فـ اخومش ڑھکا اس یک ویکسسں وک نس راہ اھت ۔ بج ربداتش وجاب 

 ۔ دے یئگ وت دریھے ےس اس اک رس الہسےن اگل
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 “ ۔ اپلگ ڑلیک اب ویکں رف ریہ وہں ؟ دوھکی آایگ وہں ںیم ”

 

 اہھت ےس اےنپ ںوؽ وک رڑگیت اس فـ داںیئ“ ےھجم رف؟  ےہ آپ ےک اپس رف؟  ےہ ۔  ”

 ۔ ےس اگل وہیئ ۔ ایعد ےن رکسماےت وہےئ اس یک اشیپین رپ وبہس دای

 

فـ اب مہبم اس رکسماےت وہےئ اس “ رگم اب ںیم ںیہمت رفےن ںیہن دفاگن ۔۔۔  ”

 ۔ ےک آرگ  اصػ رکراہ اھت

 

 “ ؟ آپ بک آےئ ”

 

ڈیب رپ اھٹب راہ اھت ، اےس اھٹب رک فـ  اس اک اہھت ۔ ا رک فـ اب اےس“ بج مت ےن البای ۔  ”

 ۔ وخد وز  اس ےک ربارب ںیم ھٹیب ایگ
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 “ ؟ آپ چس ںیم اہیں ںیہ ”

 

لمحم ےن یگفخ ےس اےس داھکی ۔ فہ اکلہ اس “ ااھچ ںیہن گل راہ وت الچ اجات وہں ۔۔۔  ”

اس یک وحمتی وک دےتھکی وہےئ فـ  سنہ دای ۔ فـ وغبر اےس ےتسنہ وہےئ د ھک ریہ یھت ۔

 ۔ دیجنسہ وہا

 

 “ ؟ ایک د ھک ریہ وہ ”

 

 “ ۔ آپ ۔۔۔۔ آپ یک داڑیھ ڑبی وہیئگ ےہ ”
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 ڑبھ یئگ یھت یھبت دایھؿ ںیہن دای ، وہک وت وھچیٹ  ”

 

آرخی دونں ںیم رصمففن ٹ

 “ ؟ رکفاولں

 

 ۔ دریھے ےس اس ےک دنكےھ رپ رس اکٹای اھت“ ںیہن ۔۔۔ ایھچ گل ریہ ےہ ۔  ”

 ۔ فـ رکسماےت وہےئ اس ےک رگد اصحر اقمئ رکایگ اھت

 

 “ ۔۔۔ مت ڑبی وہیئگ وہ ”

 

فـ اکلہ اس رکسمادای اھت ۔ اجنےن ویکں “ آپ ےک ےئل فیہ لمحم وہں وھچیٹ یس ۔  ”

 ۔ اےس رکسماےت وہےئ د ھک رک آوھکنں ںیم رھپ ےس یمن ےنلھگ یگل یھت
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یئ یسک وک ںیہن اتبای افر بس ےس ےلہپ آپ اےسی ااچکن ویکں آےئ ںیہ ؟ اباب اھب ”

فـ رس ااھٹ رک اےس دےتھکی وہےئ وپھچ ریہ “ اہیں آےئ ںیہ اباب ےس وز  ںیہن ےلم ۔ 

 ۔ یھت

 

ااچکن اس ےئل آای وہں ہک ںیم ںیہمت اتب رک زمدی ااظتنر ںیہن رکفا؟  اچاتہ اھت افر  ”

ےلہپ اینپ لمحم  بس ےس ےلہپ اہمترے اپس اس ےئل آای وہں ویکہکن ےھجم بس ےس

فـ تبحم ےس ےتہک وہےئ ریغ وسحمس رطےقی ےس اس ےک راسخرفں “ ےس انلم اھت ۔ 

 ۔ وک وگھبےت آرگ فں وک اےنپ وپرفں رپ نچ راہ اھت

 

 “ ۔۔۔۔ آیب ”

 

 “ ۔۔۔ اجمن ”
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اس ےن رک رک لمحم وک داھکی ، یلین آوھکنں ںیم اونیھک “ آیئ ۔۔۔۔۔ آیئ ول وی ۔  ”

فـ من آوھکنں ےس اینپ تبحم اک ااہظر رکریہ یھت افر اس رطػ کمچ ارھبی یھت ۔ 

 ۔۔۔ رباہ راتس اشدی زدنیگ ںیم یلہپ ابر

 

فـ دیشکل ےس رکسماای اھت“ آیئ ول وی وٹ ایحمت ۔۔  ”  ۔ 

زدنیگ ںیم بس ےس نیسح رتنی ہحمل فـ وہات ےہ  بج وکیئ آپ ےس ااہظِر تبحم 

ای اھت ہک سج ےس آپ تبحم رکے ۔۔ افر لمحم وک اؿ وطلی دجاویئں ےن اھکس

 رکےت ںیہ اےس اینپ رپولخص تبحم اک اتبدانی اچےئہ فرہن دؽ ںیم شلخ رہ اجیت ےہ

 ۔۔۔

 ۔۔۔ آج اس ےن ایعد یک تبحم اک رقض اکچای اھت اےس تبحم دے رک
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_________________________:- 

 

 “ ۔ ارگ مت زمدی اکی دؿ وز  رےتک وت ںیم ںیہمت ےنیل آاجات ”

مت ںیہن آےئ ، ںیم وخد آای وہںرگم  ”  “ ۔ 

 “ ۔۔۔ ےئگ وز  وخد یہ ےھت ”

 “ ۔۔۔ رگم اب آایگ وہں ومےٹ ”

 “ ۔۔۔۔ اہں وت ںیم یہی ہہک راہ وہں ہک ارگ مت ہن آےت وت ”

زیتی ےس اہدی یک ابت اکیٹ یئگ ۔ “ وت وز  مت ہن آےت ےھجم وخد یہ آ؟  زپات ۔۔ !!  ”

ےس داھکی وج اعمیف بلط رظنفں ےس اےس اہدی ےک ڑبےتھ مدؾ رےک ۔ ڑم رک ا

 ۔ داتھکی اانپ اکؿ اجھک راہ اھت

 “ ۔۔۔۔ اکؿ وک وھچڑف الؽ وہایگ ےہ ”

 “ ۔۔۔ ےلہپ مت اعمیف دف ”
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زیتی ےس آ ے ڑبھ رک فـ اس ےک ےلگ گل ایگ اھت ۔ زیت “ دگےھ وہ مت وپرے ۔  ”

 ۔ یتلچ ڈنھٹی وہا ےن دفونں ےک رگد اصحر اقمئ ایک اھت

 

فـ اس یک اشیپین رپ وبہس دے رک ہہک راہ اھت ابلکل “ رے ااسنؿ وہ مت ۔ تہب ڈنچ ”

 ۔۔ یسک ڑبے اھبیئ یک رطح

 

اس “ تم وھبول رصػ اکی دؿ ڑبے وہ ںوایلں دےنی اک قح ںیہن ر ےتھ مت ۔۔  ”

 ۔ ےن آںیھکن امھگںیئ

 

 اس اک داایں اکؿ رمفڑےت وہےئ“ اسےل ںیم ےھجت ےنٹیپ اک قح وز  راتھک وہں ۔  ”

 ۔ اہدی سنہ دای اھت ۔ فـ وز  لھک رک رکسماای اھت
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افےچن زبس درتخ ےک اسےئ ںیم ھٹیب رک فـ اب زگرے امہ ف اسؽ یک آپ یتیب انس راہ 

اھت ، اس ےک ربارب ںیم فـ درتخ ےک ےنت ےس کیٹ اگلےئ اخومیش ےس اےس نس راہ 

 ۔۔۔ اھت

 !! ۔۔ فـ اہدی آیدنی افر ایعد آیدنی

 

_________________________:- 

 

اٹیب اینت دفر ےس ابمل رفس رک ےک آای ےہ افر آپ اےس لسلسم اگھب رےہ ںیہ ، ہی  ”

فاگنك رٹکی رپ اؿ ےک دفڑےت مدومں اک اسھت “ زایدیت ےہ آیدنی اصبح ۔ 

 ۔ دےتی وہےئ فـ ہہک راہ اھت

 

 “ ؟ افر ےٹیب ےن وج زایدیت یک فـ ”



Novelnagri 1487 

 

ایر؟ داؿ اھت وہیئگ یطلغ ، اب اعمػ رکدںی  ”  “ !! ۔۔ 

 

 “ ؟ اہر امؿ رےہ وہ ”

 

فـ رکسماای اھت“ ہی فادح اکؾ ےہ وج آپ ےن ےھجم ںیہن اھکسای ۔  ”  ۔ 

 

اؿ ےک ےھٹیم زنط وک فـ رکسماٹہ “ ںیم ےن وت ریخ ںیہمت تہب ھچک ںیہن اھکسای ۔۔  ”

 ۔ دابےت وہےئ یپ ایگ اھت

 

 “ ؟ بک کت ؟ راض رںیہ  ے ”
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اؿ ےک ڑبےتھ “ اشدی اکی ٹنم ای اشدی اچپس ڈنكیس ۔ اشدی اےلگ دف ٹنم کت ای  ”

ـ ےھچیپ رک ایگ اھت ۔ احرث ےن ڑم رک اےس  مدومں یک راتفر ںیم یمک آریہ یھت ۔ ف

 ۔ داھکی

 

زنیج یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل فـ “ ےھجم اعمػ رکدںی ںیم وکاتہ رظن الکن ۔۔۔  ”

ـ رساب اھت ، اکی وخاب اھت آپ یک تبحم وک ہن د ھک اپ” امیشپین ےس ہہک راہ اھت ۔  ای ۔ ف

، ںیم ولٹ آای وہں ۔ ےھجم اگل اھت ںیم یھبک ںیہن آ اپؤں ںو ۔ ےھجم اگل اھت ںیم آپ بس 

یلین آوھکنں ںیم یمن رطقہ “ وک ےھچیپ وھچڑ آای وہں ، ےھجم اینپ فایسپ ؟ نکمم یگل یھت ۔ 

ے یگل یھت ۔ احرث ےن آ ے ڑبھ رک اےس وخد ےس اگلای 

 

 ھگلن
ی

اھت ۔ فـ اؿ ےک رطقہ 

 ۔ دنكےھ رپ رس رھک رک یپ پیك یک دمد ےس اانپ رہچہ اپھچ ایگ اھت

 

 “ ۔ مت آےئگ اکیف ےہ ”
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اس ےن آںیھکن ڑیکس رک احرث وک دےتھکی وہےئ بل “ آپ وبڑےھ وہےئگ ںیہ ۔  ”

 ۔ داوتنں ںیم دابےئ ےھت

 

الخػ ومعمؽ اوہنں ےن ثحب ںیہن یک یھت“ مت وجاؿ وج وہےئگ وہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ رگم آزاد ںیہن وہ؟  اچاتہ ”

 

اؿ ےک ہنم وسبر رک ےنہک رپ فـ “ دیساھ وہک اوز  وز  ابپ اک امکای اھک؟  اچاتہ وہں ۔  ”

سنہ دای اھت ۔ فـ دفونں اب دفر اجرےہ ےھت ، زبس دروتخں ےک درایمؿ ےتلچ وہےئ 

۔۔۔ فـ ںیہک مگ وہےئگ ےھت ، من یٹم رپ اب رصػ اؿ ےک مدومں ےک اشنؿ ےھت  
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_________________________:- 

 

 : نیت دؿ دعب

 

ڈنلؿ ےس آےئ اےس آج رسیتا دؿ اھت اھت افر ویوینریٹس ںیم اکی رپفرسیف ےک وطر 

 !! ۔۔ رپ  الہ دؿ

ارٹنفوی ںیم اکایمیب احلص رکےن ےک دعب اےس اس رطح ااچکن ویوینریٹس الب ایل 

وساچ وز  ںیہن اھت رگم رس اعمص ےک ویٹھچں رپ ےلچ اجےن یک فہج  اجےئ ںو اس ےن

 ۔ ےس اےس اہیں آ؟  زپا افر آ ے بس ھچک وخد وخبد وہات ایگ

فـ اکی الکس ںیم ڈزیھ ےٹنھگ اک رچکیل دے رک وھتڑی دری ےک ےئل رگافڈن ںیم آای اھت 

 یھت ۔ دجسم ےک اپس ےس زگرےت وہےئ ریغ ارادی وطر رپ اس یک رظن اسےنم ایھٹ

اہجں ےس فـ اانپ اقنب کیھٹ رکیت ڑیسایھں ارت ریہ یھت ۔ اس ےس الماقت وہین 
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یھت رگم الکس ےس ےلہپ اہیں ہی وز  ااچکن وہا اھت ۔ فـ آںیھکن ڑیکسے اےس د ھک 

راہ اھت بج فـ ےبدایھین ںیم اس ےس ارکایئ یھت ۔ االگ ہحمل اس ےک ےئل دپسچل اھت 

 ےس بج ذعمرت رکےت وہےئ فـ ااچکن 

 

 

 

 

ریک ۔ ڈارک ربافؿ آںیھکن ےبي

ا  فـ اےس اس فتق وکیئ نج وھبت ھجمس ریہ یھت

 

 ٹ
 ۔ یلیھپ ںیھت ۔ ي قن

فـ یئک لپ وییہن استک ڑھکی اےس دیتھکی ریہ یھت بج اس یک یسک دفتس ےن 

ةکب ںیم ڈہی اک رکدار ادا رکےت وہےئ اٹگن اڑایئ یھت ۔ اس یک دفتس اب 

یہ یھت ۔ فـ اس یک تشپ وک د ھک رک اکلہ اس رکسماای اھت ۔ زربدیتس اےس چنیھک رک ےل اجر

 ۔۔۔ االگ رافڈن زمدی دپسچل وہےن فاال اھت

 

الکس ںیم دالخ وہےت وہےئ اس ےن رعفـ ےس الرپفایہ ربیت یھت رگم اس ےک 

اترثات دےنھکی اک سسجت وہا وت اگنہ ایھٹ ۔ اس یک فیہ دفتس اب اےس چنیھک رک رکیس 

رفوبٹ رپ اھٹب ریہ یھت ۔  !! ۔۔ 



Novelnagri 1492 

ڈاسئ ےک اپس ڑھکے وہرک اس ےن ومابلئ اکنال ۔ رعفـ اب آںیھکن ےچیم یبمل 

اسںیسن ےل ریہ یھت ۔ اکی ےحمل ےک ےئل اےس اگل اھت ہک فـ فںیہ وہش وھک ےھٹیب یگ ، 

اس یک اڑگیت احتل وک د ھک رک اس ےن ےباایتخر رظنںی اس ےس اٹہ رک ومابلئ رپ 

 ۔ اکٹیئ ںیھت

 

 رپ “  رکف  ے ہک فـ اس فتق ریمے اسےنم یھٹیب ےہ ؟ ایک مت نیقی ”
 
ج

من س

اس ےک 

 ۔ ڈراویئگن رکےت اہدی ےن وفرا ںوڑی اسڈیئ رپ رفیک

 

ےھجم سیگ رکےن دف مت دفونں اس فتق اہکں وہ ؟ یسک اپرک ںیم ای دنمسر  ”

ةلط ء یک وموجدیگ ںیم اس ےن اینپ یسنہ لکشمب رفیک یھت“ انکرے ؟   ۔ 
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وہں ، فـ ریمے اسےنم یھٹیب اینپ دفتس ےس ریمے ابرے ںیم  ںیم الکس ںیم ”

 داہین اچیتہ ےہ ہک اہیں فایعق ںیم وہں ۔۔ ھچک دری ںیم 

 
 

 

 

ابت رکریہ ےہ اشدی ي

اس ےک وجاب رپ اہدی ےک ومڈ اک ڑیبا “ ںیم رچکیل رشفع رکےن فاال وہں ۔۔ !! 

 ۔  اگلرغؼ وہا اھت ، اس رپ تنعل اتجیھب فـ ںوڑی فاسپ ڑسک رپ ڈاےنل

 فـ اب ومابلئ زیم رپ راتھک اھٹ ڑھکا وہا ۔ اےس اکی ےٹنھگ اک رچکیل دانی اھت اہیں

 ۔۔۔۔

 ۔ فـ اب رکیس یک تشپ رپ رس اکٹےئ یھٹیب یھت

 

 !! ۔۔ فـ رعفـ احمن افر ایعد آیدنی

 

_________________________:- 
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 الفجن ںیم آیئ ۔ فـ وصےف رپ اھٹیب اچےئ یپ راہ اھت بج لمحم ومابلئ اہھت ںیم ےئل

 ۔ اےس د ھک رک رکسماےت وہےئ اس ےک ربارب ںیم ھٹیب یئگ

 

رکش ےہ آپ افرغ وت وہےئ ، بج ےس دنلؿ ےس آےئ ںیہ سب اکؾ اکؾ افر اکؾ ۔  ”

اس ےن آںیھکن امھگےت وہےئ اہک“   ۔ 

 

اس ےن لمحم وک گنت رکےن “ آج اکی افر اکؾ ےہ سب اچےئ یپ رک اجراہ وہں ۔  ”

اٹہ داب رک اہکےک ےئل رکسم  ۔ 

 

 “ ۔ آیب ںیم افخ وہاجفں یگ ”
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ااھچ اتبؤ زپاھیئ ” اچےئ اک پک زیم رپ رھک رک فـ دیساھ وہا ۔ “ ہی ملظ ہن رک؟  ایر ۔  ”

 “ ؟ یسیک لچ ریہ ےہ ؟ اکجل ںیم بس کیھٹ ےہ

 

 “ ۔ زپاھیئ سب کیھٹ اجریہ ےہ ۔۔۔ آپ ےس زپانھ ےہ اب ےھجم ”

 

فـ لھک رک رکسماای “اوز  زپاھداتی وہں ۔  ”  ۔ 

 

ںیہن اوز  ںیہن مہ لک ےس رشفع رکںی  ے ۔ اوز  آپ وک اکی امہ اکؾ رک؟  ےہ  ”

رازداراہن ادناز ںیم یتہک فـ آ ے وہیئ“ ۔   ۔ 

 

اس ےن اانپ اکؿ آ ے ایک ۔ فـ رکسماےت وہےئ اس ےک اکؿ ںیم ھچک “ فـ ایک ؟  ”

 ۔ ہہک ریہ یھت
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 “ ؟ اسیک ”

 

فہ رکسمادای “اچالک اھٹپین ۔۔  ”  ۔ 

 

اب اتبںیئ ، آپ رھگ رپ ںیہن ںیہ افر ںیم وحیلی ںیہن اجیتكس ویکہکن ڈراویئر وز   ”

ایعد ےن رس الہ دای“ ںیہن ےہ راٹئ ؟   ۔ 

 

فـ ومابلئ اہھت “ افر ارگ فـ ہصغ وہںیئ ھجم رپ وت آپ ےھجم اچبںیئ  ے کیھٹ ےہ ؟  ”

 ۔ ںیم ےتیل وہےئ وپھچ ریہ یھت

 

ہصغ آاتکس ےہ الھبمت رپ یسک وک  ”  “ ؟ 
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ںیہن ۔۔۔ ویکہکن ںیم ایعد آیدنی یک نہب وہں افر ولوگں وک اینپ اجںین ایپری  ”

فـ رکسماےت وہےئ ہہک ریہ یھت ۔ فـ تبحم رھبی اگنوہں ےس اےس د ھک راہ “ ںیہ ۔ 

 ۔۔۔ اھت

 

_________________________:- 

 

ابرہ یلکن یھت ۔ زیت زیت مدؾ  وپرچ ںیم د ںوڑی ےک رےتک یہ فـ درفازـ وھکؽ رک

ااھٹیت فـ الفجن ںیم آیئ ۔ اقنب وھٹڑی رپ اکٹ رک لمحم یک التش ںیم ارد رگد اگنںیہ 

 ۔ دفڑاںیئ
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فـ اےس آفاز دیتی ڑیسایھں ڑچھ ریہ یھت ۔ رھگ ںیم الخػ “ لمحم اہکں وہ مت ؟  ”

رمکے ےک ومعمؽ اخومیش یھت ۔ ڑیسایھں ڑچھ رک اکی ےحمل ےک ےئل فـ ایعد ےک 

اسےنم ریک ۔ اس ےس ےلہپ ہک فـ لمحم ےک رمکے یک رطػ ڑبیتھ اس ےک رمکے 

 ۔ اک درفازـ الھک ۔ اےس اسےنم د ھک رک رعفـ ےک رہچے یک رتگن قف وہیئ

 

وھتک ےتلگن وہےئ لکشمب اس ےن “ لمحم ےن اہک اھت ۔۔۔۔ آپ رھگ ںیہن ںیہ ۔  ”

 ۔ ہی اافلظ ادا ےئک

 

اس ےن الرپفایہ ےس اشےن ااکچےئ ۔ فـ رس الہ رک “ ۔  ںیہن اھت ، اب آایگ وہں ”

 ۔ لمحم ےک رمکے یک رطػ ڑبےنھ یگل

 

 “ ۔۔۔ ابت رکین ےہ ےھجم ”
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ی یمن وک فاسپ دےتلیکھ “ ےھجم آپ ےس وکیئ ابت ںیہن رکین ۔  ”

 

 ھگلی
ی

آوھکنں ںیم 

وہےئ فـ اس ےک اسےنم ےس زگر رک اجےن یگل بج ایعد ےن ینہک ےس ۔ ا ےک اےس 

 ۔ رفاک

 

فـ داںیئ اربف ااھٹےئ وپھچ راہ اھت“ چس ںیم ؟  ”  ۔ 

 

فـ اس یک ابت نس رک رس وک شبنج داتی اےنپ رمکے اک “ اعدی وھچڑںی ۔۔۔۔  ”

 ۔ درفازـ وھکؽ رک اےس ادنر الای اھت

 

 “ ۔۔۔ ایعد ےھجم وکیئ ابت ”
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اک درفازـ اےس ڈیب رپ اھٹب رک دیجنسیگ ےس اتہک فـ رمکے “ ںیہن رکین اجاتن وہں ۔  ”

 ۔ دنب رک ےک اس ےک اسےنم ےچین رفش رپ ونٹھگں ےک لب اھٹیب

 

ی یمن یک ہہت یک فہج ےس “ اہھت رپ ایک وہا ےہ ؟  ”

 

 ھگلی
ی

ڈارک ربافؿ آوھکنں ںیم 

ددنھےل وہےت اس ےک رہچے ےس اگنہ اٹہ رک اس ےن اےنپ اہھت وک داھکی وج د 

 ۔ یٹپ ںیم ڑکجا اھت

اس یک آوھکنں ےس آرگ  “ اامتن یک افحتظ رک؟  ۔  ںیم ےن اہک اھت ؟ ں ریمی ”

لکن رک اکی اسھت دفونں راسخرفں رپ رگے ےھت ۔ ایعد ےن آ ے ڑبھ رک اس اک 

ہمشچ ااترا اھت وگای رفےن یک ااجزت دی یھت ۔ ہنم ےس یکسس ےنلکن رپ طبض اک دنبنھ 

 اھت ۔ فـ وگد ںیم وٹاٹ اھت ، زیتی ےس ےتگیھب اس ےک راسخرفں وک د ھک رک فـ ڈیب رپ اھٹیب

 ۔ رےھک اےنپ اہوھتں وک رڑگےت وہےئ ایکسسں داب ریہ یھت
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ایعد ےن آہتسہ ےس اس اک رس اےنپ دنكےھ رپ اکٹای اھت ۔ فـ اب یتٹٹ یتٹٹ رک 

رفدی یھت ۔ دف اسؽ ےس رےک آرگ فں وک آج ےنہب دای اھت ،  فـ بل داوتنں ںیم 

 ۔ دابےئ اخومش اھٹیب اھت

 

متتہب ربے ۔۔۔۔ وہ  ”  “ ۔۔۔۔۔ 

 

اس ےن “ اجاتن وہں ، نکیل اب ایس ربے ےک اسھت زگارا رک؟  زپے ںو ۔  ”

 ۔ دریھے ےس رس ااھٹ رک ایعد وک داھکی

 

من آوھکنں ےس اےس دےتھکی وہےئ وپاھچ ایگ“ ویکں ےئگ ےھت ؟  ”  ۔ 

 

وصعمتیم ےس وجاب دای ایگ“ زپےنھ ایگ اھت ۔  ”  ۔ 



Novelnagri 1502 

 

 “ ؟ ویکں آےئ وہ ”

 

اکی ابر رھپ وصعمتیم ےس ںیکلپ ںیکپھج“ وہیئگ ۔ زپاھیئ لمکم  ”  ۔ 

 

پت رک اس ےک ٹیپ ںیم ینہک امری ۔ فـ رکسمادای“ اےنت وکیئ مت زپاھوک ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اتب رک ویکں ںیہن ےئگ ےھت ”

 

 “ ۔ اہمترا رد  لم ںیہن اجاتن اھت ”

 

 “ ؟ افر اتب رک ویکں ںیہن آےئ ”
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داںیئ اہھت ےس اس ےک آرگ  اصػ ےئک “ ؟ اہمترے ہی رد  لم ےسیک د ھک اپات  ”

فـ رس اابثت “ ویوینریٹس ںیم ںیہمت یہی اگل ؟ ں ہک ںیم وکیئ وھبت وہں ؟ ” ےھت ۔ 

 ۔ ںیم الہ یئگ

 

یگفخ “ ارگ آپ الکس ںیم ہن آےت وت ںیم آج رضفر اسٹاکرٹٹس ےک اپس اجیت ۔  ”

 ۔ ےس اےس داھکی

 

اہبےت ںیہ افر ریمے ےئل  فاہ ! ولگ ریمے ےھچیپ ریمے ےئل آرگ  وز  ”

اس ےک “ اسٹاکرٹٹس ےک اپس وز  اجےت ںیہ ۔ وخاوبں ںیم وت ںیہن آات ںیم ؟ 

ً  وپےنھچ رپ فـ ڑگڑبایئگ

 

 ۔ رشاري
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 “ ؟ ںیم بک رفیئ ”

 

فـ ونھبںی ایٹھک ےئک وپھچ راہ اھت ۔ اس ےن یفن ںیم رس الہدای“ ںیہن رفںیئ ؟  ”  ۔ 

 

رعفـ ےن وچکن رک “ ات ریمے ےئل رفات راہ ۔ ےھجم امگؿ وہا وہںو وکیئ وپری ر ”

 ؟ اےس داھکی وج رکسماٹہ داب راہ اھت ۔ فـ ہی ابت ےسیک اجاتن اھت

ریغارادی وطر رپ اس ےن اسڈیئ لبیٹ یک رطػ داھکی ۔ ایعد ےن اس یک رظنفں 

 ۔ ےک اعتبق ںیم د ھک رک وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی

 

پ یک دفرسی دف ویبایں رفیئ وہیگنںیم ۔۔۔ آپ ےک ےئل ںیہن رفیئ ۔۔۔ آ ”  ۔ 

“ 
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فـ اےبنھچ ےس وپھچ راہ اھت ۔ یلہپ مک یھت وج ابیق دف وز  ےلپ ابدنیھ “ ےن ) ایک ( ؟  ”

 ۔ اجریہ ںیھت

 

اےس “ ےنتک ےچب ںیہ آپ ےک ؟ ” اس ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ “ دنلؿ فاںیل ۔۔  ”

 ۔ رعفـ یک ذینہ احتل رپ ہبش وہا اھت

 

 “ ؟ ذماؼ رکریہ وہ ”

 

آپ یک دنلؿ ںیم دف ویبي  ں ںیہ ، اجیتن وہں ںیم ۔ اب وت ےچب وز  وہےئگ وہےگن  ”

اس ےن وصعمتیم ےس ںیکلپ ںیکپھج“ ، اؿ یک دعتاد وپھچ ریہ وہں ۔   ۔ 

 

 “ ؟ سک ےن اہک ہی مت ےس ”
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 “ ؟ ویکں اتبؤں ”

 

فـ اخومش ریہ“ ویکہکن ںیم وپھچ راہ وہں ۔  ”  ۔ 

ویبی وہ مت ریمی یلہپ افر آرخی ”  “ !! ۔۔ 

 

افر اب ایعد اک دؽ ایک “ ہی ابت ابیق دف ویبویں ےس وز  یہک وہیگ ؟ ں آپ ےن ۔۔  ”

 ۔ اھت فہ اانپ رس ٹیپ ےل

 

 “ ؟ کش رکریہ وہ ”

 

 “ ۔ ںیہن ےھجم وپرا نیقی ےہ ”
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 “ ؟ افر ویکں ”

 

 ےن امی اڈی فاولں وک ہنیہم  ”

 

 

 

ےلہپ ویکہکن ۔۔ ویکہکن ریمے اپس وبثت ںیہ ۔ رگی

افرغ رکدای اھت وت آپ ےنیہم دعب ویکں آےئ ںیہ ؟ ایک رکرےہ ےھت فاہں ؟ افر وکؿ 

فـ ڑلااک وعروتں یک رطح “ دنملقع فاہں اجرک ویبی یک ریخ ریختی وز  ںیہن وپاتھچ ؟ 

 ۔ اےس وھگر ریہ یھت

 

 اک ےسیک اتپ ؟  ”

 

 

 

ریمے آےن اک ” اس ےک وساؽ رپ فـ ڑگڑبایئ یھت ۔ “ ںیہمت رگی

فـ اب رکسماٹہ دابےئ “  ااظتنر اھت ہک اسری ایڈسٹی ولعمؾ رکیت ریہ وہ مت ؟ اانت

 ۔ اےس د ھک راہ اھت
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فـ “ وخش یمہف ےہ آپ یک ۔۔ ںیم سب ہی اجانن اچہ ریہ یھت ہک ۔۔۔۔۔ ہک ۔۔۔  ”

ریک ۔ ایعد اب رکسماےت وہےئ اےس د ھک راہ اھت ےسج آ ے ڑگےنھ ےک ےئل ابت 

“ ۔۔۔۔ ہک ریمی آزادی ےک زمدی ےنتک دؿ ابیق ںیہ ۔  ہک” ںیہن لم ریہ یھت ۔ 

 ۔ اس ےن دلجی ےس اکی یہ اسسن ںیم اہک

 

 “ ؟ ںیم ےن اوز  وکاسن ںیہمت دیق ایک وہا ےہ ”

 

رکوت ایل ےہ ۔۔۔۔ ریمی ویین آےئگ ںیہ فـ وز  ریمے یہ رپفرسیف نب رک فـ وز   ”

لکشمب اینپ رکسماٹہ دابیئاس ےک ہنم وسبر رک ےنہک رپ ایعد ےن “ زفسک ےک ۔۔   

 ۔

 

اس ےن اشےن ااکچےئ“ ںیہمت االیک ںیہن وھچڑ؟  اچاتہ اھت ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ نکیل زفسک یہ ویکں ”

 

یبمل اہکین ےہ رھپ یسک دؿ اتبؤں ںو ۔ اوز  اوھٹ اشابش ہنم دوھ رک آف وپری ڑچلی  ”

رعفـ ےن یگفخ ےس اےس داھکی“ گل ریہ وہ ۔   ۔ 

 

 کٹھج رک فـ ڑبڑبایئ یھت رھپ ھچک اید آےن رپ رس ااھٹ رک رس“ وخد وہ ے وھبت ۔  ”

 ۔ اےس داھکی

 

 “ ؟ لمحم اہکں ےہ ؟ آپ وت رھگ ںیہن ےھت اہیں ایک رکرےہ ںیہ ”

 

رہگی اسسن ےل رک فـ اھٹ ڑھکا وہا“ تہب وساؽ وپیتھچ وہ ۔  ”  ۔ 
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 فـ ےنیس رپ“ ںیہن آپ وجاب دںی افر ےنتک دؿ وہےئ ںیہ آپ وک آےئ وہےئ ؟  ”

اہھت ابدنھ رک ڑھکا اےس د ھک راہ اھت وج اس ےک رفربف ڑھکی آںیھکن ڑیکسے اےس 

 ۔ وھگر ریہ یھت

 

 “ ۔۔۔ نیت دؿ ”

 

اعدی تہب ربے وہ مت چس ” اس اک ہنم دصےم ےس الھک ۔ “ افر آپ ۔۔۔۔۔۔  ”

فـ یگفخ ےس اےس د ھک ریہ یھت ۔ فـ رکسماےت وہےئ اکی مدؾ آ ے ڑباھ“ ںیم ۔   

 ۔
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فـ اس ےک اپس ےس زگر رک اسڈیئ “  وت آپ وز  ںیہن ںیہ احمن ۔۔ تہب ایھچ ”

 ۔ لبیٹ یک رطػ ڑباھ ۔ فـ داتن سیپ رک رہ یئگ

 

فـ اانپ ومابلئ ااھٹےت وہےئ وپھچ راہ اھت ۔ رعفـ ےن اکی رظن “ اچےئ ویپ یگ ؟  ”

 اےس داھکی رھپ ہنم  الھ رک فارشفؾ یک رطػ ڑبھ یئگ ۔ فـ اس ےک ادناز رپ رکسماےت

وہےئ ڈیب رپ اھٹیب اھت ۔ وھتڑی یہ دری دعب فـ ہنم رپ اپین ےک  ےٹنیھ امر رک فاسپ آیئ ۔ 

و ےس رہچہ کشخ رکےت وہےئ اس ےن اےنپ ےمشچ یک التش ںیم رظنںی دفڑاںیئ

ن
 

 ٹ

 ۔

 

اس ےک اہھت ںیم اانپ ہمشچ د ھک رک اس ےن دیجنسیگ ےس “ ہمشچ دںی ریما ۔۔۔  ”

 ۔ اہک
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ہصغ اینت یس ابت رپ اانت ”  “ ؟ 

 

اکی یہ وت وشرہ ےہ ریما اس رپ وز  ہصغ ہن رکفں ایک ؟ آپ یک وت نیت نیت ویبایں  ”

کھج رک اس ےک اہھت ےس اانپ ہمشچ ےتیل وہےئ فـ اینپ ابت ےس “ ںیہ شیع رکںی ۔ 

 ۔ اےس اپت یئگ یھت

 

 فـ اےس ۔ اےن ےک ےئل ڑھکا وہا اھت ۔ فـ ےتسنہ وہےئ فاہں ےس“ مت ادرھ آف ذرا ۔  ”

 ۔ اھبیگ یھت

 

فـ رمکے ےس لکن رک ڑیسایھں ارت ریہ یھت ، فـ اس ےک ےھچیپ “ رعفہ روک ۔  ”

 ۔ ڑیسایھں  الھگن راہ اھت

 



Novelnagri 1513 

رطخ؟ ک دیكمه دی “ زفسک ےک رپیپ ںیم لیف رکدفں ںو ارگ ںیہن رںیک مت وت ۔  ”

 ۔ یئگ ۔ فـ رےنک یہ یگل یھت ہک اسےنم ےس آےت احرث ےس ارکایئگ

 

فـ امیشپین ےس ہہک ریہ یھت ۔ “ اب ںیم ےن داھکی ںیہن آپ وک ۔ وسری وسری اب ”

احرث ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ ڑیسویھں رپ ڑھکے ایعد وک ۔ نچک ےس لمحم 

 ۔ ےن وز  رس اکنؽ رک احالت وک ےنھجمس یک وکشش یک

 

ینعم زیخی ےس ےتہک وہےئ فـ ایعد وک تہب ھچک اتج ےئگ “ اہیں وت رفقن یگل ےہ ۔  ”

 ۔ ےھت

 

فـ ڑبڑباےت وہےئ ےچین ارتا اھت“ آپ یک یہ یمک یھت ۔  ”  ۔ 
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ر ںیہن اھپڑا اس ؟ القئ اک ”
َ
 “ ؟ د ھک راہ وہں حیحص الستم وہ ، رعفـ رَس ف

 

اس ےک اوسفس ےس رس الہےن رپ ایعد ےن “ ںیہن ، آپ اک اولکات اٹیب ےہ یھبت ۔  ”

 ۔ ونھبںی ایٹھک ےئک اےس داھکی

 

 “ ؟  وہ؟  ےہ ںیہمتزفسک ےک رپیپ ںیم لیف ”

 

احرث ےن اےس “ ربخدار وج مت ےن ریمی یٹیب وک لیف رکےن اک وساچ وز  وت ۔  ”

 ۔ آںیھکن داھکںیئ
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آںیھکن امھگات فـ نچک یک رطػ آای ۔ “ اہں ےھجم وت ڑسک ےس ااھٹ رک الےئ ےھت ۔  ”

ا  رس اکھجای 
ً
 م
ی

 

عظ

 

ي

اھت ۔ رکسماےت وہےئ لمحم وک بمھت اپ اک ااشرہ ایک ۔ لمحم ےن 

 ۔ آیشت رگن ےک آامسؿ رپ ڈاتلھ وسرج وز  اکلہ اس رکسمادای اھت

 

_________________________:- 

 

ںوؤں ےک ےچک راوتسں رپ دوھؽ اڑایت فـ ںوڑی اینپ وپری راتفر ےس دفڑ ریہ یھت ۔ 

اےنپ اکومں ںیم وغشمؽ ولگ اےنپ اےنپ اکومں وک وھچڑ رک ریحت ےس اس ںوڑی 

 ۔ وک د ھک رےہ ےھت

یٹم ےس ایٹ آ ے گنت یلگ وک د ھک رک اس ےن ںوڑی اکی رطػ رفیک ۔ اچیب اکنؽ رک 

اس ےن ںوڑی اک درفازـ وھکال رھپ ڈشی وبرڈ ےس اانپ ومابلئ اکنؽ رک ابرہ الکن ۔ اسےنم 

یہ یئک وھچےٹ ےچب اب اےبنھچ ےس اس یک یتکمچ ںوڑی وک د ھک رےہ ےھت ۔ یٹم ےک 
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فں ںیم وبلمس رھکبے یلح  ںیم وموجد اؿ ولھکےن اہھت ںیم ےئل رگد آولد ڑپک

وچبں وک د ھک رک اےس ےباایتخر انمی اید آیئ یھت ۔ رکسماےت وہےئ اکی ےچب ےک 

ںوؽ رپ یکٹچ رھبےت وہےئ اس ےن زنیج یک بیج ےس اانپ وٹبـ اکنال افر ڑکےتک ونٹ 

 ۔ اؿ وچبں ںیم میسقت ےئک

 

 ؟ ےھتک اج؟  ےہ ؟  ”

 

اؿ ڑلاک دنكےھ رپ دفدھ اک اکی ونوج“ اصب یج وکؿ وہ ست

 ۔ ربنت رےھک اس ےس وپھچ راہ اھت

 

مہبم اس رکسما رک ےتہک “ التمیش وہں ۔۔۔۔ ےبرکف روہ اینپ زنمؽ اجاتن وہں ۔  ”

وہےئ اس ےن اکی رظن اؿ وچبں رپ ڈایل وج اب اس یک ںوڑی وک اہھت اگل اگل رک د ھک 

 اس گنت یلگ یک رطػ ڑباھ رےہ ےھت ، فـ وٹبـ فاسپ زنیج یک بیج ںیم ڈاےتل وہےئ

۔ ایسـ ےتکمچ وجوتں رپ اب یٹم ےک ذرات کمچ رےہ ےھت ۔ یلگ ںیم دالخ وہرک فـ 
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داںیئ اطقر ںیم وموجد ےلہپ رھگ یک رطػ ڑباھ سج یک وچٹھک رپ ویپدن اگل رپدـ کٹ 

 ۔ راہ اھت ۔ فـ ذتمذبب اس فاہں ڑھکا وہا

 

“ ونں ریتی وچٹھک رپ الای ےہ ۔ ردیشے اف ردیشے ، ابرہ آ ف ھک رب اعتیل سک  ”

ایس ونوجاؿ ڑلےک ےن اس یک لکشم آاسؿ یک ۔ وھتڑی یہ دری دعب رپدـ اٹہ افر 

 ۔ اکی ڑلاک تلجع ںیم ابرہ الکن

 

 “ ۔ السؾ اصب ”

 

 “ ؟ فمکیلع االسلؾ ادنر آاجفں ”
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اس ڑلےک ےن وفرا اےس راہتس دای ۔ فـ رکسماےت “ آف آف اصب یج اانپ رھگ وھجمس ۔  ”

وہےئ ادنر آای ۔ ےچک نحص ںیم اسےنم یہ اکی وعرت ڑکلي  ں الج ریہ یھت ، اےس 

 ۔ د ھک رک دفہٹپ رس رپ اکٹیت وفرا ڑھکی وہیئ

 

  سک ونں اسھت الای ےہ ”

 

ُ
 
 “ ؟ پ

 

ردیش “ رک اامں ےلہپ ابؤ اصب ےک ےنھٹیب ےک ےئل اچراپیئ ےل آفں ادنر ےس ۔  ”

ػ ڑبھ ایگنحص ےک اسھت ڑجے اس وھچےٹ ےس رمکے یک رط  ۔ 

 

 “ ؟ آپ ہنیکس یچچ ںیہ ”

 

ُ ں وک ںیہن اچہپ؟  ”

 

 ںیم ہنیکس وہں ، رپ ںیم ت

 

ُ
 
 “ ۔ اہں پ
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ہنیکس ےن وخوگشار ریحت ےس اےس “ ںیم دعس اہیمش ، اہیمش اصبح اک وپات ۔۔ !!  ”

 ۔ داھکی رھپ زیتی ےس اس ےک اپس آیئ

 

و ۔  ”
ُ

 

 اس ےک رس رپ اہھت ریھپ فـ تبحم ےس“ ںیم دصےق اہیمش اصبح اک وپات ےہ ي

ی آ ۔ ” ریہ یھت ۔ 

 

ھن ی
 
ج

ے رہ ایگ ےہ 
ھ

 

کِی

“ فیہ وجاین ےہ ، فیہ مد اکھٹ ےہ ۔ اف ردیش 

ہنیکس یک آفاز رپ ردیش زیتی ےس دنكےھ رپ اچراپیئ ااھٹےئ ابرہ آای ۔ یتلج ڑکلویں 

 وز  ذرا ےس ذرا افےلص رپ اچراپیئ رھک رک اےس ےنھٹیب اک اہک ۔ فـ اچراپیئ رپ اھٹیب وت ہنیکس

 ۔ افےلص رپ ھٹیب یئگ

 

اسیک ےہ وت ؟ افر دیحر اصب ےسیک ںیہ ؟ افر ریتی امں افر اہیمش اصب ؟ فـ بس  ”

ُ ں بس وک ۔ 

 

 ا اید رکیت وہں ںیم ت

 

فـ رکسماےت وہےئ “ ویکں ںیہن آےئ ؟ ڈاهڈ
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ہنیکس یک ابت ےتنس وہےئ ردیش ےک اہھت ےس اپین ےس رھبا الیٹس اک الگس ےل راہ اھت 

ی اتب ؟ ں اسولں زگر ےئگ ںیہ ” ۔ 

 

ھن ی
 
ج

 

 

ُ
 
  ۔ پ

 

ُ
 
اہقین یب یب فاسپ آیئ ںیہ ؟ افر اؿ اک پ

 ا 

 

 

دؿ رات اؿ بس ےک ےئل داعںیئ رکیت وہں افر آج نس یل اہّلل ےن ۔ ریما وسن

اکی ابر رھپ تبحم ےس اس ےک رس رپ اہھت ریھپا“ تپ آایگ ۔ ویجدنا رہ ۔   ۔ 

 

اس ےک “ یہ دادا اک وز  ا لاقؽ وہایگ اھت یچچ ۔  دادی یک فافت ےک ھچک رعےص دعب ”

 ۔ آہتسہ ےس ےنہک رپ ہنیکس ےن دلہ رک دؽ ےک اقمؾ رپ اہھت راھک

 

رتپ یک ہہک راہ ےہ ؟ اہیمش اصب فـ ۔۔ فـ افےچن مد اکھٹ فاےل وبضمط ۔۔ فـ ۔۔۔  ”

دصےم ےس فـ اینپ ابت وپری ہن رکیکس“   ۔ 
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ںیم ۔۔۔ ںیم آپ ےس ھچک وپےنھچ آای وہں  اباب امں ، وھپھپ بس کیھٹ ںیہ ۔۔۔ ”

اس ےن رس رپ اہھت رھک رک لہ لہ رک ھچک ڑبڑبایت ہنیکس وک دےتھکی وہےئ اہک“ ۔۔   ۔ 

 

ریش ےسیج ےھت اصب یج ۔۔ اکی آفاز دےتی ےھت مہ المزومں یک رفح کت اکپن  ”

 “ ۔۔۔ اجیت یھت ۔۔۔۔ ومت ےس ہن ڑل اپےئ ۔۔۔ اہر ےئگ

 

اس ےک وساؽ رپ ہنیکس ےن رک رک “  ہک اعدی زدنہ ےہ ؟ ایک وھپھپ اجیتن ںیہ ”

اےس داھکی ۔ یئک ےحمل پچ اچپ اےس دیتھکی ریہ رھپ رس اکھج رک اس ےک آ ے اہھت 

 ۔ وجڑ دےئ
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رتپ رازفں وک راز رےنہ دے ۔۔ امیض وک ہن ادڑیھ تہب وخؿ آولد ےہ ۔ ھجم ےس  ”

 اہں فـ رف ریہ یھت ۔ آرگ  فہ رف ریہ یھت“ ھچک ہن وپھچ کمن رحایم ںیہن رکیتكس ۔ 

 ۔ ںوولں رپ ہہب رےہ ےھت اس ےک آ ے ڑجے اہھت اکپن رےہ ےھت

 

یچچ ھچک فاسی ںیہن راہ ۔ بس بس دبؽ ایگ ےہ ، وھپھپ ولٹ آیئ ںیہ فیلکت ںیم  ”

اس ےن ااجتل یک یھت ۔ ہنیکس ےن آہتسہ ےس “ ںیہ ۔ اس رات ایک وہا اھت اتبدںی ۔ 

ےھک ےھت ۔ رس اکھجای اھت افر بل وھکےل ےھتاےنپ اہھت اینپ وگد ںیم ر  ۔ 

 

دعس وتہج ےس اےس ےننس اگل“ وطافین رات ںیم یب یب آیئ ںیھت ریمے اپس ۔۔  ”  ۔ 

 

رظنم دبال ۔ رگےتج ابدولں یک رگج ےس ڈر رک ڑھکیک دنب رکیت ہنیکس ےسیج یہ ڑمی وت 

 ۔ یسک وک اےنپ اسےنم ڑھکے د ھک رک ڈر رک دؽ ےک اقمؾ رپ اہھت راھک
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ُ ں اےھت ایک رکرےہ وہ ؟ اینت رات وک ۔  ”

 

فـ ریحت ےس وپھچ ریہ یھت“ یب یب یج ت  

 ۔

 

اکی ابر ” اہقین ےن رفےت وہےئ اس ےک آ ے اہھت وجڑے ےھت ۔ “ ہنیکس ۔۔  ”

اس ےن ڈر رک “ د ھک آف اےس ، ریمے اشہ زادے وک د ھک آف فـ سک احؽ ںیم ےہ ۔ 

اہقین وک ابزف ےس ۔ ا رک اچراپیئ رپ اھٹبای افر وخد رمکے ےک ےلھک درفازے وک داھکی رھپ 

 ۔ رمکے اک درفازـ دنب رکےن یگل ۔ درفازـ دنب رک ےک فـ اہقین ےک مدومں ںیم یھٹیب

 

ُ ں یب یب یج ۔ اہیمش اصب وت ہہک رےہ ےھت ہک ”

 

 “ ۔۔۔ ایک ہہک رےہ وہ ت
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ںیم امں وہں ” ۔ اہقین ےن وفرا اس یک ابت اکیٹ “ فـ زدنہ ےہ ، فـ زدنہ ےہ ۔  ”

اجیتن وہں فـ زدنہ ےہ ، ریما دنکاتک دؽ اتہک ےہ ہک فـ زدنہ ےہ ۔ مت اجؤ اےس د ھک 

آف ۔ ھچک ںیہن وہکں یگ اس ےک دعب وبلں وک یس ولں یگ ۔ مت وج وہک یگ فـ دفں یگ ۔ 

 “ ۔۔۔ اجؿ اموگن یگ وت فہ وز 

 

ُ ں دا آایھک ”

 

ُ ں وھٹیب ہن یب یب یج ہن ،  ہاہ ںور ہن رکف ےھجم ۔ ت

 

 ریمے ےئل مکح ےہ ۔ ت

فـ اچدر ااھٹےن ےک ےئل ڑھکی وہیئ ۔ “ ںیم آپ ےک زہشادے وک ف ھک آیت وہں ۔ 

اہقین ےس اتپ ےل رک فـ اس وطافین رات ںیم اہنت رھگ ےس یلکن یھت ۔ ااتپسؽ رھگ ےک 

 ۔ رقبی یہ اھت یھبت فـ دیپؽ یئگ یھت افر دیپؽ یہ فاسپ آیئ یھت

ںیم اونیھک کمچ ےئل فـ اےنپ رمکے ںیم آیئ یھت اہجں اہقین ایس فایسپ رپ آوھکنں 

احتل ںیم رھکبے یلح  ںیم مگ بس یھٹیب ںیھت ۔ یلیگ اچدر وک ااتر رک فـ اؿ ےک 

 ۔ مدومں ںیم ھٹیب رک اؿ ےک اہوھتں وک وچؾ یئگ یھت
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ڑبی یبمل رمع ےہ آپ ےک زہشادے یک یب یب یج ۔ امں اک دؽ وھجٹ ںیہن وباتل  ”

رفط ذجابت ںیم فـ اےس ٹپل یئگ ںیھت“ اسںیسن ےل راہ ےہ آپ اک زہشادـ ۔   ۔ 

 

مت یسک وک ہی ابت ںیہن اتبؤ یگ اھبیئ وک وز  ںیہن ۔۔۔ فـ ریمے ےٹیب وک اینپ رفنت  ”

فـ رف دی ںیھت یتٹٹ یتٹٹ رک ۔ اسےنم یھٹیب وعرت “ یک ٹنیھب ڑچاھ دںی یگ ۔ 

امں یھت ، اےنپ ےٹیب یک تبحم ںیم زتیتپ امںیسک اھبیئ یک نہب ںیہن اکی ےٹیب یک   ۔۔ 

!! 

 

اس ےن رگدؿ “ اموکلں ےک راز وک راز راھک ، کمن رحایم ںیہن یک ںیم ےن ۔۔۔  ”

  اہھت ” رتیھچ رک ےک دعس وک داھکی وج دششر اھٹیب اےس کت راہ اھت ۔ 

 

ُ
 
ہی د ھک پ

اؿ ےک  وجڑیت وہں ریتے آ ے یب یب یج وک زمدی زسا تم دے ۔ ےل اج اںیہن
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ےٹیب ےک اپس ، ںیم امں وہں ؟ ں اؿ یک فیلکت اجیتن وہں ۔ افالد ےس دجایئ رپ 

کلڈ ا ےہ ۔ رتپ یب یب یج وک 

 

اکی امں یک آوھکنں ےس ےب رگن اپین ںیہن ںوڑاھ وخؿ ي

فـ اسسن رفےک ہنیکس ےک ڑجے اہوھتں وک د ھک “ زمدی فیلکت ںیم تم ڈاؽ ۔۔۔ 

وھتں رپ رس اکٹ رک رف دی یھتراہ اھت ، ہنیکس آرگ  اہبیت اےنپ اہ  ۔۔ 

 

یسک یک ویکسسں ےن اکونں ںیم رگؾ “ ایاّللّ ےھجم ریمے اعدی ےس ولمادںی ۔۔۔  ”

ہسیس اڈنالی اھت ۔ اس ےن رھتپیلی رظنفں ےس آامسؿ وک داھکی ۔ ایسـ ابدولں ےس 

رھبا آامسؿ ، ایسـ افر اھبری ابدؽ ۔۔ زنیم فاولں ےک  ہاوہں اک وبھج ااھٹےئ ےکھت 

 !! ۔۔۔ ابدؽ

_________________________:- 
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اےلگ دؿ فـ ویوینریٹس ےس آرک دلجی وس یئگ یھت ، اکھتفٹ یک فہج ےس فـ دنین وپری 

رک ےک رصع ےک فتق ایھٹ ۔ ڑھکیک ےس رپدے اٹہ رک رفنش آامسؿ وک داھکی اہجں 

اانپ وبھج ےلین ابدؽ ےکلہ ےکلھپ وہرک ریت رےہ ےھت ۔ آج حبص وز  ابدولں ےن ربس رک 

 ۔ اکلہ ایک اھت

ابےچیغ ےک زبس وپدفں وک اامہنک ےس دیتھکی فـ ےچین ےس آیت آفازفں رپ وچیکن ۔ 

اشیپین رپ لب ڈاےل فـ رمکے ےس لکن رک ابرہ آیئ ۔ ڑیسایھں ارتےت وہےئ رظن 

اسےنم ایھٹ وت ڑبےتھ مدؾ ےمھت ۔ ایعد آیدنی رکسماےت وہےئ رعہشی ےک آ ے اکھج 

یک رمک رپ اہھت ریھپےت وہےئ اےس ھچک ہہک ریہ ںیھتاھت ، رعہشی اس   ۔ 

فف ۔۔۔ !! اس ےن آںیھکن یچیم ںیھت ۔ ہی دنبہ وکٹھجں رپ ےکٹھج دےنی رپ الت وہا 
ف
ا

اھت ۔ راہمح ےس ےتلم وہےئ اس یک رظن ڑیسویھں رپ ڑھکی رعفـ رپ یکٹ یھت ،  راہمح 

دؽ ایک اھت ۔ زیت زیت مدؾ  ےن اس یک رظنفں ےک اعتبق ںیم داھکی وت اانپ رس ےنٹیپ اک

 ۔ ااھٹںیت فـ اس ےک اپس آیئ ںیھت
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داتن ےتسیپ وہےئ اس یک د زنیج “ وشرہ دف اسؽ دعب آای ےہ افر ہیلح دوھکی اانپ ۔  ”

اےنت رعےص دعب یلہپ دہعف ںیہمت اس ” افر ےکلہ الگیب رگن ےک ارپ رپ وچٹ یک ۔ 

یک آفاز اس ڑھکفس ےک اکونں کت چنہپ  اؿ“ یلح  ںیم دےھکی ںو وت ایک اترث زپے ںو ۔ 

 ۔ یکچ یھت ، فـ رکسماٹہ دابےت وہےئ وصےف رپ ھٹیب راہ اھت

 

فـ ڑبڑبایئ یھت ۔ راہمح اےس وھگرےت وہےئ ابزف ےس “  الہ اترث وت زپ اکچ ےہ ایم ۔  ”

 ۔ ۔ ا رک افرپ ےل اجےن ںیگل

 

اس ےک رس رپ تپچ  اس ےک رشارات ےنہک رپ راہمح“ اّللّ اّللّ ےنلم وت دںی ۔۔  ”

 ۔ امرںیت اےس رمکے ںیم ےل یئگ ںیھت
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 “ ۔ رفس اسیک راہ اٹیب اہمترا ؟ بک آےئ ربخ یہ ںیہن وہیئ ںیمہ ”

 

اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ الفجن ںیم “ رفس ااھچ راہ دادی ، لک یہ اچنہپ وہں ۔  ”

 ۔ دالخ وہےت اہدی ےن اےنپ اکونں وک اہھت اگلےئ ےھت

 

فـ اب ایعد وک وھگرےت وہےئ رعہشی ےک ربارب ںیم ھٹیب راہ اھت“ السؾ دادی ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ فمکیلع االسلؾ ا؟ فہی وک ںیہن الےئ اسھت ”

 

اس ےک آںیھکن امھگ رک ےنہک رپ فـ سنہ دی “ ایس ےس اھبگ رک وت آای وہں ادرھ ۔  ”

اس “ ڑبے ڑبے ولگ آےئ وہےئ ںیہ ، لک یہ ےچنہپ ںیہ دادی ۔۔۔ ” ںیھت ۔ 

ینعم زیخی ےس ےنہک رپ ایعد ےن داتن سیپ رک اےس داھکیےک   ۔ 
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اہں اماش ءاّلل تہب اھجلس وہا ہچب ےہ ، تہب دیجنسـ ۔ ریمے وپےت وپویتں ےس وت  ”

 “ ۔ االامؿ اظیفحل

 

وھجٹ وت ” اہدی ےن اتدیئی ادناز ںیم رس الہای ۔ “ یج یج اماش ءاّلل اھجلس وہا ہچب ۔  ”

اس یک آوھکنں ںیم “   ہاہ اتھجمس ےہ ہی وھجٹ وک ۔ ابلکل ںیہن وباتل دادی ، تخس

 !! ۔۔ یتکمچ رشارت ایعد ےک ربص وک آزام ریہ یھت

 

فہ اب ایعد یک رطػ “ اماش ءاّلل اماش ءاّلل ۔۔۔ افر اٹیب دنلؿ ںیم ایقؾ اسیک راہ ؟  ”

 ۔ وتمہج وہںیئ

 

 “ ۔۔۔ یج دادی فـ ”
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ذرا اس وز  رغمب اک ارث ںیہن ایل اس تہب رشفی ہچب ےہ اماش ءاّلل اماش ءاّلل دادی  ”

اہدی ےن اس یک “ ےن ۔ ابلکل وز  رفنش ایخؽ ںیہن وہا فیہ رشفی ایعد ےہ ہی ۔ 

 ۔ ابت اکےتٹ وہےئ اہک

 

 “ !! ۔۔ رتتیب اموحؽ رپ ارث ادناز وہیت ےہ ےٹیب ”

 

یج یج افر اہجں اچوچ ےسیج ابپ وہں رتتیب رکےن فاےل وت ایعد ےسیج رشفی  ”

رشے ںیم رپفاؿ ڑچےتھ ںیہ وج وھجٹ وت ابلکل ںیہن وبےتل ۔ ںیم وت ےچب یہ اعم

اس ےن امیظعت رس اکھجای ، رعہشی وخدشیل ےس “ نیف وہایگ وہں دادی اس اک ۔ 

رکسماںیئ ۔ یھبت اہدی اک ومابلئ رھترھتاای ۔ ومابلئ یک رفنش ارکسنی رپ ایعد اک 

 ۔ اغیپؾ اگمگج راہ اھت
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 ۔۔  وکباس اگنٹکی دنب رکدے ہنم زتفا ےھٹیب ںو فرہنومےٹ اینپ ہی دف رفےپ فایل ”

!! “ 

 

اس ےک ادکیؾ اہھت افرپ ااھٹ رک ےنہک رپ دفونں ےن اےس “ اماش ءاّلل اماش ءاّلل ۔  ”

دادی آج لک یک ونوجاؿ لسن وت ریغ وسحمس رطےقی ےس ٹکیج یک بیج ” داھکی ۔ 

 اٹپئ رک یتی ےہ رگم 
 
ج

من س

ایعد وک وت ہی وز  ںیہن آات ۔ ںیم وموجد ومابلئ رپ انب دےھکی 

ہی وت ومابلئ الچات یہ ںیہن ےہ ، دنلؿ اجےت فتق اس ےک اپس فـ ونٹبں فاال یلیپ 

ایعد ےن داتن سیپ رک اےس “ رفینش فاال ومابلئ اھت ۔۔۔۔ اماش ءاّلل اماش ءاّلل ۔ 

داھکی ۔ رعہشی وک اب اہدی یک ےبیكت ابوتں یک ھجمس ںیہن آریہ یھت فـ اب مہبم اس 

اےت وہےئ رس الہریہ ںیھت ۔ اہدی یک ادااکری اجری یھت ، ایعد رظنفں یہ رکسم

 رظنفں ںیم اےس اخومش وہےن اک ہہک راہ اھت ںیہنج اہدی لمکم رظنادناز رکراہ اھت

 ۔
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 ۔۔۔ زیم رپ زپے اس ےک ومابلئ یک رفنش ارکسنی رپ اب این اغیپؾ اگمگج راہ اھت

 

م اک اڈیرسی ےہ ای وجیھب ”

ل

ے

ی

ںلٹنیم ااس  “ ؟ 

 

_________________________:- 

 

ابےچیغ ںیم رےھک وھجےل رپ یھٹیب “ مت ےن اتبای ںیہن اہمترے اہھت رپ ایک وہا ےہ ؟  ”

 ۔ رعفـ وک دےتھکی وہےئ فـ وپھچ راہ اھت

 

اس یک رشارت یک رگ اکی ابر “ آپ ےن اتبای ںیہن آپ ےک ےنتک ےچب ںیہ ؟  ”

 ۔ رھپ ڑھپک ایھٹ یھت
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فـ وت رھپ ایعد اھت“ اپاتسکین اوصولں رپ ںیہن ولچں ںو ۔  ےبرکف روہ ”  !! ۔۔ 

 

اس ےن مہبم اس رکسماےت “ ااھچ ےہ آپ یک دنلؿ فایل ویبایں یچب رںیہ یگ ۔۔  ”

 ۔ وہےئ رس اکھجای

 

رکیس یک تشپ ےس کیٹ اگلےئ فـ وپھچ راہ اھت“ اہمترا اہھت ؟  ”  ۔ 

 

وھجال وھجےتل وہےئ اےس وہا “ ےبدایھین ںیم اکچن ےک ڑکٹے گل ےئگ ےھت ۔  ”

 ۔ اےنپ اسھت یتلچ وہیئ وسحمس وہیئ یھت

 

دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ فـ وپھچ راہ اھت“ ہی الرپفایہ ویکں ؟  ”  ۔ 
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فـ اےس دےتھکی وہےئ ضحم وسچ اپیئ یھت ےنہک یک تمہ “ ہی ےباابتعری ویکں ؟  ”

 ۔۔ ںیہن یھت اشدی

 

وہا ےک زفر ےس اس اک ےکلہ “  وہ اعدی ؟ روتشں ںیم اابتعر وک سک حطس رپ ر ےتھ ”

 ۔ ابدایم رگن اک دفہٹپ اکلہ اس اڑ رک وھجےل رپ الیھپ اھت

 

فـ اجیتچن اگنوہں ےس اےس د ھک راہ اھت“ افنیل حطس رپ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ افر تبحم وک ”

 

 “ ۔۔۔ اابتعر ےک ربارب ںیم ”
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رکسماای اھت فـ اب دریھے ےس“ یسک اکی اک انچف رک؟  زپ اجےئ وت ؟  ”  ۔ 

 

 “ !! ۔۔ تبحم ”

 

م زپ “ افر نج روتشں ںیم اابتعر افر تبحم دفونں ہن وہں ؟  ”

ھ

وھجےل یک راتفر دم

 ۔ ریہ یھت

 

” وہا اب اس ےک ابولں “ ںیم وھکےلھک روتشں یک اینبد ںیہن راتھک رعفـ احمن ۔۔۔ 

اکلہ اس داھکیئ ےک اسھت لیھک ریہ یھت ۔ امےھت رپ وموجد اشنؿ ابولں ےک ےھچیپ اتپھچ 

 ۔ دے راہ اھت

 

ا ”
ً
 “ ؟ وبجمر
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 “ ۔۔۔ ںیہن ”

 

 “ ؟ یسک یک تبحم یہ وبجمر رکے وت ”

 

ـ اکی ےحمل“ ںیہن ۔۔۔  ” ےک ےئل اےس دیتھکی ریہ رھپ رس  وھجال اب رک ایگ اھت ، ف

اکھجدای ۔ رظنںی مدومں ےلت وموجد رہی رھبی رنؾ اھگس رپ یکٹ ںیھت ۔ فـ فںیہ 

 ۔ اھٹیب دنچ لپ اےس داتھکی راہ رھپ رکیس ےس اھٹ ڑھکا وہا

تسس رفی ےس مدؾ ااھٹات فـ اس ےک اسےنم ڑھکا وہا ، دفونں اہوھتں ےس وھجےل 

 ۔ وک ۔ اا رھپ وھتڑا اس اکھج
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ںیم وھکےلھک رےتش ںیہن انبات رگم دفرسفں اک احؽ بلق ںیم ںیہن اجاتن رعفـ احمن  ”

اس ےن وچکن رک رس ااھٹ رک اےس داھکی اھت“ ۔۔ !!   ۔ 

فـ سج ابت اک وجاب ڈوھڈن؟  اچہ ریہ یھت فـ اسدہ رگم ےپھچ اافلوظں ںیم اےس 

اس ےن وسوچں وک رف  وجاب دے ایگ اھت ؛ وت ایک فـ اعدی ںیہن اھت ؟ کلپ ےتکپھج وہےئ

ںیم ےنہب ےس وخد وک رفاک ، ھچک ےنہک ےک ےئل بل آزاد ےئک رھپ دنب رکدےئ ۔ فـ اےس 

شکمشک ںیم داتھکی اس ےک ربارب ںیم وھجےل رپ ھٹیب ایگ ۔ رظنںی ابےچیغ ےک دایلخ 

 ۔ راےتس رپ اکٹںیئ

 

 !! ۔۔۔ رےتش تہب ؟ زک وہےت ںیہ احمن ”

یک رمع ںیم ھجمس اپای اھت بج نیت اافلظ ےن  روتشں یک زناتک وک ںیم است اسؽ

فـ رہھٹ رہھٹ رک افر وسچ وسچ رک وبؽ “ تہب وبضمط رےتش  یک اینبد وک یہ رگادای اھت ۔ 
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روتشں ںیم اابتعر امہری راہ وک ومہار انبات ےہ ، ذرا یس ےباابتعری تخت ” راہ اھت ۔ 

 ۔ اٹل رک رھک دیتی ےہ

 اکی رسا ھجم ےس دنبه  اھت ، ںیم آج کت اس اسولں ےلہپ وج رہتش وٹاٹ اھت اس اک

رےتش ےک وٹےنٹ یک فہج ںیہن اجؿ اکس ویکہکن ںیم اانپ اابتعر وھک؟  ںیہن اچاتہ ۔ زدنیگ 

ںیم بیشن ف رفاز تہب مک فتق ےک ےئل وہےت ںیہ رگم اس مک فتق ںیم یہ فـ ااسنین 

فـ اب “ اچوہ یگ ؟  رظنایت وک دبؽ رک رھک دےتی ںیہ ۔ ںیم ااسی ںیہن اچاتہ ایک مت

رگدؿ رتیھچ ےئک اس ےس وپھچ راہ اھت ۔ فـ رس یفن ںیم الہ یئگ ۔ اس ےن رگدؿ 

 دیسیھ رکےک رظنںی فاسپ ابغ ےک دایلخ راےتس رپ اکٹ دںی ۔ اب اس یک ابری یھت

 ۔۔۔

 

یئک لپ اخومش رےنہ ےک دعب اس ےن وپاھچ اھت“ ڈارئی ےتھکل وہ اعدی ؟  ”  ۔ 

 



Novelnagri 1540 

دےتھکی وہےئ رس یفن ںیم الہایگ فـ اسےنم“ ںیہن ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ویکں ”

 

ںیم اےنپ رازفں ںیم یسک وک اانپ رمہاز ںیہن انباتکس ، ںیم یسک وک اینپ وسچ وک زپےنھ  ”

رعفـ ےن وغبر “ یک ااجزت ںیہن دے اتکس ےلھب فـ اکی وکرا اکذغ یہ ویکں ہن وہ ۔ 

یئ لیھج وہ ، تخس ربػ اس یک آوھکنں وک داھکی ۔ یلین آںیھکن وگای وکیئ یمج وہ

 !! ۔۔ یسیج ایسـ اہےل ںیم ر دی

 

اکی ابر رھپ رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس داھکی“ مت ؟  ”  ۔ 

 

رعفـ ےن رھجرھجی یل“ ںیہن ۔۔  ”  ۔ 
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ونھبںی ایٹھک رک ےک وپاھچ ایگ“ ویکں ؟  ”  ۔ 

 

 وہیئگ یھت ںیم افر  ”

ن 

اکی دہعف آري  ؿ ےس ڑلایئ وہےن رپ تہب زایدہ اومیش

ایٹل دیسیھ ابںیت ڈارئی ںیم ھکل دی ںیھت ، ڈارئی اس ڈنچرے ےک اہھت اسری 

گل یئگ افر وپرے اخدناؿ ےک اسےنم فـ افیچن آفاز ںیم ااضیف ابںیت ڑگھ رک ریمی 

اس ےن ہنم وسبرےت وہےئ آںیھکن امھگںیئ ۔ “ زعت ازفایئ یک ہک االامؿ اظیفحل ۔ 

وہات ےہ ہک یسک نہب اھبیئ ای زکؿ مہ ےسیج ولگ ڈارئی ےنھکل ےس ڈرےت ںیہ ، ہتپ ” 

رگدؿ رتیھچ رک “ ےک اہھت گل یئگ وت اےلگ دف وتفہں کت زعت ازفایئ وہین ےہ ۔ 

ےک اےس داھکی ، فـ وز  اےس یہ د ھک راہ اھت اکلہ اس رکسماےت وہےئ ، رھپ فـ سنہ دای اھت 

 ۔۔ ۔ فـ اےس اتسنہ د ھک رک سنہ دی یھت
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رگد اصحر اقمئ ایک اھت ۔ زبس ےتپ اب رہلا  وہا ےن تسس رفی ےس ےتلچ وھجےل ےک

 ۔ رےہ ےھت ۔ اکلہ الین آامسؿ مہبم اس رکسما راہ اھت

 

_________________________:- 

 

 “ ۔۔۔ دعس ”

 

انمی وک وگد ںیم ےل رک ےھٹیب دعس ےن وھکےئ وھکےئ ےس ادناز ںیم “ اہں ۔۔۔  ”

 ۔ وجاب دای

 

 “ ؟ اہکں مگ وہ ”
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وک وھگرےت وہےئ وجاب دای ایگ ۔ رمہح وھتڑی دری اےس تھچ “  ںیہ وہں ۔۔  ”

 ۔ دیتھکی ریہ رھپ آ ے ڑبھ رک اس اک داایں اہھت اھتام

 

فہ رکفت ےس وپھچ ریہ یھت ۔ دعس ےن کلپ کپھج رک اےس “ وکیئ رپاشیین ےہ ؟  ”

 ۔ داھکی رھپ یبمل اسسن ےتیل وہےئ رس الہدای

 

 “ ؟ اتب؟  اچوہ  ے ”

 

ا وہں رمہح ۔۔۔۔ دفونں رطػ ریمے اےنپ ںیہ ، ابپ یک ںیم چیب راہ ںیم ڑھک ”

“ ونسں ای وھپھپ یک فیلکت دوھکیں ۔ ھجمس ںیہن آات ۔ ےھجم اتبؤ ںیم سک وک ونچں ؟ 

 ۔ رگدؿ رتیھچ رک ےک رمہح وک داھکی
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 “ ۔۔۔۔۔ وج قح رپ وہ ”

 

فـ زیمخ اس رکسمادای“ وھپھپ ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

 “ ؟ رھپ رےک وہےئ ویکں وہ ”

 

ےک رد لم ےس ڈرراہ وہں ، ےسیک اکی ڑبے راز وک ااشفں رکدفں ؟ بس بس  ”

 “ ۔ یک زدنویگں ںیم وطافؿ رباپ وہاجںیئ  ے ۔۔ اچہ رک وز  ہی ںیہن رکاپراہ

 

دعس ےن وغبر اےس داھکی رھپ وبےنل ےک ےئل بل “ ایک رک؟  ےہ ؟ ںیم رکفں یگ ۔  ”

 ۔ آزاد ےئک
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رھگ ںیلچ  ے ۔ دفونں لم رک ہی اکؾ  حبص ایتر رانہ ، آسف ےس آرک وھپھپ ےک ”

فـ رکسمادای“ اٹپنےت ںیہ ۔   ۔ 

 

 “ ؟ رگم رک؟  ایک ےہ ”

 

فـ اب اسےنم دےتھکی وہےئ اےس امیض ےک رہ ےحمل یک “ رشفع ےس اتبات وہں ۔  ”

دااتسؿ انس راہ اھت ۔ اےس وغر ےس یتنس رمہح یک آںیھکن بجعت افر ریحت ےس یلیھپ 

 ےک ےھچیپ اےنت ڑبے وطافؿ اپھچ وہےگن اےس ادنازـ وہیئ ںیھت ۔ اظبرہ بس کیھٹ

 ۔۔ ںیہن اھت ، ےسیج یسک وک وز  آےن فاےل وطافونں اک ادنازہ ںیہن اھت

 

_________________________:- 
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ومابلئ رپ ےگل اہدی ےن اس یک آفاز رپ رس ااھٹ رک اےس داھکی“ اہدی ۔۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔ اہں ”

 

فـ اجیتچن اگنوہں ےس اہدی وک دےتھکی وہا وپھچ راہ “  ریمے ےھچیپ بس کیھٹ راہ ؟ ”

 ۔ اھت

 

فـ ومابلئ وصےف رپ رھک رک ایعد یک رطػ وتمہج وہا“ اہں ویکں ؟  ”  ۔ 

 

ےھجم اگل ہک ھچک دبانل اچےئہ اھت ۔۔۔ اشدی یسک وک آ؟  اچےئہ اھت ، ایک چس ںیم اؿ دف  ”

اہھت ابمہ المرک اینہکں دفونں “ اسولں ںیم وکیئ ریغ ومعمیل ابت ںیہن وہیئ ؟ 

ونٹھگں رپ رےھک فـ اس ےس وپھچ راہ اھت ۔ اہدی ےن اکی رظن ومابلئ یک رفنش 
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ارکسنی رپ ڈایل اہجں دعس اےنپ اغیپامت ںیم اےس اےنت دونں دعب اسرگلہ یک 

 ۔ ابمرةکد دےنی رپ ںوویلں ےس وناز راہ اھت ۔ اس ےن وھتک ےتلگن وہےئ رس الہدای

 

اس ےن “ یئ ریغ ومعمیل ابت ںیہن وہیئ سب فـ ۔۔۔۔ بس کیھٹ ےہ ، وک ”

 ۔ رپاشیین ےس اشیپین یلسم

 

ونھبںی ایٹھک رک ےک وپےتھچ وہےئ فـ آ ے وہا“ ایک ؟  ”  ۔ 

 

” اس ےن رک رک ایعد وک داھکی رھپ یبمل اسسن یل ۔ “ فـ ۔۔۔۔ الص ںیم ۔۔۔  ”

ےک ےئل افر  ہشیع آیٹن اےنپ یسک رےتشدار ےک اپس ںوؤں اجریہ ںیہ اکی ےتفہ

اس ےن اکی یہ اسسن ںیم ابت لمکم یک ۔ ایعد ےن “ اخاسنامں وز  ںیہن ےہ ۔ 

 ۔ کلپ کپھج رک اےس داھکی
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 “ ؟ وت ”

 

اہدی ےن “ وت اھک؟  ؟ اکی ےتفہ ےک ےئل  ںیہ آاجف اچوچ افر لمحم ےک اسھت ۔  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ لح اتبای ۔ ایعد ےن داتن سیپ رک اےس داھکی

 

فایعق یہی ابت ےہایک  ”  “ ؟ 

 

اہدی ےن ےبرکفی ےس دنكےھ ااکچدےئ ۔ فـ دنچ لپ اےس داتھکی راہ رھپ “ اہں ۔  ”

 ۔ اھٹ ڑھکا وہا

 

 “ ؟ اہکں ”
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زیم ےس ںوڑی یک اچیب ااھٹات فـ نچک یک “ رھگ ۔۔۔ لمحم ایلیک ےہ ۔ مت وز  ولچ ۔  ”

 ۔ رطػ ڑباھ اہجں ےس ٹھک ٹپ یک آفازںی آریہ ںیھت

 

اس یک آفاز رپ نچک ںیم وموجد اسنخ ء افر ا؟ فہی ےن ڑم رک “ ایک رکریہ ںیہ ؟ وھپھپ  ”

 ۔ اےس داھکی وج درفازے ںیم ڑھکا نچک اک اجزئہ ےل راہ اھت

 

کنیس ںیم اہھت دوھےت وہےئ اسنخ ء “ رات ےک اھکےن یک ایتری ۔۔ اھک رک اج؟  ۔  ”

 ۔ ےن رکسما رک اہک

 

اس ےن اکؿ یک ول اجھکےت وہےئ “  آؤں ںو ۔ ںیم وت رھگ اجراہ وہں اوز  ، لک اکپ ”

 ۔ وجاب دای
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اسنخ ء ےن اس ےک ابؽ امےھت رپ ریھکبےت وہےئ الڈ “ اید ےس آ؟  ، اٹؽ تم دانی ۔  ”

 ۔ ےس اہک وت فـ رکسمادای

 

اس ےن ا؟ فہی وک االطع دی“ رضفر ۔۔ ا؟ فہی اہدی وز  ریمے اسھت اجراہ ےہ ۔  ”  

 ۔

 

ا؟ فہی یک ابت رپ ایعد ےن بل داوتنں “ ؤں یگ ںیم ۔ رکش آج اھک؟  وکسؿ ےس اھک ”

 ۔ ںیم دابےئ اسنخ ء وک داھکی

 

اؿ ےک دنكےھ ااکچ رک ےنہک رپ فـ رکسما دای“ ڑلایئ وہیئ ےہ ۔  ”  ۔ 
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فایسپ ںیم اہدی ” فـ اجےن اگل اھت بج ا؟ فہی ےن آفاز دی ۔ “ ایعد ابت ونس ۔  ”

اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ ایعد “ آےئ ۔ ےس انہک وگؽ ےپگ اتیل آےئ فرہن رھگ ہن 

 ۔ ےن ینعم زیخ ادناز ںیم رس وک شبنج دی رھپ نچک ےس لکن رک الفجن ںیم آای

 

اہدی ےن آںیھکن “ ا؟ فہی ہہک ریہ ےہ فاسپ رھگ آےن یک رضفرت ںیہن ےہ ۔  ”

 ۔ ڑیکس رک اےس داھکی

 

اس ےن “ ، اچوچ اک رھگ ریما وز  رھگ ےہ الفارث ںیہن وہں ںیم ۔  ںیہن آفں ںو ”

 ۔ نچک یک رطػ ہنم رک ےک زیت آفاز ںیم اہک

 

اہں رانہ اُدرھ یہ ۔ ںیم اتب ریہ وہں رخ تم رک؟  ادرھ اک ۔ ویوینریٹس ںیم وز   ”

ا؟ فہی ےن اسحب ربارب ایک اھت“ رظن تم آ؟  ےھجم ۔   ۔ 
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فـ زیت زیت مدؾ ااھٹات ابرہ لکن ایگ ۔ ایعد ےن لکشمب “ ۔ مت وز  رظن تم آ؟  ےھجم  ”

  

 

ر
گ

 

ٹ لٹ
ف

اینپ رکسماٹہ وک وبلں رپ رفاک اھت ، اجےن ویکں اےس شفدی دویرفں فایل 

 ۔۔۔ آریہ ںیھت فرہن اس ےن وت ھچک وز  ںیہن ایک اھت

 !! ۔۔ رشفی افر اھجلس وہا ہچب

 

_________________________:- 

 

ریھے دریھے وپرے آامسؿ وک اینپ ٹیپل ںیم ےل راہ اھت ، رہگا وہات ادنریھا د

رفنش اچدن اؿ ےک رمکے یک ڑھکیک ےک ابرہ اخومش ڑھکا اںیہن کت راہ اھت ۔ وتسپؽ 

ںیم زگیمنی ڈاؽ رک اس ےن وتسپؽ ایسـ زنیج یک بیج ںیم اڑیس ، رس رپ ایسـ یہ یپ 
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ز ےک ےمست ابدنےتھ اسحؿ پیك اکٹیئ رھپ ڈیب رپ راھک گیب دنكےھ رپ اکٹرک ڑم رک اجرگ

 ۔ وک داھکی

 

اس یک ریغ ومعمیل دیجنسیگ رپ “ ےھجم فـ الھچ وہا آول ابلکل ااھچ ںیہن گل راہ ۔  ”

 ۔ اسحؿ ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی

 

“ ایک رکرےہ وہ آري  ؿ ، مہ اکی میٹ ںیہ امکڈنر ےن ہی ابت نس یل وت ہصغ وہیگن ۔  ”

ےک اپس ےس زگرےت وہےئ اسڈیئ لبیٹ  آري  ؿ ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ اس

یک رطػ ڑباھ ، اسڈیئ لبیٹ ےس ھچک ااھٹ رک بج فـ ڑما وت داںیئ اہھت ںیم آول اھت ، الھچ 

 !! ۔۔ وہا آول
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اس ےن اسحؿ ےک “ ےھجم ہی آول اس رطح اضعئ وہات ااھچ ںیہن گل راہ وت ۔۔۔۔۔  ”

 اسحؿ ےک امےھت ےس ارکا رک رس اک اشنہن انبرک زفر ےس آول  اکنیھ ۔ آول وپری وقت ےس

 ۔ ڈیب رپ رگا

 

اسحؿ اشیپین وک رڑگات اےس امرےن ےک ےئل ڑھکا وہا ۔ “ اسےل ریتی وت ۔۔۔  ”

آري  ؿ ےن وفرا رمکے ےس ابرہ یک رطػ رخ ایک ۔ ابرہ آرک اس یک رظن الفجن ںیم 

 ۔ وصےف ےک اپس ڑھکی لعشم رپ یکٹ

اجحب افڑےھ وتسپؽ ںیم زگیمنی ڈایتل فـ  ایسـ زنیج رپ زبس رگن اک ارپ ےنہپ ، ایسـ یہ

ابتمہ افر وبضمط لعشم یھت ، اُس رات فـ زمکفر افر ؟ زک یس ڑلیک ہی فایل لعشم 

وہیہ ںیہن یتكس یھت ۔۔ فـ وحمتی ےس اےس کت راہ اھت ۔ وتسپؽ زنیج یک بیج ںیم 

اڑےتس وہےئ اس ےن یسک یک رظنںی وخد رپ وسحمس رک ےک اگنںیہ ااھٹںیئ وت فـ 

ےنم ڑھکا اےس کت راہ اھتاس  ۔ 
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 “ ؟ ایک وہا ”

 

ر  ںیہن راھک آپ ےن امکڈنر ۔  ”
س

 

لن

ے

ی

اس ےک ےنہک رپ لعشم ےن ےباایتخر رس “ اس

 ۔ رپ اہھت امرا

 

فـ اس ےک رمکے یک رطػ ڑبھ ایگ ۔۔۔ “ آپ رںیک ںیم ےل آات وہں ۔  ”

 ےھت ۔ وھتڑی دری دعب یہ فـ بس ایتر وہرک اکےل وشیشں فایل پیج ںیم ھٹیب رےہ

رہشایر ڈراویئگن ٹیس رپ اھٹیب اھت ، اسحؿ رفٹن ٹیس رپ ، لعشم افر آري  ؿ یلھچپ 

 ۔۔ ںوٹیں رپ
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اامؿ اےنپ رمکے ںیم پیل اٹپ آؿ رکاکچ اھت ، پیل اٹپ یک رفنش ارکسنی رپ 

فلتخم ادعاد ف امشر زیتی ےس دبےتل وہےئ رظن آرےہ ےھت ۔ اس یک اایلگنں ومعمؽ 

ےنلچ ںیگلےک اطمقب یک وبرڈ رپ   ۔۔۔ 

اکیل پیج اب ایسـ ومہار ڑسک رپ وپری راتفر ےس دفڑ ریہ یھت ، ارٹسسٹی السٹئ 

 ۔۔ یک رفینش رہگے وہےت ادنریھے وک امت دے ریہ یھت

 

_________________________:- 

 

  زپھ “ ایک وہراہ ےہ ؟  ”
فـ نگم یس ربایین اصمےحل ےک ڈےب ےک ےھچیپ یھکل رتک 

ایعد یک آفاز اےنپ ےھچیپ انسیئ دیریہ یھت بج ااچکن   ۔ 

 

ڑم رک اےس یگفخ ےس داھکی ، فـ رکسمادای“ ڈرا دای اھت آیب ۔  ”  ۔ 
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اس ےن رکسما رک اکفرٹن رپ ڑچھ رک ےتھٹیب اہدی وک داھکی “ السؾ ڑبے ولوگں ۔۔  ”

 ۔ رھپ السؾ اک وجاب دای

 

ااترےت وہےئ ایعد ےن اینپ ٹکیج “ اس ےک اسھت ایک رکےن یگل ںیھت ؟  ”

 ۔ آوھکنں ےس ربایین اصمےحل یک رطػ ااشرہ ایک

 

 “ ۔ د ھک ریہ یھت ہک ارگ رتبیک آاسؿ ےہ وت انب رک دیتھکی وہں ”

 

فـ ٹکیج زیم ےک رگد ریھک رکیس ےک رسے “ مت اوز  اینت ڑبی ںیہن وہںیئ ۔  ”

 ۔ رپ اکٹل راہ اھت
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 رتشیب ڑلایکں بس انب آیب اب ہی وت بس رکےت ںیہ ؟ ں ، بلطم ریمی الکس یک ”

فـ انمنمیئ“  یتی ںیہ ۔ ےھجم آپ ےن اوز  کت وھچیٹ ومیٹ زیچفں رپ رٹاخای وہا ےہ ۔   

 ۔

 

لمحم مت اس دگےھ وک وھچڑف ، فـ بیس ےل رک ادرھ آف ۔ آج ایعد اھک؟  انبےئ ںو  ”

اہدی ےک داتن اکنؽ رک ےنہک رپ ایعد ےن داںیئ اربف ااھٹ رک “ افر مہ دںیھکی  ے ۔ 

 ۔ اےس داھکی

 

اےس وھگر رک ےتہک وہےئ فـ اب رشٹ “ رشاتف ےس ےچین ارتف افر اچفؽ اکنول ۔  ”

ےک ابزف افرپ ڑچاھ راہ اھت ۔ اہدی ےن وصعمتیم ےس لمحم وک داھکی وج اےس د ھک رک 

 ۔ سب رکسمادی
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فـ پمج اگل رک اکفرٹن ےس ارتا“ وکیئ زعت یہ ںیہن ےہ رھگ آےئ امہمونں یک ۔  ”  ۔ 

 

فـ اب ابدایم رگن یک ڑکلی ےک ٹنبیک “ ز ےنکپٹ فاےل وک امہمؿ ںیہن ےتہک ۔۔ رف ”

 ۔ ےس داؽ اکنؽ راہ اھت

 

 “ ۔۔ مت ےھجم وخد چنیھک رک الےئ وہ ”

 

لمحم ےن دفونں یک ثحب ےس “ اہمتری ویبی ےن ںیہمت رھگ ےس اکنال ےہ ۔۔  ”

 ۔ گنت آرک دفونں رپ اگنںیہ دفڑاںیئ

 

 “ ؟ آیب ایک انب رےہ ںیہ ”
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اہدی افیچن آفاز ںیم ڑبڑباای“ زرہ ۔۔  ”  ۔ 

 

کھج رک الیتپ ااھٹےت “ اکیل وسمر یک داؽ افر اچفؽ اسھت یہ اہدی ےک ےئل زرہ ۔  ”

ےلیتپ وک لن ےک “ افر مت ھٹیب اجؤ کھت اجف یگ ۔ ” وہےئ اس ےن لمحم وک وجاب دای ۔ 

 ہہب رک ےلیتپ ںیم ےچین رک ےک اس ےن لن وھکؽ دای ۔ اپین اکی داھر یک وصرت ںیم

 ۔ رگےن اگل

 

ایعد وک رصمفػ د ھک رک اہدی “ ڑلایئ اینپ رطػ رگم آج ےھجم امہرا نپچب اید آایگ ۔  ”

رگویمں ےک ےبمل دونں ںیم دفرہپ ےک ” لمحم ےک ربارب ںیم اکفرٹن رپ ھٹیب ایگ ۔ 

 فتق ایم وسریہ وہیت ںیھت افر امہری لمحم وک وھبک گل اجیت یھت ۔ ایعد افر ںیم

اےس ےل رک نچک ںیم آےت ےھت ، اےس اھٹب رک رھپ ایعد اس ےک ےئل اھکےن اک 

دنبفتسب رکات اھت افر رھپ ارثک ای وت الیتپ الج وہا وہات اھت ، ای رضحت سیگ دنب رک؟  وھبؽ 
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اہدی ےن ےکسچ ےل ےل رک “ اجےت ےھت افر وج ولازامت مت اکپےت ےھت آےئ اہےئ ۔ 

 ۔ ابت وپری یک

 

رس کٹھج رک ےتہک وہےئ فـ “  وییہن اکفرٹن رپ ڑچھ رک ھٹیب اجےت ےھت ۔ افر مت ےمکن ”

 ۔ اب وچاہل الج راہ اھت

 

اس ےن داتن اکنےل“ ںیم وت لمحم وک ینپمک دے راہ وہں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ آیدنی اصبح وک اکؽ رک ےک وپوھچ ہک رھگ رشتفی الرےہ ںیہ ای ںیہن ”

 

 لمحم ےک اکؿ ںیم رسوگیش یک ۔ فـ اس ےن“ لمحم ہی امہری دفرسی اامں ےہ ۔  ”

 ۔ اکلہ اس سنہ دی ۔ اہدی اب رکسماےت وہےئ اکفرٹن ےس ارت رک زیم یک رطػ ڑباھ
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 ؛ رعض ایک ےہ ”

 ، یسک وک وت راس آںیئ  ے مہ

ومابلئ اکؿ ےس اگلےت وہےئ فـ افیچن آفاز ںیم “ وکیئ وت وہ ںو اسدیگ دنسپ ۔۔ !! 

لھک رک رکسماےئ ےھتانگنگای ۔ رعش نس رک فـ دفونں   ۔ 

 

_________________________:- 

 

رات ےک ادنریھے ںیم فـ دف اقنب وپش اٹرچ اہھت ںیم ےئل ادرھ ادرھ رکچ اکٹ 

رکرےہ ےھت وگای ادنریھے ںیم ڈفیب اس امعرت اک رہپہ دے رےہ وہں ۔ اؿ یک 

ؽ یک ہی رسرگیم وپری رات اجری ریتہ ارگ ااچکن دفونں وک اینپ ویٹپنکں رپ وتسپ

 ۔۔۔۔ ؟ ؽ وسحمس ہن وہیت وت
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اؿ ےک اکؿ ںیم رسوگیش یک یئگ ، رھپ اخومیش اھچیئگ ۔ “ شش ۔۔۔ اخومش ۔  ”

اؿ ےک اہھت ےس اٹرچ ہر ل رک زنیم رپ رگ یئگ ۔ اٹرچ یک رفینش دویار ےس ارکایئ وت 

 ۔ اؿ دف ویہولں اک سکع دویار رپ ارھبا وج زنیم وبس وہےکچ ےھت

آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹےت وہےئ امعرت یک یلھچپ رطػ ڑبھ فـ دف اقنب وپش اب 

رےہ ےھت ۔ اسےنم ےس آےت دف ںورڈز یک رظن اؿ رپ زپی وت دفونں زیتی ےس اؿ یک 

 ۔ رطػ ڑبےھ ۔ فـ دف اقنب وپش ونہز اخومیش ےس ےتلچ رےہ

 

ںورڈز ےن اینپ وتسپںیل اؿ رپ اتںین ۔ دفونں ےک ڑبےتھ “ وکؿ وہ مت ولگ ؟  ”

رگدںین رتیھچ رک ےک اکی دفرسے وک داھکی رھپ رظنفں یہ رظنفں  مدؾ رےک ۔

ںیم اکی دفرسے وک االگ الپؿ اھجمسای افر کیھٹ سیت ڈنكیس دعب دفونں ےن زیتی 

ےس اینپ وتسپولں ےس اؿ ںورڈز اک اشنہن انب رک رٹرگی دابدےئ ۔ وتسپولں رپ ٹف 
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ر فں یک فہج ےس افرئگن یک آفاز اک دؾ ٹھگ ایگ اھت 
س

 

لن

ے

ی

، ہی بس رصػ اکی اس

 ۔۔۔ ٹنم ےک ادنر ادنر وہا اھت

 

رسوگیش رکےت وہےئ اکونں ںیم ےگل ارئیوفزن “ راہتس اصػ ےہ امکڈنر ۔۔ !!  ”

 ۔ ےک ذرےعی اوہنں ےن اےنپ امکڈنر وک االطع دی

 

اؿ ےک اکونں ںیم رگ این آفاز وگیجن ۔ دفونں رس وک “ رتہب ! آ ے ڑبےتھ روہ ۔  ”

ےئ آ ے ڑبےنھ ےگل ۔ امعرت ےک ےلھچپ ےصح وک اخیل اپرک یکلہ یس شبنج دےتی وہ

دفونں ےک اموھتں رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ ۔ اس ےس ےلہپ ہک فـ االگ مدؾ ااھٹےت 

یسک ےن داںیئ رطػ وموجد اقنب وپش یک یٹپنک رپ وتسپؽ ریھک ۔ یھبت ااچکن ےس 

اب اسسن ابںیئ رطػ وموجد اقنب وپش ادنریھے ںیم مگ وہایگ ۔ فـ اقنب وپش 

 ۔ رفےک ڑھکا اھت
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اس اقنب وپش ےن آںیھکن دنب ںیک“ اہھت افرپ ۔۔۔  ”  ۔ 

 

فـ ادکیؾ ڑما افر وتسپؽ اینپ یٹپنک ےس اٹہ رک اسےنم “ اکی ۔۔ دف ۔۔۔ نیت ۔  ”

فاےل ےک ےنیس رپ رھک رک رٹرگی دابدای ۔ اخومش اضف ںیم افرئ یک آفاز تہب دری کت 

 ۔ وگیتجن ریہ

 

آري  ؿ ادنریھے ںیم ںیہک ےس ومندار وہا“  ؟ اسحےن ہی ایک ایک ”  ۔ 

 

“ آفاز یلھچپ اجبن ےس آیئ ےہ ، وفرا اھبوگ فـ ولگ اہیں ےس اجےن ہن اپںیئ ۔  ”

 ۔ اکی اسھت یئک آفازںی انسیئ دںی رھپ دفڑےت مدؾ اؿ یک رطػ ڑبےنھ ےگل
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۔ فـ  زیتی ےس اںیہن مکح دای ایگ“ اسحؿ ، آري  ؿ وفرا الپؿ یب رپ  لم رکف ۔  ”

دفونں رس الہےت وہےئ دویار یک رطػ ڑبےھ ۔ رس ااھٹ رک افرپ داھکی وت اکی ریس 

اؿ یک رطػ یکنیھپ یئگ سج اک دفرسا ہصح تھچ رپ ڑھکا رہشي  ر وبضمیط ےس دویار 

ےس اگل اکچ اھت ۔ فـ دفونں اب آ ے ےھچیپ ریس ےک ذرےعی دویار ےس گل رک افرپ 

 رپ وموجد ےھت ، ریس اب فاسپ یچنیھک ڑچھ رےہ ےھت ۔ دنچ وحملں دعب فـ تھچ

 ۔ اجیکچ یھت

 

اؿ ےک اکونں ںیم لعشم یک آفاز زپی وج رھگ ےھٹیب “ اامؿ الٹئ آؿ رکف وفرا ۔  ”

اامؿ وک مکح دے ریہ یھت ۔ آري  ؿ اب ےچین یک رطػ ڑبھ راہ اھت ہكبج اسحؿ افر 

 ۔ رہشي  ر افرپ یہ ےھت

 ےسیج ااچکن یئگ یھت فےسی یہ ااچکن ادکیؾ وپری امعرت رفینش ںیم اہن یئگ ، الٹئ

آیئگ ۔ فـ اب زیتی ےس ڑیسایھں  الھےتگن وہےئ ےچین آراہ اھت ۔ ہی ڑیسایھں دعتاد 
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ںیم تہب زایدہ افر وگؽ ںیھت ۔  ڑیسایھں ارتےت وہےئ اس یک رظن اسےنم ےس 

ؽ آےت ںورڈ رپ یکٹ وت وفرا اےس ومعق دےئ ریغب اس اک اشنہن ےل رک رٹرگی داب دای ۔ وتسپ

ر  یک فہج ےس فـ ںورڈ انب یسک آفاز ےک امرا اجاکچ اھت
س

 

لن

ے

ی

 ۔ رپ ےگل اس

 

ڑیسایھں ارت رک فـ اب “ اہیں دف رمکے ںیہ ، اٹرٹگ وکےسن رمکے ںیم ےہ ؟  ”

 ۔ داںیئ ابںیئ دف رمکفں ےک اسےنم ڑھکا وپھچ راہ اھت

 

 ۔ درفازـ فـ رس الہات درفازـ وھکؽ رک ادنر یک رطػ ڑباھ“ داںیئ رطػ فاال ۔  ”

ےنلھک یک آفاز رپ ادنر وموجد ذی سفن ےن ڑم رک اےس داھکی وج اب وتسپؽ اس رپ 

 ۔ اتےن ڑھکا اھت
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اس آدیم ےن ڈر رک اانپ وفؿ ےچین راھک افر “ آفاز ابلکل ںیہن ۔۔ وفؿ ےچین روھک ۔  ”

ونہز وتسپؽ اس رپ اتےن مکح دای ۔ فـ “ اشابش اب اپس آف ۔ ” اہھت ااھٹدےئ ۔ 

اب آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹات اس یک رطػ آراہ اھت ۔ یھبت ادکیؾ زفر ےس آدیم 

 ۔ درفازـ اجبي   ایگ

 

زفر زفر ےس درفازـ اجبےت وہےئ “ رس آپ کیھٹ ںیہ ؟ رس ادنر ایک وہراہ ےہ ؟  ”

 ۔ وپاھچ اجراہ اھت

 

فـ زری بل ڑبڑباای رھپ اس آدیم ےک ےھچیپ آرک وتسپؽ اس “ ربایین ٹب ریہ ےہ ۔  ”

یٹپنک رپ ریھک افر الت امر رک درفازـ وھکالیک   ۔ 
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“ ربخدار وج وکیئ آ ے آای وت ، فرہن  ںیہ اہمترے رس وک اجؿ ےس امر دفں ںو ۔۔  ”

فـ بس “ ےھچیپ وہاجؤ بس ! ” اقنب ےس رہچہ ڈےکھ فـ ریش یک رطح رغاای اھت ۔ 

ے وہےئ ےھچیپ وہےئ ۔ فـ اںیہن وھگرات ابرہ یک رطػ ڑباھ

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

 ۔ وہٹن 

 

بس وک اینپ رطػ آات د ھک رک فـ رھپ ےس رغاای ۔ اینپ اینپ “ آ ے تم آ؟  ۔  ”

ے وہےئ امعرت 

 

کلن

 

ي
وتسپںیل ےچین رکےت فـ ےھچیپ ڑھکے وہےئگ ۔ فـ اب الفجن ےس 

 ۔ ےک ابرہی ےصح یک رطػ آراہ اھت

 

ے “ اسےل دگےھ اسرے ۔  ”

 

کلن

 

ي
اس آدیم وک اےنپ اسھت ےئل امعرت ےس ابرہ 

اای اھت ۔ تھچ ےس ارتےت اسحؿ افر رہشي  ر ، پیج ںیم ھٹیب رک رمیکفں وہےئ فـ ڑبڑب

یک دمد ےس اس یک اکرفایئ دیتھکی لعشم بس اس یک ڑبڑباٹہ رپ رکسمادےئ ےھت ۔ 

ے یہ اکیل پیج اس ےک اسےنم آیئ درفازـ الھک ۔ آري  ؿ ےن 

 

کلن

 

ي
اس ےک امعرت ےس 
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۔ اس ےک ےھچیپ آےت اسحؿ افر اس آدیم وک داکھ دای ، رھپ وخد وز  پیج ںیم اھٹیب 

 ۔ رہشي  ر ےھچیپ آےت ںورڈز رپ وتسپںیل اتےن ڑھکے ےھت

 

اسحؿ ےک ےنہک رپ بس ادنر ےئگ ، رہشایر ےن آ ے ڑبھ “ فاسپ ادنر اجؤ بس ۔  ”

رک درفازـ دنب ایک ۔ رھپ فـ دفونں وز  پیج ںیم ےھٹیب افر پیج زیتی ےس ایسـ ڑسک 

 ۔ رپ دفڑےن یگل

ےک اہھت ابدنھ رک اس ےک ہنم رپ یٹپ ابدنھ ریہ یھت ۔ بس لعشم اب اس آدیم 

 ۔ ےن اکی دفرسے وک داھکی رھپ اےنپ اےنپ اقنب ااتر دےئ

 

لعشم ےن رس ااھٹ رک ڈراویئر ےس وپاھچ“ فـ اب کت امہرے ےھچیپ ںیہ ؟  ”  ۔ 
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ڈراویئر یک یلست رپ “ یج امکڈنر ۔۔ رگم مہ تہب دلج اںیہن ےھچیپ وھچڑ دںی  ے ۔  ”

اکلہ اس رکسمادےئبس   ۔ 

فلتخم ڑسوکں ےس زگریت فـ پیج رقتةی دف وٹنھگں یک اسمتف ےط رکےن ےک دعب 

اکی اخیل ڑسک رپ داںیئ رطػ ریک ۔ درفازـ الھک افر لعشم اقنب اگلےئ ےچین 

ارتی اسھت یہ آري  ؿ اس آدیم وک ےتٹیسھگ وہےئ ےچین الای ۔ پیج ےک اسےنم رسیئم 

 اپس دف اقنب وپش ڑھکے ےھت ۔ اںیہن د ھک رک رگن یک ںوڑی ڑھکی یھت سج ےک

 ووٹ ایک ۔ اکی اقنب وپش ےن آري  ؿ ےک ااشرے رپ ںوڑی یک ڈیگ 
ٹ لن
س

دفونں وک 

 ۔ وھکیل

 ۔ آري  ؿ ےن اس آدیم وک ڈیگ ںیم اٹلای رھپ زفر ےس ڈیگ دنب یک

 

اس ےن رس وک شبنج دی ۔ فـ اقنب وپش ںوڑی ںیم ھٹیب ےئگ ۔ “ فنط اک رکشہی ۔  ”

اسحس ےک تحت آري  ؿ ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک داھکی وت اسحؿ افر رہشي  ر وز  یسک ا
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اقنب یک دمد ےس رہچے ڈےکھ اس ےک ربارب ںیم ڑھکے ےھت ۔ فـ رکسمادای ۔ 

 ۔۔۔ رسیئم رگن یک فـ ںوڑی اب دفر اجریہ یھت

 

لعشم یک رکسمایت آفاز امرکئف وفزن ےک ذرےعی “ رس اپرلس جیھب دای ایگ ےہ ۔۔ !!  ”

وکاررٹ ںیم ےھٹیب آرسیفز ےن وز  ینس یھت ڈیہ  ۔۔ 

آرایؿ ےن رکسما رک اسحؿ وک داھکی رھپ اہھت یک یھٹم انب رک اس ےک اسےنم یک ، اسحؿ 

ےن وز  اس اک اسھت دای ۔ دفونں ےک اہھت ارکاےئ اقنب ےس اھجںیتکن آںیھکن 

 ۔۔ رکسماںیئ

 

 !! ۔۔ فنط اک رکشہی

 

_________________________:- 
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 اس درفازـ اٹھکٹھک رک ادنر آای ، ڑم رک درفازـ دنب ایک رھپ اسےنم رکیس رپ ےھٹیب فـ اکلہ

 ۔۔ احرث وک داھکی ۔ اپین اک گج اسڈیئ لبیٹ رپ رھک رک فـ فںیہ ڈیب رپ ھٹیب ایگ

 

رمکے ںیم اھچیئ اخومیش ںیم اس یک آفاز وگیجن ۔ “ فـ فاسپ آایگ ےہ ، اب ؟  ”

اھجےتکن اچدن وک دےتھکی احرث ےن رس وک یکلہ یس شبنج دیکلپ کپھج رک ڑھکیک ےس   

 ۔

 

 “ ۔۔۔۔ ںیم وخش وہں فـ آایگ ےہ ”

 

فـ اجیتچن اگنوہں ےس “ افر آ ے وج وہںو ایک آپ اس ےس وز  وخش وہےگن ؟  ”

 ۔ احرث وک دےتھکی وہےئ وپھچ راہ اھت
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ی ےن کلپ اہد“ ریمی وخیش اس یک وخیش ےک آ ے ینعم ںیہن ریتھک اہدی ۔۔ !!  ”

 ۔ کپھج رک اںیہن داھکی

 

 “ ؟ آپ وک نیقی ےہ فـ وخش وہںو ”

 

ـ یہی ےہ ، اےس اس  ” آج کت اس ےن سج زیچ یک بس ےس زایدہ وخاشہ یک ےہ ف

اؿ ےک ےلگ “ یک امں اچےئہ افر اس یک امں  ںیہ ےہ ۔ فـ ےسیک وخش ںیہن وہںو ؟ 

م زپا اھتںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ یھت . رسیئم آوھکنں ںیم 

ھ

اچدن اک سکع دم  ۔۔ 

 

 “ ؟ افر آپ ؟ آپ ایک اچےتہ ےھت ”
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اہدی ےن کلپ کپھج رک اںیہن داھکی رھپ یبمل اسسن ےل رک اھٹ “ اس یک وخیش !  ”

 ۔ ڑھکا وہا

 

 “ ؟ رھپ ااظتنر رکےت ںیہ ہک شیپ مدیم وکؿ رکے ںو ”

 

 “ ؟ دعس ےس ابت وہیئ ”

 

اجےن ویکں رہ ابر دیحر ؟ یم “  یج ، رگم فـ اےنپ ابپ یک فہج ےس رپاشیؿ ےہ ۔  ”

صخش اک ذرک رکےت وہےئ اس اک ہجہل خلت وہاجات اھت ، اشدی ہی رفنت یھت وج فتق ےک 

اسھت رپفاؿ ڑچیھ یھت سج یک زرہیلی وکلپن اس ےک دؽ ںیم بت یتٹیٹ یھت 

ےک رتسب رپ زدنیگ افر ومت  بج اس ےن اےنپ اجؿ ےس ایپرے اھبیئ وک ااتپسؽ

 !! ۔۔۔ ےس ڑلےت داھکی اھت
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 ۔ احرث آہتسہ ےس اھٹ رک اس ےک رفربف ڑھکے وہےئ

 

ـ اکی وبضمط رمد ےہ اینپ رطػ اےنھٹ  ” اسولں ےلہپ ریما اٹیب زمکفر اھت ، رگم اب ف

فاےل رہ اہھت وک رفانک اجاتن ےہ ۔ دعس ےس وہک دیحر یک فہج ےس رپاشیؿ وہ؟  وھچڑ 

۔ اس ےن اسولں ےلہپ وز  دیحر اک اہھت رفاک اھت فـ آج وز  رفےک ںو ۔۔۔ ! دے ۔۔۔

رمکے ےک اموحؽ ںیم بیجع یس یتخس دیپا وہیئگ یھت ۔ داین ےک اسےنم زدنہ دؽ “ 

ولگ دنب رمکفں ےک ےھچیپ ےنتک تخس وہےت ںیہ اؿ دفونں وک د ھک رک ہی ادنازـ اگلای 

 ۔ اجاتکس اھت

فـ “ اس ےک درایمؿ دیحر وکؿ وہات ےہ آےن فاال ؟ فےسی وز  اس یک امں افر  ”

 ۔ یخلت ےس رکسماےئ ۔ اہدی ےن وہٹن چنیھب رک اںیہن داھکی رھپ بل آزاد ےئک
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احرث ےن “ آپ یک تبحم ۔۔۔۔۔ آپ یک تبحم آج وز  زدنہ ےہ ؟ ں اچوچ ؟  ”

 رستع ےس اےس داھکی اھت ، ایسـ اہےل ںیم ر دی رسیئم آوھکنں ںیم یمج یمن یک ہہت

 ۔۔ بیجع اس رصنع دیپا رکریہ یھت

 

 “ ۔۔۔ فتق ےک اسھت تبحم وز  رماجیت ےہ اہدی ”

 

یہی وت ہلئسم ےہ ، تبحم ارم وہیت ےہ ۔ تبحم ےک دعب ومت اک وکیئ فوجد ںیہن ۔۔  ”

احرث ےک بقع ںیم ڑھکیک ےس اھجاتکن “ ومت وہ رک وز  ںیہن وہیت اچوچ ۔۔۔ 

 ۔ اچدن ڈڈبابای اھت

 

دؽ یک یسک اکؽ وکڑھٹی ںیم رمع رھب یک زسا اکٹ ریہ ےہ ، اس اک ہی تبحم اب  ”

 “ !! ۔۔۔ فوجد ریمے ےئل ینعم ںیہن راتھک
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آپ تہب اظمل ںیہ ، فـ وز  آپ اک اٹیب ےہ ۔ آپ ےن تبحم وک اکؽ وکڑھٹی ںیم دنب  ”

رکدای ےہ اس ےن اعدی وک ۔۔۔۔ وخؿ فـ آپ اک یہ ےہ ، ہی دیجنسیگ ہی ربع ہی 

فـ رہھٹ رہھٹ رک ہہک راہ اھت“ ںیم آپ ےس یہ لقتنم وہا ےہ ۔۔۔ یتخس بس اس   ۔ 

 

احالت یہ اےسی ےھت ہک ہی یتخس وخد دیپا وہیئ رھپ بک روگں ںیم دفڑےت وخؿ یک  ”

فـ رظنںی رچا ےئگ ےھت ، اہدی ےن یبمل اسسن ےل “ امدنن یلیھپ ربخ یہ ہن وہیئ ۔۔۔ 

 ۔ رک اؿ ےک بقع ےس اھجےتکن اچدن وک داھکی اھت

 !!  دادغار ، تخس ، رھتپالی ، امج وہا رگم ادنریھے ںیم اتکمچ ۔۔ رفنش اتسرہ

 

 ، یتھبچ ےہ بلق ف اجں ںیم اتسرفں یک رفینش

 ۔۔ اے اچدن ڈفب اج ہک تعیبط اداس ےہ
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_________________________:- 

 

 رجف ےک اجینم آامسؿ ےن رہ وس یکلہ یس رفینش الیھپیئ یھت ، وسفں ازیگن رظنم ںیم

ومذؿ یک آفاز ےن مسلط اطری ایک اھت ۔ دجسم یک رطػ ڑبےتھ مدؾ ومذؿ یک اکپر رپ 

 ۔ کیب ہہک رےہ ےھت

فـ امنز ادا رک ےک اچراپیئ رپ ھٹیب رک وکسؿ ےس امنز ادا رکیت اینپ اخپ  زاد نہب وک د ھک 

ریہ یھت وج لک رات یہ اہیں یچنہپ یھت ۔ دہشت ےک دعب فـ اب وھتڑی دری رہھٹ رک 

 السؾ ریھپ ریہ یھت ۔ السؾ ریھپ ےک دفونں اہھت آامسؿ یک رطػ ااھٹےئ ، وبلں رھپ

ںیم شبنج وہیئ ۔ اچراپیئ رپ آیتل اپیتل امر رک یھٹیب ہنیکس اب دنب یھٹم رپ وھٹڑی 

 ۔ اکٹےئ اےس د ھک ریہ یھت وج ویپدن ےگل اجےئ امنز وک ےط رکریہ یھت
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 ںیم ےتھٹیب وہےئ وپاھچ ۔ ہنیکس ےن یبمل ہشیع ےن اس ےک ربارب“ ایک د ھک ریہ وہ ؟  ”

 ۔ اسسن یل

 

 ، وکسؿ ”

ُ ں وک د ھک رک یہ وکسؿ لم راہ اھت 

 

ُ ں ےن امنز ، ےھجم وت ت

 

وبت وکسؿ ےس زپیھ ےہ ت

ہنیکس ےک ےنہک رپ ہشیع رکسمادی“ ۔   ۔ 

 

راتہ ےلہپ ھجم ںیم وز  اانت رہھٹاف ںیہن اھت ، رگم وہات ےہ ؟ ں ااسنؿ سج اموحؽ ںیم  ”

ےہ فاہں اک ارث آاجات ےہ ۔ ںیم سج رھگ ںیم اکؾ رکیت وہں فاہں نیت ولگ رےتہ 

ںیہ ۔ آیدنی اصبح ، اؿ اک اٹیب افر یٹیب ۔ رشفع رشفع ںیم ونیتں وک بج امنز 

زپےتھ دیتھکی یھت وت وسیتچ یھت رب یک وز  ایک اشؿ ےہ ، یھبک  اشوہں وک وز  اینپ 

رے اھٹیب ریقف وز   کٹھ اجات ےہ ۔ وکسؿ ےہ راہ ںیم اگلداتی ےہ یھبک ڑسک انک
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فـ اجینم آامسؿ رپ اگنںیہ اکٹےئ ہہک ریہ یھت ۔ رھپ ھچک اید آےن رپ “ فاہں تہب ۔۔ 

 ۔ وفرا ایھٹ

ریمے اپس اؿ یک یٹیب یک وصتری ےہ ۔ اینپ یٹیب یک رطح اچاہ ےہ اےس ، تہب  ”

ڈن ریہ یھت ۔ ہنیکس فـ اب رفش رپ رےھک اےنپ گیب ےس ھچک ڈوھ“ ایپری یچب ےہ ۔ 

لیت ےگل ابولں وک دفےٹپ ےس ڈیتکھ اےس د ھک ریہ یھت وج اب اہھت ںیم وکیئ وصتری 

 ۔ ےئل اس ےک اپس آیئ

 

ہنیکس ےن وصتری ۔ ا ےک آوھکنں ےک اسےنم یک“ ہی دوھکی ۔  ”  ۔ 

 

وں ف ھک رک ےھجم اہقین ” فـ رکسمادی ۔ “ اماش ءاّلل ینتک وسڑہنی ڑُکی ےہ ۔  ”
ُ

 

اس ي

ریگ وہیگ ۔ افڑہے یہ یب 
َ
یب اید آںیئگ ، اُاہنں دی ڑُکی وز  فڈی وہرک وپری اس ف
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اس ےک تبحم ےس ےنہک رپ ہشیع “ نین وقنش ںیہ اُفاہ یہ وصعمتیم اے ۔ 

 ۔ رکسمادی

 

رکسماےت وہےئ وپاھچ ایگ ۔ ہنیکس ےن رہگی “ اہمتری فـ یب یب اب اہکں ںیہ ؟  ”

رھپ اگنںیہ اجینم آامسؿ رپ اکٹںیئ اسسن ےل رک وصتری وک اچراپیئ رپ راھک  ۔ 

 

فر  ”
ُ
ے د
ھ

 

کِی

س رک 
ُ
ڑھجے ولاکں ونں احالت زیمخ رکدےتی ںیہ ؟ ں اف زامےن ؟ ؽ ر

لکن اجدنے ںیہ ، ڑبل اچوہ ےت ملڈ ے یہ یئن ۔ سب ۔۔ ےلچ اجدنے ںیہ ۔ ُااہنں 

 
َ
س یئگ ںیہ ۔ انمف

ُ
وں فِی احالت دی امر یگل ےہ ، اُف فِی ر

ُ

 

 یئن ، اچوہ ےت دبلی یہ ڻي

  ےب ےک ۔ 

 
 

ُ
 

وں وھک داتی ےہ ، وبل ہ
ُ

 

اس ےن رس کٹھج رک آوھکنں “ زامہن اےھچ ولاکں ي

 ۔ ںیم ریتیت یمن وک اپھچ؟  اچاہ
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اجینم آامسؿ رپ رفینش اب دریھے دریھے اقضب وہریہ یھت ، ھچک یہ دری ںیم 

یل یھتوسرج ڈنمری رپ ےنھٹیب فاال اھت ، زدنیگ یک امہگ یمہگ رھپ ےس رشفع وہےن فا  

 ۔۔۔

 ۔ رگم اس وسفں زیخ اموحؽ ںیم ہنیکس یک رسوگیش یئک وحملں کت وگیتجن ریہ یھت

 

  ےب ےک

 
 

ُ
 

وں وھک داتی ےہ ، وبل ہ
ُ

 

 !! ۔۔۔ زامہن اےھچ ولاکں ي

 

 ؟ وت ےن اے فتق ٹلپ رک وز  یھبک داھکی ےہ

 ۔۔۔ ےسیک ںیہ بس ریتی راتفر ےک امرے وہےئ ولگ

_________________________:- 
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رات ےک اسےئ ےتٹھچ یہ وسرج ڈنمری رپ ھٹیب رک رگد ف وناح اک اجزئہ ےنیل ھٹیب ایگ ۔ 

وسرج یک یکلہ یس شپت ڑسک انکرے ڑھکے افےچن دروتخں ےک وتپں وک رگؾ 

رکریہ ںیھت ۔ فـ فاگنك رٹکی ےس اب رھگ آراہ اھت ، رات ایعد ےک ےنہک رپ فںیہ 

وک وساتچ آ ے ڑبھ راہ اھترک ایگ اھت افر اب  ا؟ فہی ےک رد لم   ۔ 
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وہاتکس ےہ فـ ےھجم رمکے ںیم رپاشیین ےس یتلہٹ ےلم ای ریما رس اھپڑےن وک ایتر وہ ۔ ہی 

وز  وت نکمم ےہ فـ رفےت وہےئ ٹپل اجےئ افر ےہک اہکں ےھت مت ؟ افےک اہدی 

 !! ۔۔ زایدہ وشےخ تم وہ

لک فایل ڑلایئ ےک ےئل ااھچ ہی وت نکمم ےہ ؟ ں فـ آرگ  اہبیت ریمے اپس آےئ افر 

 ۔۔ اعمیف امےگن

 ؟ اہدی ریتی ویبی ھجت ےس اعمیف امےگن یگ رشؾ ںیہن آےئ یگ ےھجت

 فےسی یطلغ ریمی وز  یھت ےھجم اعمیف امینگن اچےئہ ںیم اس اک رغفر ںیہن وتڑ اتکس

 ۔۔۔

 ؟ نکیل وھتڑا اس رفےن ںیم ایک ےہ

اسھت اس ےک وبلں رپ یتلچم دامغ ںیم آےت ایخالت یک فہج ےس رہ ڑبےتھ مدؾ ےک 

مسب رہگی وہریہ یھت ۔ رھگ ےک رقبی اچنہپ وت وچدیکار ےن درفازـ وھکال ۔ فـ السؾ 
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رکات ادنر یک رطػ ڑباھ ۔ رھگ ےک ادنرفین ےصح ںیم دالخ وہرک اس ےن الفجن ںیم 

 ۔ ڑھکے وہرک اینپ اگنںیہ دفڑاںیئ وت فاہں یسک وک ںیہن اپای

 

اس ےن دف مدؾ آ ے ڑبےتھ وہےئ اسنخ ء وک اکپرا“ فادلـ رضحت رلے ۔۔۔۔۔  ”  

 ۔

 

نچک ےس یتلکن اسنخ ء ےن اےس دےتھکی وہےئ اہک“ آےئگ مت ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ یج ، رھگ ںیم اینت اخومیش ویکں ےہ ”

 ( اکپ فـ رمکہ دنب ےئک رف ریہ وہیگ ، ھکل رک رھک ےل اہدی )

رفےنک یک وکوششں ںیم وبلں وک داوتنں ےک درایمؿ وہ ےت وہےئ فـ اینپ رکسماٹہ 

 ۔ اھت
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اہں الص ںیم ا؟ فہی یک ڑبی نہب آیئ ےہ لک رمیح ایر ےس وت ااسہم ےنیل آای اھت  ”

اسنخ ء ےن وصےف رپ ےتھٹیب وہےئ “ اےس ۔ ہہک رک یئگ ےہ دف دونں ںیم آاجےئ یگ ۔ 

 ۔ اہک ۔ رکسماٹہ دریھے ےس اس ےک وبلں ےس اغبئ وہیئ

 ، خیش یلچ ےک اڈنے وٹٹ ےکچ ےھت

 !! ۔۔۔ اہدی آیدنی رفھٹ ےکچ ےھت

 

؟ ک ڑیکسےت وہےئ “ ریمے ابرے ںیم ھچک ںیہن وپاھچ ہک رات اہکں اھت ؟  ”

 ۔ وپاھچ ۔ دؽ ںیم ادیم اک اکی اھنن اس ہلعش الج

 

اس ےن رسااپ ااجتحج نب رک “ اظرہ ےہ ایعد ےک اسھت ےھت مت ، وت ایک وپیتھچ فـ ؟  ”

 ۔ اسنخ ء وک داھکی
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 “ ؟  ںیہن آےئ یگ فـویوینریٹس وز  ”

 

فـ ہنم “ ںیہن ، دف دؿ یک یٹھچ ےل یگ ، مت رفشی وہاجؤ ںیم ؟ ہتش اگلیت وہں ۔  ”

 ۔ وسبرات ڑیسویھں یک رطػ ڑباھ

 

ایک وہاجات ارگ فـ ریمے ےئل رک اجیت ، ااھچ ےہ ںیہن ریک ۔ اب ںیم وز  ےنیل  ”

ڑیسایھں ڑچھ رک اےنپ ہنم یہ ہنم ںیم ڑبڑباات فـ “ ںیہن اجؤں ںو وخد یہ آےئ ۔ 

 ۔ رمکے اک درفازـ وھکؽ رک ادنر آای

 اخومش افر فریاؿ اس رمکہ وج ا؟ فہی ےک وحیلی اجےن ےک دعب یہی رظنم شیپ رکات اھت

 ۔
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 اوصال اےس اس فتق درفازے رپ ریمے اابقتسؽ ےک ےئل ڑھکا وہ؟  اچےئہ اھت

 ۔۔۔

 !! ۔۔۔ اہدی مت رھپ ےس اففر وہرےہ وہ

ر زیم یک رطػ ڑباھ ۔ الکیئ ےس ڑھگی ااترےت وہےئ اس یک رظن بل اتچنیھب فـ اھگنس

د وھچےٹ ےس اکذغ رپ یکٹ وج اہدی ےک دنسپدیـ رپویفؾ ےک ےچین دابای ایگ اھت ۔ اس 

 ؛ ےن اکذغ ااھٹ رک رظنفں ےک اسےنم ایک وت ایسـ اچانشیئ ےس ےھکل اافلظ رظن آےئ

 

ھا   ”

ل

وؿ 
 
  ال اري   اؿ ي

ّ

 

 ال

 

صه
هاتن الق

ی 
 

 

ن  “ ۔ 

" You are the story that I never want to End . " 

 “ !! ۔۔۔ اہدی آیدنی ”
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فـ لھک رک رکسماای اھت ، آوھکنں ںیم کمچ ارھبی یھت ۔ رکسماےت وہےئ اانپ ومابلئ 

 اٹپئ رکےن اگل
 
ج

من س

 ؛ ااھٹای افر 

 

  ںوایلں دی ںیہااھچ وہا مت ےن رتہمج ھکل دای فرہن ےھجم اگل اھت مت ےن رعیب ںیم ےھجم ”

 “ ۔

فـ اب دؽ یشک ےس رکسماراہ اھت ۔ اےس نیقی اھت دفرسی رطػ فـ اس ےک وجاب رپ 

 ۔ ااھچ اخاص پت یئگ وہیگ

 ۔ ومابلئ ںیم وگلگ رپ ھچک التش رکےن ےک دعب فـ اکی ملق ااھٹ آای افر اکذغ رپ اکھج

 

  ۔  ”

 

اےت وہےئ اےس اکذغ ااھٹ رک رظنفں ےک اسےنم ایک رھپ رکسم“ ا؟  ابح  اي 

 ۔ اینپ بیج ںیم ڈاؽ دای
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رکسماٹہ دابات فـ ڈرگنسی رفؾ ک رطػ ڑبھ ایگ“ افر ڑلف ھجم ےس ۔۔  ”  ۔ 

دفرسی رطػ دنین ےس اےتھٹ یہ ےنلم فاےل اہدی ےک اغیپؾ رپ ا؟ فہی ےن داتن سیپ 

 ۔ رک ومابلئ یک ارکسنی وک داھکی

 

اس ےن تلجع ںیم رعفـ ےس اہک “ رعفـ دلجی ےس ےھجم ایھچ ایھچ داعںیئ اتبف ۔  ”

۔ ویوینریٹس ےک ےئل ایتر وہیت رعفـ ایلگن رپ نگ نگ رک اےس ایھچ ایھچ داعںیئ 

 ۔ اتبےن یگل

 

ھچک یہ دری دعب اھگنسر زیم رپ رےھک اہدی ےک ومابلئ یک رفنش ارکسنی رپ ہی اغیپؾ 

 ۔ اگمگج راہ اھت

رے آ ے ےک دف داتن اّللّ رکے مت ڑیسایھں ارتےت وہےئ رگاجؤ اہدی ، اہمت ”

وٹٹ اجںیئ ۔ اہمترے وجس ںیم یلکپھچ رگ اجےئ اہمتری آرکسئمی اہمتری رشٹ رپ 
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 رگ اجےئ ۔۔۔ ابت ہن رک؟  اب ھجم ےس ، اینپ یلہپ ویبی ےک اپس یہ داعفؿ وہاجف

 “ !! ۔۔۔

 

_________________________:- 

 

رمکـ اخیل اھت ۔ اہن دوھ رک رات دری ےس فاسپ آےن یک فہج ےس فـ حبص دری ےس ااھٹ اھت ، 

بج فـ ابرہ الکن وت بس الفجن ںیم وموجد ےھت ۔ اسحؿ ، رہشي  ر افر اامؿ وصوفں رپ 

 ۔ ےھٹیب ےھت ، لعشم اسےنم زیم رپ ؟ ہتش اگل ریہ یھت

 

 “ ۔۔ االسلؾ مکیلع ”

اس یک آفاز رپ بس ےن ڑم رک اےس داھکی رھپ السؾ اک وجاب دای ۔ اس ےن وغبر نچک 

یت لعشم وک داھکی وج د رٹافزر رپ مہ رگن رکیت ےنہپ د یہ دفہٹپ یک رطػ اج
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رس رپ اکٹےئ اکی رھگولی ڑلیک گل ریہ یھت ۔ اس ڑلیک ےک ےنتک رفپ ںیہ ؟ وسچ رک 

 ۔ یہ رھجرھجی اتیل فـ نچک یک رطػ ڑباھ

 

فـ اکفرٹن ےس کیٹ اگل رک ڑھکے وہےت وہےئ وپھچ راہ “ مت ےن ہی بس ویکں ایک ؟  ”

 ۔  ۔ ٹنبیک ےس الگس اکنیتل لعشم ےن اکی رظن اےس داھکیاھت

 

فاہں ریمے نیت اھبیئ ےھٹیب ںیہ اؿ ےک ےئل ایک ےہ ، مت اانپ دنبفتسب وخد رک ےتک  ”

اےس االطع دیتی فـ اب وچےہل رپ یتنب اچےئ یک رطػ وتمہج وہیئ“ وہ ۔   ۔ 

 

اس ےک وصعمتیم ےس ےنہک رپ لعشم ےن اےس “ ےھجم وز  انبول اانپ اھبیئ ۔۔۔  ”

داھکی وج وھبری آوھکنں ںیم رشارت ےئل اس یک رطػ وتمہج اھت ۔ زبس آوھکنں 
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ںیم ااجنےن ںیم بیجع اس اترث ےنلھگ اگل اھت ، دنکا ںی ےبرتہ ب وہریہ ںیھت ۔ 

۔۔۔ اافلظ وبلں کت ےنچنہپ یک اسجرت ہن رکےکس ےھت  

اس یک آوھکنں ںیم اتکمچ فـ اترث آري  ؿ وک ربی رطح ےس وچاکن ایگ اھت ۔ وغبر اےس 

د ھک رک اس ےن وفرا اینپ اگنوہں اک رخ ریھپا اھت ۔ رظنفں اک اراكتز وٹےنٹ رپ فـ وہش 

 ۔۔ ںیم آیئ ، اکی مسلط اھت وج وٹاٹ اھت

 

فـ “ ہی ۔ ےھجم اؿ ےس اگل تم وھجمس لعشم اعمل اشہ ! ؟ ےتش ےک ےئل رکش ”

دیجنسیگ ےس اتہک ےبمل ےبمل ڈگ رھبات اؿ ونیتں ےک اپس ےس زگر رک اےنپ رمکے یک 

رطػ ڑبھ ایگ ۔ داھڑ یک آفاز رپ درفازـ دنب وہےن رپ لعشم ےن کلپ یکپھج ، اینپ 

تیفیك فـ وخد ےنھجمس ےس اقرص یھت ۔۔ ےباجؿ رظنفں ےس وچےہل رپ یتكپ اچےئ وک 

 ۔ داھکی
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زربدیتس رکسما رک یتہک فـ نچک ےس لکن رک اےنپ رمکے “  انیل ۔ اسحؿ اچےئ وک د ھک ”

یک رطػ ڑبھ یئگ ۔ فـ ونیتں اب رگدںین امھگ امھگ رک اؿ دفونں ےک رمکفں ےک دنب 

 ۔ درفازفں یک رطػ د ھک رےہ ےھت

 

رہشایر ےن رسوگیش یک“ ڑلایئ وہیئ ےہ ؟  ”  ۔ 

 

ےئ ادرھ ھٹیب رک داتن اکنؽ ڑلایئ وہیئ وہیت وت فـ اسال رمکے ںیم اجےن ےک اجب ”

اسحؿ زری بل ڑبڑباای“ راہ وہات ۔   ۔ 

 

اامؿ یک زابؿ یلسھپ ۔ رہشایر افر اسحؿ ےن رگدؿ امھگ رک اےس “ رھپ تبحم ۔۔۔  ”

 ۔ وھگرا
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اس ےن وھتک الگن“ ریما بلطم ےہ وملفں ںیم اےسی ۔۔۔ وہات ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اسحؿ یک ہیبنت رپ اامؿ کسھک “  ۔ آري  ؿ ےن نس ایل ؟ ں وت اچک ابچ اجےئ ںو ںیہمت ”

 ۔ رک آ ے وہا

 

 “ ؟ ویکں ںیہن وہیتكس الھب ”

 

ویکہکن فـ ےلہپ ےس یسک ےس تبحم رکات ےہ ۔۔۔۔ !! بج مہ اڈیکیم ںیم ےھت بت  ”

اسحؿ یک ابت رپ بس ےن آںیھکن اھپڑ رک اےس داھکی“ ےس ۔   ۔ 

 

فـ دفونں رقتةی الچ اےھٹ ےھت“ یچس ؟  ”  ۔ 
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اکی ااھچ دفتس فـ وہات ےہ وج اےنپ دفتس اک راز رےھک ، مہ اب میٹ ںیہ یھبت  ”

اتبای ےہ مت دفونں وک ۔ رگم فـ اس یک ذایت زدنیگ ےہ اشدی ںیم ےن یطلغ یک اتب رک ۔ 

اسحؿ ارطضاب “ ےھجم آري  ؿ وک اتب؟  اچےئہ ہک ںیم اس اک راز ااشفں رکاکچ وہں ۔ 

ےس زگر رک رمکے یک رطػ ڑبےتھ وہےئ  یک احتل ںیم اھٹ ڑھکا وہا ۔ وصےف

اس یک رظن اےنپ رمکے ےک درفازے رپ ڑھکی لعشم رپ یکٹ ںیھت وج ادھ ےلھک 

وبلں افر ےبینیقی ےس زبس آںیھکن الیھپےئ اس ہگج د ھک ریہ یھت اہجں اسحؿ 

 ۔ وھتڑی دری ےلہپ اھٹیب اھت

۔ ؟ اقلب التیفافر اب اسحؿ وک ادنازـ وہا اھت فـ اکی نیگنس یطلغ رکاکچ اھت ۔  ۔۔ 

 

نچک ںیم وچےہل رپ یتكپ اچےئ الب الب رک رگ ریہ یھت ، رہشایر وچاہل دنب رکےن ےک 

 ۔ ےئل دفڑا ۔ ہكبج فـ نیت وفنس اینپ اینپ وہگجں رپ ےمج رےہ ےھت

 ، اےنپ رمکے یک وچٹھک اھتؾ رک ڑھکی لعشم اعمل اشہ
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 ، الفجن افر رمکے ےک فطس ںیم ڑھکا اسحؿ

ےس کیٹ اگل رک رفش رپ ھٹیب رک الخ وک وھگرات آري  ؿ ادمح رمکے ےک درفازے  ۔۔۔ 

!! 

 

_________________________:- 

 

ایح ےن رکیس چنیھک رک اس ےک اسےنم ےتھٹیب وہےئ اہک“ االگ رچکیل سک اک ےہ ؟  ”  ۔ 

 

ڑکلی یک زیم رپ داںیئ اہھت ےس ک ںیںی ےتچنیھک وہےئ اس ےن وجاب دای“ اعدی اک ۔  ”  

 ۔

 

ایح ےک وساؽ رپ اس ےن زابؿ داوتنں ںیم دابیئ یھت“ اعدی ؟  وکؿ ”  ۔ 
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اس ےن ابت اھبنسےنل یک وکشش یک ۔ ایح “ اؾ ۔۔ ریما بلطم رپفرسیف ایعد اک ۔  ”

اب وکشمک اگنوہں ےس اےس د ھک ریہ یھت ۔ اس ےن ایح یک رظنفں ےس ےنچب ےک 

فں رپ ےھٹیب ةلط ء وخش ےئل ےفیک ریٹای ںیم رظنںی دفڑا؟  رشفع رکدںی ۔ فلتخم زیم

 ۔۔ ویپگں ںیم رصمفػ اردرگد ےس ااجنؿ

 ۔ ایح یک رظنفں ےس گنت آرک اس ےن اینپ اگنںیہ فاسپ اس ےک رہچے رپ اکٹںیئ

 

 “ ؟ اےسی ویکں د ھک ریہ وہ ”

 

رپفرسیف ےک اسھت اہمترا ایک رہتش ےہ ؟ سج دؿ اؿ اک  الہ دؿ اھت اہیں بت مت  ”

آںیھکن ڑیکسے “ ی ںیھت ، اجیتن وہ اںیہن ؟ اؿ ےک اسھت دجسم ےک ابرہ ڑھک

 ۔ وپاھچ ایگ ۔ رعفـ ےن یبمل اسسن ےتیل وہےئ رس الہدای
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؟ ک ےس اتلسھپ ہمشچ فاسپ ؟ ک “ یطلغ ےس فـ ریمے دفر ےک رےتشدار ںیہ ۔  ”

 ۔ رپ اکٹای

 

”  ایح ےن بل وگؽ ےئک افہ وک ابمل اچنیھک رھپ ھچک وتفق ےک دعب وگای وہیئ ۔“ افہ ۔۔  ”

ےلہپ رپفرسیف ےھت ہی وہنجں ےن آےت یہ ویننٹ یک ااجید زپاھ؟  رشفع رکدی اانپ 

اس ےک وساؽ رپ اہوھتں وک آسپ ںیم “ اعترػ وز  ںیہن رکفاای ۔۔۔ ریمڈ ںیہ ہی ؟ 

 ۔ رڑگےت وہےئ اس ےن رکیس یک تشپ رپ کیٹ اگلیئ

 

 ےک آرخی اایؾ ںیم اہں ، رقتةی ڈاھیئ اسؽ ےلہپ اؿ اک اکنح وہا اھت ، امرچ ےک ےنیہم ”

آرخ ںیم اس ےن رشارت ےس رکسماٹہ دابیئ یھت وج اس “ فـ وز  یطلغ ےس ۔ 

 ۔ ےک اقنب یک فہج ےس ایح یک رظنفں ےس وپدیشـ ریہ
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ایح یک ابت رپ رعفـ ےن داتن سیپ رک اےس “ ںیہمت اترخی وز  اید ےہ ۔۔ !!  ”

 ۔ داھکی

 

ںیہن وھبؽ اتکسوکیئ اےنپ اکنح یک اترخی یطلغ ےس وز   ”  “  ۔۔ 

 

ایح آ ے وک یکسھک“ ایک بلطم ؟  ”  ۔ 

 

اس ےک رپوکسؿ ادناز ںیم ےنہک رپ “ رپفرسیف اک اکنح ریمے اسھت یہ وہا اھت ۔  ”

“ افر ہی اسہحن وز  یطلغ ےس شیپ آای اھت ۔ ” ایح یک آںیھکن ےب ینیقی ےس ںیلیھپ ۔ 

 ۔ فـ رکسمایئ
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  ںیہ ؟ اف ںوڈ رپفرسیف ایعد اہمترے  ”

 

ڈ

 

 ٹ
ٹ ن
س
ہ 

ایح ریحت ےس الچیئ ۔ رعفـ ےن ڈر “ 

  وت ” رک اردرگد داھکی ، وکیئ اؿ یک رطػ وتمہج ںیہن وہا اھت ۔ 

 

ڈ

 

 ٹ
ٹ ن
س
ہ 

نکیل اہمترے 

 “ ؟ دنلؿ ںیم ےھت ؟ ں

 

اہں رپفرسیف دنلؿ ےئگ ےھت افر آج اپوچناں دؿ ےہ اںیہن آےئ وہےئ ۔۔۔ فـ  ”

ویکں رعفـ ےک رہ اکؾ یطلغ ےس آج لک اجےن “ فاسپ وز  یطلغ ےس آےئ ںیہ ۔ 

 ۔۔۔ وہرےہ ےھت

 

”   

 

ڈ

 

 ٹ
ٹ ن
س
ہ 

  ںیہ افر اہمترے 

 

ڈ

 

 ٹ
ٹ ن
س
ہ 

آیئ اکٹن ویلب دس ۔۔۔۔ رپفرسیف اہمترے 

فـ زری بل ڑبڑبایئ یھت ۔ رعفـ اس یک احتل ےس “ اہمترے رپفرسیف ںیہ ۔۔ 

وظحمظ وہیت اےس د ھک ریہ یھت بج دفرسی زیم ےس ایہن یک الکس یک دف ڑلایکں 

ںیئاھٹ رک آ  ۔ 
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اکی ڑلیک ےک وساؽ رپ رعفـ ےن یفن “ مت دفونں آج اک رچکیل ںیہن ےل رںیہ ؟  ”

 ۔ ںیم رس الہای

 

ـ ڑلیک رس الہیت آ ے “ ریمے رس ںیم درد وہراہ ےہ افر ایح وز  ںیہن اجریہ ۔  ” ف

 ۔ ڑبھ یئگ ۔ ایح ےن ریحت ےس اےس داھکی

 

 “ ؟ وھجٹ ویکں وبال ”

 

اینپ یسنہ رفیک اس ےن لکشمب“ یطلغ ےس ۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ رپفرسیف ہصغ وہےئ وت ”
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اس ےن اشےن ااکچےئ ۔ “ اتپ ںیہن ، آج کت اںیہن ےصغ ںیم داھکی وت ںیہن ےہ ۔  ”

 ۔ ایح ےن رس الہدای رھپ سسجت ےس آ ے وہیئ

 

 “ ؟ ےسیک ںیہ ؟ بلطم زماج ”

 

ےھچیپ  اس ےک رشارات ےنہک رپ ایح دبزمہ وہرک“ یطلغ ےس وز  ںیہن اتبؤں یگ ۔  ”

 ۔ وہیئ

 

ہنم وسبر رک فـ رکیس ےس کیٹ اگل رک رعفـ وک وھگرےن یگل رھپ “ دعف وہاجؤ مت ۔۔  ”

 ۔ وھتڑے وتفق ےک دعب دفابرـ آ ے وہیئ
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وجاب دیتی اؿ یک الکس اک یس آر  اس ےس ےلہپ رعفـ“ اتبےن ںیم ایک اجراہ ےہ ؟  ”

اھباتگ وہا اؿ ےک اپس آای ۔ اؿ ےک اپس ڑھکے وہ رک ونٹھگں رپ اہھت رھک رک یبمل یبمل 

 ۔ اسںیسن ےنیل اگل ۔ دفونں ےن امےھت رپ لب ڈاےل اےس داھکی

 

رپفرسیف الب رےہ ںیہ ۔۔۔۔ اوہنں ےن اہک ےہ وج وز  الکس کنب رک ےک ابرہ ےھٹیب  ”

“ ف افر آپ دفونں یک تمسق آج رصػ آپ دفونں یہ ابرہ ںیہ ۔ ںیہ بس وک الب

 ۔ دفونں ےن وچکن رک اکی دفرسے وک داھکی

 

ڑبڑباےت وہےئ فـ گیب دنكےھ رپ اکٹ رک ایح ےک اسھت “ یتٹیٹ تمسق ےہ ریمی ۔  ”

ےفیک ریٹای ےس یلکن ۔ یس آر اسسن احبؽ رکےن ےک دعب اؿ ےک اسھت ےنلچ اگل ۔ 

 ےتھ وہےئ اس اک دؽ زفر زفر ےس دنکک راہ اھت ، زدنیگ ںیم رادہاری ںیم مدؾ ر
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یلہپ دہعف یطلغ ےس الکس ےس ریغاحرض وہےن اک وساچ اھت افر فـ ڑھکفس اس یک 

 ۔ وسچ وک  لم ںیم دبےنل یک راہ ںیم ڑھکا وہایگ اھت

 

الکس ںیم دالخ وہےت وہےئ اس ےن ااجتل یک “ اّللّ یج سب آج زعت رھک ںیل ۔  ”

 ۔ یھت

 

ایح یک آفاز رپ ڈاسئ ےک اپس ڑھکے وہرک رپسینشیٹنی داتی “ ےم فی مک اؿ رس ؟  ”

ڑلاک اخومش وہا ، بس ےن رگدںین رتیھچ رک ےک درفازے یک رطػ داھکی اہجں 

فـ دفونں رسااپ ااجتحج نب رک ڑھکی ںیھت ۔ رعفـ یک رظنںی اےس ڈوھڈنیت وہںیئ 

ا اؿ دفونں وک د ھک راہ اھتةلط ء ےک ےھچیپ یکٹ ںیھت اہجں فـ دیجنسیگ ےس ڑھک  ۔ 
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ایلگ ابر ارگ رچکیل ےنیل یک رضفرت وسحمس ہن وہ وت ویوینریٹس آےن یک زتمح تم  ”

رعفـ ےن یتخس ےس آںیھکن یچیم ںیھت ، ایح ےن اس زعت ازفایئ رپ “ ااھٹےیئ ںو ۔ 

رظنںی اکھجیئ ںیھت ۔ مدرے وتفق ےک دعب اس ےن ادنر آےن یک ااجزت دی ۔ 

ے رمے مدومں ےس ںوٹیں یک رطػ ڑبںیھ ۔ ایح وک رکیس اس یک فـ دفونں رم

رکیس ےس دف رکایسں وھچڑ رک یلم یھت ، رکیس رپ ھٹیب رک گیب زیم رپ ر ےتھ وہےئ اس 

ےن ڑم رک ےھچیپ داھکی وت فـ فاہں ےس ٹہ رک اس ےک داںیئ رطػ فاےل ةلط ء ےک 

 اس ےن رس اکھج رک ررٹسج ےھچیپ ڑھکا اھت ۔ یتخس ےس ےلچن وہٹن وک داوتنں ںیم دابےئ

 ۔ وھکال

اےلگ اکی ےٹنھگ ےک دفراؿ فـ اےنپ ایہن اترثات ےک اسھت ررٹسج رپ یکھج زیت زیت 

ملق الچےت وہےئ اس رپ اانپ ہصغ اکنؽ ریہ یھت ۔ الکس ںیم وہےن فایل یسک اکرفایئ 

 اک اےس ملع ںیہن اھت ۔۔ افر رعفـ یک یتٹیٹ تمسق ےک ےھچیپ ڑھکا فـ ڑھکفس اس یک

امتؾ رحوتکں وک د ھک اکچ اھت یھبت الکس متخ وہےن ےک دعب اس ےک اپس ےس زگرےت 
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وہےئ فـ ریغ وسحمس وطر رپ اس اک ررٹسج وز  اےنپ اسھت ےل ایگ اھت افر اسھت یہ 

 ؛ ہہک ایگ اھت

 “ ۔۔ آسف ںیم ولم ”

 فـ اب رسااپ ااجتحج ینب اس یک تشپ وک د ھک ریہ یھت وج اب الکس ےس لکن راہ اھت

 ۔۔۔

 

_________________________:- 

 

فـ وج حبص ےک فاےعق ےک دعب ےس رمکے ںیم دنب یھت درفازے رپ دکتس وہےن رپ 

وچکن رک رس ااھٹای ۔ د دفہٹپ رس ےس ہر ل رک اشےن رپ آؿ رگا ۔ زبس آوھکنں یک 

رسیخ فاعض وہیئ ۔ الؽ وہیت ؟ ک ےس وسں سںووں رکےت وہےئ اس ےن اکی 
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ےک مد آفر آےنیئ ںیم رظن آےت اےنپ سکع رپ ڈایل ۔ اس فتق اےس  رظن اھگنسر زیم

 ۔ اانپ سکع یہ ایبنج اس اگل اھت

ہی فـ ڑلااک افر زیت لعشم وت ںیہن یھت ، زمکفر افر الرغ یس اس لعشم ےس اےس وخػ 

آای اھت ۔ آج وہےن فاال فاہعق اس ےک ےئل این اھت ابلکل فےسی یہ ےسیج ہی لعشم اس 

 !! ۔۔ ےک ےئل یئن یھت

درفازے رپ دفابرـ وہےن فایل دکتس رپ فـ ایخولں ےس ابرہ آیت درفازے یک رطػ 

ڑبیھ ۔ درفازـ وھکےتل یہ اسےنم آري  ؿ وک ڑھکا اپای ۔ ایسـ زنیج رپ زبس رشٹ ےنہپ 

 ۔۔ وھبری آوھکنں ےس اےس ااجزت بلط رظنفں ےس داتھکی

 

ادنر آای رھپ مدرے فـ رس الہےت وہےئ راےتس ےس ٹہ یئگ ۔ فـ “ آاجؤں ؟  ”

فـ رس وک یکلہ “ ےھجم ابت رکین ےہ ارگ مت ھٹیب اجؤ وت ۔۔۔ ” وتفق ےک دعب وگای وہا ۔ 
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یس شبنج دیتی ڈیب ےک انکرے رپ کٹ رک ھٹیب یئگ ۔ آري  ؿ رکیس چنیھک رک اس ےک 

 ۔ اسےنم اھٹیب ، دفونں اہوھتں وک ابمہ الم رک اینہکں ونٹھگں رپ اکٹےئ آ ے وہا

 

 اےنپ قلعتم ںیم ںیہمت رہ وخش یمہف ےس اکنانل اچاتہ وہں ، ںیم بس ےس ےلہپ ”

رکایچ ےس وہں ۔ یلمیف رصػ ایم ، اوب افر دف ڑبے اھبویئں رپ یہ متخ ںیہن ےہ  ہکل 

 ںیہ االسؾ آابد ںیم ریمے دف اچچ اینپ ویلمیفں ےک اسھت رےتہ ںیہ ۔ رشفع ےس 

ںیہ وت یسک ںیم وکیئ رفؼ  اسھت رےنہ یک فہج ےس مہ بس زکزن اسھت ڑبے وہےئ

 ۔ ںیہن راھک ایگ

ہی چس ےہ ہک ںیم اشدی ےسیج دنبنھ ںیم ںیہن دنبه  وہا رگم سم لعشم اعمل اشہ 

“ آپ یک آںیھکن وج ہہک ریہ ںیہ اںیہن ںیم زدنیگ اک اےنپ اسھت ذماؼ وھجمسں ںو ۔ 

 لعشم ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی رگم فـ اس یک رطػ وتمہج ںیہن اھت ۔ اس یک

 ۔۔۔ رظنںی لعشم ےک اہوھتں رپ یکٹ ںیھت ںیہنج فـ رڑگ رڑگ رک الؽ رکیکچ یھت
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ںیم یسک ےک ذجابت یک وتنیہ ںیہن رکاتکس رگم لعشم وج وخاب ہی زبس آںیھکن  ”

اجسےن اجریہ ںیہ اؿ یک وکیئ ریبعت ںیہن ےہ رتہب ےہ مت رشفع ںیم یہ ےھچیپ ٹہ اجف 

بج کت مہ اس نشم رپ ںیہ ، رھپ امہری  ۔ ریما افر اہمترا اسھت اعریض ےہ سب

لعشم ےن اکلہ اس رس الہدای ۔ فـ رھپ ےس وگای “ راںیہ اگل ںیہ مت ھجمس ریہ وہ ؟ ں ؟ 

ںیم ےن اہک اھت ںیم اہرےن ےس ڈرات وہں ، ہی چس ےہ رگم لعشم ںیم اہر اکچ ” وہا ۔ 

ےھجم ریما  وہں ۔ ںیم تبحم ںیم اہرا وہں رگم اب اس تبحم اک ذرک رکےت وہےئ وز 

ریمض گنت رکات ےہ ویکہکن رحمؾ وتبحمں ےک دعب وکیئ تبحم ینعم ںیہن ریتھک ۔۔ ےھجم 

 ردی ےہ اشدی اس ےئل ہک ںیم ےن ںیہمت تہب وبضمط داھکی ےہ 
 
اہمترے اسھت ہ

ںیم ںیہمت اہرےت وہےئ ںیہن دانھکی اچاتہ ۔۔ لعشم  لھبن اجؤ ۔۔۔ رک اجؤ ہی راہ 

اس دفراؿ یلہپ ابر اس ےن رباہ راتس لعشم “ ۔ ںیہمت ھچک ںیہن دے یگ ۔۔۔

یک آوھکنں ںیم داھکی اھت افر اےس اگل اھت ہی زبس آںیھکن اس ےس اکشتی رکریہ ںیہ 
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۔ فـ وخد اس بس ےس زگرا اھت فـ اس یک فیلکت اجاتن اھت ۔۔ رگم اس ےحمل ںیم فـ وخد 

 !! ۔۔۔ وک ےبسب وسحمس رکراہ اھت

 

ںیہن ”  ےک ےئل بل وھکےل رھپ رس اکھجای ۔ اس ےن ھچک ےنہک“ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔  ”

اجیتن ہی بک ےسیک افر ویکں وہا رگم ںیم اھبنسؽ ولں یگ مت رپاشیؿ تم وہ ۔ اہمتری 

راہ ںیم راکفٹ ںیہن ونبں یگ یھبک ںیہن ۔۔ افر اس بس ےک ےئل وز  ذعمرت 

ریلی رپ فـ اس ڑلیک یک د“ اچیتہ وہں ےھجم اید رانھک اچےئہ اھت مہ رصػ میٹ ںیہ ۔ 

 ۔ دنچ وحملں ےک ےئل ریحاؿ رہ ایگ اھت رھپ  لھبن رک وگای وہا

 

فـ اکلہ اس “ ںیم اکی دفتس یک تیثیح ےس ہشیمہ اہمترے اسھت وہاگن ۔  ”

 ۔ رکسمادی
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ومغمؾ یس رکسماٹہ وبلں یک زتنی نب یئگ ۔ “ ںیم دفتس ںیہن انبیت ۔۔۔۔  ”

 ۔ آري  ؿ ےن رس الہدای

 

رگم مہ اکی دفرسے ےک ےئل ایبنج ںیہن وہےگن  رھپ ۔۔۔۔ دفتس ہن یہس ”

” اب یک ابر اس ےن رس اابثت ںیم الہدای ۔ فـ رکسماےت وہےئ ڑھکا وہا ۔ “ کیھٹ ؟ 

فـ اکی رظن اس رپ ڈاؽ رک اجےن ےک “ ریمی داعںیئ اہمترے اسھت ںیہ لعشم ۔ 

 ۔ ےئل ڑما رھپ ھچک وسچ رک درفازے ےک اپس راک افر ڑم رک اےس داھکی

 

فـ دنچ اثےین اےس دیتھکی ریہ رھپ رس الہ دای“  ۔۔۔۔۔۔ مت رک ول یگ ؟ ں ؟ لعشم ”  

 ۔
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ن ف ۔  ”
ھ

 

ی

فـ زربدیتس رکسمایئ یھت ۔ آري  ؿ وھتڑی دری اس یک “ ےبرکف روہ رٹسم 

زبس آوھکنں ںیم داتھکی راہ نج ںیم یمن کمچ ریہ یھت ، رھپ فـ رمکے ےس لکن ایگ ۔ 

ےبسح ف رحتک یھٹیب ریہ ۔ آوھکنں ےس اس ےک اجےن ےک دعب لعشم دنچ ےحمل 

ےبرگن اپین لکن رک راسخر رپ رگا وت دؽ ںیم سیٹ ایھٹ یھت ۔ ےبدردی ےس اےنپ 

 ۔۔ ںوؽ رڑگےت وہےئ فـ وخد ےس وبضمط رےنہ اک فدعـ ےل ریہ یھت

 

_________________________:- 

 

 یگل اس یک آسف ےک درفازے رپ دکتس دے رک فـ ادنر ےس وجاب اک ااظتنر رکےن

، ہی آسف ھچک دونں ےلہپ کت رس اعمص یک یھت افر اب اس ڑھکفس ےک وحاےل یک 

یئگ یھت ۔ ادنر ےس وجاب آےن رپ ؟ ک ڑیکسےت وہےئ اس ےن درفازـ وھکال رھپ 
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ادنر آیئ ۔ فـ اسےنم ےشیش یک زیم ےک اپر راگنك رئیچ رپ اھٹیب رفتص ےس ررٹسج رپ 

 ۔ اس ےک اکر؟ ےم د ھک راہ اھت

اس ےس ررٹسج ےل یتكس ای مک از مک اس رپ یھکل ابںیت یہ اٹم یتكس رگم دفونں اکش فـ 

ابںیت ؟ نکمم ںیھت ۔ اینپ ےبیسب رپ اےس رف؟  آای اھت افر بج الکس ںیم وہےن فایل 

خ ا  وھتڑی دری رپ اس یک آوھکنں ںیم یمج 
ی 

 

ن

 

ی
زعت ازفایئ اید آیئ وت زمدی رف؟  آای افر 

ل یھت
 ھگ
ی

 ۔ یمن یک ہہت رطقہ رطقہ 

 

اس یک ومغمؾ من آفاز رپ ایعد ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی رھپ ےنھٹیب “ رپفرسیف ۔۔۔۔  ”

اک ااشرہ ایک ۔ فـ آوھکنں ںیم آیئ یمن وک ےھچیپ دےنلیکھ یک وکشش رکےت وہےئ رکیس 

 ۔ رپ ھٹیب یئگ ۔ فـ ررٹسج دنب رکات اس یک رطػ وتمہج وہا
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فـ دیجنسیگ ےس وپھچ راہ اھت ۔ فـ زیتی ےس یفن “ ایلگ ابر ااسی ھچک ںیہن وہںو رعفـ ؟  ”

 ۔ ںیم رس الہیئگ

 

ٹ ا ؿ دف یگ مت ؟  ”
اس ےن ایس زیتی ےس اابثت ںیم رس الہای ، “ الکس ںیم ده

 ۔ آوھکنں ےس دف آرگ  رگ رک اقنب ںیم ذجب وہےئگ

 

ںیم  فـ اکی ابر رھپ وپھچ راہ اھت افر وجااب فـ رس یفن“ وکیئ اکچبہن رفہی ںیہن وہںو ؟  ”

الہریہ یھت ۔ فـ وھتڑی دری رک رک اےس داتھکی راہ رھپ اینپ رکیس ےس اھٹ ڑھکا ۔ زیم 

 ۔ ےک اپس ےس لکن رک اس ےک اسےنم ڑھکا وہا
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فـ بل داوتنں ںیم دابےئ ہہک راہ اھت ، رعفـ ےن رس ااھٹ رک اےس “ ادرھ دوھکی ۔  ”

“ رف ویکں ریہ وہ ؟ ” ڑباھ رک اس اک اقنب وھٹڑی رپ اکٹای اھت ۔  داھکی ۔ ایعد ےن اہھت

 ۔ اس ےن زیتی ےس اےنپ ںوؽ رڑگے ےھت

 

اس یک آفاز “ ایلگ ابر آپ ۔۔۔۔ وک اکشتی اک ومعق ںیہن دفں یگ رپفرسیف ۔  ”

 ۔ ردنھ یئگ یھت

 

 اہمترا رپفرسیف مت ےس ابت رکاکچ ےہ ، اب اہمترا وشرہ مت ےس اہمترے رفےن یک ”

و اکنؽ راہ اھت“ فہج وپھچ راہ ےہ ۔۔ ! 

ن
 

و ابسک ےس ٹ

ن
 

فـ زیم رپ رےھک ٹ  ۔ 

 

فـ وکشـ رکریہ یھت“ وپری الکس ےک اسےنم ویکں ڈااٹن ؟  ”  ۔ 
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و اےس “ رپفرسیفز اےنپ اوٹسڈسٹن وک آسف ںیم الب رک ںیہن ڈاےتٹن احمن ۔۔ !!  ”

ن
 

فـ ٹ

 ۔ ۔ اا راہ اھت

 

ے اس “ وت آپ ےن ویکں البای ےہ ؟  ”

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

و اس ےس ےل رک یھٹم ںیم 

ن
 

ےن ٹ

 ۔ وہےئ وپاھچ

 

اینپ اوٹسڈٹن ےس ہی وپےنھچ ےک ےئل ہک فـ الکس ےک دفراؿ اےنپ ررٹسج رپ سج  ”

و ابسک ےس “ تیصخش وک ااقلابت ےس وناز ریہ ںیھت فـ انجب وکؿ ںیہ ؟ 

ن
 

فـ اب ٹ

و اکنؽ راہ اھت ۔ 

ن
 

۔۔۔۔ ڑھکفس ، اڑکف ، ےھجم اید رکےن دف ایک اھکل اھت آپ ےن ” زمدی ٹ

ڑسلی افر ربع امجےن فاال اشدی ایس مسق ےک ؟ ومں ےس ونازا ےہ آپ ےن اںیہن 

و اس یک رطػ ڑباھےئ ۔ ارگ اس ابر وز  فـ “ ۔ 

ن
 

اہھت ڑباھ رک اس اک ہمشچ ااترا افر ٹ

و ۔ ا رک آرگ  اصػ ہن رکیت وت ایلگ ابر ہی اکؾ وز  فـ وخد رکات

ن
 

 !! ۔۔۔۔ ٹ
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و ےس آوھکنں “ ریمی رمیض ںیم ھچک وز  وہکں ۔  ریمے وشرہ ںیہ ”

ن
 

اس ےن ٹ

 ۔ ےک انکرفں وک اصػ ایک

 

فـ اب آںیھکن ڑیکسے “ رگم لک کت وت ہی آپ ےک ےئل اریے ریغے ےھت ۔  ”

 ۔ دیپسچل ےس اےس د ھک راہ اھت

 

اس ےن ےبیسب ےس ایعد وک داھکی“ ویکں اےنت وساؽ رکرےہ ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

ںیہ آپ ومعق یہ ویکں دیتی ”  “ ؟ 

 

 “ ۔۔۔ رھپ وساؽ اعدی ”
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ج یک ۔ فـ دنچ ےحمل اےس دیتھکی ریہ رھپ رس “ ایعد ۔۔ !!  ”

صی 

 

ي

اس ےن دیجنسیگ ےس 

 ۔ الہدای

 

فـ دنچ ےحمل اےس داتھکی راہ رھپ اینپ رکیس یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ “ ریمے ےئل اعدی ۔  ”

 ۔ اس یک دیجنسیگ وک د ھک رک فـ اانپ ومڈ کیھٹ رکیت آ ے وہیئ

 

 “ ۔۔۔ اعدی ںیم ارگ ”

 

اس ےن زیتی ےس رعفـ یک ابت اکیٹ“ اہمتری دفتس ںیہمت ڈوھڈن ریہ وہیگ ۔  ”  

 ۔
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وخد وک رظنادناز وہےت د ھک رک رعفـ ےک دنكےھ ڈےلیھ زپے ۔ “ رپفرسیف ۔۔۔  ”

“ ایم ےک نیت ویبویں فاےل داامد ابت ںینس ۔۔ ” فـ اب اانپ ومابلئ ااھٹ راہ اھت ۔ 

رظن اس رپ ڈایل رھپ ومابلئ یک رطػ وتمہج وہا ۔ رعفـ زمدی وکیئ ؟ ؾ ایعد ےن اکی 

 ۔ وسےنچ یگل ، ذنہ ںیم اکی ایخؽ آےت یہ وبلں رپ اطیشین رکسماٹہ ےنلچم یگل

 

فـ آرخی ابر وپھچ ریہ یھت ، ایعد ےن “ اعدی ابت ںیہن ںینس  ے ریمی ؟  ”

 ۔ دیجنسیگ ےس یفن ںیم رس الہدای

 

فـ “ ےھجم اید آراہ ےہ ھچک ہک لمحم آپ وک ایک یتہک ےہ ؟  اؾ کیھٹ ےہ ۔۔۔۔ فـ ”

اہں ” آںیھکن ڑیکسے وسےنچ یگل ۔ رطخے اک االرؾ ےتجب یہ اس ےن رس ااھٹای ۔ 

“ آیب ۔ آپ ےک ےئل وچاھت ؟ ؾ وج ریما دامغ ےھجم وجتسی رکراہ ےہ فـ ےہ اعدی آیب ۔ 

ےس ااھٹ اھتایعد یک آںیھکن ریحت ےس یلیھپ ںیھت ، فـ زیتی ےس رکیس   ۔ 



Novelnagri 1622 

“ اعدی ، رپفرسیف ، ایم ےک نیت ویبویں فاےل داامد افر اعدی آب ۔۔۔۔۔۔  ”

اویلگنں رپ اس ےک ؟ ؾ ےتنگ وہےئ اس یک ابت چیب ںیم یہ رہ یئگ یھت ، فـ یتخس ےس 

 ۔ اس ےک ہنم رپ اہھت رھک رک ڑھکا اےس وھگر راہ اھت

 

اس ےک ہنم رپ اھت ۔ رعفـ ےن  اہھت ونہز“ لمحم افر مت ںیم رفؼ ےہ رعفـ ۔۔ !!  ”

 ۔ وجاب دےنی ےک ےئل اس اک اہھت اےنپ ہنم ےس اٹہای

 

رکسماٹہ دابےت وہےئ وپاھچ ایگ ، فـ ےبیسب ےس “ ابت ںینس  ے ریمی رھپ ؟  ”

 ۔ اےس د ھک رک رہ ایگ

 

 “ ؟ مت اینت دض ویکں رکیت وہ ”
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 اخومش د ھک رک فـ اےس د ھک رک رہ ایگ ۔ فـ اےس“ آپ اےنت دضی ویکں ںیہ ؟  ”

 ۔ اکلہ اس رکسمادی

 

دنكےھ رپ گیب اکٹای ، زیم ےس اانپ ہمشچ ااھٹ رک ؟ ک رپ “ حبص ےتلم ںیہ رپفرسیف ۔۔  ”

و ڈٹس نب ںیم ےکنیھپ رھپ اکی 

ن
 

اکٹای ، اس ےک اپس ےس زگر رک اہھت ںیم ۔ اے ٹ

 ۔ رظن اےنپ ررٹسج وک داھکی

 

 “ ۔۔ ریمے اپس رےہ ںو ”

 

رپ لب ڈاےل وپاھچ ایگامےھت “ ویکں ؟  ”  ۔ 
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فـ ےبیسب ےس اےس د ھک رک رہ یئگ ۔ “ آپ ےک وشرہ ؟ دمار وک داھک؟  اچاتہ وہں ۔  ”

 ۔ رھپ اقنب وھٹڑی ےس افرپ ااھٹیت ابرہ یک رطػ ڑبیھ

 

اس یک اکپر رپ فـ یٹلپ یھت“ ونس ۔۔  ”  ۔ 

 

اکلہ اس اس ےک اجحب یک رطػ ااشرہ رک ےک اہک ایگ ۔ فـ “ ایھچ گل ریہ وہ ۔  ”

 ۔ رکسمادی

 

س رپفرسیف ۔۔  ”

ک

 

 ٹ
ھن

 

ی

رکسما رک یتہک فـ ڑم رک درفازے یک رطػ ڑبیھ ۔ فـ “ 

ٹنیپ یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل بل داوتنں ںیم دابےئ آوھکنں ںیم دیپسچل ےئل 

 ۔ اےس اجات د ھک راہ اھت
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_________________________:- 

 

رمیئ ےطقن وک وھگر راہ اھت بج اسحؿ ےن فـ ڈیب رپ اھٹیب رس افرپ ےئک الخ ںیم یسک ریغ 

 ۔ اس ےک اسےنم یکٹچ اجبیئ

 

آري  ؿ ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ یبمل اسسن ےل رک دیساھ وہرک “ اہکں مگ وہ ؟  ”

 ۔ اھٹیب

 

اس ےن دیجنسیگ ےس وجاب دای ۔ اسحؿ اس یک ابت “ رپاشیؿ وہایگ وہں ۔  ”

 ۔ اتھجمس ڈیب رپ اھٹیب

 

آري  ؿ ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی“ ؟  ابت یک مت ےن اس ےس ”  ۔ 
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آج اےس رفات د ھک رک ںیم ڈاھیئ اسؽ ےھچیپ الچ ایگ اھت ، دقتری اےنت ااحتمؿ ویکں  ”

 یتی ےہ اسحؿ ؟ ایک ااسنؿ ےسج اچاتہ ےہ فـ لم ںیہن اتکس ؟ ااسنونں ےک درایمؿ 

فـ ےبیسب ےس وپھچ راہ اھت“ وکتؿ ویکں نب اجات ےہ ؟   ۔ 

 

ؿ ےس رسیتے وک انکرے رپ وز  دقتری وخد اگلیت ےہ افر رھپ انکرے رگم اس وکت ”

اس ےن “ رپ ڑھکے ااسنؿ وک اہسرے ےک ےئل وکیئ دفرسا ااسنؿ جیھب دیتی ےہ ۔ 

آري  ؿ اس ںیم ربایئ ایک ےہ ” رک رک آري  ؿ وک داھکی رھپ وتفق ےک دعب وگای وہا ۔ 

 “ ؟ ؟ ایک اس ےن مت ےس ارتعاػ ںیہن ایک

 

اھچیئ یہ ایک ےہ اسحےن ؟ فـ ہہک ریہ ےہ فـ وخد ںیہن اجیتن ہی ویکں وہا اس ںیم ا ”

؟ اس ےن اہک فـ وخد وک اھبنسؽ ےل یگ وت رتہب ےہ فـ اھبنسؽ ےل وخد وک ۔ ںیم زدنیگ 
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وک ذماؼ ںیہن انب اتکس ، سج رطح ریمے دؽ ںیم تبحم یک وکلپن وک دقتری ےن 

وز  ہی رکیتكس ےہ ۔۔۔ رگم اس اک  درتخ ےننب ےس رفاک اھت دقتری اب اس ےک اسھت

وھبری آںیھکن ڈڈبابیئ ںیھت ۔ اسحؿ ےن “ اہھت اھتانم ؟ نکمم اس ےہ اسحؿ ۔۔۔ !! 

 ۔ وغبر اےس داھکی

 

فـ وکلپن وج رماھجیئگ ےہ مت آج کت اےس ااھکڑ رک کنیھپ ںیہن ےکس ، فـ وت رھپ  ”

ایئ رظنفں ےس آري  ؿ ےن رھتپ“ اکی ڑلیک ےہ ںیہمت اتگل ےہ فـ ہی رکےل یگ ؟ 

 ۔ اےس داھکی رھپ  لھبن رک وگای وہا

 

فـ زیتی ےس ڈیب ےس ارتا“ اےس رک؟  وہںو ، دفرسا وکیئ راہتس ںیہن ۔۔۔  ”  ۔ 
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بج ہلصیف رکےکچ وہ وت رپاشیؿ ویکں وہ ؟ ویکں اس ےک آرگ  فیلکت دے رےہ  ”

رفربف آؿ اس ےک ڑبےتھ مدؾ ےمھت ۔ اسحؿ ڈیب ےس اھٹ رک اس ےک “ ںیہ ںیہمت ؟ 

 ۔ ڑھکا وہا

 

 “ ؟ اتبؤ آري  ؿ ویکں رپاشیؿ وہ ؟ ویکں فیلکت ںیم وہ ”

 

ویکہکن ںیم وخد اس فیلکت ےس زگرا وہں ، ںیم اس زتپ ےس آانش وہں اسحؿ  ”

۔۔۔۔ تبحم یک ہی فـ زنمؽ ےہ سج ںیم  لھبن اجےئ وت اشہ ،  کٹھ اجےئ وت رمگاہ 

 “ !! ۔۔۔ افر اہر اجےئ وت دویاہن ےہ ااسنؿ

فـ ہہک رک راک ںیہن اھت ، ےبمل ےبمل ڈگ رھبات فـ ابرہ لکن ایگ ۔ لعشم ےک رمکے ےک 

اپس ےس زگرےت وہےئ فـ راک ، رمکے اک درفازـ ادھ الھک اھت ۔ فـ اھگنسر زیم ےک 

اسےنم ڑھکی اےنپ ابؽ ونسار ریہ یھت ، فـ رک رک اےس دےنھکی اگل ۔ اھگنسر زیم ےک 
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ی ۔ اسسن مد آفر آےنیئ ںیم درفازے ںیم 

ھک

 

ھی

 

ی

ڑھکے آري  ؿ اک سکع د ھک رک فـ 

رفےک اےس دےنھکی یگل رھپ یھگنک زیم رپ رھک رک رخ ومڑا ۔ ابولں وک رمک رپ ریھکبے فـ 

درفازے ےک اپس آیئ ، اکی رظن اےس داھکی رھپ رظنںی اکھج رک آہتسہ ےس درفازہ 

 ۔ دنب رکدای

 ڑکجا اجاکچ وہ ۔ یئک لپ فـ فںیہ دششر ڑھکا اھت ، اسسن رفےک ۔۔۔ ےسیج مسلط ںیم

فـ فںیہ ڑھکا راہ رھپ کلپ ےنکپھج رپ مسلط وٹاٹ ۔ فـ رہگی اسسن ےل رک ےبمل ےبمل ڈگ 

 ۔۔ رھبات ابرہ لکن ایگ

 

_________________________:- 

 



Novelnagri 1630 

وصےف رپ ےھٹیب اہدی ےن زیم رپ اچےئ ےک اسھت “ ںیہمت ایک وہا ےہ رعفـ ؟  ”

اٹہ رک رعفـ وک داھکی وج دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ  ولازامت ریتھک ا؟ فہی ےس رظنںی

 ۔ ہنم انبےئ یھٹیب یھت

 

اس ےن رسااپ ااجتحج نب رک اہدی وک داھکی“ رپفرسیف ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ایک ایک اس ےن ”

 

رپفرسیف ریما ررٹسج ےل ےئگ اھبیئ افر اس ںیم ںیم ےن اینت ایٹل دیسیھ ابںیت  ”

 “ ۔ یھکل ںیھت

 

 “ ؟  یھت ایکرعش ف اشرعی یک ”
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رعفـ ےن رھجرھجی یل“ ںیہن ۔۔  ”  ۔ 

 

اہدی “ وت رھپ ہلئسم ایک ےہ ؟ ہلئسم وت بت وہات ؟ ں بج مت ںیتھكل ؛ رعض ایک ےہ ۔  ”

 ۔ الگ اھکنھکرےت وہےئ دیساھ وہ رک اھٹیب ۔ ا؟ فہی ےن تخس رظنفں ےس اےس وھگرا

 ۔۔۔ ااظتنر ایر ںیم وز  ایک فطل ےہ انجب ”

 ،  وز  ایک فطل ےہ انجبااظتنر ایر ںیم

رعفـ اکلہ اس سنہ دی یھت“ رظنںی اتکب رپ وسںیچ انجب رپ ۔   ۔ 

 

افر اس ےک دعب رپفرسیف ےن دف اگلین ںیھت ےھجم ، ےلہپ یہ ےصغ ںیم ےھت وھتڑے  ”

 “ ۔۔۔۔ ےس
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رکسما رک “ اس یک اینت تمہ ںیہن ےہ اہھت وت اگل رک داھکےئ ریمی نہب وک ۔۔۔  ”

ےن ٹیلپ ےس ومسہس ااھٹےن ےک ےئل اہھت ڑباھایےتہک وہےئ اس   ۔ 

 

ا؟ فہی ےن تخس “ یف ااحلؽ مت اہھت تم اگلؤ ومسوسں وک ، ےھچیپ وہرک وھٹیب ۔  ”

 ۔ رظنفں ےس اےس وھگرا

 

اہدی ےن وز  وجااب اےس “ ریمی نہب ےک اسےنم مت ھجم ےس ڑل ںیہن ںیتکس ۔  ”

 ۔ وھگری ےس ونازا

 

رعفـ رکسما رک یتہک اھٹ “ وہں آپ ولگ ابںیت رکںی ۔ وکیئ ںیہن ںیم یلچ اجیت  ”

ڑھکی وہیئ ، اہدی ےن ااجتل رکیت رظنفں ےس اےس داھکی ںیہنج فـ رظن ادناز رکیت 

 ۔ آ ے ڑبھ یئگ
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 “ ؟ ویکں آےئ وہ اہیں ”

 

ایم ےک ےنہک رپ ںیہمت ےنیل آای وہں ، فرہن ےھجم وشؼ ںیہن ےہ اؿ ولوگں ےس ےنلم اک 

اہدی ےن رس اکٹھج“ رھگ ےس اکنںیل ۔ وج ےھجم ریمے یہ   ۔ 

 

ںیم ےن اہک اھت وگؽ وپگں ےک ریغب رھگ تم آ؟  اب ہی اہمتری وجنکیس یک دح ےہ ہک  ”

اس یک “ احرث اچوچ ےک رھگ رہ  ےتک وہ رگم بیج ےس دنچ ےسیپ ںیہن رخچ رک  ےتک ۔۔ 

ھکا 

 

ھی

 

ی

 ۔ ابت رپ اہدی 

 

فـ آ ے “  ےہ ہک رھگ تم آ؟  ۔ اکی ٹنم ایعد ےن ھجم ےس اہک اھت ہک مت ےن اہک ”

 ۔ وہا
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ج یک“ انب وگؽ وپگں ےک ۔  ”

صی 

 

ي

ا؟ فہی ےن   ۔ 

 

اہدی ےن داںیئ اہھت اک اکم انب رک اےنپ ےنٹھگ “ اسال میگ لیھک ایگ ریمے اسھت ۔۔ !!  ”

 ۔ رپ امرا

 

ریمی الب ےس ۔۔۔ مت فاسپ ےلچ اجؤ ںیم ااسہم ےک اسھت آاجفں یگ اھبیئ زدنہ  ”

اےہ اوز  ریم  “ ۔ 

 

اےنپ “ ںیم زدنہ وہں رگم رصمفػ وہں ، مت اہدی اھبیئ ےک اسھت یلچ اجؤ ۔  ”

رمکے ےک درفازے ےس ااسہم ےن اکی ٹنم ےک ےئل رس اکنال رھپ فاسپ ادنر الچ 

 ۔ ایگ ۔ ا؟ فہی داتن سیپ رک رہ یئگ
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 اہدی ےن رکسماٹہ“ اھبیئ ےس ارگ وھتڑی انب رک ریھک وہیت وت ہی فتق ہن آات ۔  ”

 ۔ دابیئ

 

فـ داب داب اس الچیئ“ مت ۔۔۔ اہدی ںیم ہہک ریہ وہں داعفؿ وہاجؤ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن وکسؿ ےس اہک ۔ ا؟ فہی وھتڑی دری اےس “ ںیہمت ےئل ریغب ںیہن اجؤں ںو ۔  ”

 ۔ دیتھکی ریہ رھپ اھٹ ڑھکی وہیئ

 

ےس نت نف رکیت فـ فاہں ےس لکن یئگ ۔ اہدی ےن ٹیلپ “ ےھٹیب روہ رھپ  ںیہ ۔  ”

 ۔ ومسہس ااھٹای دفرسے اہھت ںیم اچےئ اک پک ایل افر وصےف ےس کیٹ اگلیئ
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اےلگ یہ ےحمل ااسہم اس ےک “ ااسہم ارگ مت اچوہ وت ےھجم ینپمک دے  ےتک وہ ۔  ”

 ۔۔۔ اسےنم اھٹیب اھت افر ھچک دری دعب رہتف رہتف ٹیلپ ےس ومسےس اغبئ وہرےہ ےھت

زپے وت اس ںیم فایعق فطل ےہ ااظتنر ایر ارگ ومسےس اھکےت وہےئ رک؟   !! ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

ـ  ” اس ڈارئی رپ اعدی اک ؟ ؾ اھکل اھت رگم اعدی ےن اہک فـ ڈارئی ںیہن اتھکل ، ای وت اعدی ف

لسنیپ “ ڈارئی فاال اعدی ںیہن ےہ ای فـ ڈارئی فاال اعدی ۔۔۔ اعدی ںیہن ےہ ۔ 

 ۔ وھٹڑی رپ امر رک ےتہک وہےئ فـ ریک

 

ےھجم اعدی یک ” فـ رس یتکٹھج اےنپ ررٹسج رپ یکھج ۔ “ ابت وت اکی یہ ےہ ریخ ۔۔  ”

 ںیہن 

 

سلن ٹ
ي 
 ا ات ےہ وج لمحم اک ںیہن ےہ ، لمحم وک رب

 

سلن ٹ
ي 
اسڈیئ لبیٹ ےس اکی رب
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دنسپ افر وقبؽ اعدی ےک ںیم اس یک یلہپ ویبی وہں دفرسی النئ وک رظنادناز رک؟  

 

 

سلن ٹ
ي 
سک اک ےہ رتہب ےہ وت ۔۔۔ فـ رب  ؟ 

 

 

سلن ٹ
ي 
نیع نکمم ےہ ہک ارگ ڈارئی فاال اعدی افر ایلص اعدی اکی ںیہن ںیہ وت فـ رب

 اعدی  یک یسک افر 

 

سلن ٹ
ي 
اس ڈارئی فاےل اعدی ےن اھبنسؽ رک راھک وہ یسک اک ای فـ رب

وخدالکیم رکےت وہےئ اس ےن رھجرھجی یل“ ویبی اک ےہ ؟   ۔ 

فـ فاسپ ررٹسج رپ یکھج افر د “  ۔ ارفغتساّللّ رعفـ وشرہ رپ کش رکریہ وہ ”

 ۔ اکذغ رپ دنچ ک ںیںی ںیچنیھک

 

اکی افر ابت اقلب وغر ےہ ۔۔۔ ہی ہک اہسین یک ینگنم یک رات اہدی اھبیئ دعس  ”

اھبیئ ےس ڑلےت ںیہ اںیہن لمحم افر اعدی ےس دفر رےنہ اک ےتہک ںیہ رگم یہی اہدی 

اھبویئں یک رطػ لم رےہ وہےت اھبیئ اینپ اشدی فاےل دؿ دعس اھبیئ ےس ےگس 

ںیہ ۔ زمدی ہی ہک اہدی اھبیئ یک اشدی ےس ھچک دؿ ےلہپ اکی یہ دؿ ربخ یتلم ےہ ہک 
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اکی “ دفونں اھبیئ ںیہک ےس ڑل رک آےت ںیہ ۔ ایک دفونں آسپ ںیم ڑلے ےھت ؟ 

 ۔ ابر آرخ ںیم رھپ وساہیل اشنؿ اھت

 

بلطم ا؟  ۔۔ ا؟  دعس اھبیئ یک ںیم ہی وز  ںیہن وھبؽ یتكس ہک اعدی یک ایم ۔۔۔  ”

وھپھپ ںیہ ، رگم اعدی دعس اھبیئ ےس امہرے اکنح ےک دنچ دؿ دعب اویبنجں یک رطح 

الم اھت ، اعدی دعس اھبیئ وک ںیہن اجاتن ، اعدی یک ا؟  اعدی وک ںیہن اجںیتن افر ۔۔۔۔ افر 

 آرخ ںیم اس ےن ہنم انب رک ررٹسج رپ“ ںیم اس اسرے لیھک وک ںیہن اجیتن ۔ 

 ۔ رظنںی ںوڑںی سج رپ وگؽ وگؽ ک ںیںی ینب ںیھت

 

 بس اکی یہ  ”

 

سلن ٹ
ي 
اعدی ، دعس اھبیئ ، اہدی اھبیئ ، اعدی یک ا؟  افر فـ ڈارئی افر رب

ونھبر ںیم وھگؾ رےہ ںیہ ، اہکین وگؽ وگؽ ےہ سج اک وکیئ رسا ریمے اہھت ںیہن 

یل یھتاکی ابر رھپ اس ےن رھجرھجی “ گل راہ ۔۔۔ اعدی ےس وپوھچں ؟   ۔ 
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ویکں ڈاںیٹن  ے” اس ےن الچن وہٹن داوتنں ںیم دابای ۔ “ ڈاٹن دای وت ؟  ”  “ ؟ 

وہکں یگ ایک اجرک ؟ ہی ہک ںیم آپ یک ریغ وموجدیگ ںیم آپ ےک رمکے ںیم آیئ  ”

 

 

سلن ٹ
ي 
، انب ااجزت آپ یک اسڈیئ لبیٹ یک دراز وھکیل آپ یک ڈارئی زپیھ افر رب

فـ اب لسنیپ اک الھچپ ہصح اشیپین “ ہج ےہ رعفـ !! داھکی ۔۔۔۔۔۔ ڈاےنٹن ےک ےئل ف

 ۔ ےس ارکاےت وہےئ ھچک وسےنچ یگل

 

اعدی ، اہدی اھبیئ ، دعس اھبیئ ، اعدی یک ا؟  بس یک اہکین اعدی ےس ڑجی ےہ رگم  ”

اس ویکں اک “ ںیم اعدی ےس وپھچ ںیہن یتكس ویکہکن ۔۔۔۔ ویکہکن ۔۔۔۔۔ ویکں ؟ 

 رک ررٹسج دنب ایک ، لسنیپ وجڑے ںیم اسھپیئ وجاب اس ےک اپس ںیہن اھت ۔ الھجنھج

 ۔ ررٹسج اسڈیئ رپ راھک ، ربارب ںیم راھک ومابلئ ااھٹای افر آیتل اپیتل امر رک ھٹیب یئگ

 



Novelnagri 1640 

“ اعدی یک یلمیف ہن وہیئگ زفسک یک رپاملب وہیئگ ھجمس یہ ںیہن آریہ اہکین ۔  ”

یھت ۔ فاسٹ اپی وھکؽ رک  ومابلئ یک ارکسنی رپ اایلگنں الچےت وہےئ فہ ڑبڑبایئ

 ےنھکل یگل
 
ج

من س

 وھکیل افر 

 

 ۔ اس ےن دعس یک چ  

 

“ ےھجم آپ ےس انلم ےہ ، لک سک فتق افرغ وہےگن آپ افر اہکں لم  ےتک ںیہ ؟  ”

اغیپؾ ےتجیھب یہ دف ک ںیںی رظن آیئ وج اغیپؾ ےک دعس ےک اپس ےنچنہپ یک االطع دے 

 ۔۔۔۔ ریہ ںیھت

 

_________________________:- 
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ڑھکیک ےک اپس ڑھکا فـ ڈڈبابیئ آوھکنں ےس ےتکمچ اچدن وک کت راہ اھت ، رسیئم زنیج رپ 

د رشٹ ےنہپ ، اسسن رفےک اچدن وک ےتكت وہےئ ڈنھٹی وہا اےس اےنپ آر اپر 

 ۔ وہےت وہےئ وسحمس وہریہ یھت

 

یسک یک آفاز اکونں ےس ارکایئ ۔ “ دنبہ رماجےئ رگم ںیہمت اانپ اھبیئ ہن انبےئ ۔  ”

 ۔ دامغ امیض ےک اس رظنم وک رظنفں ےک اسےنم الےن اگل

 “ ۔ مت انب؟  وز  تم ، ںیم فےسی وز  ڑچولیں وک اینپ نہب ںیہن انبات ”

 “ !! ۔۔ ےھجم اچےئہ وز  ںیہن مت اسیج اھبیئ ”

 

آفاز دبیل یھت“ ہی بس ںیم ےن اےنپ اھبویئں ےک ےئل ایک ےہ ۔  ”  ۔ 

اس ےک وبلں رپ زیمخ یس رکسماٹہ دفڑ یئگ“ ےھجم وز  انبول اانپ اھبیئ ۔۔  ”  ۔ 
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 ۔۔۔ رقفہ لمکم رکف آري  ؿ ”

آفاز ا؟ فہی یک یھت ۔ اسولں ےلہپ وحیلی ےک ابےچیغ “ ااھچ اتگل ےہ بج وکیئ اتہک ےہ ۔ 

 ۔ ںیم وہےئ اؿ ےک اشمرعے اک رظنم آوھکنں ےک اسےنم رہلاای

 

 ،  اتہک ےہااھچ اتگل ےہ بج وکیئ ”

 ی قشع آشت الیئ ےہ ۔۔ !! 

 

اس ےن رکب ےس آںیھکن یچیم ںیھت ۔ “ ایر ڈاهڈ

 ۔ ڑھکیک ےس اھجاتکن اچدن ڈڈبابای اھت

مت ےن آ ے ںیہن انس ؟ قشع ےت آشت دفونں ربارب ، قشع الجےئ ای آگ الجےئ  ”

آشت انلج دقمر ںیم ےہ ۔ الجےن فاال قشع وہ وت ااسنؿ دنكؿ اتنب ےہ ، الجےن فایل 

وہ وت وکہلئ انب دیتی ےہ ۔ وکہلئ ونب ای دنكؿ دفونں ےک ےئل انلج وت زپے ںو آري  ؿ افر 

یسک ےک ےنلج یک ربخ ےسیک اہمترے دؽ وک نیکست اچنہپ یتكس ےہ ؟ ایک ہی ملظ یک آرخی 

 “ ؟ دح ںیہن ےہ
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ے وہےئ رہگی اسسن یل

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

 ۔ اس ےن یتخس ےس وہٹن 

اس ےن دؽ یک یلست دی یھت رھپ وھتڑے “  ۔۔ فـ  لھبن اجےئ یگ ےھجم نیقی ےہ ”

 ۔ فےفق دعب بل آزاد ےئک

 ی قشع آشت الیئ ےہ ںیم ایس دؿ اہمتری تبحم ےک  ”

 

سج دؿ مت وہک یگ ؛ ایر ڈاهڈ

ےن رسوگیش یک یھت ۔ وھبری  اس“ آ ے رس میلست مخ رکدفں ںو لعشم ۔۔ !! 

آوھکنں ںیم رظن آات اچدن اک سکع اکی ےحمل ےک ےئل افلھج وہا اھت ۔ اس ےن 

 ۔ دریھے ےس رس ڑھکیک رپ اکٹای اھت

ایسـ ابدولں ںیم رھگے اچدن ےن ڑھکیک ےک اپر رظن آےت آري  ؿ ےس رظن اٹہ رک اس 

یئ ںیھت اہجں فـ ےک رمکے ےک ربارب ںیم وموجد رمکے یک ڑھکیک رپ اگنںیہ دفڑا

آںیھکن ومدنے ڑھکیک رپ رس اکٹےئ ڑھکی یھت ۔ ایسـ رات ںیم دممھ ےس یسک 

 ۔۔۔۔ اترے یک امدنن
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 ، ےھجت ایک ربخ ہک رات رھب

 ۔ ےھجت د ھک اپےن وک اک رظن

 ، راہ اسھت اچدن ےک رظتنم

 !! ۔۔۔ ریتی ڑھکویکں ےس ادرھ وکیئ

 

 

_________________________:- 
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میہ اک اہھت اھتےم رات یک راین یک وخوبش ےس ےتکہم ابےچیغ ںیم آیئ ، ڈنھٹا زپات فـ اربا

اچدن دےنھکی فاولں وک رسد اس اترث دے راہ اھت ۔ فـ اےس اسھت ےئل وھجےل رپ یھٹیب 

 ۔ یھت

 

فـ اکلہ اس وھجال وھجےتل “ اربامیہ وک دنین ویکں ںیہن آریہ ، دس جب رےہ ںیہ ۔  ”

اربامیہ ےس وپھچ ریہ یھت ۔ اربامیہ ےن رکسما رک اےس داھکی وہےئ وگد ںیم ےھٹیب 

 ۔ رھپ اس اک ہمشچ ااتر رک اینپ ؟ ک رپ اھٹبای

 

فـ ےباایتخر رکسمادی یھت ۔ کھج رک “ اربامیہ وک اخپ  اسھت ابںیت رکین ںیہ ۔  ”

تبحم ےس اس ےک ںوؽ وچےم رھپ رظنںی اچدن رپ اکٹںیئ ۔ یھبت وکیئ اس ےک ربارب 

اھٹیب اھتںیم آرک   ۔ 
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اربامیہ ےک ےنہک رپ اس ےن رگدؿ رتیھچ رک “ اخول آپ وز  اجگ رےہ ںیہ ؟  ”

 ۔ ےک اہدی وک داھکی وج اس یک وگد ےس اربامیہ وک ےل راہ اھت

 

“ اہمتری اخپ  دض رکریہ ںیہ ، اؿ ےس وہک رھگ ںیلچ رھپ ںیم وفرا وس اجؤں ںو ۔  ”

رک ےک ا؟ فہی وک داھکی اربامیہ ےن ےمشچ ےک اپر ےس آںیھکن ڑبی ڑبی  ۔ 

 

اہدی ےن رکسماٹہ دابیئ“ اخپ  ایم یتہک ںیہ دض ںیہن رکےت ۔۔  ”  ۔ 

 

اہمتری ایم ہی وز  یتہک ںیہ ہک اےھچ ےچب ڑلےت ںیہن ںیہ افر اہمترے اخول اےھچ  ”

ا؟ فہی ےن اسحب ربارب ایک“ ںیہن ںیہ ۔   ۔ 
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فاسپ ؟ ک رپ اکٹےن یک فـ ؟ ک ےس اتلسھپ ہمشچ “ اخول آپ اےھچ ںیہن ںیہ ؟  ”

 ۔ وگتدف رکےت وہےئ وپھچ راہ اھت

 

اربامیہ ےن وغر ےس اےس داھکی رھپ رکسمادای“ مت اتبؤ ؟  ”  ۔ 

 

اہدی سنہ دای اھت ۔ ا؟ فہی ےن ےصغ “ آپ اےھچ ںیہ اخپ  وھجٹ وبؽ ریہ ںیہ ۔  ”

 ۔ ےس اربامیہ وک اہدی یک وگد ےس ایل

 

ا؟ فہی ےن اس ےس اانپ ہمشچ ےل “  ۔۔ اہمترے وسےن اک فتق وہراہ ےہ اربامیہ ”

 ۔ رک اس ےک ابؽ ریھکبےت وہےئ اہک
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فـ ہنم  الھ رک اس یک وگد ںیم ھٹیب ایگ ۔ ا؟ فہی ےن “ اوز  ےھجم  ںیہ انھٹیب ےہ ۔  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ اس ےک ےھنن اہھت اھتےم ۔ اہدی ےن وغبر اےس داھکی

 

رکسماےت وہےئ وپھچ راہ اھت ،  فـ مہبم اس“ ںیہمت ۔۔ ےچب اےھچ ےتگل ںیہ ؟  ”

 ۔ آوھکنں ںیم رشارت ےک  ونگ کمچ رےہ ےھت

 

اس ےن کھج رک “ ےھجم رصػ اربامیہ ااھچ اتگل ےہ ویکہکن فـ اینپ اخپ  رپ ایگ ےہ ۔  ”

 ۔ اربامیہ ےک ںوؽ ےچنیھک ۔ اہدی ےک وبلں رپ ریتگنی رکسماٹہ رہگی وہیئ

 

“ رگ فـ اربامیہ ےسیج وہےئ وت ؟ ااھچ ۔۔۔ ریمے ےچب اےھچ ںیگل  ے ںیہمت ا ”

 ۔ ا؟ فہی ےن رک رک اےس داھکی
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فـ “ اہمترے ےچب اےنپ اامں ااب رپ اجںیئ  ے فـ اربامیہ ےسیج ےسیک وہ ےتک ںیہ ؟  ”

 ۔ امےھت رپ لب ڈاےل وپھچ ریہ یھت

 

اہدی ےن “ ارگ ریمے ےچب اربامیہ یک اخپ  رپ ےئگ وت فـ اربامیہ ےسیج وہےگن ؟ ں ۔  ”

وصعمتیم ےس کلپ یکپھج ۔ اربامیہ ا؟ فہی ےک اہوھتں ےس اتلیھک اؿ یک ابںیت نس راہ 

 ۔ اھت

 

فـ “ اہمترے ےچب ھجم رپ ویکں اجںیئ  ے ؟ فـ اینپ امں ای مت رپ اجںیئ  ے ؟ ں ۔  ”

 ۔ ؟ یھجمس ےس اےس د ھک ریہ یھت

 

؟ فہی ےن امےھت ا“ ارگ ریمے ےچب اینپ امں رپ ےئگ وت فـ اربامیہ ےسیج یہ وہےگن ۔  ”

 ۔ رپ لب ڈاےل اےس داھکی
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اہمترے ےچب اینپ امں رپ اجںیئ  ے افر اربامیہ ھجم رپ ایگ ےہ وت اہمترے ےچب افر  ”

وساؽ وپھچ رک اےنپ یہ وساؽ رپ وغر رکےت “ اربامیہ اکی ےسیج ےسیک وہ ےتک ںیہ ؟ 

 ۔ وہ اس اک اماھت اکنھٹ اھت

 

ا؟ فہی ےن ریحت ےس آںیھکن “  ۔ ویکہکن ریمے وچبں یک اامں آپ یہ وہیگن ”

اھپڑے اےس داھکی ، رہچے رپ آات رسخ رگن ابےچیغ ںیم یتلج ویتبں یک رفینش ںیم 

 ۔ اہدی وک اصػ داھکیئ دای اھت

 

اہمترے وچبں یک اامں اہمتری ویبی ، افر اہمتری ویبی وہں ںیم ، افر اربامیہ یک  ”

“ ر اہمترے ےچب ریمے ےچب ۔ اخپ  وز  ںیم بلطم اہمترے وچبں یک اامں ںیم اف

وخد الکیم رکےت وہےئ اےس اےنپ ںوؽ ےتپت وہےئ وسحمس وہےئ ےھت ، اہدی اس یک 
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” احتل ےس وظحمظ وہات اس ےک رہچے ےک دبےتل روگنں وک د ھک راہ اھت ۔ 

فـ وفرا فاہں ےس ایھٹ یھت ۔ “ ارفغتسہلل ارفغتسہلل وتہب مت ھچک وز  وسچ ےتیل وہ ۔ 

 ۔  وگد ںیم اھٹب رک فـ اجےن یگل بج اہدی ےن اہھت ۔ ا رک اےس رفاکاربامیہ وک اس یک

 

وصعمتیم ےس اہک ایگ ۔ ا؟ فہی وھتڑی دری اےس دیتھکی “ رھگ ولچ ؟ ں اب ۔۔۔۔  ”

 ۔ ریہ

 

اانپ اہھت ڑھچا رک یتہک فـ ابےچیغ ےس اجےن یگل ۔ اہدی رکسماےت “ کیھٹ ےہ ۔۔۔۔  ”

 ۔ وہےئ اس یک تشپ وک د ھک راہ اھت

 

ـ ڑبڑبایت وہیئ ابےچیغ ےس لکن ریہ یھت بج رظن اسےنم “ ارفغتسہلل ۔۔۔  ” ف

 ۔ ڑھکی ونرانیعل رپ یکٹ سج اک رہچہ یسنہ رفےنک یک فہج ےس الؽ زپ راہ اھت
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فـ ہہقہق اگل رک سنہ دی یھت ۔ ا؟ فہی “ اہمترے ےچب ، ریمے ےچب ، امہرے ےچب ۔  ”

رطػ ڑبیھ ےن وھگر رک اےس داھکی رھپ زیتی ےس ادنر یک  ۔ 

 

فـ ڑبڑبایت وہیئ ادنر اجریہ یھت ۔ ونرانیعل “ دبزیمت اسرے ۔۔۔ وتہب وتہب ۔  ”

 ۔ یتسنہ وہیئ اہدی ےک اپس آیئ

 

اہدی ےن رکسما رک اےس داھکی“ وہیئگ الپگنن ؟  ”  ۔ 

 

 “ ؟ آپ ےن نس ایل بس ”
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ایک ہتپ مت ولگ ریمے ےٹیب یک آڑ ںیم ےچب  ںیم وت اربامیہ وک ےنیل آریہ یھت ےھجم ”

ےتسنہ وہےئ اس ےن اربامیہ وک اہدی یک وگد ےس ایل ۔ اہدی اب “ ےچب رکرےہ وہ ۔ 

 ۔ لکشمب اینپ یسنہ طبض رکراہ اھت

 

 “ ؟ ھچک ہہک ریہ یھت فـ ”

 

فـ اکلہ اس سنہ دای ۔ ونرانیعل اب “ ہن مت ےن ھچک ےنہک ےک اقلب وھچڑا ےہ اےس ؟  ”

 اک اہھت اھتےم اےس اسھت ےل اجریہ یھت ۔ اہدی ےن رکسماےت وہےئ اچدن اربامیہ

  اکچ اھت ، دؽ وک راتح ، نیچ ، وکسؿ 
ُ
وک داھکی ۔ اےنپ رپاےن اسرے اسحب فـ چ 

 ۔۔۔ بس لم ایگ اھت آج اےس

 ۔۔۔ اچدن وک ےتكت وہےئ فـ اب وسچ راہ اھت ہک

 !! ۔۔ ہی ۔۔ ےچب وز  ےنتک ایپرے وہےت ںیہ ؟ ں
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_________________________:- 

 

ادنریھا اٹھچ ، اجینم آامسؿ ےن رگن دبانل رشفع ےئک زدنیگ یک اھبگ دفڑ رشفع 

وہیئ ۔ زگہتش دؿ وہےن فاےل فاےعق ےس قبس احلص رکےت وہےئ فـ آج اس یک 

الکس ںیم دس ٹنم ےلہپ ےس وموجد یھت ۔ فـ آای ، دیجنسیگ ےس رچکیل دای افر الچ ایگ ۔ 

ےک دعب ایح وک ےفیک ریٹای ںیم اانپ ااظتنر رکےن اک ہہک رک فـ اس ےک اس ےک اجےن 

 ۔ آسف ںیم آیئ یھت

اقنب وھٹڑی رپ اکٹےت وہےئ اانپ الگ اھکنھکر رک اےس اینپ رطػ وتمہج رک؟  اچاہ ۔ ایعد 

 ۔ ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی رھپ رکیس یک رطػ ااشرہ ایک
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رعفـ رکیس چنیھک رک اس رپ ھٹیب یئگ ، گیب وگد “ ےئیہک آپ یک ایک دمد رکاتکس وہں ؟  ”

 ۔ ںیم رھک ایل

 

آپ ےن اہک اھت ہک آپ اانپ اابتعر وھک؟  ںیہن اچےتہ ےھت یھبت آج کت اےنپ اباب افر  ”

امام یک الطؼ یک فہج ںیہن وپیھچ ۔۔۔ ںیم آپ ےس وپانھچ اچیتہ وہں اعدی ہک ارگ 

اتدیئی “ اچنہپ اتکس ےہ ؟ ں ؟  ااسنؿ ابت رئیلک ہن رکے وت کش روتشں وک اصقنؿ

رظنفں ےس اےس داھکی ۔ ایعد ےن رس وک یکلہ یس شبنج دےتی وہےئ رکیس یک تشپ 

 ۔ ےس کیٹ اگلیئ

 

کش یک انب رپ ابت رئیلک رکین اچےئہ احمن رگم بج کش یہ ہن وہ وت تقیقح ولعمؾ  ”

 نیھچ رکےک ایک رک؟  ےہ ؟ ویکں ااسنؿ ےنیج ےک ےئل وموجد یلست وک وز  وخد ےس
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فـ الوجاب وہیئ یھت ۔ کلپ کپھج رک اےس داھکی رھپ وبےنل ےک ےئل بل “ ےل ؟ 

 ۔ وھکےل رھپ ھچک وسچ رک دنب رکدےئ ۔ فـ اےس شکمشک ںیم داتھکی آ ے وہا

 

 “ ؟ مت رپاشیؿ وہ ”

 

 “ ۔۔۔۔ اشدی اہں ”

 

رعفـ دنچ ےحمل اےس دیتھکی ریہ“ اتب یتكس وہ ۔  ”  ۔ 

 

وہں ہک ۔۔۔۔۔ آپ وک وکیئ وز  ابت ھجم ےس اپھچےن یک  ںیم سب ہی انہک اچیتہ ”

رضفرت ںیہن ےہ ۔۔۔ ارگ یھبک دؽ اک وبھج اکلہ رک؟  اچںیہ وت البکھجھج ھجم ےس ابت 

ایعد یک اشیپین رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ“ رک ےتک ںیہ ۔   ۔ 



Novelnagri 1657 

 

فـ مک یمہف ےس وپھچ راہ اھت“ یسیک ابت ؟ اسیک وبھج ؟  ”  ۔ 

 

فـ اجےن ےک ےئل ڑھکی وہیئ ، ایعد وز  اسھت یہ ڑھکا وہا“  اھت ۔ ےھجم سب یہی انہک ”  

 ۔

 

ـ ابت ونس ۔  ” بج ابت رشفع ” فـ زیتی ےس اس ےک آ ے آای اھت ۔ “ رعف

رکےت ںیہ وت الب وخػ ف رطخ اےس وپرا وز  رکےت ںیہ ۔۔۔ لھک رک وہک ایک انہک اچہ ریہ 

 ۔  ںوڑے وپاھچ ایگیلین آںیھکن اس یک ڈارک ربافؿ آوھکنں ںیم“ وہ ؟ 

 

“ ںیم سب اانپ رفض اھبن ریہ یھت ۔۔۔ اشدی آپ وک یھبک ریمی رضفرت وہ ۔  ”

 ۔ اجیتچن اگنوہں ےس اےس دےتھکی وہےئ وجاب دای
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داںیئ اربف ااھٹ رک وپاھچ ایگ ۔ رعفـ ےن رس الہدای ، فـ وھتڑی دری “ اکپ یہی ابت ےہ ؟  ”

رک اینپ رکیس یک رطػ ڑبھ ایگاےس داتھکی راہ رھپ اس ےک راےتس ےس ٹہ   ۔ 

 

ںیم اہسرے تہب مک اتیل وہں رعفـ احمن ۔۔۔ رگم رھپ وز  ارگ یھبک دؽ اک وبھج اکلہ  ”

مہبم اس رکسما رک اہک ۔ فـ وز  رکسمادی “ رک؟  وہا وت آپ ےک اپس آفں ںو فدعـ راہ ۔ 

 ۔ یھت

رعفـ اجیتن یھت ہک  اس فتق فـ ںیہن اجاتن اھت ہک اس ےن ہی فدعـ ویکں ایک افر ہن یہ

اس ےن ہی فدعـ ویکں ایل ؟ یھبک یھبک ریغ وتمعق اکؾ وخد وخبد وہاجےت ںیہ رگم دقتری 

ےک رحماب رپ فـ بس ےط دشہ وہےت ںیہ ۔۔۔۔ اےس اگل اھت اس فدعے وک اھبنےن 

 ۔۔ یک اےس یھبک رضفرت وسحمس ںیہن وہیگ رگم دقتری ےک اہں ھچک افر اھکل اھت

 ، ھچک فلتخم اس
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د اسرفنم  ۔۔۔ 

 

_________________________:- 

 

االگ اٹرٹگ امہرا ہی رٹکیفی ےہ وج ےلھچپ یئک اسولں ےس دنب ےہ ، آابدی ےس دفر  ”

وہےن یک فہج ےس فـ ولگ اس ابت اک افدئـ ااھٹےت وہےئ اہیں آےسب ںیہ ۔ اہیں 

یھبت ںیمہ  ےس اہحلس افر ابرفد ابرہ اجیھب اجات ےہ ، نکمم ےہ اہیں وکیئ اجؽ اھچب وہ

فـ بس زیم رپ رےھک اس ےشقن رپ ےکھج لعشم یک “ وپری وہایشری ےس اکؾ انیل وہںو ۔ 

 ۔ ابت نس رےہ ےھت

 

امکڈنر ہی رتہب ںیہن ہک یلست ےک ےئل مہ اکی ابر اس رٹکیفی اک ابرہ ےس اجزئہ ےل  ”

آري  ؿ یک ابت رپ لعشم ےن رس الہای“ آںیئ ؟   ۔ 
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ف  ے ، ںیم افر رہشي  ر آرسیفز ےک اپس اجںیئ  ے ۔ آري  ؿ مت افر اسحؿ ہی اکؾ رک ”

ارگ یلھچپ ابر ۔ اے اجےن فاےل آدیم ےن ہنم وھکال ےہ وت ہی امہرے ےئل افدئـ دنم 

اس ےن زیم رپ راھک ہشقن اسڈیئ رکےت وہےئ اہک ۔ بس اب وصوفں “ اثتب وہںو ۔ 

 ۔ رپ ھٹیب ےکچ ےھت

 

 مٹ   ”
ی
آري  ؿ ےک وساؽ رپ بس یک رظنفں اک “ ؟ اکرہ رک؟  آات ےہ ںیہمت ؟  اامؿ 

 ۔ رخ ےلہپ آري  ؿ رھپ اامؿ یک رطػ وہا

 

 “ ؟ ںیہن ۔۔۔ ویکں ”
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ارگ فاہں ابرفد افر اہحلس وموجد ےہ وت ںیمہ وپری ایتری ےک اسھت اج؟  اچےئہ ھچک  ”

 “ ۔ وز  وہاتکس ےہ فاہں

 

ومعمیل اٹمئ ” خ اب لعشم یک رطػ وہا ۔ بس یک رظنفں اک ر“ ےھجم آات ےہ ۔  ”

 مٹ  فلتخم وہا وت وھتڑی رپاشیین 
ی
 مٹ  ںیم آاسین ےس ؟ اکرہ رکیتكس وہں نکیل ارگ 

ی

اس ےن اشےن ااکچےئ ۔ آري  ؿ ےن رس الہای“ وہیتكس ےہ ۔   ۔ 

 

 مٹ  یک یہ ابت رکراہ اھت ۔۔۔ اوز  آپ یک ااجزت ےس ںیم ابرہ یلھک  ”
ی
ںیم فلتخم 

لعشم ےن رس الہدای ۔ فـ وصےف یک تشپ رپ یتکٹل اینپ “ وہں ںو ۔ اضف ںیم اج؟  اچ

 ۔ ٹکیج ااھٹ رک ابرہ یک رطػ ڑباھ

 

اسحؿ وز  اجےن ےک ےئل ڑھکا وہا“ ںیم وز  امکڈنر ۔  ”  ۔ 
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رہشایر اےنپ رمکے یک رطػ ڑباھ“ ںیم وس؟  اچوہں ںو ۔  ”  ۔ 

 

وز  اھٹ ڑھکا وہا ۔ لعشم  اامؿ“ ںیم وکیئ اہبہن ڈوھڈن رک ااجزت ےنیل آات وہں ۔  ”

اکلہ اس رکسمادی ۔ فـ بس اب فاہں ےس اجےکچ ےھت ۔ لعشم ےن اسڈیئ رپ رےھک 

 ۔ وشقنں وک زیم رپ الیھپای افر وغبر اںیہن دےنھکی یگل

 

_________________________:- 

 

اشؾ ےک اسےئ آہتسہ آہتسہ وپرے االسؾ آابد وک اینپ ٹیپل ںیم ےل رےہ ےھت ۔ 

  دنب وہےن ڑسک انکرے 

 

ر

 

سگلٹ
روتسیراؿ یک امعرت ںیم ڑبےتھ وجہؾ افر رٹکفی 

یک فہج ےس ںوڑویں اک رش ڑباتھ اجراہ اھت ۔ فـ ڑسک انکرے ںوڑی رفےک وفؿ رپ 
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یسک ےس ابت رکراہ اھت بج اسےنم ےس آےت ااسہم رپ اس یک رظن زپی ۔ ااسہم وز  

 ۔  ےس اس ےس الماےس د ھک اکچ اھت یھبت زیتی ےس اس یک رطػ ڑباھ افر رگوجمیش

 

فـ اکلہ اس رکسمادای“ ےسیک ںیہ آپ ؟ اےنت رعےص دعب د ھک راہ وہں آپ وک ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ںیم آای اھت رھگ مت ںیہن ےھت فاہں ”

 

یج ، دعب ںیم وساچ وخد آاجفں آپ ےس ےنلم رگم رصمفػ راہ ۔ ااھچ وہا آپ لم  ”

نس رک ارد رگد اگنہ دفڑایئ ایعد ےن اس یک ابت “ ےئگ ۔ ںیہک ھٹیب رک ابت رکںی ۔ 

 ۔ رھپ اسےنم وموجد امعرت یک رطػ ااشرہ ایک
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ااسہم رس الہات اس ےک رمہاہ ادنر یک رطػ ڑباھ ۔ ارد رگد “ آاجؤ ادنر ےتلچ ںیہ ۔  ”

اگنںیہ دفڑا رک اںیہن وکےن ںیم اکی زیم اخیل رظن آیئ اہجں ےس وپرے اہؽ اک اظنرہ 

اپس چنہپ رک رکیس چنیھک رک ھٹیب ےئگ ایک اجاتکس اھت ۔ فـ دفونں زیم ےک  ۔ 

 

 “ ؟ دنلؿ ںیم ایقؾ اسیک راہ آپ اک ”

 

مت اتبؤ یسیک لچ ریہ ےہ زدنیگ” رس وک یکلہ یس شبنج دی ۔ “ ادمحلہلل ااھچ ۔  ”  “ ؟ 

 

ااسہم اکلہ اس اسنہ“ زدنیگ لچ ںیہن ریہ دفڑ ریہ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

دیجنسیگ ےس اہک ایگ“ اجےئ یگ ۔ ڈفر اہھت ںیم وبضمیط ےس اھتؾ ول فرہن وھچٹ  ”  ۔ 
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ااسہم مہبم اس رکسماای “ وھچٹ وت اجین ےہ اھبیئ آج ںیہن وت لک فرہن رپوسں ۔  ”

 وو اکرڈ رپ اکھج اھت ۔ ادرھ ادرھ دےتھکی وہےئ 
ن

 

ن ٹ 
م

رھپ ارد رگد رظنںی دفڑاےن اگل ۔ ایعد 

ںیہ دعس ےک ااسہم یک رظن ایعد ےک بقع ںیم وموجد زیم رپ ےھٹیب دعس رپ یکٹ ، اگن

رہچے ےس ںیتلسھپ اس ےک اسےنم یھٹیب رعفـ رپ ںیکٹ ےسج فـ اس ےک ایسـ رگن 

ےک الگن وکٹ یک فہج ےس اچہپؿ اپای اھت فرہن اقنب ںیم اےس اینپ اسری ںینہب 

 ۔۔۔ اکی یس  یتگ ںیھت

 

ایعد ےن امےھت رپ لب ڈاےل اےس “ ایعد اھبیئ ےھچیپ دعس اھبیئ افر رعفـ ےھٹیب ںیہ ۔  ”

فـ اھٹ ڑھکا وہا ، ایعد وز  رہگی اسسن ےل رک اکرڈ “ ںیلچ اؿ ےک اپس ۔ ”  ۔ داھکی

راتھک اس ےک اسھت اھٹ ڑھکا وہا ۔ دفونں ےک مدؾ اب اؿ ےس ےباینز دعس افر 

 ۔۔ رعفـ یک زیم یک رطػ ڑبھ رےہ ےھت
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_________________________:- 

 

ں وک دےتھکی وہےئ اس فلتخم زیمفں ےک رگد ےھٹیب وخش ویپگں ںیم رصمفػ ولوگ

ےن رہگی اسسن ےل رک اسےنم اھٹیب دعس وک داھکی وج اٹگن رپ اٹگن ڑچاھےئ وبلں رپ 

 ۔ اتشگن اہشدت رےھک اےس د ھک راہ اھت

اس ےک ربارب ںیم یھٹیب رمہح وگد ںیم یھٹیب انمی وک آرکسئمی الھک ریہ یھت ۔ اس ےن 

 ۔ فاسپ اگنوہں اک رخ دعس یک رطػ ایک

 

دعس ےن یفن ںیم رس الہدای“ ھچک ںیہن اتبںیئ  ے ؟ آپ ےھجم  ”  ۔ 

 

فـ اب رمہح ےس وپھچ ریہ یھت“ رمہح مت وز  ںیہن ؟  ”  ۔ 
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رمہح ےک وجاب رپ اس ےن رسااپ ااجتحج نب رک دعس وک داھکی“ دعس ےس وپوھچ ۔  ”  

 ۔

 

اس ےن ااجتل یک“ اھبیئ زیلپ ؟ ں ۔  ”  ۔ 

 

ہن انبؤ ، وج وہراہ ےہ وہےن دف وج وہاکچ دوھکی رعفـ اینپ آاسؿ زدنیگ وک لکشم  ”

رعفـ ےن یگفخ ےس اےس داھکی“ اےس اید تم رکفاف ۔   ۔ 

 

دفونں ےن رمہح یک “ اہلل اہلل انمی ہی ایک ایک ؟ اسرے ڑپکے رخاب رکدےئ ۔  ”

 ۔ آفاز رپ انمی وک داھکی وج اےنپ ڑپکفں رپ آرکسئمی رگا یکچ یھت
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رمہح “ ، ہنم رپ وز  اگل یل ےہ اس ےن ۔  ںیم اس ےک ڑپکے اصػ رکفا آفں ذرا ”

 ۔ اےس وگد ںیم ےل رک ڑھکی وہیئ

 

 “ ؟ ںیم ولچں ”

 

رعفـ وک یلست دیتی فـ آ ے ڑبھ یئگ ۔ رعفـ ےن ااجتل رکیت “ ںیہن ںیم رکولں یگ ۔  ”

 ۔ رظنفں ےس دعس وک داھکی وج اکی ابر رھپ یفن ںیم رس الہ راہ اھت

 

دںی ہک اعدیاھبیئ زیلپ ۔۔۔ آپ سب ہی اتب ”  “ ۔۔۔ 

 

ااسہم یک آفاز رپ اس یک ابت چیب ںیم یہ رہ یئگ ۔ اس “ االسلؾ مکیلع اھبیئ ولوگں ۔  ”

ےن رس ااھٹ رک اسےنم ڑھکے ااسہم وک داھکی ، اگنہ اس ےک رہچے ےس یتلسھپ اس 
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ےک ربارب ںیم ڑھکے ایعد رپ یکٹ ، آوھکنں ںیم بجعت ارھبا اھت ۔ دعس رکسماےت 

اھت ۔ ایعد اس ےس اصمہحف رکےن ےک ےئل آ ے ڑباھ اھت رگم دعس  وہےئ ڑھکا وہا

 ۔ اےس ےلگ اگل اکچ اھت

 

 “ ۔ ےسیک وہ مت ؟ ربخ یلم یھت ہک مت آےئگ وہ رگم الماقت ںیہن وہ اپیئ”

 

فـ اکلہ اس رکسمادای ۔ دعس ےن اےس ےنھٹیب اک ااشرہ ایک ، “ یج ، ھچک یہ دؿ وہےئ ںیہ ۔  ”

رکیس چنیھک رک ھٹیب ایگفـ رعفـ ےک ربارب ںیم   ۔ 

 

فـ رباہ راتس رگدؿ رتیھچ ےئک اس ےس وپھچ راہ اھت ۔ فـ وج “ مت یسیک وہ ؟  ”

 ۔ اامہنک ےس اےس د ھک ریہ یھت اس ےک وساؽ رپ ڑگڑبایئگ
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اس ےن ےباایتخر زابؿ داوتنں ںیم “ اؾ ۔۔ اہں ۔۔ بلطم یج کیھٹ وہں ۔  ”

ایگ ۔ فـ وخد وک وکس رک رہ یئگ دابیئ یھت ۔ فـ رکسماٹہ دابات رہچہ امھگ  ۔ 

 

اس ےک ابںیئ رطػ اھٹیب ااسہم اس ےس وپھچ راہ اھت“ رمہح وز  آیئ ےہ ؟  ”  ۔ 

 

دعس “ اہں ۔۔ انمی ےن آرکسئمی رگا دی یھت ڑپکفں رپ وت اےس ےل رک یئگ ےہ ۔  ”

 ۔ ےن ایعد یک رطػ داھکی سج ےک ےئل ہی ؟ ؾ این این اس اھت

 

اس ےن رکسما رک اہک“ انمی ریمی یٹیب ۔  ”  ۔ 

 

یلین آوھکنں ںیم ارھبیت کمچ وک دعس ےن “ اماش ءاّلل تہب ابمرک وہ آپ وک ۔  ”

 ۔ وغبر داھکی اھت
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رعفـ ہی ہہک رک اھٹ یئگ ۔ ااسہم فرٹی وک آرڈر وھکلاےن اگل ، “ ںیم الیت وہں اےس ۔  ”

یکلہ یکلھپ وگتفگ رکےن اگل ۔ وھتڑی دری دعب فـ انمی وک وگد ںیم ےئل  دعس ایعد ےس

 ۔ اسےنم ےس آریہ یھت ، اسھت یہ رمہح وز  یھت

 

اس ےن مہبم اس رکسماےت وہےئ انمی وک ایعد یک وگد ںیم “ ہی ںیہ امہری انمی ۔  ”

ـ ابؽ ، دای ۔ ایعد ےن رکسما رک انمی وک داھکی رھپ دعس وک ۔ فیہ یئھتک آںیھکن ، ایس

 ۔ وھچیٹ افر ڑھکی ؟ ک افر وھبری رتگن

 

فـ رکسماےت وہےئ ہہک راہ اھت“ ابلکل آپ رپ یئگ ےہ ۔  ”  ۔ 
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رمہح ےن رکیس رپ ےتھٹیب وہےئ اہک ۔ بس “ داع رکف اعدات ںیم دعس رپ ہن اجےئ ۔  ”

 ۔ سنہ دےئ ےھت ہكبج دعس ےن ںیگمشخ رظنفں ےس اےس وھگرا اھت

اکٹےئ اس یک وگد ںیم یھٹیب اس ےک وبضمط افر تخس  انمی اس ےک ےنیس رپ تشپ

اہوھتں ےس لیھک ریہ یھت ۔ اس یک ویلیھتہں رپ اینپ اویلگنں ےس اجنےن فـ ایک 

 ۔ ڈوھڈنےن ںیم رصمفػ یھت

ایعد وک اےس د ھک رک لمحم اک نپچب اید آراہ اھت ، فـ دعس ےس ابت رکات انمی یک رحوتکں 

 وگد ںیم ڑھکے وہرک اس یک رطػ رہچہ رک ےک وک د ھک راہ اھت بج انمی ےن اس یک

ےلہپ اس ےک ےمشچ وک اےنپ ےھنن اہوھتں ےس وھچا رھپ رشارات اس یک داڑیھ یچنیھک 

یھت ۔ اینپ اس رحتک ےس اس ےک ےھنن رہچے رپ آیت وخیش یک رقم وک د ھک رک فـ 

 ۔ ےباایتخر اس ےک ںوؽ وچؾ ایگ اھت



Novelnagri 1673 

فتق یہی ششک ایعد وک انمی یک رطػ ےتہک ںیہ ہن وخؿ ںیم ششک وہیت ےہ ، اس 

چنیھک ریہ یھت یھبت فـ وج یسک وز  ومعق رپ ضحم رکسماےن رپ اافتک رکات اھت اس فتق 

 ۔۔۔۔ انمی یک رشاروتں رپ اس ےک اسھت سنہ راہ اھت ۔۔ اکلہ اس

 

دعس یک ابت رپ رمہح “ اچوچ یجیتھب یک تبحم د ھک رک مت لج وت ںیہن رںیہ رمہح ؟   ”

را رگم اس ےک ھچک ےنہک ےس ےلہپ ااسہم وبؽ ااھٹےن اےس وھگ  ۔ 

 

 “ ۔ ایعد اھبیئ انمی ےک اچوچ ںیہن اخول ںیہ ”

 

ایعد ےن اس یک “ ایعد ریما اھبیئ ےہ اہدی یک رطح وت ہی وز  انمی اک اچوچ ےہ ۔  ”

ابت رپ اکی رظن اےس داھکی رھپ فاسپ اےنپ ےمشچ ےس یتلیھک انمی یک رطػ وتمہج 

 ۔ وہا
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ااسہم ےن اخومش یھٹیب رعفـ ےک اکؿ ںیم “ مت اہیں ایک رکریہ وہ ؟  ومیٹ ”

 ۔ رسوگیش یک

 

اس “ رمہح افر دعس اھبیئ ےک اسھت آیئ یھت ےھجم ایک ہتپ مت اہیں کپٹ زپف  ے ۔  ”

 ۔ ےن دنكےھ ااکچےئ

 

“ اتبؤں ںو دادی وک اؿ یک وپیت روتسیراؿ ںیم ایعد اھبیئ ےس یتلم رھپ ریہ ےہ ۔  ”

وھگر رک اےس داھکیرعفـ ےن   ۔ 

 

 “ !! ۔۔۔ اؿ ےک اسھت مت آےئ وہ ںیم ںیہن ”
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ااسہم یک ےباایتخر یسنہ وھچیٹ یھت ۔ فـ داتن سیپ رک رہ یئگ“ اؿ ۔۔۔۔۔  ”  ۔ 

ابرہ اشؾ ےک اسےئ دریھے دریھے رہگے وہرےہ ےھت ، رفنش آامسؿ رپ اب 

ریھے ےک اسھت رات اک ادنریھا اقضب وہراہ اھت ۔ روتسیراؿ یک امعرت ڑبےتھ ادن

 ۔ یہ ربیق  ونگفں ےس اگمگج ایھٹ یھت

 

_________________________:- 

 

رات اک ادنریھا الیھپ افر ھچک ےحمل رسےنک ےک دعب وھچٹ ایگ ، رفنش حبص ےک ےتلیھپ یہ 

زدنیگ یک امہگ یمہگ رشفع وہیئگ ۔ ںوڑی اپرگنك اریای ںیم ریک وت فـ رفٹن ٹیس اک 

آےئ ۔ امعرت ےک ادنر دالخ وہرک فـ رادہاری ےس زگر رک درفازـ وھکؽ رک ابرہ 

اےنپ آسف یک رطػ ڑبےنھ ےگل ۔ راہ ےس زگرےت ولگ اںیہن السؾ رکےت آ ے 

 ۔ ڑبھ رےہ ےھت
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 ۔ فـ آسف ےک اپس ےچنہپ وت درفازے رپ اعدؽ وک ڑھکے اپای

 

اعدؽ ےن ادب ےس اںیہن السؾ ایک“ االسلؾ مکیلع رس ۔  ”  ۔ 

 

احرث ےک وپےنھچ رپ اس “ ایک وہا درفازے رپ ویکں ڑھکے وہ ؟  فمکیلع االسلؾ ، ”

 ۔ ےن ذتذبب ےس اکی ےحمل ےک ےئل اںیہن داھکی

 

اعدؽ یک ابت نس رک “ رس فـ ۔۔۔ اکی اخوتؿ آپ ےس انلم اچیتہ ںیہ ، دضب ںیہ ۔  ”

 ۔ اؿ ےک دؽ ںیم یئک ادنوشیں ےن منج ایل اھت

 

اجےن ےک ےئل آ ے ڑبےھفـ ادنر “ اںیہن آسف ںیم جیھب دف ۔  ”  ۔ 
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اعدؽ ےک ےنہک رپ اوہنں ےن بجعت ےس “ رس فـ آپ یک آسف ںیم یہ ںیہ ۔۔۔ !!  ”

آںیھکن الیھپےئ اےس داھکی رھپ درفازـ وھکؽ رک آسف ےک ادنر آےئ ۔ اسےنم زیم 

ےک رگد ریھک اکی رکیس رپ ایسـ ابعےئ ںیم وبلمس اکی اخوتؿ یھٹیب ںیھت ۔ درفازـ 

رپ فـ ڑھکی وہںیئ افر ٹلپ رک آےن فاےل وک داھکیےنلھک یک آفاز   ۔ 

ھک رک رےک ےھت ۔ امیض اک رکدار بج احؽ 

 

ھی

 

ی

دفونں یک رظنںی یلم ںیھت ، احرث 

ںیم آؿ ڑھکا وہاجےئ وت نیقی رک؟  لکشم وہات ےہ رگم زیتی ےس دنکےتک دؽ ےک 

 ۔۔ اسھت احرث ےن اؿ یک اہیں وموجدیگ رپ نیقی ایک اھت ، اںیہن رک؟  زپا اھت

 

اؿ یک آفاز رپ اعدؽ درفازـ وھکؽ رک وفرا ادنر آای“ اعدؽ ۔  ”  ۔ 

 

“ ایک اوہنں ےن ںیہمت اتبای ںیہن ہی ھجم ےس ںیہن ایعد آیدنی ےس ےنلم آیئ ںیہ ؟  ”

 ۔ اعدؽ ےن اکی رظن اؿ اخوتؿ رپ ڈایل رھپ وھتک ےتلگن وہےئ وجاب دای



Novelnagri 1678 

 

رث ےن ڑم رک اعدؽ وک داھکیاح“ ون رس ۔۔۔ اوہنں ےن آپ اک ؟ ؾ ایل اھت ۔۔  ”  ۔ 

 

ارگ اہمترے ویفرچ ابس یک دمر اس آسف ںیم ڑھکی وہں وت مت ایک رکف  ے اعدؽ ؟  ”

فـ دیجنسیگ ےس اےس دےتھکی وہےئ وپھچ رےہ ےھت“   ۔ 

 

” ایعد رس یک دمر” اعدؽ ےن وھتک الگن ۔ “ رس ۔۔۔۔۔   “ ۔۔۔۔ 

 

رچ ابس وک منج دےنی فایل امں اہں ، ہی ایعد آیدنی یک امں ےہ اعدؽ ۔ اہمترے ویف ”

اعدؽ ےن ریحت ےس اؿ اخوتؿ وک داھکی اھت ۔ احرث اب آسف ےک “ ۔۔۔ !! 

 ۔ درفازے یک رطػ ڑبھ رےہ ےھت
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اںیہن اھٹبف افر اؿ یک اخرط دمارت ایسی وہےن اچےئہ ےسیج یسک اطلسؿ ےک  ”

فـ آسف ےس لکن ےکچ ےھت ، اعدؽ ےن اکی رظن “  فارث یک امں یک یک اجیت ےہ ۔

 ۔ اؿ اخوتؿ وک داھکی

 

میم آپ ںیھٹیب ںیم سب اوز  آای افر زیلپ ریمی ذعمرت وبقؽ رکںی ارگ ےھجم  ”

امیشپین ےس اتہک فـ “ ولعمؾ وہات آپ ایعد رس یک دمر ںیہ وت آپ وک ااظتنر ہن رکفاات ۔ 

فـ فوجد استک اھت ابلکل استکابرہ یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ رکیس ےک اپس ڑھکا   ۔ 

 ۔۔ اکونں ںیم ھچک دری ےلہپ امستع ےس ارکاےئ اافلظ وگجن رےہ ےھت

 !! ۔۔ ہی ایعد آیدنی یک امں ےہ اعدؽ ، اہمترے ویفرچ ابس وک منج دےنی فایل امں ”

“ 

اؿ یک اخرط دمارت ایسی وہےن اچےئہ ےسیج یسک اطلسؿ ےک فارث یک امں یک یک  ”

 “ ۔ اجیت ےہ
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 “ ۔۔۔۔۔  اطلسؿ ےک فارث یک امںیسک ”

 

_________________________:- 

 

فـ رکیس رپ اھٹیب زیم رپ ریھک اتکب رپ اکھج اامہنک ےس اطمےعل ںیم رصمفػ اھت بج 

اسےنم راھک اس اک ومابلئ جب ااھٹ ۔ بل داوتنں ںیم دابےئ اس ےن ومابلئ ااھٹ رک 

 ۔ اکؿ ےس اگلای

 

 “ ۔ ےئہک آیدنی اصبح ”

 

احرث یک ابت رپ اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے ےھت“ را آسف وچنہپ ۔۔ !! وف ”  

 ۔
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 “ ۔ اینپ آسف ںیم اھٹیب وہں ، ںیہن آاتکس ”

 

ارگ ںیم وہکں ہک ںیم اہیں اینپ زدنیگ یک آرخی اسںیسن نگ راہ وہں بت وز   ”

اؿ یک ریغومعمیل دیجنسیگ رپ ایعد ےک امےھت رپ لب ومندار وہےئ“ ںیہن آف  ے ؟   ۔ 

 

فـ رکیس وک داتلیکھ اھٹ ڑھکا وہا“ ارگ آپ ذماؼ رکرےہ ںیہ وت تہب ربا ےہ ہی ۔  ”  

 ۔

 

 “ ۔ ںیم دیجنسہ وہں ”
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اےس احرث یک ابت رپ نیقی ںیہن آای اھت نکیل ارگ فـ اےس “ ںیم آراہ وہں ۔  ”

ا  اعمہلم دیجنسـ اھت

 

 ٹ
 ۔۔ البےن ےک ےئل ہی رطہقی اامعتسؽ رکرےہ ےھت وت ي قن

دعب فـ زیت زیت مدؾ ااھٹات رادہاری ےس زگر راہ اھت ، ةلط ء اےس السؾ رکےت  وھتڑی دری

آ ے ڑبھ رےہ ےھت ، فـ بس وک ےھچیپ وھچڑات اپرگنك اریای ںیم آای ۔ ھچک دری دعب اس 

 ۔ یک ںوڑی وپری راتفر ےس ویوینریٹس ےک ٹیگ ےس لکن رک ڑسک رپ دفڑ ریہ یھت

 

رہ ٹنم ےک افےلص رپ یھت ، دنپرـ ٹنم دعب ویوینریٹس ےس احرث یک آسف رقتةی دنپ

فـ اپرگنك اریای ںیم ںوڑی ڑھکی رک ےک ادنر یک رطػ ڑبھ راہ اھت ۔ امعرت ںیم 

دالخ وہےن رپ اےس یئک ولوگں یک رظنںی وخد رپ وسحمس وہیئ ںیھت ۔ ولگ اےس 

د ھک رک آسپ ںیم ہچ وگمایئں رک رےہ ےھت ، فـ رادہاری ںیم اتلچ احرث ےک آسف یک 

ػ ڑبھ راہ اھت بج اسےنم ےس اعدؽ آات داھکیئ دایرط  ۔ 
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دؽ ںیم منج ےتیل ادنوشیں وک دابےت وہےئ اس ےن “ آیدنی اصبج اہکں ںیہ ؟  ”

 ۔ وساؽ وپاھچ

 

رس وت بک ےک ےلچ ےئگ ںیہ ، آپ ےک ےئل اوہنں ےن اہک ےہ ہک آپ وک رس یک  ”

کپھج رک اعدؽ وک اس ےن اکی ےحمل ےک ےئل کلپ “ آسف ںیم جیھب دای اجےئ ۔ 

 ۔ داھکی رھپ آ ے ڑباھ

 

آیئ امی وسری ارگ ” اعدؽ یک آفاز رپ اس ےک ڑبےتھ مدؾ رےک ۔ “ ایعد رس ۔  ”

“ ےھجم اؿ ےک ابرے ںیم ولعمؾ وہات وت اںیہن ااظتنر رکفاےن یک یطلغ ہن رکات ۔ 

ےس امیشپین ںیم ےہک ےئگ اؿ اافلظ اک وہفمؾ اےس ھجمس ںیہن آای اھت ، اس ےن زیتی 

 ۔ آ ے ڑبھ رک آسف اک درفازـ وھکال اھت
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اسےنم د ھک رک آ ے ےک اافلظ وبلں رپ یہ دؾ وتڑ “ آیدنی اصبح آپ ۔۔۔  ”

ےئگ ۔ رکیس رپ یھٹیب فـ اخوتؿ اس یک وموجدیگ وک وسحمس رک ےک ڑھکی وہںیئ افر 

 ۔ ڑم رک اےس داھکی

 

ـ آںیھکن ڑیکسے وپھچ راہ “ ذعمرت ےک اسھت رگم آپ وکؿ ؟  ” اھت ، اس ف

 ۔ وعرت ےن آہتسہ ےس اانپ اقنب داںیئ اہھت ےس وھٹڑی رپ اکٹای اھت

اس یک آںیھکن ےلہپ اقملب وک اچہپےنن ےک ےئل ڑکسںی ، رھپ اؿ ںیم ےبینیقی ارھبی 

 ۔ ۔ یلین آںیھکن ریحت ےس ںیلیھپ

ایسـ ابعای ےنہپ ، رہچے ےک رگد ایسـ اجحب افڑےھ تبحم ےس اےس دیتھکی فـ وعرت 

امں یھت ، فـ امں سج یک اکی کلھج دےنھکی ےک ےئل اسولں زتاپ اھت افر آج ۔۔ اس یک 

آج فـ اس ےک اسےنم ڑھکی ںیھت ۔ فیہ رپونر رہچہ سج یک وصعمتیم آج وز  
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ربرقار یھت ، فتق ےن اےنپ دنچ اشنؿ اؿ ےک رہچے رپ وھچڑے ےھت ےسیج ڈارک 

 !! ۔۔ ربافؿ آوھکنں ےک ےچین ایسـ ےکلہ ۔۔۔۔ ڈارک ربافؿ آںیھکن

 ؟ ھچک اید آای

رفنش آامسؿ رپ اڑاؿ رھبےت اہجز  وک ںیتکت اقنب ےس اھجںیتکن فـ ڈارک ربافؿ 

 !! ۔۔ آںیھکن

ھکا  اھت 

 

ھی

 

ی

اسولں ےلہپ رعفـ ےس یلہپ الماقت رپ فـ اس یک آوھکنں وک د ھک رک ویکں 

 ۔۔ آج ہی راز وز  افش وہا

اک ایپؾ دےنی اگل رگم فـ فںیہ ڑھکا راہ اس ےن کلپ یکپھج ، مسلط وٹاٹ ۔ دامغ اےلگ رد  لم 

 ےسیج مج ایگ وہ ۔۔ افر رھپ ھچک دری دعب فـ اکےتپن وبلں افر رھبایئ آفاز ںیم وپھچ راہ اھت

 ؛

 

 “ ؟ آپ ھجم کت ےسیک ںیچنہپ ”
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_________________________:- 

 

 

 ویوینریٹس ےس احرث یک آسف رقتةی دنپرہ ٹنم ےک افےلص رپ یھت ، دنپرـ ٹنم دعب

فـ اپرگنك اریای ںیم ںوڑی ڑھکی رک ےک ادنر یک رطػ ڑبھ راہ اھت ۔ امعرت ںیم 

دالخ وہےن رپ اےس یئک ولوگں یک رظنںی وخد رپ وسحمس وہیئ ںیھت ۔ ولگ اےس 

د ھک رک آسپ ںیم ہچ وگمایئں رک رےہ ےھت ، فـ رادہاری ںیم اتلچ احرث ےک آسف یک 

داھکیئ دایرطػ ڑبھ راہ اھت بج اسےنم ےس اعدؽ آات   ۔ 

 

دؽ ںیم منج ےتیل ادنوشیں وک دابےت وہےئ اس ےن “ آیدنی اصبج اہکں ںیہ ؟  ”

 ۔ وساؽ وپاھچ
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رس وت بک ےک ےلچ ےئگ ںیہ ، آپ ےک ےئل اوہنں ےن اہک ےہ ہک آپ وک رس یک  ”

اس ےن اکی ےحمل ےک ےئل کلپ کپھج رک اعدؽ وک “ آسف ںیم جیھب دای اجےئ ۔ 

 ۔ داھکی رھپ آ ے ڑباھ

 

آیئ امی وسری ارگ ” اعدؽ یک آفاز رپ اس ےک ڑبےتھ مدؾ رےک ۔ “ ایعد رس ۔  ”

“ ےھجم اؿ ےک ابرے ںیم ولعمؾ وہات وت اںیہن ااظتنر رکفاےن یک یطلغ ہن رکات ۔ 

امیشپین ںیم ےہک ےئگ اؿ اافلظ اک وہفمؾ اےس ھجمس ںیہن آای اھت ۔ اس ےن زیتی ےس 

 ۔ آ ے ڑبھ رک آسف اک درفازـ وھکال اھت

 

اسےنم د ھک رک آ ے ےک اافلظ وبلں رپ یہ دؾ وتڑ “ آیدنی اصبح آپ ۔۔۔  ”

ےئگ ۔ رکیس رپ یھٹیب فـ اخوتؿ اس یک وموجدیگ وک وسحمس رک ےک ڑھکی وہںیئ افر 

 ۔ ڑم رک اےس داھکی
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ـ آںیھکن ڑیکسے وپھچ راہ اھت“ ذعمرت ےک اسھت رگم آپ وکؿ ؟  ” ، اس  ف

 ۔ وعرت ےن آہتسہ ےس اانپ اقنب داںیئ اہھت ےس وھٹڑی رپ اکٹای اھت

اس یک آوھکنں ےلہپ اقملب وک اچہپےنن ےک ےئل ڑکسںی ، رھپ اؿ ںیم ےبینیقی 

 ۔ ارھبی ۔ یلین آںیھکن ریحت ےس ںیلیھپ

ایسـ ابعای ےنہپ ، رہچے ےک رگد ایسـ اجحب افڑےھ تبحم ےس اےس دیتھکی فـ وعرت 

یھت ، فـ امں سج یک اکی کلھج دےنھکی ےک ےئل اسولں زتاپ اھت افر آج ۔۔  اس یک امں

آج فـ اس ےک اسےنم ڑھکی ںیھت ۔ فیہ رپونر رہچہ سج یک وصعمتیم آج وز  

ربرقار یھت ، فتق ےن اےنپ دنچ اشنؿ اؿ ےک رہچے رپ وھچڑے ےھت ےسیج ڈارک 

 !! ۔۔ ربافؿ آوھکنں ےک ےچین ایسـ ےکلہ ۔۔۔۔ ڈارک ربافؿ آںیھکن

 ؟ ھچک اید آای
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رفنش آامسؿ رپ اڑاؿ رھبےت اہجز  وک ںیتکت اقنب ےس اھجںیتکن فـ ڈارک ربافؿ 

 !! ۔۔ آںیھکن

ھکا  اھت 

 

ھی

 

ی

اسولں ےلہپ رعفـ ےس یلہپ الماقت رپ فـ اس یک آوھکنں وک د ھک رک ویکں 

 ۔۔ آج ہی راز وز  افش وہا

ایپؾ دےنی اگل رگم فـ فںیہ ڑھکا راہ اس ےن کلپ یکپھج ، مسلط وٹاٹ ۔ دامغ اےلگ رد  لم اک 

 ےسیج مج ایگ وہ ۔۔ افر رھپ ھچک دری دعب فـ اکےتپن وبلں افر رھبایئ آفاز ںیم وپھچ راہ اھت

 ؛

 

اقملب وک اشدی اس وساؽ یک ادیم ںیہن یھت ، فـ “ آپ ھجم کت ےسیک ںیچنہپ ؟  ”

ےن  وھتڑی دری کلپ کپھج رک اےس دیتھکی رںیہ ۔ آوھکنں ےس دنچ آرگ فں

 ۔ ڑلکھ رک رظنم اصػ ایک
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یلین آوھکنں “ نھٹک اسمںیتف ےط یک ںیہ اعدی ، ےھجم اےنپ ےٹیب ےس انلم ےہ ۔  ”

ےس اکی اسھت دف آرگ  ڑلےکھ ےھت ۔ لیھج یس رہگی آوھکنں ںیم یمج یمن یک ہہت 

ل ریہ یھت رگم دؽ ۔۔۔ دؽ اب وز  فاسی یہ تخس اھت یمج وہیئ ربػ یک رطح
 ھگ
ی

 

 !! ۔۔۔

 

اہقین ےن زتپ رک اےس داھکی اھت“  اگل آپ ےک ےئل ںیم رماکچ وہں ۔ ےھجم ”  ۔ 

 

وکیئ امں اینپ افالد ےک ےئل ہی وسچ وز  ںیہن یتكس ، ںیم اجیتن یھت مت زدنہ وہ ریما  ”

اعدی زدنہ ےہ ۔ وگایہ ریمے دؽ ےن دی یھت وبثت اہّلل ےن اہمتری یتلچ 

 آھکن ےس ڑلکھ رک راسخر یک اکی افر آرگ “ اسرگ ں یک وصرت ںیم دای اھت ۔ 

زتنی انب ۔ ایعد ےن ریحت ےس اںیہن داھکی اھت ، اکی افر راز ااشفں وہا اھت ۔ فہ وج 

آج کت ہی اتھجمس راہ ہک فـ اینپ امں ےک ےئل رماکچ ےہ فـ رصػ رساب اھت ؟ اس یک 
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ںیئامں اجیتن یھت فـ زدنہ ےہ افر ۔۔ افر ارگ فـ اجیتن ںیھت وت ولٹ رک ویکں ںیہن آ  

 ؟

 ۔۔۔ دؽ ںیم اکی سیٹ یس ایھٹ یھت

 

ارگ آپ اجیتن ںیھت ہک ںیم زدنہ وہں وت ولٹ رک ویکں ںیہن آںیئ ؟ ںیم آپ یک  ”

دجایئ یک آگ ںیم اتلج راہ افر آج بج لج رک راھک وہاکچ وہں وت اس راھک وک ےنٹیمس 

”  ۔ آوھکنں ےس یئک آرگ فں ےن رگ رک اسےنم اک رظنم اصػ ایک“ آیئ ںیہ آپ ا؟  ؟ 

دںیھکی اہکں ےہ آپ اک اعدی ؟ ہی ؟ ؾ ایبنج نب ایگ ےہ ریمے ےئل ۔ امر دای ںیم 

ےن آپ ےک اعدی وک ، آپ ےک اسےنم ڑھکا ہی صخش آپ اک اعدی ںیہن ےہ ۔۔۔۔ 

فـ رفراہ اھت ، اہں فـ رف راہ اھت ۔ ھٹا “ اکی اقلت آپ اک اعدی ںیہن وہاتکس ۔ 

رگ  اس یک فیلکت یک رتامجین رکرےہ ھٹا رک ۔۔۔ اس یک آوھکنں ےس ےتہب آ

 ۔ ےھت ۔ اہقین استک ڑھکںی اےس کت ریہ ںیھت
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“ دری رکدی آپ ےن ۔۔۔ تہب دری رکدی ۔۔۔ آپ اک اب اہیں ھچک ںیہن اچب ۔  ”

 ۔ آفاز اپکپکیئگ یھت

 

ارگ وکیئ افر ومعق وہات فـ اؿ وبلں ےس ادا وہےن فایل اس اکپر رپ “ اعدی ۔۔۔  ”

اتہک رگم احؽ یہ ںیم آاکشر وہےئ اس راز ےس ےنلم فاےل دےکچھ دؽ ف اجؿ ےس کیب 

 ۔ ےن اس یک تبحم وک ںیہک ےھچیپ دلیکھ دای اھت

 

یلچ اجںیئ فاسپ ا؟  ، آپ اک اعدی اب آپ اک اعدی ںیہن راہ ۔ اہجں ںیئگ ںیھت ،  ”

اہجں ےس آیئ ںیہ فںیہ ولٹ اجںیئ ۔ ھچک ےحمل ےلہپ ریمے دؽ ںیم آپ یک تبحم اک 

اس یک آفاز اس “ اھت رگم اب ےھجم وسحمس وہراہ ےہ فاہں ھچک ںیہن ےہ ۔  ریسبا

 تسکش وخردـ یک آفاز یسیج یھت وج اانپ بس ھچک وھک رک اینپ تبحم وک وز  وھک اھٹیب وہ

 ۔۔
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اؿ یک رھبایئ آفاز رپ فـ من آوھکنں ےس “ مت ۔۔۔ مت تہب ڑبے وہےئگ وہ ۔  ”

 ۔ یخلت ےس رکسماای

 

وہایگ اھت بج آپ ےھجم رتسب رمگ رپ رمات وھچڑ یئگ ںیھت ۔ ںیم  ںیم ایس دؿ ڑبا ”

اجاتن وہں آپ وبجمر ںیھت رگم وکیئ وبجمری افالد ےک اعمےلم ںیم آپ ےک اپؤں رپ 

یلین “ ڑیبایں ںیہن ڈاؽ یتكس یھت ا؟  ۔ بج ےلہپ ںیہن آںیئ وت اب ویکں آیئ ںیہ ؟ 

 ۔ آوھکنں ںیم اب رسیخ ڑبےنھ یگل یھت

 

 “ ۔۔۔  ےک ےئلاےنپ ےٹیب ”
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داین اجیتن ںیہ ںیم احرث آیدنی ” اس ےن زری بل درہاای ۔ “ آپ اک اٹیب ۔۔۔۔  ”

 ! ۔۔ اک اٹیب وہں

 ! ۔۔ ںیم ایعد آیدنی وہں ا؟  آپ اک اعدی ںیہن

ےنہک دںی ےھجم ہک آپ اک اٹیب ایس دؿ رم ایگ اھت بج آپ اےس زتاتپ وھچڑ یئگ ںیھت ، 

ےک ےٹیب اک ںیہن ےہ  ہکل احرث آیدنی ےک ےٹیب  آپ ےک اسےنم ڑھکا ہی فوجد آپ

اک ےہ ےسج اوہنں ےن اہنت اپال ۔ بج ، اہجں آپ یک رضفرت زپی فـ امں افر ابپ 

آںیھکن من ںیھت “ دفونں نب ےئگ ۔۔۔۔ ںیم رصػ احرث آیدنی اک اٹیب وہں !! 

ـ وخد رگم ہجہل تخس اھت ۔ دؽ ف دامغ یک گنج ںیم زابؿ ےس ایک اافلظ لکن رےہ ےھت ف

 ۔۔۔ ںیہن اجاتن اھت

 

فـ ابرہ اھٹیب ےہ ، اےس د ھک رک اشدی مت ریمے اب کت ہن آےن یک فہج ھجمس وکس  ”

اہقین ےن من “ اہمترا اھبیئ اعدی ۔ ” ایعد ےن وچکن رک اںیہن داھکی ۔ “ ۔۔۔ 
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 آوھکنں ےس اےس داھکی اھت ۔ فـ دنچ ےحمل اںیہن داتھکی راہ رھپ زیتی ےس آسف ےس الکن

 ۔

دہاری اخیل یھت فـ دویاہن فار اھبںو اھت ۔ اپس ےس زگرےت ولوگں ےن ڑم رک اےس را

داھکی اھت ۔ رسخ وہیت آوھکنں ےس ارد رگد داتھکی فـ اب ابرہ یک رطػ ڑباھ اھت ، 

اھبےنگ یک فہج ےس ابؽ رھکب رک امےھت رپ رگے ےھت ۔ امعرت ےک ابرہی ےصح رپ چنہپ 

ایھں ارت رک اردرگد داھکی ۔ رظن اکی درتخ رک فـ راک ، کھت رک تسس رفی ےس ڑیس

ےک اسےئ ںیم ریھک  چنی رپ ےھٹیب اس ےچب رپ یکٹ ۔ فـ وفرا اس یک رطػ ڑباھ اھت ، اس 

 ۔ ےچب ےک رقبی چنہپ رک ڑبےتھ مدومں یک راتفر تسس زپی

یسک یک آٹہ رپ اس ےچب ےن رس ااھٹای ، فـ ونٹھگں ےک لب ےچین ھٹیب راہ اھت ۔ فـ اس ےچب 

 رےتش ںیم اس اک وسالیت اھبیئ اھت دفرسی ابر د ھک راہ اھت یلہپ ابر دنلؿ ںیم اکی وک وج

 ۔۔۔ وصتری ںیم افر اب
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تبحم ےس اتہک فـ ہچب اس ےک ےلگ ںیم ابںیہن ڈاےتل وہےئ اس “ اعدی آیب ۔۔  ”

ےک ےنیس ےس گل ایگ اھت ۔ فـ اکی ےحمل ےک ےئل استک وہا اھت ۔ آوھکنں ںیم 

رک ڑلکھ ےئگ ےھت ، فـ اےس وخد ںیم چنیھب ایگ اھترہھٹے آرگ  کھت   ۔ 

اس اک اھبیئ اؿ ولوگں ںیم ےس اھت نج ےک اسھت اس یک امں ریہ یھت ، اےس اےنپ 

اھبیئ ےس اینپ امں یک وخوبش آریہ یھت ۔ بیجع اھت ہی دنبہ وز  ، امں وک ارکھا رک امں یہ 

 ۔۔۔ یک تبحم ںیم اھبیئ ےک مدومں ںیم اھٹیب اھت

 

اس ےچب ےن اس ےس اگل وہرک اےس داھکی “  ےسیک ہتپ ںیم اعدی وہں ؟ ںیہمت ”

 ۔ رھپ رکسمادای

 

 “ ۔۔۔۔ آپ یک آںیھکن ”
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ایعد یک ابت رپ اس یک “ رگم داین ںیم وت یئک ولوگں یک آںیھکن یلین وہیت ںیہ ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ رہگی وہیئ

 

یلین آوھکنں فاےل ےک امےھت رگم رہ یلین آوھکنں فاال ہمشچ ںیہن اگلات افر ہن یہ رہ  ”

داںیئ اہھت یک اہشدت یک ایلگن ےس اس ےک اشنؿ وک وھچا ۔ فـ “ رپ ہی اشنؿ وہات ےہ ۔ 

 ۔ دنچ ےحمل اسسن رفےک اےس داتھکی راہ رھپ کلپ یکپھج

 

 “ ؟ اہمترا ؟ ؾ ایک ےہ ”

 

ادایفـ زیمخ اس رکسم“ ابعد ۔۔۔ ابعد اہجریگن ، بس ےھجم ایپر ےس اعیب ےتہک ںیہ ۔  ”  

 ۔
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ابعد ےن وغر ےس اےس “ اعیب اب مت اینپ ایم ےک اپس اجؤ فـ ادنر ایلیک ںیہ ۔  ”

 ۔ داھکی

 

اس “ نکیل ا؟  وت یتہک ںیھت ہک بج آپ آاجںیئ  ے وت مہ اےلیک ںیہن وہےگن ۔  ”

آیب آپ ” ےن وصعمتیم ےس اہک رھپ ایعد یک آھکن ےس رگےت آرگ  وک د ھک رک راک ۔ 

 “ ؟ رف ویکں رےہ ںیہ

 

ایعد ےن اس اک “ ںیہن ۔۔۔۔ مت ےھجم وھچڑف اوھٹ ایم ےک اپس اجؤ ۔ ولچ اشابش ۔  ”

 ۔ اہھت اھتؾ رک اےس ڑھکا ایک

 

فـ اس یک “ آیب ا؟  ںیہک ؟ ں ۔ ا؟  ےن اہک اھت ہک آپ اںیہن ا؟  اہک رکےت ےھت ۔  ”

 ۔ وصعمتیم وک د ھک رک رہ ایگ
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 “ ۔۔ اعیب ادنر اجؤ اب ”

 

 “ ؟  ےآپ ںیہن آںیئ  ”

 

ابعد وھتڑی دری اےس داتھکی راہ رھپ ڑم رک  چنی رپ ڑچھ رک ڑھکا وہا ۔ “ ہتپ ںیہن ۔  ”

ایعد ےن ؟ یھجمس ےس اےس داھکی رھپ اس ےک البےن رپ آ ے آای ۔ ابعد ےن رکسما رک 

 ۔ اےس داھکی رھپ آ ے ڑبھ رک اس یک اشیپین رپ اےنپ بل رےھک

 

فـ تبحم ےس ہہک رک اجاکچ اھت رگم ایعد فںیہ “ ےھجم نیقی ےہ آپ رضفر آںیئ  ے ۔  ”

 استک ڑھکا راہ اھت ۔ اےس ہی بس وخاب اس ولعمؾ وہراہ اھت ، اک رساب وہ ےسیج

 ۔۔۔۔۔۔
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_________________________:- 

 

آسف اک درفازـ الھک افر ابعد اعدؽ اک اہھت وھچڑات اہقین یک رطػ ڑبھ ایگ“ ا؟  ۔  ”  ۔ 

 

تہب ایپرے ںیہ ۔ اوہنں ےن ھجم ےس اہک ںیم ادنر الچ اجؤں ںیم آیب ےس الم ، فـ  ”

آپ ایلیک ںیہ ، آپ ےن وت اہک اھت ہک بج آیب آاجںیئ  ے وت مہ اےلیک ںیہن وہےگن ۔ 

اس ےن ےلہپ تبحم ےس ایعد اک اتبای رھپ ذنہ ںیم اےتھٹ وساؽ وک اہقین ےک اسےنم “ 

 ۔ راھک

 

 یہ اخیل اخیل یس یگل یھت ۔ رظن ااھٹ رک اںیہن اینپ یلست“ فـ آےئ ںو رضفر آےئ ںو ۔  ”

 ۔ اسےنم ڑھکے اعدؽ وک داھکی وج اہھت ابدنھ رک رظنںی اکھجےئ ڑھکا اھت
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 “ ؟ ایعد اہکں ےہ ”

 

رس اجےکچ ںیہ ، آپ ےک ابرے ںیم ہہک رک ےئگ ںیہ ہک آپ وک آپ ےک رھگ وھچڑ  ”

ونہز رظنںی اکھجےئ وجاب دای“ دای اجےئ ۔   ۔ 

 

آہتسہ ےس ابعد ےک ابولں ںیم اہھت “ دںی ، مہ وخد ںیلچ اجںیئ  ے ۔ ںیہن رےنہ  ”

 ۔ ریھپےت وہےئ اہک

 

اعدؽ ےن رسااپ ااجتحج نب رک اہک“ میم زیلپ رس ہصغ وہےگن ۔  ”  ۔ 

 

فـ ےباایتخر وپھچ یھٹیب ںیھت“ فـ ہصغ وز  رکےن اگل ےہ ؟  ”  ۔ 
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تہب مک آات ےہ رگم بج ںیم زمدی ھچک ںیہن اجاتن سب ہی ہتپ ےہ ہک اںیہن ہصغ  ”

“ ںیلچ ؟ ” ابعد ےن رس ااھٹ رک اینپ امں وک داھکی ۔ “ آات ےہ وت اسھت ابتیہ الات ےہ ۔ 

 ۔ اعدؽ ےک وپےنھچ رپ اوہنں ےن رس الہدای

وھتڑی دری دعب اکی ایسـ ںوڑی ڑسک رپ ومعمؽ یک راتفر ےس دفڑ ریہ یھت ۔ رفٹن 

 وپھچ راہ اھت ، ےھچیپ ںیھٹیب اہقین من ٹیس رپ اھٹیب ابعد اعدؽ ےس ایعد ےک ابرے ںیم

آوھکنں ےس ڑھکیک ےک اپر رظن آیت  ڑسک وک د ھک ریہ ںیھت ۔ اگنوہں ےک اسےنم 

ابر ابر اس اک رہچہ آراہ اھت ، ےبیسب یک ااہتن یھت فـ رفراہ اھت افر فـ اس ےک آرگ  وز  

 ۔۔۔۔ ںیہن وپھچن اپیئ ںیھت

 

 “ !  وہںداین اجیتن ےہ ںیم احرث آیدنی اک اٹیب ”

 “ ! ںیم ایعد آیدنی وہں آپ اک اعدی ںیہن ا؟  ”
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ےنہک دںی ےھجم ہک آپ اک اٹیب ایس دؿ رم ایگ اھت سج دؿ آپ اےس رتسب رمگ رپ  ”

اوہنں ےن رکب ےس آںیھکن ےتچیم وہےئ رس ٹیس یک “ رمات وھچڑ یئگ ںیھت ۔۔۔ 

اھتتشپ رپ اکٹ دای اھت ۔ آ ے اھٹیب ابعد اکی ابر رھپ وپھچ راہ   ۔ 

 

آیب آسف ویکں ںیہن آےت ؟ آپ وک اؿ ےک ابرے ںیم ھچک ںیہن ہتپ ، ہی وز   ”

ںیہن اجےتن آپ ہک آج فـ رف ویکں رےہ ےھت ؟ افر ہی وز  ہک اؿ ےک اباب مہ ےس 

“ ےلم ریغب ویکں ےلچ ےئگ ۔ اعدؽ اھبیئ ںیم آپ یک اکشتی رکفں ںو آیب ےس ۔ 

اعدؽ ےن اےس د ھک رک رہگی اسسن یل وصعمتیم ےس اتہک فـ رہچہ امھگ ایگ اھت ۔  ۔ 

 ر ز افر آسف ےک فررکز ےک درایمؿ رفؼ ںیہن 
 مٹ
می

اب فـ اس فتق اےس یلمیف 

 ۔۔۔۔ اھجمس اتکس اھت

 

_________________________:- 
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الفجن ںیم “ اباب اھبیئ آیب وک وفؿ رکںی ، دس جب ےئگ ںیہ فـ حبص ےس اغبئ ںیہ ۔  ”

ک رک دفونں وک داھکیرپاشیین ےس یتلہٹ لمحم ےن ر  ۔ 

 

اہدی ےن اینپ ابت درہایئ ۔ فـ ا؟ فہی ےک اسھت اشؾ ںیم یہ “ وفؿ دنب ےہ لمحم !  ”

ادرھ آایگ اھت ہشیع یک ریغ وموجدیگ یک فہج ےس ۔ ایعد ےک اغبئ وہےن یک فہج ےس 

فـ دفونں رپاشیؿ دھک رےہ ےھت ، اس بس ںیم رصػ احرث ےھت وج رپوکسؿ ےس 

 ےھٹیب دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ دفونں یک رحوتکں وک د ھک رےہ ادناز ںیم وصےف رپ

 ۔ ےھت
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وت ہتپ رکںی ، آیب اشؾ وک آاجےت ںیہ ۔ فـ ویوینریٹس ےس ااچکن اغبئ وہےئگ ںیہ ،  ”

فـ رھگ ںیہن آےئ فـ آسف ںیم ںیہن ںیہ فـ آپ ےک اسھت ںیہن ےھت وت فـ ےئگ اہکں 

فـ اب رقتةی رفےن وک وہریہ یھت“ ؟   ۔ 

 

افےک افےک لمحم رف؟  تم ، اوز  دس  ےج ںیہ مہ وھتڑی دری افر ااظتنر رکےت  ”

اہدی ےن اےس یلست دی“ ںیہ فـ ںیہن آای وت رکےت ںیہ ھچک ۔   ۔ 

 

 “ ۔ آیب یھبک اینت دری ںیہن رکےت ”

 

اہدی ےن احرث وک د ھک رک وپاھچ“ اچوچ آپ وک ادنازـ ےہ ھچک فـ اہکں ایگ وہںو ؟  ”  

 ۔
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آاجےئ ںو وخد آاجےئ ںو وس اجف ” اوہنں ےن اشےن ااکچدےئ ۔ “ ےھجم ایک ہتپ ۔۔  ”

فـ امجیئ “ مت ولگ ، ںیم وز  وسےن اجراہ وہں آج آسف ںیم اکھت دےنی فاال دؿ اھت ۔ 

 ۔ ےتیل وہےئ اھٹ ڑھکے وہےئ ۔ اہدی افر لمحم ےن ریحت ےس اںیہن داھکی

 

لمحم انمنمیئ“ اباب آیب ۔۔۔ !  ”  ۔ 

 

“  ںیہن ےہ فـ ، ارگ فـ آج رات رھگ یہ ہن آےئ وت ےھجم ریحت ںیہن وہیگ ۔ ہچب ”

ھک رک اںیہن داھکی

 

ھی

 

ی

 ۔ لمحم ےن آںیھکن اھپڑے اںیہن داھکی ہكبج اہدی ےن 

 

فـ وکشمک اگنوہں ےس اںیہن وھگر راہ اھت“ آپ ھچک اپھچ وت ںیہن رےہ اچوچ ؟  ”  ۔ 
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 اھت ںیم افر فـ فاہں ںیہن آای وت ےھجم ںیم ویکں اپھچفں ںو ؟ آج اسرا دؿ آسف ںیم ”

ایک ربخ ؟ القئ دکرھ ایگ ےہ ؟ چس ںیم ےھجم اب مت ولوگں یک اتبںیت نس رک دنین آریہ 

ـ اکی ابر رھپ امجیئ ےتیل اےنپ رمکے یک رطػ ڑبھ ےئگ“ ےہ ۔  ف  ۔ 

 

فف ۔۔۔۔۔ اھبیئ آیب وک ڈوھڈنںی ۔  ”
ف
لمحم رفین وصرت انبےت وہےئ اس “ ا

 ۔  یھٹیب ۔ اہدی ےن یلست دےنی ےک ادناز ںیم اس اک دنكه  اپھتپھتایےک ربارب ںیم

 

فـ اب رپوسچ اگنوہں ےس اسےنم وموجد دویار رپ یکٹل “ اہکں وہاتکس ےہ فـ ؟  ”

 ۔ گنٹنیپ وک کت راہ اھت

ڑکیتک یلجب ےس اکی ےحمل ےک ےئل رفنش وہےت ابدؽ ، ڑسک وک وگھبںیت اپین یک 

 ےنب ڑسک انکرے رتھچی اہھت ںیم ےئل ڑھکا فـ وبدنںی افر ادنریھے اک ہصح

 ؛ صخش افر ےچین ایعد اک اھکل ہی رعش
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 ، بش وطلی وز  اکیٹ وخد الکیم ںیم

 ۔۔ وکیئ رشکی ریمے رےگجت ںیم اھت یہ ںیہن

 

_________________________:- 

 

 اس فـ انمی وک اےنپ ٹیپ رپ اھٹب رک اس ےس ےنلیھک ںیم وغشمؽ اھت بج ربارب ںیم راھک

 ۔ اک وفؿ جب ااھٹ

 

اس ےن وفؿ ااھٹ رک اکؿ ےس اگلای“ االسلؾ مکیلع ۔  ”  ۔ 
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اہدی یک “ فمکیلع االسلؾ ، دعس مت ےن اہقین یچچ وک ایعد ےک ابرے ںیم ھچک اتبای اھت ؟  ”

 ۔ اجبن ےس رکفت آزیم آفاز رپ فـ انمی وک ڈیب رپ اھٹبات دیساھ وہ رک اھٹیب

 

 “ ؟ اہں ، ویکں ”

 

اس ےس یلم ںیھتیچچ  ”  “ ؟ 

 

دفرسی رطػ اہدی “ ںیہن ، نکیل اوہنں ےن اہک اھت فـ ایعد ےس ےنلم اجںیئ یگ ۔  ”

 ۔ ےن اینپ اشیپین رڑگی یھت

 

“ یچچ لم یکچ ںیہ اس ےس افر فـ دگاھ رھگ ںیہن آای اوز  کت حبص ےس اغبئ ےہ ۔  ”

 ۔ دعس ےک امےھت رپ لب زپے ۔ فہ زیتی ےس ڈیب ےس ارتا
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وصےف ےس اینپ ٹکیج ااھٹ رک فـ رمہح وک “ ےہ وھپھپ ےک اپس وہ ۔۔۔  وہاتکس ”

 ۔ ااشرے ےس اےنپ ابرہ اجےن اک اتب رک رمکے ےس لکن ایگ

 

وہاتکس ےہ رگم ےھجم ںیہن اتگل ، ارگ یچچ ےک اپس وہات فـ وت وفؿ وت دنب ںیہن رکات ؟ ں  ”

ڑباای اھتفـ آرخ ںیم ڑب“ ۔ اس دگےھ اک فےسی وز  ھچک اتپ ںیہن اتلچ ۔   ۔ 

 

فـ اب ںوڑی یک اچیب ااھٹ رک الفجن ےس لکن راہ اھت“ مت اہکں وہ ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ اچوچ ےک رھگ وہں ”
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وھتڑی دری دعب یہ فـ ںوڑی “ ابرہ ولکن ںیم آراہ وہں ہتپ رکےت ںیہ اہکں ےہ ہی ۔  ”

اکنؽ رک ڑسک رپ ڈاؽ اکچ اھت ۔ ڈراویئگن رکےت وہےئ اس ےن اہقین وک وفؿ  رھگ ےس

ایک رگم اؿ اک انہک اھت فـ آسف ےس الچ ایگ اھت ۔ دعس اب حیحص ونعمں ںیم رپاشیؿ وہایگ 

 ۔۔۔ اھت

 

_________________________:- 

 

 ایسـ آامسؿ یک اتریکی رات ےک رہگے وہےن یک ربخ دے ریہ یھت ، ڑسوکں رپ یگل

ارٹسٹی السٹئ یک دمد ےس راہتس نیعتم رکےت وہےئ فـ آ ے ڑبھ راہ اھت ۔ ایسـ 

 وکٹ ٹنیپ ںیم وبلمس ، ٹنیپ یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل رس اکھج رک اتلچ ایعد آیدنی

 ۔۔۔
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اینپ ںوڑی فـ آسف یہ وھچڑ آای اھت ، وپرا دؿ اس ےن ڑسوکں یک اخک اھچےتن زگارا 

رف راہ اھت ، دامغ اھت سج ںیم ےصغ اک وطافؿ اھٹ راہ اھت ۔  اھت ۔ دؽ اھت ہک وخؿ ےک آرگ 

دؽ ف دامغ یک اس گنج ںیم تعیبط ڑچڑچی وہریہ یھت افر فـ اس احتل ںیم رھگ 

 ۔ ںیہن اج؟  اچاتہ اھت

 

امستع ےس “ اشدی اےس د ھک رک مت ریمے اب کت ہن آےن یک فہج ھجمس وکس ۔  ”

رہچے ےک اسھت اس ےن زفر ےس رھتپ  اکی ابر رھپ فیہ آفاز ارکایئ ۔ الؽ زپےت

وک وھٹرک امری یھت ، رھتپ ڑلڑھکا رک دفر اجرگا ۔ وییہن ےتلچ وہےئ ااچکن اےس اگل فـ 

ادکیؾ یسک رفنش ہگج رپ ےہ ، رات یک اتریکی ٹمس یکچ وہ ےسیج ۔ اس ےن رس ااھٹ رک 

ڑی دری شش ف اسےنم داھکی وت اکی دنلب ف ابال امعرت وک اےنپ اسےنم ڑھکا اپای ۔ فـ وھت

 ۔ جنپ ںیم التبم فںیہ ڑھکا راہ رھپ ھچک وسچ رک ادنر یک رطػ ڑبھ ایگ
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رفینش ںیم اہنیئ اس امعرت ںیم ومعمؽ ےک اطمقب ولگ ادرھ ادرھ رھکبے 

وہےئ ےھت ۔ فـ ونہز مدؾ ڑباھات راہ ۔ وھتڑی دری دعب فـ ٹفل ںیم ڑھکا اھت ، دفرسی 

دہاری ںیم ےتلچ وہےئ فـ داںیئ رطػ ڑما افر زنمؽ رپ ٹفل ریک وت فـ ابرہ آایگ ۔ را

اکی رمکے اک درفازـ وھکال ۔ اے یس یک ڈنھٹک ےن اس اک اابقتسؽ ایک ۔ فـ آ ے 

 ۔ ڑباھ

اکی اگنہ وپرے رمکے رپ ڈایل وج درالص ابٹکس ابؽ ےنلیھک یک ہگج یھت ۔ رظن 

وپرے رمکے ےس وہرک وکےن ںیم زپی وٹرکی رپ زپی سج ںیم ابؽ رےھک ےھت ۔ 

 ۔ فـ اس وٹرکی یک رطػ ڑباھ

وکٹ ااتر رک وٹرکی ےک انکرے رپ اکٹلای ، رشٹ ےک افرپی دف نٹب وھکےل ، فک 

ومڑے افر کھج رک ابؽ ااھٹیئ ۔ اہھت ےک زفر ےس اس ےن ابؽ وک الؽ افر ےلین 

ل ولفر ( رفش رپ امرا ، ابؽ رفش ےس ارکا رک افرپ وک ایھٹ ۔ اس ےن 
 ٹ 
من

رگن ےک ) 
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ےنم یگل اس  ٹی رپ  اکنیھ سج ےس ابؽ زگر رک فاسپ ےچین آیئ ۔ فـ ابؽ وک ۔ ا رک اس

 ۔ یہی  لم دفابرہ درہاراہ اھت

 

افر بج اہمترا ہصغ مت رپ احفی وہےن ےگل وت وخد وک وغشمؽ رکےن اک اہبہن ڈوھڈنف  ”

رظنم دبؽ راہ اھت ، ریتہ اسپ  ایعد ےن ےصغ ےس وٹرکی وک الت امری یھت ، وٹرکی “ ۔ 

ابؽ رفش رپ رھکب ےئگ ےھت ۔ احرث ےن کھج رک اکی ابؽ ااھٹیئ افر اس ںیم رےھک 

اہمتری رصمفتیف ںیہمت اس ابت وک وسےنچ ےس رفےک یگ وج ” ےک اسےنم یک ۔ 

ایعد ےن اؿ ےک “ ںیہمت ہصغ دال ریہ ےہ ، اہمترا دامغ رپوکسؿ وہےن ےگل ںو ۔ 

رث ےس ابؽ ےنیل یک اہھت ےس ابؽ ےل رک رفش رپ امری یھت ۔ وھتڑی دری دعب فـ اح

 ۔ وگتدف ںیم اھت
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فـ ابؽ وک دفونں اہوھتں ںیم ےئل اکلہ اس االھچ اھت ، ابؽ  ٹی ےس زگر رک فاسپ اس ےک 

 ۔ اہھت ںیم آیئ

 “ ! ۔ داین اجیتن ےہ ںیم احرث آیدنی اک اٹیب وہں ”

 “ ! ۔ ا؟  ےن اہک اھت بج آپ آاجںیئ  ے وت مہ اےلیک ںیہن وہےگن ”

 

ؽ  ٹی ےس زگر رک اس ےک اہھت ںیم آیئ ، اس ےن وپری وقت ےس اکی ابر رھپ اب

 ابؽ رفش رپ امری رھپ اےس ۔ ا رک اکلہ اس االھچ ، ایسـ اجرگز ںیم ر دی اپؤں افرپ وک اےھٹ

 ۔

 

 ۔ آپ اک اٹیب ایس دؿ رمایگ اھت بج آپ اےس رتسب رمگ رپ رمات وھچڑ یئگ ںیھت ”

“ 

آپ اک اعدی ںیہن راہیلچ اجںیئ فاسپ ا؟  ، آپ اک اعدی اب  ”  “ ۔ 
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 ۔ فـ ابؽ وک ۔ اےن یک وگتدف ںیم اینپ ہگج دبؽ راہ اھت

 

 “ ۔ ےھجم ادیم ےہ آپ رضفر آںیئ  ے ”

 بج کت مت رپوکسؿ ںیہن وہاجےت بت کت وخد وک وکیئ وز  ہلصیف ےنیل ےس رفوک ”

 “ ۔

 “ ۔ ےھجم ادیم ےہ آپ رضفر آںیئ  ے ”

 زگری افر رفش رپ رگی ۔ فـ دیساھ ڑھکا ابؽ اس ےک اہھت ںیم آیئ ، رھپ  ٹی ےس

 ۔ وہا ۔ رہگی اسسن یل رھپ ابؽ ااھٹےن ےک ےئل آ ے ڑباھ

 

 “ ۔۔ مت تہب ڑبے وہےئگ وہ ”

اید روھک مت ےنتج وز  ڑبے وہاجؤ اےنپ دامغ وک رپوکسؿ رےنھک اک رطہقی وخد وک  ”

 “ ! ۔ وغشمؽ رانھک یہ وہںو رٹسم آیدنی
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یتن ںیھت ہک ںیم زدنہ وہں وت ولٹ رک ویکں ںیہن آںیئ ؟ ںیم آپ یک ارگ آپ اج ”

دجایئ ںیم اتلج راہ افر اب بج ںیم لج رک راھک وہاکچ وہں وت آپ اس راھک وک ےنٹیمس 

ابؽ اکی ابر رھپ  ٹی ےس زگر رک رفش ےس ارکایئ یھت ۔ فـ بل “ آیئ ںیہ ا؟  ؟ 

الھچ رک  ٹی ےس زگار رک وفرا اےس داوتنں ںیم دابےئ آ ے ڑباھ ، ابؽ ااھٹیئ افر 

 ۔ ۔ اا ۔ یہی  لم اس ےن ابر ابر درہاای

 

 “ ۔ اشدی مت ریمے اب کت ہن آےن یک فہج ھجمس وکس ”

فـ رک ایگ ۔ اہھت ںیم ۔ ای ابؽ وٹرکی “ ےھجم ادیم ےہ آپ رضفر آںیئ  ے ۔  ”

انپ وکٹ ںیم ڈاؽ دی ۔ امےھت رپ یتکمچ ےنیسپ یک یھنن وبدنفں ےس ےبربخ کھج رک ا

ااھٹای افر ابزف ںیم ڈاال رھپ ابرہ یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ رمکے ےس لکن رک فـ ٹفل ےک 

ذرےعی ےچین آای افر انب یسک وک دےھکی ابرہ یک رطػ ڑباھ ۔ ارد رگد وموجد ولوگں ےن 
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ڑم رک اےس داھکی وج ینتج اخومیش ےس اہیں آای اھت اینت یہ اخومیش ےس فاسپ اجراہ 

وک اینپ راہ رپ اکٹےئ فـ امعرت ےس لکن ایگ ۔ ڑسک انکرے ےتلچ اھت ۔ یلین آوھکنں 

 ۔ وہےئ فـ اب رپوکسؿ دامغ ےس آ ے یک الپگنن رکراہ اھت

اےس یف ااحلؽ رھگ اجےن اک راہتس ڈوھڈن؟  اھت ۔ وکٹ یک بیج ےس ومابلئ اکنؽ رک اس 

 ۔ ےن یسک اک ربمن المای رھپ ومابلئ اکؿ ےس اگلای

 

دیجنسیگ “ ےک ٹیگ رپ ڑھکا وہں ، ینتج دلجی وہےکس آاجؤ ۔ ںیم اینپ ویوینریٹس  ”

ےس ہہک رک اس ےن اقملب یک ابت ےنس انب وفؿ دنب رکدای ۔ رھپ وکٹ نہپ رک فـ 

ڑسک انکرے ےنلچ اگل ۔ اس ابر مدومں یک راتفر زیت یھت اےس دلج از دلج ویوینریٹس 

 ۔۔۔ کت انچنہپ اھت

 

_________________________:- 
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ڈراویئگن رکےت اہدی ےن تخس رظنفں “ مت اتب؟  اچوہ  ے ہک اہکں ےھت مت ؟ ایک  ”

مت ےس وپھچ ” ےس رفٹن ٹیس رپ ےھٹیب ایعد وک دےتھکی وہےئ وپاھچ ، فـ اخومش راہ ۔ 

اس ابر اس یک آفاز زیت وہیئ یھت“ راہ وہں ںیم ۔   ۔ 

 

رٹیبی ڈڈی وہیئگ ےھجم اکی رپفرسیف ےک اکؾ ےس اؿ ےک اسھت اج؟  زپا ، ومابلئ یک  ”

اس ےن دیجنسیگ ےس “ یھت ۔ ںوڑی ںیم اینپ آسف وھچڑ ایگ اھت یھبت ںیہمت البای ۔ 

 ۔ وجاب دای

 

اس ےن وجااب رس وک شبنج دی ۔ فـ اسال “ ہی اہمترے وپرے دؿ یک رفداد ےہ ؟  ”

وھجٹ وبؽ راہ اھت رگم فـ اےس اتب وز  ںیہن اتکس اھت ہک فـ اجاتن ےہ ہک فـ وھجٹ وبؽ 

اہ اھتر  !! ۔۔۔۔ 
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 “ ؟ اب ”

 

اس ےن رس ٹیس یک تشپ رپ اکٹ ےک آںیھکن ومدن “ اب سب ےھجم رھگ وھچڑ دف ۔  ”

 ۔ ںیل ۔ اہدی ےن اکی رظن اےس داھکی

 

مدرے وتفق ےک دعب اس ےن اتبای“ لمحم رپاشیؿ ےہ تہب ۔  ”  ۔ 

 

وتہج  آںیھکن ونہز دنب ںیھت ۔ اہدی ےن رہگی اسسن ےل رک اینپ“ اجاتن وہں ۔  ”

 ۔ ڑسک رپ رموکز رک یل
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وھتڑی دری دعب فـ رھگ چنہپ ےکچ ےھت ۔ الفجن ںیم دالخ وہےت یہ اس یک رظن وصےف 

رپ یھٹیب لمحم رپ یکٹ وج وصےف یک تشپ رپ رس اکٹےئ وسیئ وہیئ یھت ۔ فـ فںیہ ڑھکا 

 ۔ وھتڑی دری اےس داتھکی راہ رھپ آ ے ڑباھ

 

ـ وج یچک دنین ںیم یھت  اس ےک اسےنم ڑھکے وہ رک اےس“ لمحم ۔  ” آفاز دی ۔ ف

 ۔ اس یک آفاز رپ وفرا اھٹ یھٹیب

 

فـ اھٹ رک اس ےس ٹپل یئگ یھت ۔ افےلص رپ ڑھکا اہدی اس ےک رہچے وک “ آیب ۔  ”

 ۔۔ زپےنھ یک وکشش ںیم اھت وج ےباترث اھت ےسیج ھچک وہا یہ ہن وہ

 

 “ ؟ اہکں ےھت آپ ”
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اؽ اک وجاب دےنی ےک اجبےئ اس ےن اس ےک وس“ وسری ںیہمت رپاشیؿ ایک ۔  ”

 ۔ ذعمرت یک ۔ لمحم ےن رک رک اےس داھکی

 

 “ ؟ رپاشیؿ ںیہ ”

 

 “ ۔ کھت ایگ وہں ، وس؟  اچاتہ وہں ”

 

لمحم ےک وساؽ رپ اےس اید آای اھت حبص ےک ؟ ےتش دعب اس ےن ھچک “ اھک؟  الفں ؟  ”

 ۔ ںیہن اھکای اھت افر اب اید آےن رپ اےس وھبک وسحمس وہیئ یھت
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فـ اکی رظن اےس داتھکی نچک یک رطػ ڑباھ ، رفجی ےس اپین یک وبلت “ ںیہن ۔  ”

اکنیل ، اپین الگس ںیم اڈنالی رھپ فںیہ ڑھکے ڑھکے اپین اک الگس وبلں ےس اگلای ۔ اپین 

 ۔ یپ رک الگس افر وبلت فلیش رپ وھچڑ رک فـ ابرہ آای

 

 ڑیسویھں یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ اےس اتدیک رکات فـ اےس دےھکی انب“ وس اجف لمحم ۔  ”

لمحم ریحت ےس آںیھکن الیھپےئ اےس د ھک ریہ یھت ، وھتڑی دری دعب اس ےک 

 ےس کلپ یکپھج

 

 

 

 

 ۔ رمکے اک درفازـ دنب وہےن یک آفاز رپ اس ےن ےبي

 

اہدی ےن اےس یلست دی“ فـ وھتڑا رپاشیؿ ےہ لمحم ، حبص کت کیھٹ وہاجےئ ںو ۔  ”  

 ۔

 

اس ےک ریحت ےس وپےنھچ رپ اہدی ےن رس الہدای“ یب ےھت ؟ اھبیئ ہی ۔۔۔۔ ہی آ ”  ۔ 



Novelnagri 1724 

 

اہدی یک ابت رپ فـ “ اہں ہی اہمترا آیب یہ اھت لمحم ۔۔۔۔ فـ فایعق کھت اکچ ےہ ۔  ”

اخومیش ےس اےس دیتھکی ریہ یھت ۔ رات رہ زگرےت ےحمل ےک اسھت رہگی وہریہ 

 !! ۔ یھت ، زمدی اترکی ۔۔۔ زمدی ایسـ

 

_________________________:- 

 

اےلگ دؿ رھگ ںیم الخػ ومعمؽ بیجع یس اخومیش یھت ، لمحم ؟ ہتش زیم رپ اگل ریہ 

یھت ۔ اہدی ویوینریٹس ےک ےئل ایتر وہراہ اھت ، ا؟ فہی نچک ںیم یھت ہكبج ایعد اےنپ 

رمکے ےس یہ ںیہن الکن اھت ۔ اخومیش ےس بس یک اکرفاایئں دےتھکی احرث ےس راہ ہن 

 ۔ ایگ وت وپھچ ےھٹیب
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لمحم ےن رظن ااھٹ رک اںیہن داھکی رھپ رس وک یکلہ یس شبنج “ فـ ؟ القئ آای اھت رات ؟  ”

اہکں ےہ” دی ۔ یھبت اےنپ رمکے ےس اہدی وز  لکن آای ۔   “ ؟ 

 

وجاب اہدی ےن دای اھت ۔ فـ ھجمس رک رس الہےئگ ۔ لمحم رکیس “ اےنپ رمکے ںیم ۔  ”

 ۔ چنیھک رک ؟ ےتش ےک ےئل یھٹیب یئگ

 

اہدی یک آفاز رپ ا؟ فہی “ ا؟ فہی آاجؤ دلجی رھپ ویین ےک ےئل دری وہاجےئ یگ ۔  ”

 ۔ تلجع ںیم ابرہ آیئ افر رکیس چنیھک رک اہدی ےک ربارب ںیم ھٹیب یئگ

 

اس یک ابت رپ بس ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ اہدی ےن یفن “ ایعد ںیہن آای ؟  ”

رظن ڈاگننئ رفؾ ےک درفازے رپ زپی  ںیم رس الہدای ۔ وھتڑی دری دعب یہ لمحم یک
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اہجں ےس فـ ادنر آراہ اھت ۔ رسیئم وکٹ ٹنیپ ںیم وبلمس کن کس اس ایتر فـ اس 

 ۔ ےک رقبی آرک ڑھکا وہا ، فـ اےس د ھک رک رکسمادی

 

لمحم ےک وساؽ رپ بس ےن رس ااھٹ رک ایعد وک داھکی “ تعیبط یسیک ےہ آپ یک ؟  ”

راہ اھت وج کھج رک اس ےک رس رپ وبہس دے  ۔ 

 

ر  رظنادناز ایک“ لمحم یسیک ےہ ؟  ”
س
ی ک

اس ےک وساؽ وک   ۔ 

 

 “ ۔ ںیم کیھٹ ، آںیئ ؟ ہتش رکںی ”
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م چس ںیم وھبک ںیہن ےہ ۔  ”
 
ج
ی 

اس ےک وجاب رپ فـ امویس وہیئ ۔ ایعد ےن اکی “ 

ا  اس 

 

 ٹ
رظن اس ےک ارتےت رہچے وک داھکی رھپ رظن اس یک اخیل ٹیلپ رپ زپی ، فـ ي قن

ںیم یھت ۔ فـ رہگی اسسن اتیل اس ےک ربارب ںیم رکیس چنیھک رک ھٹیب ایگ ےک ااظتنر  ۔ 

 

اس یک ٹیلپ ںیم رپااھٹ ر ےتھ وہےئ ایعد ےن رکسما رک اہک ۔ “ ولچ رشفع رکف ۔  ”

بس یھبک لمحم ےک رہچے رپ آیئ وخیش یک رقم وک د ھک رےہ ےھت یھبک اےنپ ےئل 

 ۔ اچےئ انبےت ایعد وک

 

وھچڑ دفں ںو ، آیدنی اصبح آپ یک ںوڑی ںیم ےل رک اجؤں  لمحم وک اکجل ںیم ”

ںو آپ اعدؽ ےس ہہک رک ریمی ںوڑی وگنما ںیل ۔ ا؟ فہی ایک مت رعفـ ےس اہیں آےن 

فـ اب وساہیل رظنفں ےس ا؟ فہی وک د ھک راہ اھت ۔ ا؟ فہی ےن رس الہدای “ اک ہہک یتكس وہ ؟ 

ایگ۔ فـ تبثم وجاب ےنلم رپ اچےئ اک پک وبلں ےس اگل  ۔ 
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؟ ہتش رک ےک لمحم وک ںوڑی یک اچیب ۔ اا رک فـ احرث ےک رمکے ںیم آای ۔ فـ ڈیب رپ 

 ۔ ےھٹیب ایس ےک ااظتنر ںیم ےھت

 

اوہنں ےن اانپ دخہش اظرہ ایک“ ےھجم اگل مت رھگ ںیہن آف  ے ۔  ”  ۔ 

 

آؿ ڑھکا وہا ۔ احرث رہگی اسسن ےل  فـ اؿ ےک اسےنم“ ےھجم وز  یہی اگل اھت ۔  ”

 ۔ رک ڈیب ےس اےھٹ

 

ںیہن اجاتن مت ےن ایک ہلصیف ایک ےہ رگم سب اانت وہکں ںو ہک اہمترے رہ ےلصیف اک ارث  ”

رصػ اہمتری زدنیگ رپ یہ ںیہن لمحم یک زدنیگ رپ وز  وہںو ، ایس ےئل وسچ ھجمس رک 

فـ دیجنسیگ ےس اںیہن داتھکی راہ“ مدؾ ااھٹ؟  ۔   ۔ 
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 “ ؟ ایک د ھک رےہ وہ ”

 

 “  ؟ اےنت رپوکسؿ ےسیک ںیہ آپ ”

 

فـ اکلہ اس رکسماےئ“ ویکہکن ےھجم مت رپ اامتعد ےہ ۔  ”  ۔ 

 

احرث دنچ ےحمل اےس دےتھکی “ ہی اامتعد بت وز  اقمئ راتہ بج ںیم رھگ ہن آات ؟  ”

 ۔ رےہ

 

 “ ؟ ایک اجانن اچہ رےہ وہ ”

 

اجیتچن اگنںیہ احرث رپ ںوڑںی“ ؟  ارگ ںیم ا؟  ےک اپس الچ اجؤں وت ”  ۔ 
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فـ زیمخ اس “ اس رھگ ےک درفازے ہشیمہ اہمترے ےئل ےلھک رںیہ  ے ۔  ”

 ۔ رکسماےئ ےھت

 

 “ ؟ افر ارگ لمحم ےک اسھت  ںیہ روہں وت ”

 

فـ لھک رک رکسماےئ ےھت ، ایعد دنچ ےحمل اںیہن داتھکی راہ“ ومٹس فمکلی ۔  ”  ۔ 

 

ویتشکں ےک اسمرف ںیہن انب؟  اچےئہ اھت آیدنی اصبح ۔۔ آپ وک اےنپ وچبں وک دف  ”

دیجنسیگ ےس اتہک فـ ےبمل ےبمل ڈگ رھبات ابرہ الچ ایگ ۔ احرث رھتپیلی “ یھبک ںیہن ! 

 ۔ رظنفں ےس اس راہ وک د ھک رےہ ےھت اہجں ےس اوز  فہ ایگ اھت

 ۔۔۔ اجےن ویکں اںیہن اگل اھت ہک اؿ یک رمع رھب یک رایتض اضعئ وہےن اجریہ ےہ
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_________________________:- 

 

اشؾ وک ویوینریٹس ےس آےن ےک دعب اےس اانپ مسج اتپت وسحمس وہراہ اھت ، رس ںیم 

وہےت درد یک دشت وز  ڑبھ ریہ یھت ۔ یسک وک ھچک ےہک انب فـ اےنپ رمکے یک الچ ایگ 

لک کت اھت ۔ لمحم ، اہدی ، ا؟ فہی بس ےک ےئل اس اک ہی رفہی این اھت ، احرث وج 

ـ ا؟ فہی ےک البےن رپ رصع ےک فتق  رپوکسؿ ےھت آج فـ وز  رپاشیؿ ےھت ۔ رعف

 ۔  ںیہ آیئگ یھت افر اب فـ نچک ںیم لمحم افر ا؟ فہی ےک اسھت ڑھکی یھت

 

فـ ڈیب رپ اھٹیب وجوتں ےک ےمست وھکؽ راہ اھت بج ؟ ک ںیم اخرش یس وسحمس وہیئ ۔ 

 آوھکنں ےک اسےنم یک وت اس رپ اس ےن اتشگن اہشدت ےس ؟ ک وک وھچ رک ایلگن

وخؿ یک یھنن وبدنںی کمچ ریہ ںیھت ۔ اس ےن ےبزاری ےس رس اکٹھج رھپ کھج رک 
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وجوتں ےک ومستں وھکےنل اگل ۔ ؟ ک ےس اتلکن وخؿ  رطقہ رطقہ نب رک د امرلب رپ 

 ۔ رگراہ اھت

 

اپین اک الگس  رعفـ یک آفاز رپ اس ےن وچکن رک رس ااھٹای ۔ فـ وج“ االسلؾ مکیلع ۔  ”

 ۔ ےئل ادنر آریہ یھت اس ےک ؟ ک ےس ےتہب وخؿ وک د ھک رک افاسؿ اطخ وہےئ

 

الگس اسڈیئ رپ رھک رک فـ زیتی ےس اس یک رطػ ڑبیھ ۔ “ اعدی ہی ایک وہا ےہ ؟  ”

و یک التش ںیم اگنںیہ دفڑاںیئ ، فـ اس یک رظنفں اک وہفمؾ ھجمس رک اسڈیئ 

ن
 

ایعد ےن ٹ

و ااھٹ رک 

ن
 

و اےس ۔ اا رک رکفت رھبی رظنفں لبیٹ ےس ٹ

ن
 

ونٹھگں ےک لب ےچین یھٹیب ۔ ٹ

و ؟ ک رپ رھک رک رظنںی اکھجےئ اھٹیب اھت

ن
 

 ۔ ےس اےس دےنھکی یگل وج ٹ

 

 “ ؟ ایک وہا ےہ ہی ”
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اس ےک ریغ دیجنسـ وجاب رپ رعفـ ےک امےھت رپ “ ھچک ںیہن ۔۔۔ سب اےسی یہ ۔  ”

 ۔ لب ومندار وہےئ

 

اےس وھگرےت وہےئ اس ےن “  افر ھچک ںیہن ےہ ہی ؟ ؟ ک ےس وخؿ لکن راہ ےہ ”

 ۔ زیت آفاز ںیم اہک ۔ ایعد ےن رظن ااھٹ رک اےس داھکی

 

 “ !! ۔۔۔ رعفـ ھچک ںیہن وہا ”

 

داںیئ اہھت یک تشپ “ اہمتری آںیھکن الؽ وہریہ ںیہ اعدی ، اخبر وت ںیہن ےہ ؟  ”

اٹہای ۔ ےبینیقی ےس اےس داھکی اس یک اشیپین رپ ریھک افر رکٹن اھک رک وفرا اانپ اہھت 
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فـ اےنھٹ یگل “ اانت زیت اخبر ، ںیم اہدی اھبیئ وک البیت وہں ۔ ” وج اب رظنںی رچا راہ اھت ۔ 

 ۔ یھت بج ایعد ےن اس اک اہھت ۔ ا رک اےس رفاک

 

دیجنسیگ ےس اےس داھکی“ ھچک ےنہک دف یگ ےھجم ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔۔۔ نکیل آپ اک اخبر ”

 

فـ وھتڑی دری اےس دیتھکی ریہ “ وز  ےلہپ ابت ونس ریمی ۔  د ھک ںیل  ے اےس ”

ےلہپ آپ ںیھٹیب ںیم دفایئ ےل آفں رھپ ” رھپ مدرے وتفق ےک دعب وگای وہیئ ۔ 

ایعد ےن ےب یسب ےس اےس داھکی“ ابت رکںی  ے ۔   ۔ 
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اس یک آفاز ےس یگفخ کلھج ریہ یھت ، فـ “ لمحم ای اہدی وک ھچک تم اتب؟  ۔  ”

 ۔  دیتھکی ریہ رھپ زیتی ےس ابرہ یک رطػ ڑبیھذتذبب ےس اےس

  اھت ۔ 

 

 
ر رٹ افڑےھ ڈیب رپ ل

مف
ک

ا؟ فہی ےس دفایئ ےل رک بج فہ فاسپ افرپ آیئ وت فـ 

اےس د ھک رک اھٹ اھٹیب ۔ رعفـ ےن اخومیش ےس اپین اک الگس افر وگیل اےس ۔ اایئ ےسج 

ـ اکی یہ وھگٹن ںیم اھپکن ایگ ۔ الگس اےس ۔ اا رک فـ ڈیب  رکافؿ یک تشپ ےس ف

 ۔ کیٹ اگل رک اھٹیب

 

 “ ۔۔۔۔۔ فـ ںیم ”

 

ایعد ےن اس یک ابت اکےتٹ وہےئ دیجنسیگ ےس اہک ۔ فـ “ وھٹیب ادرھ پچ اچپ ۔  ”

 ۔ ذتمذبب یس ڈیب ےک وکےن رپ کٹ رک ھٹیب یئگ

 



Novelnagri 1736 

 “ ؟ ںیہمت ریما فدعـ اید ےہ ”

 

رےن رپ بل اس ےن زیتی ےس وپاھچ رھپ ایعد ےک وھگ“ آپ رپاشیؿ ںیہ ؟  ”

 ۔ داوتنں ںیم دابےئ رس الہدای

 

اس ےن رک رک رعفـ وک داھکی رھپ مدرے وتفق “ ےھجم مت ےس ھچک وپانھچ ےہ ۔  ”

مت دؽ یک یتنس وہ ای دامغ یک” ےک دعب وگای وہا ۔   “ ؟ 

 

وصعمتیم ےس کلپ یکپھج“ دؽ یک ۔۔  ”  ۔ 

 

 افر رھپ فاسپ آاجےئ وت ایک رعفـ ارگ یھبک اہمترا وکیئ اانپ ںیہمت وھچڑ رک الچ اجےئ ”

 “ ؟ مت اےس وبقؽ رکف یگ
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آپ وز  وت ےئگ ےھت ، رھپ فاسپ آےئگ ۔ دںیھکی اوز  آپ ےک اسھت یھٹیب وہں ۔  ”

فـ اس ےک وجاب رپ اےس داتھکی راہ رھپ ھچک ےنہک ےک ےئل بل وھکےل“   ۔ 

 

رث ارگ اہمترے اس اےنپ ےک فاسپ آےن ےس اہمترے یہ یسک اےنپ یک زدنیگ ا ”

فـ اب اجیتچن رظنفں ےس اےس د ھک راہ اھت“ ادناز وہ وت ؟   ۔ 

 

 “ ؟ آپ اےنپ اس اےنپ ےس تبحم رکےت ںیہ اعدی ”

 

 “ !! ۔۔ تہب ”

 

 “ ؟ افر وج فاسپ آای ےہ اس ےس وز  ”
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 “ ۔۔۔ اہں ”

 

 “ ؟ دفونں اک انلم رتہب ےہ ”

 

 “ ۔۔۔۔ اشدی ”

 

رکسمایئ ۔ اتپ ےہ اعدی آپ ےسیج فـ “ وت اس آےن فاےل وک وخش آدمدی ںیہک ۔  ”

وک تہب زایدہ فیلکت ےس اچبےن ےک ےئل وج راہتس ڈوھڈنےت “ اونپں ” ولگ اےنپ 

ںیہ فـ وز  فیلکت دـ وہات ےہ رگم تہب مک ۔۔ اعدی ۔۔۔۔ وج ےلچ اجںیئ اؿ ےک 

فـ دنچ ےحمل یکٹکٹ ابدنےھ اےس “ فاسپ آےن رپ اںیہن وخش آدمدی انہک اچےئہ ۔۔ 



Novelnagri 1739 

۔ فـ وجاب یک رظتنم ریہ رگم بج ااظتنر ڑباھ وت اموحؽ اکلہ اکلھپ رکےن ےک داتھکی راہ 

 ۔ ےئل رشارت ےس رکسمایئ

 

فـ رکسمادای اھت“ آپ یک دنلؿ فایل ویبایں وت ںیہن آرںیہ ؟  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ارگ فـ چس ںیم آںیئگ وت ”

 

ں آپ وت ومٹس فمکلی ۔۔ ںیہ وت فـ آپ یک ویبایں یہ ؟ ں ، اانت وت رکیہ یتكس وہ ”

اس ےک وبلں رپ یتلچم رکسماٹہ رہگی وہیئ“ ےک ےئل ۔   ۔ 

 

ااجزت “ اب ارگ آپ اک ہی وساؽ وجاب فاال نشیس متخ وہایگ وہ وت ںیم اجؤں ؟  ”

 ۔ بلط رظنفں ےس اس ےن ایعد وک داھکی
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فـ رکسماےت وہےئ اھٹ ڑھکی وہیئ رھپ اسڈیئ لبیٹ رپ راھک “ اہں ےلھب ۔۔۔۔  ”

ےک ےئل ڑمیالگس ااھٹ رک اجےن   ۔ 

 

 م اریویر ) ”بقع ےس آیت آفاز رپ اس ےن ڑم رک ایعد وک داھکی ۔ “ رعفـ ۔۔  ”

قلی

ل راہ ےہ ( ۔ 
 ھگ
ی

اس ےن وھکےئ وھکےئ ےس ادناز ںیم رسوگیش یک یھت “ ریما دؽ 

 ۔ ۔ رعفـ ےن یکٹکٹ ابدنےھ اےس داھکی اھت

ے  یتگ ےہ وت دشدی الیسب آےت

 

 ھگلن
ی

ںیہ وج بس  وطلی رسدویں ےک دعب بج ربػ 

اہب ےل اجےت ںیہ ، اب بج اےس اگل اھت ہک بس کیھٹ وہےن اگل ےہ وت اکی ابر رھپ 

دشدی وطافونں یک نشیپ وگیئ رکدی یئگ یھت ۔  فـ زیتی ےس دنکےتک وک اھبنسےتل 

وہےئ زیت زیت مدؾ ااھٹیت ابرہ لکن یئگ ۔ ےھچیپ فـ اب رہگی اسسن ےتیل وہےئ رس ڈیب 

 ۔۔۔  آںیھکن ومدن ایگ اھترکافؿ یک تشپ رپ اکٹ رک
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ل ریہ یھت
 ھگ
ی

 ۔۔۔ ربوسں ےس یمج ربػ 

 ۔۔۔ رہتف رہتف ، دریھے دریھے

 

_________________________:- 

 

رفنش آامسؿ رپ رسیئم ابدؽ تسس رفی ےس ریت رےہ ےھت ، یکلہ یکلہ ڈنھٹی وہا 

رک رک رک اںیہن السیم شیپ رکریہ یھت ۔ ایسـ ومہار ڑسک ےک انکرے وموجد 

اس ااپرٹنمٹ ےک درفازے ےک ربارب ںیم دویار ںیم بسن یٹنھگ رپ یسک ےن اہھت 

راھک ، وھتڑی دری دعب درفازـ الھک ۔ درفازے ںیم ڑھکے ابعد ےن وخش وگار 

 ۔ ریحت ےس ایعد وک داھکی وج ااجزت بلط رظنفں ےس اےس د ھک راہ اھت
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ٹ لڈ زن آیب ۔  ”
سگ
س ےک ابؽ ریھکبات ادنر فـ رکسماےت وہےئ ےھچیپ اٹہ ۔ ایعد ا“ وہ

 ۔ دالخ وہا

 

ابعد یک آفاز رپ نچک ےس اہقین رقتةی دفڑیت وہیئ آیئ ںیھت ۔ “ ا؟  آیب آےئ ںیہ ۔  ”

اےس د ھک رک ےباایتخر اس یک رطػ ڑبںیھ رھپ اس ےک رہچے رپ فیہ اتیبنج 

د ھک رک امویس وہرک فںیہ رک ںیئگ ۔ فـ دنچ ےحمل اؿ یک آوھکنں ںیم آیت یمن وک 

 ۔  راہ رھپ وگای وہاداتھکی

 

اہقین ےن رظن ااھٹ رک اےس داھکی ، “ ےھجم بس ھچک رشفع ےس اننس ےہ ا؟  ۔۔۔ !!  ”

 ۔ آوھکنں ےس دف آرگ  وکلپں یک ابڑ وتڑےت راسخرفں رپ ہہب ےئگ

وھتڑی دری دعب فـ وصےف رپ اھٹیب اسےنم یھٹیب اہقین وک د ھک راہ اھت وج ابت رشفع 

ڈن ریہ ںیھترکےن ےک ےئل اافلظ ڈوھ  ۔۔ 
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بج اافلظ ںیہن ےلم وت فـ وپھچ ںیھٹیب ۔ فـ دفونں اہھت ابمہ الم “ مت ایک اجےتن وہ ؟  ”

 ۔ رک اینہکں ونٹھگں رپ راتھک آ ے وہا

 

ںیم رصػ اانت اجاتن وہں ہک آپ ےک اھبیئ ےن آیدنی اصبح وک اینپ امں اک  ”

افر رھپ دنچ دؿ دعب بج ںیم  اقلت رقار دای اھت ، ےصغ ںیم فـ آپ وک رھگ ےس ےل ےئگ

اس ےن فہفق ایل افر ایس فےفق ےک دفراؿ “ ااتپسؽ ںیم اھت وت آپ وک الطؼ وہیئگ ۔ 

 ۔ اہقین وبؽ اںیھٹ

اہقین ےک ےنہک رپ اس ےن “ ےھجم اہمترے اباب ےن الطؼ ںیہن دی یھت اعدی ۔  ”

“  ۔ ںیم ےن ۔۔ ںیم ےن اہمترے اباب ےس علخ یل یھت” ریحت ےس اںیہن داھکی ۔ 

اےس اگل اھت یسک ےن اس ےک رس رپ ریحت اک اہپڑ وتڑ دای وہ ۔ فـ رھتپیلی اگنوہں ےس 

یکٹکٹ ابدنےھ اںیہن د ھک راہ اھت وج اےنپ آرگ  اصػ رکریہ ںیھت ۔ یلین آںیھکن ےب 
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ینیقی ےس یلیھپ ںیھت ، اس ےن ھچک ےنہک یک وکشش یک رگم اافلظ وبلں رپ دؾ وتڑ ےئگ ۔ 

ـ رھتپیلی اگنوہں ےس د امرلب وک ےنکت اگلرظنںی اکھج رک ف  ۔ 

ـ یہی اتھجمس راہ اھت ہک اس ےک ابپ ےن اس یک امں وک الطؼ دی یھت افر اس  اسولں ف

 ۔۔۔ ابت اک وکشـ وز  فـ اےنپ ابپ ےس رک آای اھت رگم

 ۔۔ مدرت ےن وت ابزی یہ ٹلپ دی یھت

رشفاعت اس یک امں یک اجبن فـ رحمؾ رہتش اس یک امں ےن متخ رک؟  اچاہ اھت ۔۔۔ 

 ؟ ےس وہیئ یھت رگم ویکں

افر ہی فـ وساؽ اھت سج ےک وجاب ےس فـ آج کت اتچب آراہ اھت رگم آج اس ےن 

تقیقح اک اسانم رکےن اک ہلصیف رکایل اھت ۔ اس ےن یکھج رظنںی ااھٹںیئ افر اہقین وک 

 ۔ داھکی

 

 “ !! ۔۔۔۔ ںیم نس راہ وہں ”
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_________________________:- 

 

 

 

 “ ۔۔۔ ںیم نس راہ وہں ”

 

اہقین یک ابت چیب ںیم یہ رہ یئگ ، فـ وکشـ انکں رظنفں ےس “ اہمترے امومں ۔۔۔  ”

 ۔ اںیہن د ھک راہ اھت

 

اس ےن حیحصت یک ۔ اہقین ےن رس الہ دای“ آپ ےک اھبیئ ۔۔۔  ”  ۔ 
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اباب ےک  دیحر اھبیئ افر اہمترے اباب ےن زبسن اکی اسھت رشفع ایک اھت ، اہمترے ”

رئیشز زبسن ںیم اھبیئ یک ةسن زایدہ ےھت ، ہكبج اھبیئ افر اکی رسیتے دنبے ےک 

رئیشز اکی ےس ےھت ۔ زبسن ںیم اس رسیتے دنبے یک یسک یطلغ یک فہج ےس 

ینپمک وک اکیف اصقنؿ اچنہپ ، اینپ یطلغ اک ہبلم اھبیئ رپ ڈاؽ رک اس آدیم ےن اھبیئ ےک 

“ ابںیت ںیک ہک اھبیئ وک لیج اج؟  زپا ۔ اؿ دونں ۔۔۔  الخػ سیک رکدای افر ھچک ایسی

اوہنں ےن رک رک وساہیل رظنفں ےس ایعد وک داھکی وج اؿ اک وساؽ اتھجمس رظنںی 

 ۔ اکھج ایگ اھت

 

قلح ںیم آرگ فں اک وگال اس اےنکٹ اگل اھت ، الؽ “ لمحم ۔۔۔۔ لمحم ؟ ؾ ےہ ا؟  ۔  ”

ےھٹ ےس رڑگ رک آرگ فں وک اپھچات فـ اہقین وہیت آوھکنں وک اہشدت یک ایلگن افر اوگن

 ۔ یک رطػ وتمہج وہا
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فـ ومغمؾ یس رکسماٹہ وبلں رپ اجسےئ وپھچ ریہ ںیھت ، “ مت ےن راھک اھت ؟ ؾ ؟  ”

 ۔ اس ےن رس الہدای

 

اؿ دونں لمحم یک دیپاشئ ےک دؿ رقبی ےھت ۔ اھبیئ ےک لیج اجےن اک دصہم  ”

 ںیھت اہرٹ اکیٹ آای افر دف دؿ ااتپسؽ ایم ےس ربداتش ںیہن وہا ، دؽ یک رمہضی

آوھکنں ےس ےبرگن اپین لکن رک ںوؽ رپ “ ںیم رےنہ ےک دعب فںیہ دؾ وتڑ ںیئگ ۔ 

اباب دصےم ےک زری ارث اےنپ ارد رگد ےس ےبںوہن وہےئگ ےھت ۔ ” ڑلکھ ایگ ۔ 

ینپمک ںیم وج رسیتا رشکی اھت اس ےن اھبیئ وک لیج ےس اکنؽ رک اھبیئ ےک لیج اجےن 

اک وصقرفار اہمترے اباب وک رہھٹاای ۔۔۔ اھبیئ اک انہک اھت ہک ایم ۔۔۔ ایم اہمترے اباب یک 

اوہنں ےن رک رک رہگی اسسن یل رھپ ایعد “ فہج ےس اس داین ےس یلچ یئگ ںیہ ۔۔۔ 

 ۔ وک داھکی وج وہٹن ےچنیھب اینپ تسشن ےک ابلکل وکےن رپ اھٹیب اھت
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، اہمترے اباب ااتپسؽ ےل ےئگ ےھچیپ مت اس دؿ ریمی تعیبط رخاب وہیئگ یھت  ”

اےلیک رہ ےئگ ےھت ۔ ےھجم اید ےہ ڈارٹک ےن اہک اھت ہک ۔۔۔ لمحم افر ریمی اجؿ وک رطخہ 

ےہ ۔ اہمترے اباب وک تہب اہک اھت اہمترے اپس ےلچ اجںیئ رگم اںیہن اس فتق لمحم 

ں رھپ اخومش وہںیئگ ۔ ایعد ےن دیجنس“  افر ۔۔۔۔۔ 
 
ھكن
 
ج
 ھ
ج

یگ ےس فـ رںیک ، 

 ۔ اںیہن داھکی

 

فـ رھتپیلی “ آپ یک رکف یھت ، اب وز  ےہ ںیم نیقی ےس ہہک اتکس وہں ۔  ”

 ۔ رظنفں ےس اےس دیتھکی رںیہ رھپ رظنںی اکھجںیئ

 

 ارپلی یک حبص لمحم ےن اس داین ںیم آھکن وھکیل یھت ۔ اہمترے  ”
 
فـ ںیہن ےئگ ، كي

دای اھت ، اسری ںیفیلکت ، درد افر اباب ےک رہچے رپ وخیش یک رقم ےن ےھجم بس الھب 

۔۔ اشدی ںیم ےبربخ ریتہ ارگ ویفس اھبیئ اک وفؿ ہن آات ۔ دیحر اھبیئ وک لیج ےس راہ 



Novelnagri 1749 

رکدای ایگ اھت افر فـ اہمترے اباب یک التش ںیم ےھت ۔ نکمم اھت فـ رھگ چنہپ اجےت ۔ 

یھت ، نکیل  اہمترے اباب اےلیک اجےن ےگل ےھت رگم اہمتری فہج ےس ںیم دض رپ اڑ یئگ

احتل ایسی یھت ریمی ہک ڑھکا ںیہن وہا اجراہ اھت رگم ےتہک ںیہ ؟ ں افالد ےک ےئل امں 

ایعد یک رظن اؿ یک وگد ںیم “ ھچک وز  رک یتی ےہ ۔ ںیم وز  اھٹ ڑھکی وہیئ یھت ۔ 

 ۔ رےھک اؿ ےک اہھت رپ یکٹ وج آوھکنں ےس وہیت رباست یک زد ںیم آای وہا اھت

 

یھت اس دؿ ، مہ رھگ ےچنہپ افر ےھچیپ یہ اھبیئ وز  چنہپ ےئگ ۔ اؿ اک زیت ابرش وہیئ  ”

ہصغ مہ ہہس ےتیل رگم مت اےنپ اباب ےک اعمےلم ںیم اخےص ذجابیت اثتب وہےئ ۔ اھبیئ 

وک داکھ دای اھت مت ےن ۔۔ وھچےٹ ےس ےھت رگم اانت ہصغ اھت ںیہمت ہک اھبیئ ڑلڑھکا ےئگ 

“ اھبیئ ےن ٹلپ رک ںیہمت ڑپھت امرا اھت ۔ ” ۔۔ فـ ومغمؾ اس رکسمایئ ںیھت “ ےھت ۔ 

 ۔ ایعد وک اےنپ ںوؽ ےتپت وہےئ وسحمس وہےئ ےھت
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لمحم وک اہمتری وھپھپ وک ۔ اا رک ںیم آ ے آیئ یھت ، اھبیئ وک رفاک اؿ یک ںیتنم ںیک  ”

افر اؿ ۔۔۔ ےک اسھت ےنلچ رپ رایض وہیئگ ۔ مت ےس وپاھچ اھت ںیم ےن سک ےک اسھت 

 یک یھت ںیم ےن ہک مت اےنپ اباب اک ؟ ؾ ول ۔ ںیم اھبیئ ےک اسےئ ےس وز  روہ  ے ؟ داع

دفر رانھک اچیتہ یھت ںیہمت ۔ ریمی داع وبقؽ وہیئ مت ےن اےنپ اباب اک ؟ ؾ ایل ۔۔ ںیم 

آج وز  اہمترے اس ےلصیف رپ وخش وہں اعدی ۔۔ ںیم ںیہمت وساےئ تبحم ےک 

 ےک اسھت اسھت بس دے  ےتک ھچک ںیہن دے یتكس یھت اہمترے اباب ںیہمت تبحم

ایعد ےن زیمخ رظنفں ےس اںیہن داھکی“ ےھت افر اوہنں ےن دای وز  ےہ ۔۔   ۔ 

 

“ ںیم تبحم ےک اہسرے یہ زدنیگ زگار اتیل ا؟  ، آپ ےھجم آزام رک وت دںیتھکی ۔  ”

 ۔ ومغمؾ رظنفں ےس اںیہن دےتھکی وکشـ ایک ایگ

 

زدنیگ وک یج ںیہن اپےت اعدی مت تبحم ےک اہسرے زدنیگ زگار ےتیل رگم ”  “ !! ۔۔ 



Novelnagri 1751 

 

فـ رس کٹھج رک یخلت ےس رکسماای “ ایک افدئـ ؟ زدنیگ وت اب وز  زگار یہ راہ وہں ۔  ”

۔ اہقین دنچ اثےین اخیل اخیل رظنفں ےس اےس دیتھکی رںیہ رھپ مدرے وتفق ےک 

 ۔ دعب وگای وہںیئ

 

 یتلچک وہیئ آ ے مت ریمے ےھچیپ آےئ ےھت ، مت رگے ےھت ، بج فـ ںوڑی ںیہمت ”

ڑبیھ یھت وت ےھجم اگل اھت ںیم بس ھچک وھک یھٹیب وہں ۔ اھبیئ ےس پھچ رک ااتپسؽ آیئ 

اہھت ےس “ افر اہمترا فـ زمکفر فوجد ریمی داین ادنریھ رکایگ اھت ۔ اہمترا ہی اشنؿ ۔۔۔ 

اس فتق داھکی اھت ںیم ےن ۔ ” اس ےک امےھت رپ وموجد اشنؿ یک رطػ ااشرہ ایک ۔ 

 اہمترے اسھت وہیت فاہں ارگ ےھچیپ ےس اھبیئ ہن آےت ، فـ ےھجم ےل ےئگ افر ںیم

ے وہےئ وج آرخی اافلظ ںیم ےن ےنس ےھت فـ ڈارٹک ےک اہمتری ومت 

 

کلن

 

ي
ااتپسؽ ےس 
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ایعد ےن ربی رطح ےس بل داوتنں ےس وہ ےت وہےئ رگدؿ رپ “ ےک قلعتم ےھت ۔ 

 ۔ اہھت ریھپا اھت

 

، دصتقی ےک ےئل اکی المزہم وک اجیھب اھت ںیم ےن ایس ےن ےھجم نیقی ںیہن آای اھت  ”

اتبای مت زدنہ وہ ۔ ایس رات ںیم ےن ہلصیف ایک اھت ہک ںیہمت اس بس ےس تہب دفر 

 ؟ رانھک ےہ وخد ےس وز  ، ںیم ےسیک ںیہمت اھبیئ یک رفنت یک ٹنیھب ڑچےنھ دیتی

ی اُس دؿ ۔۔ ےھجم ںیم ےن علخ ےک ےئل سیک درج ایک ، اہمترے اباب رفےئ ےھت اعد

فـ رات ںیہن وھبیتل بج اوہنں ےن ریمے آ ے اہھت وجڑ رک اہک اھت ہک ہی ملظ ہن 

رکفں ںیم ۔ فدعہ ایک ھجم ےس ہک ںیہمت ، ےھجم افر لمحم وک تہب دفر ےل اجںیئ  ے 

رگم ےھجم ہی بس رصػ وخاب اگل اھت ۔ اہمتری احتل اینپ آوھکنں ےس دیھکی یھت 

ے اعدی اک زتانپ درد ےس رکال؟  ۔ اس رات اہمتری ںیخیچ فـ زمخ ، فـ وخؿ ۔۔ ریم

بس ےھجم ےبنیچ رکات اھت ۔ اہمترے اباب وک اخیل اہھت ولاٹ دای اھت ںیم ےن ۔۔ رگم اشدی 
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 ۔۔ بس ھچک دے رک ولاٹای اھت اںیہن ، اانپ اٹیب ، اینپ یٹیب بس یہ وت دے دای اھت اںیہن

“ 

راہ اھت فـ اب رس اکھج رک اےنپ آرگ فں وک رفک  ۔ 

 

علخ ےنیل ےک دعب دعت وپری وہیئ وت ںیم اھبیئ ےس ہہک رک اےنپ آابیئ ںوفں یلچ  ”

ایعد ےن رس الہدای ۔ “ یئگ یھت اباب ےک اسھت ، افرؾ اہفس ںیم اشدی ںیہمت فـ اید وہ  ۔۔ 

اباب اک ا لاقؽ فںیہ وہا افر رھپ اسؽ دعب اھبیئ ےن ریما اکنح رک ےک ےھجم دنلؿ جیھب ” 

، اکنح ےک ےئل احیم ںیم ےن اس رشط رپ رھبی یھت ہک اھبیئ یھبک اہمترے اباب وک  دای

فـ رںیک“ اصقنؿ ںیہن اچہپںیئ  ے ۔ ںیہمت فـ ۔۔۔۔   ۔ 

 

ایعد ےن اؿ یک لکشم آاسؿ یک ، فـ رس الہںیئگ“ رما وہا ےتھجمس ںیہ اجاتن وہں ۔  ”  

 ۔
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تبحم یک ابت رکفں وت اہں فـ وز  اعیب ےک اباب ےن داین یک رہ آاسشئ دی یھت ےھجم ،  ”

۔۔ امہری اشدی ےک اسؽ دعب ابعد دیپا وہا افر اس ےک دعب ےھجم مت ےس دفابرـ انلم 

؟ نکمم اس ےنگل اگل اھت ۔ ریمی داعفں ںیم ہشیمہ مت ےھت ، دؽ ںیم ادیم یس یھت ہک یھبک 

 ۔۔ وت مت ےس ولمں یگ

 دفابرہ ںیہن اھٹ اپےئ ، اؿ اک اعیب دس اسؽ اک وہا وت اکی رات اس ےک اباب وسےئ وت

فاہں اب ریما وکیئ ںیہن اھت ، ” ایعد ےن ریحت ےس اںیہن داھکی ۔ “ لتق وہایگ ۔ 

اعیب ےک اچوچ امہرے اسھت رےتہ ےھت اؿ اک وز  اکی اٹیب اھت داؤد ۔ زپاھیئ ےک ےئل 

د ےک ابع” ایعد ےن داؤد ےک ذرک رپ بل داوتنں ںیم دابےئ ۔ “ اپاتسکؿ آای وہا اھت ۔ 

اچوچ یک دمد ےس ںیم اپاتسکؿ آیئگ افر اہیں اس ااپرٹنمٹ ںیم رےنہ یگل اعیب ےک 

اسھت ۔ ںیہمت التش رکےت رکےت اہمترے اباب یک آسف یچنہپ افر آ ے یک اہکین مت 

فـ زیمخ اس رکسماںیئ“ اجےتن وہ ۔   ۔ 
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رک ایعد ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب “ ریمے ےٹیب وک اب ریمی رضفرت ںیہن ریہ ۔  ”

 ۔ دعمفؾ وہیئ

 

اباب افر آپ ےک اھبیئ ےک اسھت زبسن ںیم فـ رسیتا صخش وکؿ اھت وج اس بس اک  ”

اس ےک وپےنھچ رپ اہقین یئک لپ اےس دیتھکی رںیہ“ ذہم دار ےہ ؟   ۔ 

 

 ےس یلیھپ ںیھت ، رھتپیلی رظنفں “ اعیب ےک اباب ۔۔۔  ”

 

 

 

 

اس یک آںیھکن ےبي

رس الہ رک اینپ ابت یک دصتقی رکریہ ںیھتےس اسسن رفےک اہقین وک داھکی وج   ۔ 

 

ایفر یک یطلغ یھت ہی افر ےھجم اس ابرے ںیم اشدی ےک ھچک امہ دعب ہتپ الچ ۔  رگم  ”

اوہنں ےن ےھجم اس امتؾ رعےص ںیم اسری وخایشں دے رک اینپ یطلغ اک ازاپ  رکدای 
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ایعد ےن  اوہنں ےن دنكےھ ااکچےئ ۔“ اھت ۔۔ ےھجم وکیئ وکشـ ںیہن اؿ ےس ۔۔۔ 

 ۔ کلپ یکپھج

 

اعیب ےک اباب اانت ھچک ” اہقین ےن رتمح رھبی اگنوہں ےس اےس داھکی ۔ “ اعدی ۔۔  ”

وھچڑ ےئگ ںیہ ہک اعیب اےنپ اپؤں رپ ڑھکا وہاتکس ےہ ۔ ےھجم مت ےس ھچک ںیہن اچےئہ ، 

اھت ۔ مت ےھجم رصػ اانپ اٹیب اچےئہ ، فـ اٹیب ےسج ںیم ےن منج دای اھت وج ریمی وگد ںیم الپ 

ےن اہک اھت مت راھک نب ےکچ وہ ںیم ایس راھک وک  ٹیم ولں یگ ، مت ےس وخد وک دبےنل اک 

ںیہن وہکں یگ مت ےسیج وہ فےسی رانہ سب ےھجم ریما اٹیب دے دف ، اب ںیہن رہ یتكس 

فـ زتپ رک اینپ ہگج ےس ااھٹ “ اہمترے انب ۔ اب ارگ اجؤ وت ریمی اجؿ ےتیل اج؟  ۔۔ 

ےک لب ےچین ھٹیب رک اؿ ےک دفونں اہوھتں وک اھتؾ رک اےنپ وبلں ےس اگلای  اھت ۔ ونٹھگں

 ۔ اھت ، یلین آوھکنں ےس آرگ  وکلپں اک ابڑ وتڑ رک ںوولں رپ ڑلکھ رےہ ےھت
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اکےتپن وبلں ےس ےتہک وہےئ اؿ یک وگد ںیم “  ںیہ وہں ، آپ ےک اپس وہں ۔  ”

یک رطح اؿ یک وگد ںیم رگرےہ رس رھک رک فـ رفدای اھت ۔رگؾ رگؾ آرگ  یسک ایسؽ 

ےھت ۔ اہقین ےن تبحم ےس کھج رک اس ےک ایسـ ابولں رپ اےنپ بل رےھک ےھت ، یئک 

آرگ  اؿ یک آوھکنں ےس رگ رک اس ےک ابولں ںیم ذجب وہےئگ ےھت ۔ فـ اب رس 

 ۔ ااھٹ رک اںیہن د ھک راہ اھت

 

ےس وھک؟  ںیہن اچاتہ ۔ فدعـ رکںی آدنئہ اےسی ںیہن ںیہک یگ ، ںیم آپ وک اپ رک رھپ  ”

فہ من آوھکنں ےس ااجتل رھبی رظنفں ےس اںیہن د ھک راہ اھت ۔ اہقین ےن آ ے ڑبھ “ 

رک اس یک اشیپین رپ وبہس دای اھت ، اکی وکسؿ اس اےنپ ادنر ارتات وسحمس وہا اھت اےس ۔ 

 ےسیج ےتپت دؽ رپ یسک ےن اپین یک ڈنھٹی یتٹار رگا دی وہ ، ےسیج رحصا ےک اسمرف وک

اک اسہی دار رجش لم ایگ وہ ۔۔۔۔ ےسیج اس ےک اسولں ےس ےبنیچ دؽ وک رقار الم 

 !! ۔۔ وہ
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 ۔ اخبر ےس اس اک اتپت مسج اب نکھت ےس وچر وہراہ اھت ، رگم فـ رپوکسؿ اھت

 

آپ یک وگد ںیم ” فـ تبحم ےس اںیہن دےتھکی وہےئ ہہک راہ اھت ۔ “ ےھجم وس؟  ےہ ۔  ”

 وخاب ےہ وت ںیم اچوہں ںو ےھجم اباحب  فہ یسیج دنین رس رھک رک وس؟  ےہ ، ارگ ہی

اس ےن آہتسہ ےس اؿ یک وگد ںیم رس “ اطع وہاجےئ ںیم ہشیمہ ےک ےئل وساجؤں ۔ 

ایک آپ ےھجم نیقی دال یتكس ںیہ ہک ارگ ںیم وس ایگ وت آپ یلچ ںیہن اجںیئ ” راھک اھت ۔ 

 آوھکنں ےس رکسماےت وہےئ فـ یسک ےھنن ےچب یک رطح وپھچ راہ اھت ۔ اہقین من“ یگ ؟ 

 ۔ اس ےک ابولں ںیم اہھت ریھپےن ںیگل

 

آںیھکن ومدنےت وہےئ فـ “ ےھجم اتگل ےہ اب ںیم یھبک ںیہن اج اپؤں یگ ۔  ”

رکسماای اھت ۔ اہقین آہتسہ ےس اس ےک ابولں ںیم اایلگنں ریھپ ریہ ںیھت ، فـ وکسؿ 

وصعمتیم اےنپ رہچے رپ اجسےئ ےس اؿ یک وگد ںیم رس رےھک وس راہ اھت داین اہجں یک 
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۔ اہھت ڑباھ رک اوہنں ےن اس ےک ابؽ اٹہےت وہےئ اس یک اشیپین ےک اشنؿ وک وھچا 

اھت ۔ زدنیگ اک ہی ومڑ وخاب اس گل راہ اھت ۔۔ فـ یکٹکٹ ابدنےھ اےس دیتھکی ریہ ںیھت 

۔ ہی فـ فتق اھت بج فتق ےک رک اجےن یک وخاشہ ےن اؿ ےک دؽ ںیم اڑگنایئ 

 ۔۔۔ یل یھت رگم

 !! ۔۔۔۔ فتق ںیہن راتک

 

_________________________:- 

 

اےلگ دؿ اوتار اھت ، فـ حبص دری ےس ااھٹ اھت ۔ ڑھکیک رپ یسک ےن رپدے ڈاؽ دےئ ےھت 

یھبت اےس وسرج ےک ڑچےنھ یک ربخ ہن وہیئ یھت ۔ دنمی دنمی یس آںیھکن وھکؽ 

رمکے ںیم ںیہن اھت افر ہن یہ اےنپ رھگ رک تھچ وک داھکی وت یئک لپ داتھکی راہ ، فـ اےنپ 
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ںیم ۔ اےنپ ابولں ںیم یسک یک یتلچ اویلگنں اک سمل وسحمس وہا وت فـ لھک رک رکسمادای 

 ۔ اھت

 

ونہز اہقین یک وگد ںیم رس رھک رک تھچ وک ےتكت وہےئ وپاھچ“ آپ وسںیئ ںیہن ؟  ”  

 ۔

 

اشیپین رپ لب زپےاس یک “ وسیئ یھت ںیم رجف ےک دعب دنین ںیہن آیئ رھپ ۔  ”  ۔ 

 

اہقین اس ےک وساؽ رپ سنہ دی ںیھت“ حبص وہیئگ ؟  ”  ۔ 

 

فـ ےبینیقی ےس تھچ وک وھگرات راہ“ ابرہ جب رےہ ںیہ اعدی ۔۔۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ رجف ںیم ویکں ںیہن ااھٹای ”

 

سا  رک رھپ وسےئگ ۔  ”
م
کس

تبحم ےس اس یک اشیپین رپ وبہس دای ۔ “ ااھٹای اھت رگم مت ذرا اس 

 “ ؟  دونں ےس ںیہن وسےئ ےھتےنتک” 

 

فـ رکسمادای ۔ “ زایدہ ںیہن ۔۔ نکیل آج وکسؿ یک دنین آیئ ےہ تہب رعےص دعب ۔  ”

فـ اب رشارات وپھچ راہ اھت“ ںیم رھپ وس اجؤں ؟ ”   ۔ 

 

اوھٹ اب ، رات ںیہمت اخبر اھت اب تعیبط رتہب گل ریہ ےہ ۔ رس ںیم وت درد ںیہن  ”

رکش ےہ ، اب رفشی ” رپ اس ےن یفن ںیم رس الہدای ۔  اؿ ےک رکفت ےس وپےنھچ“ ؟ 

فـ ھچک ےتہک ےتہک رںیک ۔ ایعد “ وہ رک آف رھپ ؟ ہتش رکف افر اس ےک دعب ۔۔۔۔ 

 ۔ ےنوھٹڑی ااھٹ رک اںیہن داھکی
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ںیم ومابلئ رھگ وھچڑ آای فرہن ” اہقین ےن رس الہدای ۔ “ لمحم ےس ںیلم یگ آپ ؟  ”

رکسماےت وہےئ ہہک رک “ ، ابلکل آپ رپ یئگ ےہ ۔  آپ وک وصتریںی داھکات اس یک

 ۔ فـ اھٹ اھٹیب ۔ اؿ ےک دفونں اہھت اھتےم

 

ںیم وخش وہں ا؟  ہک آپ ولٹ آیئ ںیہ رگم ےھجم ڈر گل راہ ےہ ا؟  ۔۔۔ لمحم ےک  ”

اہقین دنچ لپ اےس دیتھکی رںیہ ۔ اںیہن اخومش د ھک “ رد  لم ےس ڈر گل راہ ےہ ۔ 

ںیم اےس آج یہ الفں ںو آپ رپاشیؿ ہن ”  وگای وہا ۔ رک فـ مدرے وتفق ےک دعب

اؿ ےک اہوھتں رپ دیقعت ےس اانپ اماھت اکٹ رک اںیہن یلست دی“ وہں ۔   ۔ 

 

 “ ۔ مت ےن اےنپ ابرے ںیم ھچک ںیہن اتبای ”

 



Novelnagri 1763 

ریمی زدنیگ ںیم زایدہ دبالف ںیہن آای ، سب آیدنی اصبح ےک ےنہک رپ اکی دعد  ”

اہقین یک آوھکنں ںیم ارھبیت کمچ وک د ھک رک اس ےن بل “ اکنح وہاکچ ےہ ۔ 

وخش ہن وہں ا؟  آپ یک وہب تہب زایدہ گنت رکیت ےہ ےھجم ۔ ” داوتنں ںیم دابےئ ۔ 

اہقین سنہ دی ںیھت“   ۔ 

 

 “ ۔ ولچ اب دلجی ےس اوھٹ ، ےھجم اینپ دفونں ویٹیبں ےس انلم ےہ ”

 

 ےہ ۔۔۔ رسساؽ فاولں اوز  رصػ لمحم ، آپ یک دفرسی یٹیب وک ال؟  لکشم ”

اس ےن اکؿ اجھکےت وہےئ وجاب دای“ ےس ااجزت ینیل زپے یگ ۔   ۔ 

 

فـ رکسماےت وہےئ ڈیب ےس ااھٹ افر اکی “ ااھچ کیھٹ ےہ ںیم ااظتنر رکولں یگ ۔  ”

رظن وھچےٹ ےس اس رمکے رپ ڈاؽ رک فارشفؾ یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ اہقین تبحم اپش 
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رہگی اسسن ےل رک زری بل رب اک رکش ادا ایک اھترظنفں ےس اےس دیتھکی رںیہ رھپ   

 ۔۔

 

_________________________:- 

 

فـ وچانکن وہ رک رٹکیفی یک یلھچپ رطػ دویار ےس گل رک اھٹیب اھت ، رظنںی یسک اقعب 

یک رطح ارد رگد اک اجزئہ ےل ریہ ںیھت ۔ رٹکیفی ےک دایلخ راےتس ےس افےلص رپ 

اح اک اجزئہ ےل راہ اھت بج ااچکن رٹکیفی اک درفازـ اسحؿ ںوڑی ںیم اھٹیب رگد ف ون

 ۔ الھک ۔ فـ وچانکن وہا

 

” اس ےک اکونں ںیم اسحؿ یک آفاز انسیئ دی ، فـ دیساھ وہ رک اھٹیب“ وکیئ آراہ ےہ ۔   

 ۔
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فـ اکی ںوڑی یھت وج ابرہ لکن ریہ یھت ، ںوڑی ےک ےھچیپ دف ںورڈز ےتلچ وہےئ آرےہ 

 ۔ ےھت

 

فـ رس الہات آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹات “ ےننس یک وکشش رکف ۔  آري  ؿ اؿ یک ابںیت ”

آ ے آای ۔ درفازے ےک ابلکل رقبی چنہپ رک فـ دویار یک افٹ ںیم پھچ رک ھٹیب 

 ۔ ایگ

 

اکی ںورڈ ںوڑی “ اشؾ کت فاسپ آےن یک وکشش رک؟  ، ابس وک اتریخ ںیہن دنسپ ۔  ”

ؿ ےس آ؟  اہمترے اسھت آےن افر ونس دایھ” ںیم اھٹیب ڈراویئر ےس ہہک راہ اھت ۔ 

دفرسے ںورڈ ےن اےس اتدیک یک ۔ فـ “ فاےل آدیم ابس ےک ےئل تہب اخص ںیہ ۔ 

رس الہ رک ںوڑی آ ے ڑباھ ایگ ۔ وھتڑی دری کت فـ ولگ ارد رگد اک اجزئہ ےتیل رےہ 

 ۔ رھپ ادنر ےلچ ےئگ
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رکںی  اسحےن ایک ایخؽ ےہ رھپ ابس ےک وصخیص دنبفں یک امہمؿ ونازی مہ وخد ”

فـ رکسماای اھت“ ۔   ۔ 

 

اسحؿ ےک وبلں رپ وز  اطیشین رکسماٹہ ےنلچم یگل“ یکین افر وپھچ وپھچ ۔۔۔  ”  ۔ 

 

پچ رک ےک ےھٹیب روہ دفونں ، آرےہ ںیہ مہ ۔ امہرے آےن ےس ےلہپ وکیئ  ”

لعشم یک آفاز رپ دفونں ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے“ رحتک ںیم ںیہن آےئ ںو ۔   

 ۔

 

اسحؿ رس کٹھج رک ڑبڑباای“ رکرےہ ںیہ ۔  آاجںیئ ااظتنر ”  ۔ 
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آري  ؿ وز  ڑبڑباات دویار ےس کیٹ اگل رک ھٹیب “ وخیش وت مضہ ںیہن وہیت ریمی ۔  ”

 ۔ ایگ ۔ وسرج ابدولں ےک ےھچیپ اتپھچ اؿ یک اکرفاایئں د ھک راہ اھت

 

_________________________:- 

 

رظن ڈیب رپ ےھٹیب ایعد رپ ڈایل رھپ وپرے فـ اکلہ اس درفازـ اٹھکٹھک رک ادنر آیئ ، اکی 

رمکے رپ اگنںیہ دفڑا رک وصےف یک رطػ ڑبیھ ۔ فـ بل داوتنں ںیم دابےئ اےس 

 ۔ د ھک راہ اھت وج دیجنسیگ ےس اس یک ٹکیج وصےف ےس ااھٹ رک ڈبك ںیم رھک ریہ یھت

 

ےجہل ےس یگفخ کلھج ریہ یھت“ اھک؟  گل ایگ ےہ ارگ اھک؟  اچںیہ وت آاجںیئ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ لمحم ےن اھک ایل ”
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فـ اس ےک اپس ےس زگر رک اجےن یگل ۔ “ آپ وک وکیئ رفؼ زپات ےہ اس ےس ؟  ”

 ۔ ایعد ےن زیتی ےس اھٹ رک اس اک راہتس رفاک

 

 “ !! ۔۔ رفؼ زپات ےہ ”

 

ـ اس ےک ےصغ رپ رکسمادای اھت ، فـ اےس رکسماات د ھک رک “ رصػ ےتہک ںیہ آپ ۔  ” ف

ےس ےنلکن یگل بج ایعد ےن اس اک اہھت ۔ ا رک اےس رفاک رھپ اےنپ اسھت افخ وہ رک اسڈیئ 

 ۔ ڈیب رپ اھٹبای

 

 “ ۔۔۔ وسری ”
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ویکں رپاشیؿ رکےت ںیہ ؟ وھچیٹ نہب وہں ھچک ںیہن وہکں یگ یہی وسےتچ ںیہ  ”

؟ ں آپ ؟ ھچک وز  رکںی  ے ، رھگ ںیہن آںیئ  ے ، اسرا دؿ اغبئ رںیہ  ے ، وفؿ 

ابت ںیہن رکںی  ے وج رمیض وہیگ فـ رکںی  ے ویکہکن ںیم وت  ںیہن ااھٹںیئ  ے ،

وھچیٹ نہب وہں ؟ ں ڑبی وھتڑی وہں وج ڈاٹن ڈٹپ رک رھگ البفں یگ ، اھک؟  الھکفں 

فـ ےصغ ےس الؽ وہےت رہچے ےک اسھت رفایگن ےس ہہک ریہ یھت ، ایعد بل “ یگ ۔ 

 ۔ داوتنں ںیم دابےئ اکلہ اس رکسماےت وہےئ اےس د ھک راہ اھت

رہچہ داھکی ےہ آپ ےن اانپ ؟ کیھٹ ےس اھک؟  ںیہن اھکےت آپ ۔ رپوسں آپ وک  ”

وھبک یگل یھت ںیم اجیتن یھت رگم آپ یک فہج ےس اخومش ریہ ، لک اخبر اھت رھپ وز  

ااچکن اغبئ وہےئگ ، اےنپ رمکے ےک رفش ےس ےلھب وخؿ ےک رطقے اصػ 

ےن ۔ اجؿ اھبیئ ایک وہایگ رکںیل آپ رگم آپ یک وخؿ آولد رشٹ دیھکی یھت ںیم 

اس یک آفاز ردنھ یئگ یھت ، آرگ  وکلپں ےک اپس اےٹھک وہرےہ ےھت “ ےہ آپ وک ؟ 

۔ ایعد ےن آہتسہ ےس آ ے ڑبھ رک اےس وخد ےس اگلای اھت ، فـ اس ےک ےنیس رپ رس رھک 
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رک رف دی یھت ۔ فـ اخومیش ےس اینپ رشٹ وک ےتگیھب وہےئ وسحمس رکراہ اھت ، دؽ یہ 

 وخد یک المتم رکات فـ آہتسہ ےس اس اک رس الہس راہ اھت وج اب ایکسسں ےل دؽ ںیم

 ۔ ریہ یھت

 

ااجتل رکیت رظنفں ےس اےس داھکی“ اجمن سب رکدف ؟ ں ۔  ”  ۔ 

 

اتبںیئ ” اس ےن زیتی ےس اےنپ ںوؽ رڑگے ۔ “ آپ وز  سب رکدںی ؟ ں ۔  ”

دنلؿ ںیم وز  وہےت آپ ” فـ دنچ ےحمل اےس داتھکی راہ ۔ “ اہکں ےھت لک رات ؟ 

ےھت اجؿ اھبیئ رھپ وز  رفزاہن رات وک وفؿ رک ےک بش ریخب ےتہک ےھت ، لک دفرسا 

دںیھکی ؟ ں ” اس یک آفاز رھبا یئگ یھت ۔ “ دؿ اھت ںیم اےسی یہ وسیئگ یھت ۔ 

ریمے اپس رصػ آپ ، اہدی اھبیئ افر اباب ںیہ ۔ آپ وز  اےسی رکںی  ے وت 
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 یکس یھت ۔ ایعد ےن دریھے ےس اس ےک آرگ فں فـ آ ے ھچک ںیہن ہہک“ ۔۔۔۔ 

 ۔ وک اینپ اویلگنں ےک وپرفں رپ انچ اھت

 

ارگ ںیم وہکں ہک اؿ ولوگں ںیم ااضہف وہےن اجراہ ےہ نج ےس ریمی لمحم  ”

اجیتچن اگنوہں ےس اےس داھکی“ تبحم رکیت ےہ وت ؟   ۔ 

 

 “ ؟ وکؿ ”

 

 رکے یگ ہی وت راز ےہ ۔ ےلہپ لمحم رف؟  دنب رکے یگ ،  ”

 

 ن ٹ
سن
ی ک
اےنپ آیب یک وسری ا

اس یک “ افر بس ےس ڑبی ابت ہک فـ اجؿ اھبیئ ےس فاسپ اجمن آیب رپ آےئ یگ ۔ 

 ۔ ؟ ک وک ۔ ا رک اکلہ اس دابای ، فـ من آوھکنں ےس سنہ دی یھت
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فـ “ ااھچ اب ںیہن رفیت ںیم ، آپ یک وسری وز  وبقؽ رکیت وہں اجمن آیب ۔  ”

 ۔ رکسمادای

 

فـ راک ، لمحم وک داھکی وج آںیھکن ڑیکسے اےس د ھک “  اھک؟  ۔۔۔۔ اب مہ ےلہپ ”

ں  ے وج ہک لمحم اک ” ریہ یھت ۔ 
 
ن

ے

 ٹ
ی ن

اھکںیئ  ے ، رھپ ںیم افر لمحم ایھچ یس اچےئ 

آیب انبےئ ںو ۔۔ اس ےک دعب ںیم لمحم وک فاہں ےل اجفں ںو اہجں ےس ںیم اوز  آای 

اس ےن اسرا الپؿ رتہ ب دای“ وہں ۔   ۔ 

 

فـ رپادیم رظنفں ےس اےس د ھک ریہ یھت“ اانپ ایخؽ رںیھک  ے ؟ ں ؟  ”  ۔ 

 

فـ اکلہ اس رکسماای“ لمحم ےک ےئل ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ فدعـ ”

 

رکسماٹہ رہگی وہیئ ۔ فـ کلپ کپھج رک اےس دیتھکی ریہ رھپ ڈیب ےس “ اکپ فدعـ ۔  ”

 ۔ اھٹ ڑھکی وہیئ

 

ےک رشارات ےنہک رپ ایعد ےن ہنم  اس“ فےسی آیب اجؿ اھبیئ وز  ایپرا اتگل ےہ ۔  ”

 ۔ ےک زافےی اگبڑے

 

 “ ۔۔ رہ فـ ظفل وج اہمتری ھجم ےس ؟ رایگض اظرہ رکے ےھجم تہب ربا اتگل ےہ ”

 

فـ الھکلھک رک یسنہ ، ایعد ےن دصےم ےس “ افر ےھجم آپ تہب ربے ےتگل ںیہ ۔  ”

 ۔ اےس داھکی
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 “ ؟ چس ںیم ”

 

ےھجم رصػ اےنپ آیب اےھچ ےتگل ” اکھجای ۔ امیظعت اس وک آ ے رس “ اویت آیب ۔  ”

فـ ہہک رک وفرا اھبیگ یھت ، فـ “ ںیہ افر آپ ۔۔۔۔۔۔ آپ ریمے اجؿ اھبیئ ںیہ ۔ 

 ۔ اےس ۔ اےن ےک ےئل اس ےک ےھچیپ اكپل اھت

 

 رکیل ےہ ”

 

 ن ٹ
سن
ی ک
م مت ےن اہک اھت وسری ا

 
ج
ی 

 “ ۔۔۔۔ 

 

ںیھت افر ھچک دری دعب اؿ یک آفازںی اب دممھ زپریہ “ رگم ںیم ےن ںیہن یک ۔۔  ”

 ۔۔۔ فـ ابلکل یہ دنب وہںیئگ ۔ رمکے ںیم وکست اھچایگ

 !! ۔۔ رپوکسؿ اس ۔۔۔۔۔ وطافؿ یک آدم ےس ےلہپ رپوکسؿ اس وکست
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_________________________:- 

 

اصحل الکیئ رپ ڑھگی ابدناتھ “ مت لچ ریہ وہ ااشتحؾ اھبیئ ےک ےئل ڑلیک دےنھکی ؟  ”

 ۔ اس ےس وپھچ راہ اھت

 

اہسین یک زابؿ “ ذعمرت ںیم اکی افر ڑلیک یک زدنیگ ابتہ وہےت ںیہن د ھک یتكس ۔  ”

 ۔ یلسھپ ، اصحل ےن وجااب اےس وھگری ےس ونازا

 

آںیھکن ڑیکسے اےس داھکی“ مت انہک اچہ ریہ وہ ہک یلہپ ڑلیک مت وہ ؟  ”  ۔ 
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ربابد  وکیئ کش ۔۔ ںیم یہ وہں فـ وصعمؾ ، رشفی ، کین ریست سج یک زدنیگ ”

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ رکدی یئگ ےہ اہمترے اسھت ابدنھ رک ۔   ۔ 

 

اصحل ےن وکشمک اگنوہں ےس اےس داھکی ، اہسین “ وکؿ اس ؟ فؽ زپھ رک یٹہ وہ ؟  ”

 ۔ ےن وچری ۔ اے اجےن رپ اےنپ اکؿ یک ول اجھکیئ

 

ٹ ک رپ وکیئ لم ایگ اھت ”
 س
فن

 “  ۔۔۔ اتپ ںیہن 

 

ٹ ک وت ںیم دنب ”
 س
فن

 رکات وہں ، اسرا دؿ افؽ وفؽ زپیتھ وہ رھپ ریما رس اہمتری 

فـ رس کٹھج رک اھگنسر زیم ےس رپویفؾ ااھٹےن اگل“ اھکیت وہ آرک ۔   ۔ 

 

 “ !! ۔۔۔ ڑلیک ااشتحؾ اھبیئ ےک ےئل دےنھکی اجرےہ ںیہ اہمترے ےئل ںیہن ”
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اس ےک “اجاتن وہں رگم تمسق بک یسک رپ رہمابؿ وہاجےئ ہتپ وھتڑی اتلچ ےہ ۔  ”

دفدبف وجاب رپ اہسین ےن پت رک اےس داھکی رھپ آ ے ڑبھ رک اس ےس رپویفؾ ےل رک 

زیم رپ اخٹپ ، ڑم رک اےس داھکی افر ےصغ ےس اس ےک اسرے ابولں ںیم اہھت الچ رک 

 ۔  یک تنحم یھتاںیہن امےھت رپ ریھکب دای وج اس یک سیب ٹنم

 

ٹ ک ےک ؟ فولں یک ریہفونئں فایل رحتک ۔۔  ”
 س
فن

اصحل ےک ڑچ “ رک یل ؟ ں رفی 

 ۔ رک ےنہک رپ اہسین ےن ڈیب رپ راھک نشک اس ےک ہنم رپ امرا

 

ٹ ک ےک ےنعط تم دای رکف ےھجم ۔  ”
 س
فن

فـ داب داب اس الچیئ“ رفی   ۔ 
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 ریمی ۔ اب انبؤ ادرھ آرک اہمتری رحںیتک یہ ایسی ںیہ ، سیب ٹنم یک تنحم یھت ”

تخس رظنفں ےس اےس وھگرےت وہےئ مکح دای ایگ“ اںیہن ۔   ۔ 

 

داتن سیپ رک ےتہک وہےئ اس ےن نشک ڈیب رپ  اکنیھ رھپ “ اجنگ ہن رکدفں ںیہمت ؟  ”

 ۔ ابرہ اجےن ےک ےئل درفازے یک رطػ ڑبیھ

 

فـ ےھچیپ ےس الچای اھت“ فاسپ تم آ؟  اب مت اہسین اغلری ۔۔۔  ”  ۔ 

 

فـ “ ریمے رمکے ںیم آےن ےس مت ےھجم رفک ںیہن  ےتک رٹسم اصحل اغلری ۔۔  ”

 ۔ وز  الچیئ یھت

ٹ ک رپ آ 
 س
فن

افر ہشیمہ یک رطح ومعمیل یس ابت رپ ڑلےت وہےئ دفونں یک ڑلایئ رفی 

 ۔۔ ریک یھت
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 !! ۔۔۔ فـ زسم اصحل افر رٹسم اصحل

 

_________________________:- 

 

سا  رک رکفٹ  فـ رہگی دنین ںیم یھت
م
مس
ک

بج اسڈیئ لبیٹ رپ راھک وفؿ جب ااھٹ ، فـ ذرا اس 

دبؽ رک دفابرہ وسیئگ ۔ لسلسم اتجب وفؿ کھت رک اکی ےحمل ےک ےئل اخومش وہا افر 

رھپ دفابرـ ےنجب اگل ۔ اس ےن ہنم یہ ہنم ںیم وفؿ رکےن فاےل یک ڈاٹھیئ وک وکےتس 

ایم اک نیت ویبویں فاال داامد از اکگنل ” وہےئ اسڈیئ لبیٹ ےس وفؿ ااھٹای ۔ ارکسنی رپ 

اھکل راہ اھت ۔  اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے رھپ اکؽ ااھٹ رک ومابلئ اکؿ ےس اگلای“   

 ۔
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وکیئ دنبہ فتق داتھکی ےہ وکیئ ھچک داتھکی ےہ سب ڈ ٹی نب رک اکںیل ںیہن رکات ۔۔  ”

کیٹ اگل رک یھٹیبپت رک ےتہک وہےئ فـ ڈیب رکافؿ یک تشپ ےس “ وس ریہ یھت ںیم ۔   

 ۔

 

اس یک رپوکسؿ آفاز رپ اس ےن ڑھگی ےک “ احمن دفرہپ ےک دف جب رےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ ڑھکمے رپ اگنہ دفڑایئ رھپ ہنم ےک زافےی اگبڑے

 

اس ےن “ اہں وت اوتار ےہ آج ، وپرا ہتفہ رس رپ ڑھکے وہےت وہ آج وت وسےن دف ۔  ”

 

 

ھی

 

ی

رپفرسیف ےھجم وکیئ ابت ” ھک رک ریک ۔ آںیھکن امھگ رک اہک رھپ ھچک اید آےن رپ فـ 

ےباایتخر اےنپ رس رپ اہھت امرا“ ںیہن رکین آپ ےس ۔۔۔   ۔ 

 

 “ ۔۔۔ تہب دلجی اید آایگ ”
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دیجنسیگ ےس االطع دی“ ںیم وفؿ دنب رکریہ وہں ۔  ”  ۔ 

 

ےبرکفی ےس اہک ایگ ۔ فـ پت رک داتن سیپ رک رہ یئگ“ اہں رکف ۔  ”  ۔ 

 

ؼ زپات ےہ ؟ ںیم ھچک وہکں وت ےتنس ںیہن ںیہ ریمی ۔۔ اظرہ ےہ آپ وک وکیئ رف ”

ںیم اتب ریہ وہں آدنئہ ےس ںیم آپ یک ھچک ںیہن  یتگ ۔ ریمی الب ےس اخبر اکی وس 

اس ےن رس کٹھج رک اہک“ دف رپ ےچنہپ ای ااتپسؽ ںیم اڈیٹم وہں ۔   ۔ 

 

 “ ؟ اینت وخاشہ ےہ ےھجم ااتپسؽ ںیم اچہپےن یک ”

 



Novelnagri 1782 

وک ےہ ، اب دنبہ وپےھچ اےنت زیت اخبر ںیم اہکں ےئگ ےھت آپ ےھجم ںیہن ےہ آپ  ”

فـ اب آیتل اپیتل امر رک یھٹیب یھت“ ؟   ۔ 

 

فـ رکسماای اھت“ دنبہ ںیہن دنبی ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اہں وج وز  ، اتبںیئ اہکں ےئگ ےھت ”

 

 “ ۔ ںیہن اتبؤں ںو ”

 

لک ، ارگ  ںیم اتب ریہ وہں رپفرسیف اخیص وکشمک رحںیتک رکرےہ ںیہ آپ آج ”

د ھک ایل ؟ ں ںیم ےن یسک دؿ آپ وک آپ یک دنلؿ فایل ویبویں ےک اسھت وت بس ےس 
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ےصغ یک فہج ےس رہچہ الؽ الؽ وہ “ ےلہپ آپ اک رھپ اؿ اک رس اھپڑ دانی ےہ ںیم ےن ۔ 

 ۔۔ رک ےنپت اگل اھت

 

اؿ یک رطػ ےس ےبرکف روہ فـ ارگ اہیں آںیئ وت بس ےس ےلہپ مت ےس ولمافں  ”

 “ ۔ ںو

 

فـ زری بل ڑبڑبایئ یھت ، فـ “ اہں اتہک یسک افر ےس ولماےن یک ونتب یہ ہن آےئ ۔  ”

 ۔ ےباایتخر سنہ دای اھت

 

 “ ؟ مت اانت کش ویکں رکیت وہ ”

 

 “ ؟ آپ ومعق یہ ویکں دےتی ںیہ ”
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 گ رچاےن یک ںیہن وہریہ ”

ے

 “ ۔ ڈائ

 

اس ےن وز  دفدبف وجاب دای اھت“ وخد وہےگن وچر  ۔  ”  ۔ 

 

اماش ءاّلل ےس مت اب ھجم اریے ریغے وک ااقلابت ےس وناز؟  رشفع وہیئگ وہ وت  ”

اس ےک وپےنھچ رپ رعفـ وک اید آای اھت فـ اس “ ایک ںیم نیقی رکولں ہک مت امؿ یئگ وہ ؟ 

 !! ۔۔۔ ےس ؟ راض یھت

 

اس اک وساؽ  ںیہ ااکٹ اھت“ اہکں ےئگ ےھت ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔۔۔ یسک دؿ ںیہمت وز  ےلاجؤں ںو ”
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 “ ؟ اہکں ”

 

 “ ۔۔ اہجں ںیم ایگ اھت ”

 

 “ ؟ آپ اہکں ےئگ ےھت ”

 

ںیہمت اگل مت امھگ رک ابت ” فـ اخومش وہیئگ ۔ “ اہجں ںیہمت ےل اجؤں ںو ۔۔۔۔  ”

 “ ؟ ولکنا ول یگ

 

اس ےن “ وھبؽ یئگ یھت آ ے وز  رپفرسیف ںیہ ۔۔۔ زفسک ےک زفسک ےسیج ۔۔  ”

 ۔ ڑچ رک اہک اھت
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رعفـ احمناب ںیم اجؤں  ”  “ ؟ 

 

“ اجںیئ اجںیئ اینپ دنلؿ فایل ویبویں ےک اپس ، ریمی وت وکیئ مدر یہ ںیہن ےہ ۔  ”

ہنم وسبرےت وہےئ اس ےن اکؽ اکٹ دی ۔ وھگر رک ومابلئ وک داھکی رھپ ڈیب ےس 

ارتےن یگل ۔ ڈیب ےس ارت رک فـ رمکے ےک درفازے یک رطػ ڑبیھ ۔ اس ےس ےلہپ 

ےس یسک ےن زفر ےس درفازـ وھکال ، درفازـ وپری وقت ےس ہک فـ درفازـ وھکیتل ابرہ 

 ۔ اس ےک رس ںیم اگل اھت

 

اس ےن دفونں اہوھتں ےس رس ۔ ا رک داہیئ “ آیئ اّللّ یج ۔۔۔۔۔ ایگ رس ریما ۔  ”

 ۔ دی یھت
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ااسہم ےن وبالھک رک افصیئ شیپ یک ۔ فـ رس وک “ ےھجم ایک ہتپ مت اہیں ڑھکی وہ ۔  ”

 ۔ اھتےم ڈیب رپ یھٹیب

 

فـ ڑبڑبایئ یھت ۔ داںیئ اہھت “ امؿ ول رعفـ وشرہ رپ کش رکےن یک زسا یلم ےہ ۔۔  ”

 ۔۔۔ ےس زیتی ےس امےھت وک رڑگ ریہ یھت وج الؽ وہایگ اھت

 

_________________________:- 

 

؟ااشنؔ یج ہی وکؿ آای ، سک دسی اک ابیس ےہ  ”  

 ادنر آات د ھک رک اہدی ےن اےس“ وہوٹنں ہپ مسب ےہ ، آوھکنں ںیم اُدایس ےہ ۔۔ 

وصےف رپ ےتھٹیب وہےئ رعش زپاھ ۔ ایعد ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ اس ےک ربارب 

 ۔ ںیم وصےف رپ اھٹیب
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رکسماٹہ یک فہج ہی ےہ ہک ںیم ےن اسولں ےس اّلّل ےس وج دض اگلیئ یھت آج  ”

ـ وہات اہدی دیجنس“ وپری وہیئ ، ادایس اس ابت یک ےہ ہک ںیم ڈر راہ وہں ۔۔۔ !! 

 ۔ آ ے وہا

 

اس ےک رکفت ےس وپےنھچ رپ ایعد ےن اکی رظن اےس داھکی“ ایک وہا ےہ ؟  ”  ۔ 

 

اہدی یک آںیھکن ریحت ےس ںیلیھپ“ ا؟  ۔۔۔ ںیم ا؟  ےس الم ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اف ںوڈ مت یچچ ےس ےلم ”

 “ !! ۔۔ ںیہن اہدی اےسی ںیہن اےس کش وہاجےئ ںو ہک ںیہمت ہتپ ےہ ”

وہ ایک ہہک رےہ ”  “ ؟ 
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 “ ؟ رہبے ویکں نب رےہ وہ اہدی ”

 “ !! ۔۔ اّللّ اّللّ مت ےن اینت ڑبی ابت ھجم ےس اپھچیئ ”

 “ ۔۔ اہں افر ےسیج ھجم ےس پھچ یئگ ”

اانپ رد لم وسےتچ وہےئ اس ےن لکشمب اینپ رکسماٹہ رفیک رھپ ونصمیع بجعت 

 ۔ ےس اےس داھکی

 

ایعد ےن رس الہدای“ مت ۔۔ مت یچچ ےس ےلم ؟  ”  ۔ 

 

فـ آسف آیئ ںیھت ، فـ اجیتن ںیھت ںیم زدنہ وہں افر اؿ اک اب اکی افر اٹیب وز   ”

فـ اےس لیصفت ےس وپری اہکین انس راہ اھت وج اہدی ےلہپ ےس اجاتن اھت رگم “ ےہ ۔۔۔۔ 

اےس ہی اترث دےنی ےک ےئل ہک فـ ھچک ںیہن اجاتن فـ فےفق فےفق ےس ونصمیع ریحت 
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وپری وقت ےس الچ ااتھٹ ۔ اس ےن دنین ےس وبلھج وہیت  ےس آںیھکن الیھپ اتیل ای

 ؛ آوھکنں ےس ایعد وک داھکی وج اب ہہک راہ اھت

 

ںیم آج لمحم وک ا؟  ےس ولما؟  اچاتہ وہں وھتڑا رپاشیؿ وہں ںیم ، اجنےن اس اک  ”

اہدی ےن زیتی ےس آںیھکن ںیلم رھپ دیجنسـ وہا“ رد لم ایک وہںو ؟   ۔ 

 

وہ؟  اھت ، رپاشیؿ ہن وہ دفونں ےتلچ ںیہ ےھجم ادیم ےہ ھچک ربا ںیہن  یھبک ہن یھبک وت ہی ”

اہدی ےن اےس یلست دی“ وہںو ۔   ۔ 

 

احرث یک دیجنسیگ ےس رھبوپر آفاز رپ “ اکی ابت اید رانھک ایعد آیدنی ۔۔  ”

ریمی ” دفونں ےن رگدںین امھگ رک اںیہن داھکی وج اؿ یک رطػ یہ آرےہ ےھت ۔ 

رے ںیم اس ےک ؟ ؾ ےک العفـ ھچک ںیہن اجیتن ، اب بج ااچکن یٹیب اینپ امں ےک اب



Novelnagri 1791 

مت اےس اکی وعرت ےک اسےنم ڑھکا رک ےک ےتہک وہ ہک ہی اہمتری امں ےہ وت اس اک 

رد لم ھچک وز  وہاتکس ےہ ۔ فـ ؟ زک ےہ ومؾ یک رطح اےس وکیئ فیلکت ںیہن 

فـ یہیبنت رظنفں ےس اےس د ھک رےہ ےھت“ ینچنہپ اچےئہ ۔۔ !!   ۔ 

 

فـ وعرت اس یک امں ےہ آیدنی اصبح ! ےلھب اپال یسک ےن وز  وہ رگم لمحم وک منج  ”

فـ دیجنسیگ ےس “ ا؟  ےن یہ دای ےہ ، فـ اس ابت وک وبقؽ رکےل یگ ےھجم ادیم ےہ ۔۔ 

 ۔ اتہک اھٹ ڑھکا وہا

 

ںیم اینپ ابت درہافں ںو ںیہن ، ےھجم اس ےس وکیئ رفؼ ںیہن زپات ہک مت ایک رکےن  ”

“  وہ ؟ ںیم رصػ اانت وہکں ںو ریمی یٹیب رپ وکیئ آچن ںیہن آین اچےئہ ۔ اجرےہ

 ۔ وصےف رپ اھٹیب اہدی رگدؿ امھگ امھگ رک یھبک ایعد وک وت یھبک احرث وک د ھک راہ اھت
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افےک اچوچ لمحم آپ یک یٹیب ےہ افر امہری نہب ےہ ،آپ رپاشیؿ ہن وہں لمحم  ”

اموحؽ وک ڈنھٹا رکےن یک وکشش یک افر فـ  اہدی ےن“ ےک ےئل اجؿ وز  احرض ےہ ۔ 

 ۔ اس ںیم اکیف دح کت اکایمب وز  وہایگ اھت

 

ایعد ےن اہدی ےک ےنہک رپ اکی رظن احرث رپ ڈایل رھپ آ ے ڑبھ ایگ“ ولچ ایعد ۔  ”  

 ۔

 

اہدی ےن رشارات احرث ےک “ اس یک ابوتں وک دؽ رپ تم ںیل دگاھ ےہ وپرا ۔  ”

رکسماٹہ دابات ابرہ لکن ایگاکؿ ںیم رسوگیش یک رھپ   ۔ 

 

_________________________:- 
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اس ےن یکلہ یس آفاز ےس درفازـ اٹھکٹھکای رھپ دویار یک افٹ ںیم وہایگ ۔ ھچک اثےین 

دعب درفازـ الھک افر اکی آدیم ابرہ الکن ، امےھت رپ لب ڈاےل فـ درفازہ اٹھکٹھکےن فاےل 

اھت بج یسک ےن ےھچیپ ےس آرک اس ےک ہنم رپ یک التش ںیم ارد رگد اگنںیہ دفڑا راہ 

اہھت راھک ۔ اس ےن اہھت اٹہےن یک وکشش یک رگم ۔ ا تخس یھت ۔ اےس اینپ ویلسپں 

ںیم وکیئ زیچ یتسھگ وہیئ وسحمس وہیئ ، درد یک اکی رہل وپرے مسج ںیم دفڑ یئگ افر 

  ادبی رفس رپ اجاکچ اھت

 

 
 ۔۔ ھچک دری دعب فـ دویار یک افٹ ںیم زنیم رپ ل

آري  ؿ ےن اسحؿ وک ااشرہ ایک رھپ دفونں دےب مدومں ےس ادنر دالخ وہےئ ۔ 

ادنر ڑھکے ںورڈز ےن اںیہن د ھک رک رحتک ںیم آےن یک وکشش یک رگم بت کت 

فـ اینپ وتسپولں ےس اؿ اک اشنہن ےل رک رٹرگی دابےکچ ےھت ، دفونں ںورڈز دنچ یہ لپ 

 ۔ دعب زنیم رپ ڈریھ وہ ےکچ ےھت

 افر ابںیئ رطػ تہب ےس رمکے ےھت نج ےک درفازے دنب ےھت ۔ ادنر داںیئ

اسےنم تہب یس ڑبی ڑبی ںینیشم ریھک ںیھت ۔ فـ اکی رظن اؿ بس رپ ڈاؽ رک 
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داںیئ رطػ ےک رمکے یک رطػ ڑبےھ ۔ یکلہ یس رچرچاٹہ ےک اسھت رمکے اک 

ں امےھت درفازـ الھک ، فـ دفونں زیتی ےس ادنر دالخ وہےئ ۔ رمکـ اخیل اھت ۔ فـ دفون

 ۔ رپ لب ڈاؽ رک دفرسے رمکفں یک رطػ ڑبےھ ۔ بس رمکے اخیل ےھت

 

آري  ؿ الچای اھت ۔ درفازے رپ ڑھکے رہشایر ےن وچانکن “ امکڈنر ہی رٹپی ےہ ۔  ”

 ۔ وہ رک ارد رگد داھکی وت اسےنم ےس دف ںوڑي  ں اؿ یک رطػ آریہ ںیھت

 

وہا اھت ۔ آري  ؿ افر اسحؿ  رہشایر وفرا دویار یک افٹ ںیم“ فـ بس اہیں ںیہ ۔  ”

ابرہ یک رطػ ڑبےھ ۔ اوز  فـ درفازے یک رطػ ےچنہپ یہ ےھت ہک آےن فاولں ےن 

اینپ وتسپولں ےک افرئ وھکؽ دےئ ۔ اخومش اضف افرئگن یک آفاز ےس وگجن ایھٹ ۔ فـ 

 ۔ دفونں زیتی ےس درفازے ےک ےھچیپ وہےئ
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رئگن اکیف دری کت اجری دفونں رطػ ےس وجایب افرئگن یک اجریہ یھت افر ہی اف

 ۔۔ ریتہ ارگ اؿ آدویمں رپ ےھچیپ یک رطػ ےس افرئگن رشفع ہن وہیت وت

 

اکی آدیم ےن داتن سیپ رک اہک ۔ ایس ومعق اک “ مہ ولگ ریھگے اجےکچ ںیہ ۔  ”

افدئـ ااھٹےت وہےئ فـ ونیتں اسےنم آےئ افر وتسپںیل اؿ بس رپ اتؿ ںیل ۔ فـ یتنگ 

فـ نیت ےک آھٹ آدیم ےھت ، ہكبج  !! ۔۔ 

 

اسحؿ ےک ےنہک رپ فـ اینپ وتسپںیل ےچین ر ےتھ اہھت افرپ رک “ اہھت افرپ وفرا ۔۔ !!  ”

ےک ڑھکے وہےئگ ۔ اؿ ےک بقع ےس ںوڑی ےس یتلکن لعشم یک رظن اس آدیم رپ 

 ۔ زپی وج اؿ یک رظنفں ےس چب رک آري  ؿ اک اشنہن ےل راہ اھت
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ےن ربھگا رک رٹرگی دابي   ۔ آري  ؿ ادکیؾ فـ الچیئ ۔ اس آدیم “ آري  ؿ چب رک ۔  ”

اسڈیئ رپ وہا ، وگیل رہشایر یک اٹگن رپ یگل ۔ اسحؿ ےن فںیہ اس آدیم ےک رس رپ 

 ۔ وتسپؽ رھک دی ۔ آري  ؿ رہشایر وک اھبنسےنل ےک ےئل آ ے ڑباھ

 

فـ ڑگنلاےت وہےئ زربدیتس رکسماای“ ںیم کیھٹ وہں ۔  ”  ۔ 

 

ري  ؿ ےن اےس اہسرا دےتی وہےئ آںیھکن امھگ رک آ“ ںیم ےن بک اہک مت طلغ وہ ۔  ”

 ۔ اہک

 

اسحؿ ےک وپےنھچ رپ لعشم ےن اکی رظن اؿ رپ ڈایل“ اؿ بس اک ایک رک؟  ےہ ؟  ”  ۔ 
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“ ابدنھ رک  ںیہ وھچڑ دف ، اؿ اک وکیئ افدئـ ںیہن ےہ ۔۔۔ مہ ؟ اکؾ وہےئ ۔  ”

ر وک ںوڑی لعشم ےک اوسفس ےس ےنہک رپ اسحؿ ےن رس الہدای ۔ آري  ؿ اب رہشای

ںیم اھٹب رک اس یک اٹگن رپ یٹپ ابدنھ راہ اھت ۔ لعشم افر اسحؿ وز  ںوڑی ںیم ھٹیب 

 ۔ ےئگ

 

 “ ۔ فـ امہری آوھکنں ےک اسےنم اس ںوڑی ںیم لکن ےئگ ”

 

اسحؿ ےن اےس یلست دی ۔ فـ رس “ ایلگ ابر چب ںیہن اپںیئ  ے ادیم رںیھک امکڈنر ۔  ”

یگلکٹھج رک ڑھکیک ےک اپر دےنھکی   ۔ 

ےکلہ رسیئم ابدولں ےس ڈاکھ آامسؿ ، ایسہ ومہار ڑسک افر اداس اداس یس اضف ۔۔ 

 ۔۔ اخومش افر ےبنیچ یس
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_________________________:- 

 

 ںیم ےل رےہ ےھت ، رسیئم ابدؽ اشؾ ےک اسےئ رہتف رہتف وپرے رہش وک اینپ ٹیپل

وسرج وک اولداع ہہک رےہ ےھت ۔ آامسؿ رپ ڑچاھ آیشت رگن دریھے دریھے 

ڑکسات اجراہ اھت ۔ ڑسک رپ ومعمؽ یک راتفر ےس دفڑیت ںوڑویں ےک وجہؾ ںیم اس یک 

ںوڑی وز  اشلم یھت ۔ رفٹن ٹیس رپ یھٹیب لمحم رہ وھتڑی دری دعب یھبک ڈراویئگن 

د ھک ریہ یھت یھبک ےھچیپ ےھٹیب ایعد وکرکےت اہدی وک   ۔ 

 

اس ےک وساؽ رپ “ آپ دفونں ےھجم ںیہن اتبںیئ  ے ہک مہ اہکں اجرےہ ںیہ ؟  ”

 ۔ دفونں ےن یفن ںیم رس الہای اھت
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اہدی ےن کیب فوی رمر ےس ایعد وک دےتھکی وہےئ “ ایعد داںیئ رطػ ابںیئ رطػ ؟  ”

 ۔ وپاھچ

 

رک ومڑ اکاٹ افر وھتڑی دری دعب ںوڑی اکی اس ےن رس الہ “ ابںیئ رطػ ۔  ”

ااپرٹنمٹ ےک ابرہ ڑھکی یھت ۔ ایعد ںوڑی ےس ارتا رھپ آ ے ڑبھ رک رفٹن ٹیس اک 

 ۔ درفازـ وھکال

 

امیظعت اس ےک آ ے رس اکھجای ۔ ںوڑی ےس ارتےت وہےئ اس ےن “ آےیئ امداؾ ۔  ”

ےنپ رگد اٹیپل ۔ ڈنھٹی وہا ےک ابثع اینپ ابدایم رگن یک اشؽ وک وپری رطح ےس ا

فـ اب اؿ دفونں ےک رمہاہ ااپرٹنمٹ یک رطػ ڑبھ ریہ یھت ۔ اس ےن زیتی ےس 

 ۔ دنکےتک دؽ ےک اسھت اہدی وک داھکی
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لمحم ےن اےس اکپرےت وہےئ وصعمتیم ےس کلپ کپھج رک اےس داھکی“ اھبیئ ۔  ”  

 ۔

 

 اےس یلست دےتی وہےئ اہدی ےن لیب“ لمحم رپاشیؿ تم وہ ، بس کیھٹ ےہ ۔  ”

رپ اہھت راھک ۔ وھتڑی دری دعب درفازـ الھک وت ایعد ادنر یک رطػ ڑبھ ایگ ، اس ےک ےھچیپ 

 ۔ یہ لمحم افر اہدی وز  ادنر آےئگ

 

اہقین لمحم افر اہدی “ ںیم وسچ ریہ وہں مت اےنپ ےئل اکی اچیب ونباول اہیں یک ۔  ”

ںیھت ۔ رگ این آفاز رپ یک آدم ےس ااجنؿ ایعد وک ےنھٹیب اک ااشرہ رکےت وہےئ ہہک ریہ 

لمحم ےن ایعد یک افٹ ےس رس اکنال ۔ اہقین یک رظنںی وج اکی ےحمل ےک ےئل اس رپ 

کٹ رک یٹہ ںیھت ڈنكیس ےک زہارفںی ےصح ںیم اؿ اک رخ فاسپ لمحم یک رطػ وہا اھت 

 ۔۔ ۔ دؽ ادکیؾ زفر ےس دنکاک اھت ، رظنںی استک وہیئ ںیھت
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اس ےن اہقین وک وخد وک یکٹکٹ ابدنھ رک دےتھکی “ آیب نك ےک اپس ےل آےئ ںیہ ؟  ”

وہےئ وسحمس رک ےک ایعد ےک اکؿ ںیم رسوگیش یک ۔ ایعد ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک 

 ۔ اےس داھکی

 

م ارگ ںیم وہکں ہک امہرے اسےنم امہری امں ڑھکی ںیہ وت ؟  ”
 
ج
ی 

اس ےک دیجنسیگ “ 

 ےس رظنفں اک رخ اہقین یک رطػ 

 

 

 

 

ایک وج اینپ ہگج دمجنم ےس ےنہک رپ لمحم ےن ےبي

ڑھکی ںیھت ۔ رس رپ اکٹ دفہٹپ اشےن رپ آ رگا اھت ، فہ اسسن رفےک انب کلپ ےکپھج اںیہن 

 ۔ دیتھکی ریہ ۔ ےبرتہ ب وہیت دنکونکں ےس اس ےن یفن ںیم رس الہای

 

فـ اکی اکی مدؾ ےھچیپ ٹہ ریہ یھت ۔  “ ںیم ۔۔۔ ںیم نیقی ںیہن رکفں یگ ۔۔  ”

ہی ۔۔۔ ہی ریمی ایم ںیہن ” اس یک اڑگیت احتل وک داھکی ۔  اہدی ےن رپاشیین ےس
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وہںیتکس ۔۔۔ آپ ۔۔۔ آپ ذماؼ رکرےہ ںیہ ۔۔۔۔ ایم وت اتپ ںیہن اہکں ںیہ 

یفن ںیم “ ںیم یھبک اؿ ےس انلم ںیہن اچوہں یگ ۔۔ ےھجم اؿ یک رضفرت ںیہن ےہ ۔ 

رہی رس الہےت وہےئ دف آرگ  ڑلکھ رک ںوولں رپ ےلسھپ ۔ اس ےن ڑم رک اب

 ۔ درفازے وک داھکی رھپ اکی رظن اہقین رپ ڈایل

 

اہدی اےس اھبنسےنل ےک ےئل آ ے ڑباھ ۔ فـ زیتی ےس “ لمحم ےچب دوھکی ۔۔۔  ”

ےھچیپ یتٹہ ابرہ یک رطػ اھبیگ یھت ، اہدی اس ےک ےھچیپ اكپل اھت ۔ ایعد افر اہقین اینپ 

اافلظ دفونں ےک ےئل وہگجں رپ استک ڑھکے ےھت ، لمحم اک رد  لم افر اس ےک 

 ۔۔۔ ریغ وتمعق ےھت

 

فـ اھب یت وہیئ ںوڑی ےک اپس یچنہپ یھت ، ڑم رک اہدی وک داھکی وج ایس “ لمحم روک ۔  ”

 ۔ رطػ آراہ اھت
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فـ یفن ںیم رس الہےت وہےئ “ اھبیئ رھگ ںیلچ وفرا رھگ ںیلچ ےھجم ںیہن رانک اہیں ۔  ”

 ۔ رفےت وہےئ ہہک ریہ یھت

 

اہدی ےن دفونں اہوھتں “  ےتلچ ںیہ ےلہپ ابت ونس ریمی ۔ کیھٹ ےہ کیھٹ ےہ ”

 ۔ ےس اےس اشونں ےس ۔ ا رک اےنپ اسےنم ڑھکا ایک

 

ںیہن اننس ھچک ںیہن اننس ۔۔۔ ںیم ہہک ریہ وہں آپ ےس ںیلچ ۔۔فـ ریمی ایم  ”

ریمی وکیئ امں ںیہن ےہ انس آپ ” فـ وپری وقت ےس الچیئ یھت ۔ “ ںیہن ںیہ ۔ 

اہدی ےن ریحت ےس وپری وقت ےس الچیت “ اباب ںیہ ۔۔ !!  ےن ۔۔ ریمے رصػ

لمحم وک داھکی ، ہی فیہ لمحم یھت ےسج اس ےن آج کت زیت آفاز ںیم ابت رکےت 

 ۔ ںیہن انس اھت ، آج فـ الچ ریہ یھت ۔۔۔ اس ےن ےبینیقی ےس کلپ یکپھج
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ـ اس ےک ابزف وک ۔ ا رک ہہک ریہ یھت ۔ “ اھبیئ ںیلچ ۔  ”  ںیہن ںیہ ، فـ ریمی ایم” ف

آہتسہ ےس اس ےک ابزف رپ رس اکٹ رک فـ رف دی یھت ۔ اٹںیگن لش “ ںیہن ںیہ ۔۔ 

وہریہ ںیھت ، دنکےتک دؽ یک راتفر تسس زپ ریہ یھت ۔ آوھکنں ےک اسےنم ادنریھا 

اس اھچےن اگل اھت ۔ رکچاےت رس وک اھبنسےنل یک وکشش رکےت وہےئ اس ےن دنب 

 ۔ وہیت آوھکنں ےس اہدی وک داھکی

 

فـ اےس آفازںی دے راہ اھت ، رگم فـ وہش ف وحاس وھک یھٹیب یھت ۔ ےچین “ لمحم ۔۔  ”

” ھٹیب رک اس اک رس اینپ وگد ںیم ر ےتھ وہےئ فـ رپاشیین ےس اس اک رہچہ اپھتپھت راہ اھت ۔ 

 “ ۔۔۔ لمحم آںیھکن وھکول ۔۔ لمحم
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 اھت ، اہدی ےک رقبی اس یک خیچ رپ ایعد زیتی ےس ابرہ یک رطػ اكپل“ ایعد ۔۔۔ !!  ”

 ۔ چنہپ رک اےس اینپ اجؿ یتلکن وہیئ وسحمس وہیئ یھت

 

ـ رھتپیلی اگنوہں ےس لمحم وک د ھک راہ اھت “ لمحم ۔۔۔  ” ونٹھگں ےک لب ےچین ھٹیب رک ف

۔ اےس گل راہ اھت لمحم ےن اس ےس رفھٹ رک آںیھکن دنب یک ںیہ ۔ قلح ںیم آرگ فں 

آوھکنں ےس آرگ  ڑلکھ رک “ لمحم ھجم رپ ہی ملظ ہن رک؟  ۔ ” اک وگال اس اےنکٹ اگل اھت ۔ 

م زپیت اسرگ ں وک وسحمس رک ےک اےس داین یتمھت 

ھ

ںوولں رپ ہر ل ےئگ ۔ لمحم یک دم

وسحمس وہیئ یھت ، دؽ یک راتفر مدرے تسس زپی یھت افر رھپ ۔۔۔ اےس اگل 

 !! ۔۔ ۔۔۔۔۔ رگدش فتق ںیم فـ اکی ابر رھپ اانپ اکی اانپ وھکےن اجراہ اھت

 

 ۔۔ اس یک ؟ زک ڑگای

 ۔۔ اس یک لمحم



Novelnagri 1806 

 ، اس یک ایحت

 ، اس یک تبحم

 ، اس اک قشع

اس یک اجؿ ےس زعسی نہب ۔۔۔ آج اس یک فہج ےس یہ فلتخم ونیشمں ےک 

 ۔۔۔ درایمؿ آںیھکن ومدنے زدنیگ افر ومت یک گنج ڑل ریہ یھت

ااجنےن ںیم اجےن ویکں اس ےسیج ولگ اےنپ اونپں وک فیلکت ےس اچبےن ےک ےئل 

اںیہن اکی ڑبی فیلکت اک اسانم رکےن ےک ےئل ڑھکا رکدےتی ںیہ ؛ تبحم اس ےسیج 

ولوگں وک راس ںیہن آیت رھپ وز  فـ تبحم رکےن یک نیگنس یطلغ رک ےتھٹیب ںیہ افر اس 

یطلغ یک زسا اںیہن اےنپ ایہن اونپں یک فیلکت یک وصرت ںیم یہ یتلم ےہ ےسیج آج 

 ۔۔۔ اےُس یلم یھت

ن ف یک رتامجین رکات  ےشیش
کل

 

ي
ےک اپر ےس ُاےس دےتھکی وہےئ اکی آرگ  ُاس یک 

 ۔۔ ےباجؿ اس وہرک ںوؽ رپ ڑلکھ ایگ
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 ، تبحم وہ وز  اجےئ وت

 ، ریما ہی تخب ااسی ےہ

 ، اہجں رپ اہھت ںیم رھک دفں

 ۔۔ فاہں رپ درد ڑبھ اجےئ

 ۔۔ تبحم رسد زپ اجےئ

 

_________________________:- 

 

اکرڈیفر ںیم ےھٹیب ڈارٹک اک ااظتنر رکرےہ ےھت ۔ رکفت ےس رادہاری وک اتکت فـ بس 

دویار ےس کیٹ اگل رک ڑھکا اہدی ، اس ےک اسےنم رپاشیین ےس اشیپین ےتلسم رکیس رپ 
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  ےس کیٹ اگل رک ڑھکا ایعد اخومش افر فریاؿ 
 
ےھٹیب احرث افر اؿ ےس افےلص رپ پ

 ۔۔۔ رظنفں ےس د امرلب وک اتکت

ر یک وسیل رپ ڑچےھ فـ ونیتں تسس رفی ےس دنکےتک دولں ےک اسھت لمحم یک ااظتن

السیتم یک داعںیئ امگن رےہ ےھت ۔ فـ ونیتں ااظتنر یک اس ڑھگی ںیم زمدی زتےتپ 

رگم اسےنم ےس آےت ڈارٹک ےن اؿ یک لکشم آاسؿ یک ۔ فـ ونیتں وفرا ڈارٹک یک رطػ 

 ۔ ےکپل ےھت

 

ڈارٹک ےک وساؽ رپ احرث ےن “  اچنہپ ےہ ؟ احرث آپ یک یٹیب وک وکیئ دصہم ”

 ۔ رظنںی رچاںیئ ۔ اؿ یک اخومیش وک د ھک رک ڈارٹک مدرے وتفق ےک دعب وگای وہا

ایعد وک اگل اھت یسک ےن “ آپ یک یٹیب اک رنفس ربکی ڈافؿ وہا ےہ احرث ۔۔ !!  ”

اس ےن  اےس امتہچن چنیھک رک امرا وہ ۔ دؽ ادکیؾ تسس زپا اھت ، رھتپیلی رظنفں ےس

اینت وھچیٹ رمع ںیم رنفس ربکی ڈافؿ وہےن ےس ” ڈارٹک وک داھکی وج اب ہہک راہ اھت ۔ 
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اؿ یک اجؿ وک وز  رطخہ وہاتکس ےہ ۔ آپ وت اےنت الرپفاہ ںیہن ےھت وت ایک ایک ےہ 

فـ ڑلڑھکا رک ےھچیپ اٹہ اھت“ آپ ےن اینپ یٹیب ےک اسھت ؟   ۔ 

 

از ںیم وپاھچ اھتاحرث ےن دیمیھ آف“ اب یسیک ےہ فـ ؟  ”  ۔ 

 

اؿ یک اجؿ رطخے ےس ابرہ ےہ رگم اب وز  فـ ابلکل کیھٹ ںیہن ںیہ ۔ یف ااحلؽ  ”

ڈارٹک اؿ “ ےبوہش ںیہ مہ اںیہن رفؾ ںیم ٹفش رکرےہ ںیہ ۔ آپ داع رکںی ۔ 

اک دنكه  اپھتپھت رک فاسپ الچ ایگ ۔ احرث ےن ڑم رک وکشـ انکں رظنفں ےس اےس 

ے وہےئ فـ ےبمل ےبمل ڈگ رھبےت داھکی وج دمجنم اس اینپ 

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

ہگج رپ ڑھکا اھت ، بل 

 آ ے ڑبھ ےئگ ۔ اہدی رکیس رپ ڈےھ اس ایگ اھت ہكبج فـ ۔۔۔ فـ اب وز  فںیہ ڑھکا اھت

 ۔۔۔۔

 !! ۔۔ اس یک احتل اس ابابغں یس یھت وج اےنپ اہوھتں ےس اانپ ابغ ااجڑ اھٹیب وہ
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_________________________:- 

 

 فـ وھتڑی دری ےک ےئل وہش ںیم آیئ یھت ۔ اخیل اخیل رظنفں ےس دنچ وٹنھگں دعب

تھچ وک ےنکت ےک دعب اس ےن رگدؿ ذرا یس رتیھچ رک ےک ربارب ںیم ڑھکے ایعد وک 

داھکی رھپ یگفخ ےس رگدؿ داںیئ رطػ امھگ یل ۔ آہتسہ ےس اانپ اہھت ااھٹےن یک 

 ۔ وکشش یک ، اہدی ےن وفرا اس اک اہھت اھتام اھت

 

رک رک رک ہہک رک فـ اینپ “ یئ ۔۔۔۔ اؿ ےس ںیہک ۔۔۔ ےلچ اجںیئ ۔ اھب ”

آںیھکن دنب رک یئگ یھت ۔ اہدی ےن ومغمؾ رظنفں ےس ایعد وک داھکی سج یک آوھکنں 

ے یگل یھت

 

 ھگلن
ی

ی 

مک

 

ی

 ۔ ںیم 
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ریمی نہب اب ” اس ےن رظن ااھٹ رک اہدی وک داھکی ۔ “ مت ےن داھکی اہدی ۔۔۔  ”

یلین آوھکنں ےس ےبرگن اپین اک “ ںیہن دانھکی اچیتہ ۔ ےھجم اےنپ آس اپس وز  

ـ دنچ اثےین لمحم وک داتھکی راہ رھپ رمے  اکی رطقہ ےباجؿ اس وہرک ڑلکھ ایگ ۔ ف

رمے مدومں ےس رمکے ےس لکن ایگ ۔ ابرہ ےھٹیب احرث ، ویفس افر اسنخ ء ےن 

۔ اؿ بس ےک رظن ااھٹ رک اےس داھکی وج اینپ آوھکنں وک رڑگات فاہں ےس اجراہ اھت 

درایمؿ ےس زگرےت وہےئ فـ اےنپ آپ وک اؿ اک رجمؾ ھجمس راہ اھت ۔۔ فـ رجمؾ یہ وت 

 ۔۔۔ اھت

اس ےن امیض افر احؽ ےک رکدارفں وک ااٹھک رکےن یک وکشش یک یھت ، اس ےن 

 !! ۔۔ فتق ےک اسھت ڑگڑب یک یھت ۔۔ اس یک زسا وز  تخس یھت

 

_________________________:- 
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رمکے ںیم ڑھکںی اسنخ ء اسےنم “ آپ ےن لمحم وک اجےن ویکں دای اھبیئ ؟  ”

ڑھکے احرث ےس وپھچ ریہ ںیھت ۔ رات رہگی وہریہ یھت رگم لمحم اس ےک دعب 

ےس وہش ںیم ںیہن آیئ یھت ۔ اہدی اس ےک ربارب ںیم اھٹیب رظتنم اگنوہں ےس اےس 

یئ ربخ ںیہن یھت ہن یہ یسک ےن د ھک راہ اھت ، ویفس ڈارٹک ےک اپس ےھت افر ایعد یک وک

 ۔ اجےنن یک وکشش یک یھت

 

 “ ۔ ںیم ےسیک رفک اتکس اھت ؟ آج ںیہن وت لک اےس اینپ امں ےس انلم اھت ”

 

رگم ےلہپ آپ مہ ےس وت وپےتھچ ، ںیم لمحم وک اھجمسیت ۔ مک از مک ریمی یٹیب اس  ”

 رگدؿ امھگ رک اںیہن اؿ یک آفاز رھبا یئگ یھت ۔ اہدی ےن“ فیلکت ںیم وت ہن وہیت ۔ 

 ۔ داھکی
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 “ ؟ ایم اس فتق اؿ بس ابوتں اک افدئـ ”

 

احرث ےن رہگی اسسن “ مت پچ رکف مت ےن وز  ےھجم اتب؟  رضفری ںیہن اھجمس ۔  ”

 ۔ ےل رک اںیہن داھکی

 

اؿ یک ابت چیب ںیم یہ رہ یئگ ہک رمکے اک درفازـ الھک ۔ ویعش “ دوھکی اسنخ ء ںیم ۔۔  ”

فہی ےک رمہاہ ادنر دالخ وہےئ ۔ اہدی آہتسہ ےس رکیس ےس اھٹ ڑھکا راہمح افر ا؟ 

وہا ۔ احرث افر اسنخ ء وز  اؿ یک رطػ ڑبےھ ۔ ویعش احرث ےس لمحم اک اوحاؽ 

 وپھچ رےہ ےھت ، راہمح اسنخ ء ےک اسھت ڑھکی ںیھت ہكبج ا؟ فہی اہدی یک رطػ ڑبیھ

 ۔

 

 “ ؟ اب یسیک تعیبط ےہ ”
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 دای ےہ ۔ ڈارٹک ےن یلست دی ےہ کیھٹ ”

 

ں

ن

س
 ٹ ک
ح

 

ی

اس “  وہاجےئ یگ ، یف ااحلؽ دنین اک ا

 ۔ ےن دیجنسیگ ےس وجاب دای

 

ا؟ فہی ےک یلست دےنی رپ اس “ اؿ اش ءاہلل لمحم تہب دلج کیھٹ وہاجےئ یگ ۔۔۔  ”

 ۔ ےن ےس الہدای

 

اس ےن رہگی اسسن یل رھپ ھچک اید آےن رپ ا؟ فہی یک رطػ وتمہج “ اؿ اش ءاّللّ ۔  ”

ا؟ فہی ےن اس ےک وپےنھچ رپ یفن ںیم رس الہدای“  ایعد وک داھکی ںیہک ؟ مت ےن” وہا ۔   

 ۔
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رپاشیین ےس اتہک فـ ابرہ یک رطػ اكپل ۔ ےھچیپ لمحم ایس رطح “ اہکں ایگ ہی اب ؟  ”

آںیھکن ومدنے یٹیل یھت ، رہچے رپ فیہ وصعمتیم یھت ۔ داںیئ اہھت رپ ڈرپ یگل 

دنکےتک دؽ یک دنکا ںی داھکیئ دے  یھت ، ابںیئ رطػ نیشم رپ تسس رفی ےس

 ۔۔ ریہ ںیھت

 

_________________________:- 

 

رہگی افر اترکی رات ںیم اےس اانپ آپ یسک اترکی وکڑھٹی ںیم دیق یسک دیقی اس 

 ؛ ولعمؾ وہراہ اھت

ای اس ابابغں اس وج زخاں یک آدم رپ اانپ بس اہر اھٹیب وہ ۔۔ اس اک احؽ اس ااسنؿ اس 

 !! ۔۔  زگرےت ےحمل ںیم رم رم رک یج راہ وہ ای یج یج رک رم راہ وہوز  اھت وج رہ
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رات ےک اس رہپ  چنی رپ ےھٹیب وسوچں ںیم مگ اجےن بک اس یک آھکن یگل اےس ربخ ہن 

ےنکمچ رپ  وہیئ یھت ۔ فـ یلین آںیھکن نج ےک اسےنم ادنریھا اھچ ایگ اھت ااچکن یلجب ےک

دنھچای یئگ ںیھت ۔ اس ےن اےنپ آپ وک یگیھب ڑسک رپ اپای اھت ، ابدؽ ادکیؾ زفر ےس 

 ۔ رگ ے ےھت

ربیتس ابرش ےس یتگیھب ایسـ ڑسک رپ دفر اجیت فہ ںوڑی افر اس ےک ےھچیپ اھباتگ فہ ہچب 

 اچاتہ ۔ زیتی ےس یسک وک اکپرات وہا فہ سب اھبگ راہ اھت ، وج اجراہ اھت فہ اےس وھک؟  ںیہن

 ۔ اھت رگم فہ وھک راہ اھت

ابدولں یک رگج افر یتکمچ یلجب ےک وخػ ےس آںیھکن دنب ےئک ابرش ںیم اتگیھب یسک 

 ۔ اےنپ اک اممت رکات فہ فوجد

ےلین آامسؿ رپ اڑاؿ رھبات اہجز افر اےس یتکت اقنب ےس اھجیتکن من ڈارک ربافؿ 

 ! آںیھکن
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ے افر د اٹزلئ رپ رگات ااتپسؽ ےک ڈنھٹے خی رفش رپ ارٹسرچی ےک رچ

ے

ن
 
ن
 
 ہ
ی

رچاےت 

 ! رسخ وخؿ

 ! یسک ےک رفےن یک افر اےس اکپرےن یک آفازںی

 ۔ وکیئ اس ےک اکؿ ےک رقبی اکھج

آفاز من یھت افر تہب دیمیھ یھت ، ےنہک فاال وکیئ “ مت بس اےنپ وھک دف  ے اعدی !  ”

 ۔ رمد اھت رگم وکؿ فہ اچہپؿ ںیہن اپای

 

ک ، ایسـ ںوڑی ، اھباتگ ہچب ، ابدولں یک رگج ، یتکمچ یلجب ، اپکپکات ربیتس ابرش ، یتگیھب ڑس

فوجد ، رپفاز رکات اہجز ، ڈارک ربافؿ من آںیھکن ، د خی ڈنھٹے اٹزلئ ، ارٹسرچی ، 

 ۔۔۔ وخؿ ، یسک یک ایکسسں ، یسک یک اکپر افر

 ۔ فہ رسوگیش
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من افر دیمیھ آفاز“ مت بس اےنپ وھک دف  ے اعدی !  ”  ۔ 

 ۔  اخومیش افر ادنریھارھپ

ـ ادکیؾ ڈر رک ااھٹ اھت ، امےھت رپ اس ڈنھٹ ںیم وز  ےنیسپ یک وبدنںی کمچ ریہ ںیھت ۔  ف

 ۔ رہگی اسسن ےل رک اس ےن اینپ آوھکنں وک رڑگا اھت

 ۔۔ ہی وخاب اھت ای اس اک امیض ؟ افر اس وساؽ رپ فـ ربی رطح ےس وچاکن اھت

فوجد ، فـ آںیھکن فـ بس اس اک امیض اھت رگم فـ وخؿ ہی اس یک اہکین یھت ۔ فـ ہچب ، فـ 

 ۔۔۔ افر فـ ارٹسرچی ؟ فـ لمحم ںیہن وہیتكس ۔۔ وت رھپ فـ وکؿ اھت ؟ افر فـ رسوگیش

 ۔۔ آفاز رمداہن یھت ، من افر ومغمؾ یس ۔۔۔ امونس امونس یس

 اس ےن کھت رک رس اہوھتں ںیم رگاای اھت ۔ ایسہ ابدولں ںیم رھگا اچدن اخومیش ےس

 ۔ اےس کت راہ اھت ۔ ڈنھٹی وہا اےس اےنپ مسج ےک آر اپر وہیت وسحمس وہریہ یھت
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اکی ابر رھپ امستع ےس فیہ آفاز ارکایئ ۔ اس “ اؿ ےس ںیہک ےلچ اجںیئ ۔۔۔  ”

ےن یتخس ےس آںیھکن یچیم ںیھت ۔  نل ےک ااسحس ےس آوھکنں ںیم یمن عمج وہےن 

 !! ۔۔  ۔ اہنت آداھ ادوھرا اچدنیگل یھت ۔ اس ےن رس ااھٹ رک آامسؿ وک داھکی

 

ںیم رف؟  اچاتہ وہں ۔۔۔۔ ڈریھ اسرا ۔۔ تمسق یک متس رظیفی رپ ، اینپ وخد رغیض  ”

 “ ۔۔ رپ یسک ےچب یک رطح یتٹٹ یتٹٹ رک

دؽ ےن دممھ یس رسوگیش یک ۔۔۔ یلین آوھکنں ںیم اچدن اک سکع ڈڈبابای ۔ اس ےن 

یل افر اخیل اخیل یس رظنفں ےس من رظنںی اےنپ مدومں رپ ںوڑںی ۔ رہگی اسسن 

 ۔ اھگس وک اتکت راہ

یلین آوھکنں ےس اپین اک اکی رطقہ ڑلڑھکاات وہا وھٹڑی ےس السھپ ۔۔۔ رات اترکی 

 !! ۔۔۔۔ وہیت یئگ افر فـ فںیہ اھٹیب راہ
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فیلکت ےک ابثع رگےت آرگ  ربػ ےسیج ےمج وہےئ دؽ وک وگھب رےہ ےھت ، ےسیج 

  چنی رپ ےنھٹیب ےس ےلہپ اےنپ اہھت ےس ربػ اٹہیئ یھت اسولں ےلہپ اس ےن دنلؿ ںیم

ے رپ وبجمر 

 

 ھگلن
ی

فےسی یہ اس فتق دؽ رپ رگےت اس ےک آرگ  یمج وہیئ ربػ وک 

 !! ۔۔۔ رکرےہ ےھت ۔۔ رہتف رہتف دریھے دریھے

 

 ، وموجد یھت اُدایس اوز  یلھچپ رات یک

 ۔۔ الہب اھت دؽ ذرا اس ہک رھپ رات وہ یئگ

_________________________:- 
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فـ لمکم وہش ںیم اےلگ دؿ دفرہپ ےک فتق آیئ یھت ۔ اےنپ اسےنم اس ےن اہدی ، 

احرث ، ویفس افر اسنخ ء وک ڑھکے اپای اھت ۔ رپادیم رظنفں ےس اردرگد داھکی رگم 

سج یک التش یھت فـ ںیہک ںیہن اھت افر رھپ ہی التش اشؾ کت اجری ریہ یھت ۔ اےس 

اھت فـ آےئ ںو رگم فـ ںیہن آای اھت ۔ ؟ رایگض ےک ایخؽ ےس اس ےن اہدی ےس وز  نیقی 

 ۔ ںیہن وپاھچ اھت

افر رھپ فـ رات وک آای اھت بت بج فـ وسیکچ یھت ۔ ےکھت ےکھت ےس ادناز ںیم مدؾ 

ااھٹات فـ رمکے ںیم دالخ وہا وت اسےنم ڈیب رپ اےس وسات اپای ۔ دنکےتک دؽ یک راتفر 

۔ طبض اک دنبنھ وٹےنٹ اگل لکشمب وخد وک اھبنسےتل وہےئ فـ ڈیب ےک تسس زپےن یگل 

 ۔ اپس آای ۔ اہدی ےن رظن ااھٹ رک اےس داھکی رھپ ڑھکا وہا

 

تخس رظنفں ےس اےس دےتھکی وہےئ وپاھچ ۔ فـ کھج رک لمحم “ اہکں ےھت مت ؟  ”

 ۔ یک اشیپین رپ اےنپ بل رھک راہ اھت ۔ دنچ وحملں دعب فـ دیساھ ڑھکا وہا
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اہدی ےن اانپ وساؽ درہاای“ اہکں ےھت مت ؟  ”  ۔ 

 

فتق وک فاسپ ےھچیپ ےل اجےن ےک راےتس ڈوھڈن راہ اھت ۔ ھچک ااسی وہاجےئ ہک فتق  ”

ےھچیپ الچ اجےئ ںیم ا؟  ےس ہن ولمں ںیم لمحم وک اؿ ےس ہن ولمافں ۔ اہدی اؿ ےک ریغب 

رک رک اےس داھکیاہدی ےن “ یج ولں ںو رگم لمحم ےک ریغب ےسیک ویجں ںو ؟   ۔ 

 

اس ےن یفن ںیم رس الہای“ لمحم کیھٹ ےہ ایعد ۔۔ امہری نہب ابلکل کیھٹ ےہ ۔  ”  

 ۔

 

فـ کیھٹ ںیہن ےہ ، ریما دؽ اتہک ےہ فـ کیھٹ ںیہن ےہ ۔ لمحم ریمی آٹہ وک  ”

وسحمس رک ےک اھٹ ڑھکی وہیت یھت رگم آج ۔۔ آج دوھکی اس ےن آںیھکن وھکانل 
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“ ںیم اچہ رک وز  نیقی ںیہن رکاپراہ ہک ریمی نہب کیھٹ ےہ ۔  وز  وگارـ ںیہن ایک ۔

 اس ےک ےکھت ےجہل رپ اہدی ےن اس ےک رفربف ڑھکے وہرک اس اک دنكه  اپھتپھتای اھت

 ۔

 

 “ ۔۔ فـ آج اسرا دؿ اہمتری راہ یتکت ریہ ”

 

 “ ۔۔ اس اک اسانم رکےن یک تمہ ںیہن یھت ”

 

ایعد ےن یفن ںیم رس الہای اھت“ ۔۔ مت اکی ابر رھپ اےس فیلکت دے رےہ وہ  ”  ۔ 

 

اہدی اےس د ھک رک رہ ایگ“ ںیم اینپ اجؿ اےنپ اہوھتں ےس ںیہن انیل اچاتہ ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ اباب اہکں ںیہ ”

 

اچوچ رعفـ ےک اسھت ابرہ ےھٹیب ںیہ ، حبص ا؟ فہی اہیں ریک یھت رھپ اشؾ ںیم فـ ایم اوب  ”

نکمم ےہ آج رات  ںیہ رےک فـ ، ایم وک ےک اسھت یلچ یئگ افر رعفـ اہیں آیئگ ۔ 

فـ رس الہ رک اپس ریھک رکیس رپ ھٹیب ایگ ۔ اہدی لمحم ےک داںیئ “ جیھب دای اھت اس ےن ۔ 

 ۔ رطػ ھٹیب ایگ ۔ دفونں ےک درایمؿ اخومیش یسک دویار یک رطح ڑھکی یھت

راہ اھترات زمدی رہگی وہیت اجریہ یھت ۔ اچدن ابدولں ےک ےھچیپ اتپھچ اکلہ اس رظن آ  

 ۔۔

 

_________________________:- 
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لمحم وک دےتھکی وہےئ بک اس یک آھکن یگل فـ ےبربخ راہ ۔ رقتةی ابرہ  ےج ےک رقبی 

اس یک آھکن یلھک یھت ۔ رگدؿ امھگ رک لمحم وک داھکی رھپ اس ےک داںیئ رطػ ےھٹیب 

 ںیکٹ وت فـ اہدی وک وج رکیس رپ رس اکٹےئ وسراہ اھت ۔ رظنںی اہدی ےس وہ رک اسےنم

ھک رک دیساھ وہ اھٹیب ۔ فـ اسےنم وپری وتہج ےس امنز زپھ ریہ یھت ۔ ابعےئ ںیم 

 

ھی

 

ی

وبلمس اقنب وھٹڑی رپ اکٹےئ فـ اب روکع ںیم یھت ۔ فـ اخیل اخیل رظنفں ےس اےس 

داتھکی راہ ۔ السؾ ریھپ رک اس ےن داع ےک ےئل اہھت ااھٹےئ وت فـ رکیس ےس اھٹ رک اس 

ے رفش رپ ھٹیب ایگ ۔  رعفـ ےن داع امگن رک رہچے رپ اہھت ےک اپس آرک ڈنھٹ

 ۔ ریھپے رھپ رگدؿ امھگ رک اےس داھکی

 

فـ دیمیھ آفاز ںیم وپھچ ریہ یھت ، فـ رس یفن ںیم “ ریمی فہج ےس اجگ وہیئ ؟  ”

 ۔ الہایگ
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 “ ؟ اس فتق وکیسن امنز زپھ ریہ وہ ”

 

ں ابرہ اںیہن وھچڑ رک آ؟  ااھچ ںیہن اشع ء یک ، الص ںیم اباب ےک اسھت یھٹیب یھت ؟  ”

اس ےن لیصفت اتبیئ رھپ ھچک اید آےن رپ آںیھکن “ اگل یھبت دری وہیئگ ابرہ جب ےئگ ۔ 

 ۔ ڑیکسے اےس داھکی

 “ ۔ حبص ویوینریٹس ےک دعب اہکں ےھت ؟ لمحم وپھچ ریہ یھت آپ اک ”

 

 ریہ رھپ فـ دنچ لپ کلپ کپھج رک اےس دیتھکی“ رعفـ لکشم وساؽ تم وپوھچ ۔  ”

 ۔ رس الہدای ۔ فـ اےس داتھکی دنچ ےحمل اخومش رےنہ ےک دعب وگای وہا

 

 “ ۔ مت اہیں ویکں رںیک ؟ حبص آاجںیت ”
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فـ اس ےک دفدبف وجاب دےنی رپ اےس “ آپ اہیں ویکں رےک حبص آاجےت ۔  ”

د ھک رک رہ ایگ ۔ رعفـ دنچ ےحمل اخومیش ےس اےس دیتھکی ریہ رھپ وبےنل ےک ےئل بل 

زاد ےئکآ  ۔ 

 

اکلہ اس رکسماےت وہےئ اےس یلست دی“ اعدی ۔۔۔۔ لمحم کیھٹ وہاجےئ یگ ۔  ”  ۔ 

 

اےس یھبک اکلہ اس اخبر وز  ںیہن وہےن دای ںیم ےن رعفـ ! افر آج ریمی فہج ےس فـ  ”

قلح ںیم آرگ ں اک وگال اےنکٹ اگل ۔ لک ےس آرگ فں وک ےنہب “ اس احؽ ںیم ےہ ۔ 

ب کھت ایگ اھت یھبت ےکپچ ےس اکی آرگ  ںوؽ رپ ڑلکھ ےس رفک رفک رک فہ وز  ا

 ۔ ایگ
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اس ےک وساؽ رپ فـ اےس د ھک رک رہ ایگ ۔ یلین آںیھکن “ آپ رف؟  اچےتہ ںیہ ؟  ”

ڈڈبابیئ ںیھت ، فـ رف؟  یہ وت اچاتہ اھت ڈریھ اسرا ۔۔ اب بج فـ اس ےس وپھچ ریہ یھت 

 ۔  وک الٹھج ںیہن اتکس اھتوت فـ اس یک ابت یک یفن ںیہن رکاپای اھت ، فـ تقیقح

فـ دنچ ےحمل اخومیش ےس اےس دیتھکی ریہ رھپ آ ے ڑبھ رک اےس وخد ےس اگلای اھت ۔ فـ 

اکی ےحمل ےک ےئل اس یک رحتک رپ رہھٹا ، آوھکنں ںیم بجعت ارھبا ۔ اسسن 

ی یمن اب طبض اک دنبنھ وتڑےن یگل افر رھپ 

 

 ھگلی
ی

رفےک اسےنم داھکی ۔ آوھکنں ںیم 

رف دای اھت وچبں یک رطح کلب کلب رک ۔۔ فـ اخومیش ےس اس اک رس الہسیت  فـ فایعق

 ۔ ریہ یھت

یلین آوھکنں ےس رگےت آرگ  رگؾ ایسؽ یک رطح اس ےک ںوولں ےس ڑلکھ رےہ 

ےھت ، دؽ رپ زپا وبھج آرگ فں ےک ذرےعی اکلہ وہراہ اھت ۔ اخومش رات ںیم اس یک 

 ال وہات  یکلہ یکلہ ویکسسں ںیم زیتی ےس دنکےتک دولں

 

اک وشر ڑبےنھ اگل اھت ، ده

 ۔ رظنم رہ رگےت آرگ  ےک دعب اصػ وہات اجراہ اھت



Novelnagri 1829 

ھچک اثےین دعب بج فـ وھتڑا رپوکسؿ وہا وت فـ آہتسہ ےس اس ےس اگل وہیئ ، رظن 

 ۔ ااھٹ رک اس یک رسخ وہیت آوھکنں ںیم اھجاکن

 

 “ !! ۔۔۔ یھبک یھبک اانپ وبھج ابٹن انیل اچےئہ اعدی ”

 

فـ اینپ آوھکنں “ اتگل ےہ اس وبھج ےس یسک ےک دنكےھ ہن کھج اجںیئ رعفـ ۔  ڈر ”

 ۔ وک رڑگےت وہےئ ہہک راہ اھت

 

فـ وجااب اخومش راہ ۔ فـ وھتڑی دری “ افر وخد وج فیلکت ںیم رےتہ ںیہ اس اک ایک ؟  ”

وس اجںیئ حبص لمحم اےھٹ یگ وت ” اس ےک وجاب اک ااظتنر رکیت ریہ رھپ وگای وہیئ ۔ 

فـ رکسمایئ رھپ اھٹ ڑھکی وہیئ ، زمدی “ آپ وک اس اک تہب اسرا ایخؽ رانھک ےہ ۔ 

 ۔ اس ےک اسےنم رانہ احمؽ وہراہ اھت
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 “ ؟ مت اہکں وسف یگ ”

 

ےھجم دنین ںیہن آریہ نکیل ارگ آیئ وز  وت وصےف رپ وس اجؤں یگ آپ اینپ رکیس رپ  ”

ریہ یھت ۔ فـ رہگی اسسن اتیل  فـ اجےئ امنز ےط رک ےک اسڈیئ رپ رھک“ یہ وسںیئ ۔ 

 ۔ اھٹ ڑھکا وہا

 

فـ آوھکنں ںیم ادیم ےئل وپھچ راہ اھت“ مت لمحم اک ایخؽ روھک یگ رعفـ ؟  ”  ۔ 

 

فـ رس الہیئگ ، فـ رکسمادای“ آپ ےک دعب ، اہں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ریمے وہےت وہےئ وز  رانھک ”
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 اتگل اعدی ۔۔ آپ آپ ےک وہےت وہےئ وکیئ افر لمحم اک ایخؽ راتھک ااھچ ںیہن ”

ںیہک ںیہن اجرےہ پچ اچپ ھٹیب اجںیئ ۔ لمحم حبص اےتھٹ یہ بس ےس ےلہپ آپ اک 

فـ دنچ اثےین اےس داتھکی راہ رھپ رکیس یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ رکیس یک “ وپےھچ یگ ۔ 

تشپ رپ رس اکٹ رک اس ےن رگدؿ امھگ رک وصےف رپ ومابلئ ےل رک یتھٹیب رعفـ وک 

رپ اکٹدںی ۔ رسخ وہیت آںیھکن کمچ ریہ ںیھت ، دؽ اکلہ  داھکی رھپ رظنںی تھچ

اکلھپ اس وہایگ اھت ےسیج ونمں وبھج ارت ایگ وہ ۔ رظنفں اک رخ اکی ےحمل ےک ےئل دفابرہ 

اس یک رطػ ایک ۔ رعفـ وج وچر رظنفں ےس اےس یہ د ھک ریہ یھت اس ےک دےنھکی 

 رھپ رظنںی تھچ رپ اکٹ رک رپ ڑگڑبا رک رظنفں اک رخ ومڑا ۔ فـ اکلہ اس رکسمادای اھت

 ۔ آںیھکن ومدن ںیل

 

 ، ہی اداویسں اک امجؽ ےہ ہک امہرا افِج امکؽ ےہ
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 !! ۔۔ یھبک ذات ےس وز  اپھچ ایل ، یھبک رہش رھب وک اتب دای

 

_________________________:- 

 

اترکی افر یبمل رات دریھے دریھے رسک یئگ ، ےکلہ ےلین آامسؿ رپ وسرج 

۔ وھتڑی دری ےلہپ یہ ڈارٹک اس اک کیچ اپ رک رک ےئگ ےھت ، فـ ےیکت ےس اگمگجےن اگل 

کیٹ اگل رک دیسیھ یھٹیب یھت ۔ اپس اھٹیب اہدی اس ےک ےئل لھپ اکٹ راہ اھت ۔ رعفـ 

رجف ےک دعب یہ رھگ یلچ یئگ یھت ، ایعد وک وز  ویوینریٹس اج؟  اھت یھبت فـ وز  است  ےج 

 ۔۔ ےک رقبی الچ ایگ اھت

 

اہدی ےن رظن ااھٹ رک اےس داھکی رھپ بیس یک اقش اس یک “  آےئ ؟ فـ ںیہن ”

 ۔ رطػ ڑباھیئ ۔ اس ےن ہنم آ ے رک ےک بیس یک اقش ہنم ںیم ریھک
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 “ ۔ آای اھت مت وس ریہ ںیھت ، حبص ایگ ےہ اس فتق وز  مت وس ریہ ںیھت ”

 

 “ ؟ رےک ویکں ںیہن ”

 

ااکچدےئاہدی ےن دنكےھ “ ویوینریٹس اج؟  اھت ۔  ”  ۔ 

 

اس ےک وصعمتیم ےس وپےنھچ رپ اہدی ےن رک رک اےس “ ؟ راض ںیہ ھجم ےس ؟  ”

 ۔ داھکی رھپ ٹیلپ اسڈیئ رپ رھک رک اس ےک دفونں اہھت اھتےم

 

لمحم اس بس ںیم اس یک وکیئ یطلغ ںیہن ےہ ، اس ےن رصػ ںیہمت یچچ ےس  ”

 “ ۔ ولما؟  اچاہ اھت
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اہدی “ فـ ۔۔۔۔ فـ اںیہن ویکں ےل آےئ ؟ نکیل ویکں ؟ بج بس کیھٹ اھت وت  ”

 ۔ ےن کلپ کپھج رک اےس داھکی

 

 “ ۔۔۔ اشدی ںیہمت اینپ امں یک رضفرت وہ لمحم ”

 

ںیہن ےہ اھبیئ ۔۔۔ ریمے اپس آپ ںیہ افر اباب ںیہ ۔ ےھجم یسک یک رضفرت  ”

اس ےن یگفخ ےس رہچہ ومڑا“ ںیہن ۔   ۔ 

 

یہی اچیتہ وہ وت مہ یھبک اس ابرے ںیم  لمحم ںیم ںیہمت ھجمس اتکس وہں ، ارگ مت ”

ابت وز  ںیہن رکںی  ے رگم اےس اس یک زسا تم دف ۔ اہمتری ؟ رایگض اجؿ ےل 

لمحم ےن وکشـ انکں رظنفں ےس اےس داھکی“ ےل یگ اس یک ۔   ۔ 
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فـ اخومش راہ رھپ مدرے وتفق ےک دعب وگای “ فـ وز  وت ےنلم ںیہن آےئ ۔۔ !!  ”

 ۔ وہا

 

فـ دنچ لپ اےس دیتھکی ریہ “ اس رد  لم یک فہج اجؿ اتکس وہں ؟ لمحم اہمترے  ”

 ۔ رھپ وگای وہیئ

 

ںیم ےن بج ےس وہش اھبنسال آپ وک ، اجؿ اھبیئ وک افر اباب وک ہشیمہ اےنپ اپس  ”

داھکی ۔ امں وکؿ وہیت ےہ ؟ امں یک تبحم ایک وہیت ےہ ؟ ںیم یھبک ںیہن اجؿ اپیئ ۔ 

 دیتھکی یھت ریمی مہ رمع وھچیٹ ایچبں اینپ امفں ےک بج اوکسؽ اج؟  رشفع ایک وت ںیم

اسھت آریہ وہیت ںیھت ، اؿ یک امںیئ اںیہن چنل انب رک دیتی ںیھت رگم یھبک وز  دؽ ںیم 

اینپ امں ےک ابرے ںیم وساؽ ںیہن ااجرگ وہا ویکہکن ریمے اھبیئ ےھجم اوکسؽ 
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 نج یک امںیئ اںیہن وھچڑےن آےت ےھت ۔ ریما چنل اؿ امتؾ ویچبں ےس رتہب وہات اھت

وھچڑےن آیت ںیھت ۔ ریمے ڑپکے ، ریما گیب ، ریمی اتکںیب رہ زیچ اؿ بس ےس 

یئک  ہا ایھچ وہیت یھت نج ےک اپس امںیئ وہیت ںیھت ۔۔ یھبت وت ےھجم یھبک امں یک 

رضفرت شیپ ںیہن آیئ اھبیئ ۔ ںیم اجیتن یہ ںیہن وہں امں یک تبحم یسیک وہیت ےہ 

ی ےس ارتےن ےک دعب ڑم ڑم رک اینپ امفں وک اہھت الہیت ںیھت اںیہن ؟ فـ ایچبں وج ںوڑ

د ھک رک بج ںیم وز  ڑمیت یھت وت آیب افر آپ وک ہشیمہ اےنپ ےھچیپ اپیت یھت ، ںیم ےسیک 

 ؟ ااسحس رتمکی اک اکشر وہیت

بج ڑبی وہیئ ریمی دفںیتس ھجم ےس ریمی امں ےک ابرے ںیم وپےنھچ ںیگل وت 

اب دای ہک ریمی ایم ریمے اسھت ںیہن رںیتہ ۔ زمدی ہن فـ ہشیمہ ںیم ےن یہی وج

رکدیںیت ہن ںیم رہگایئ ںیم اجےن یک وکشش رکیت ۔ ریمی دفںیتس رکش رکیت 

ںیھت ریمی تمسق رپ افر آج وز  رکیت ںیہ ویکہکن آج وز  بج اکجل ےک ٹیگ ےس 

ریمی دفںیتس  ںیم ادنر اجیت وہں وت اےنپ اھبویئں وک اےنپ ےھچیپ ڑھکا اپیت وہں افر
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اب اہنت آیت ںیہ ویکہکن فـ اب ڑبی وہیئگ ںیہ افر اؿ یک امںیئ اب رصمفػ وہیئگ 

 !! ۔۔۔ ںیہ ، ںیم انب امں ےک یہ اؿ بس ںیم رتہبنی یھت افر وہں

ریمے اھبیئ آج وز  حبص اھٹ رک ریمے ےئل چنل انب ےتک ںیہ رگم فـ ڑلایکں اب حبص 

انب رک رھپ اکجل آیت ںیہ ۔ ںیم اہیں وز  اؿ  اھٹ رک وپرے رھگ فاولں ےک ےئل ؟ ہتش

فـ ریک ، رہگی اسسن یل رھپ دفابرہ وگای وہیئ“ ےس رتہب وہں ۔   ۔ 

 

ںیم ایم اک رصػ ؟ ؾ اجیتن یھت ۔ فـ اہکں ںیہ ؟ امہرے اسھت ویکں ںیہن ںیہ ؟  ”

ےھجم اؿ بس ابوتں ےس یھبک وکیئ رفؼ ںیہن زپا ۔ انس ےہ امں تبحم دیتی ےہ افر 

ےبانپہ تبحم یلم ےہ ۔ امں رپفرش رکیت ےہ وت ہی اکؾ ریمے اباب ےن ایک ےھجم  ۔ 

ریمی اس رتہبنی زدنیگ ںیم ااچکن آیب ےھجم اکی اخوتؿ ےک اسےنم ڑھکا رکےک 

م ہی امہری امں ےہ وت اھبیئ ںیم ایک رکیت ؟ ںیم آ ے ڑبھ رک اںیہن ےلگ 
 
ج
ی 

ےتہک ںیہ 

 ؟ اگلیت اںیہن وخش آدمدی یتہک
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 ؟ ویکں

اؿ یک رضفرت ںیہن ےہ ۔ آیب اؿ یک فہج ےس دف دونں ےس رپاشیؿ رےہ ،  ےھجم

اؿ اک رفہی دبال ںیم ےسیک اںیہن اینپ امں امؿ ولں ؟ آیب ھجم ےس زایدہ تبحم رکےت 

” اہدی ےن وچکن رک اےس داھکی اھت ۔ “ ںیہ اؿ ےس ، ہی ایخؽ یہ ربا ےہ اھبیئ ۔ 

یب ارگ ھجم ےس زایدہ یسک ےس تبحم ےک اعمےلم ںیم لمحم وز  وخدرغض ےہ ، آ

تبحم رکںی  ے وت ںیم یھبک وخش ںیہن رہ اپؤں یگ ۔۔۔ ےھجم ایم یک رضفرت ںیہن 

اس ےن ہلصیف نك ادناز “ ںیہ ، ےھجم رصػ آیب ، اباب افر آپ یک رضفرت ےہ ۔ !! 

 ۔ ںیم اہک ۔ اہدی بل  اتلچ اےس داتھکی راہ رھپ مدرے وتفق ےک دعب وگای وہا

 

 اانپ اگل اقمؾ راتھک ےہ ، فـ اس یک امں ںیہ افر مت نہب ۔ اہیں اقمہ لمحم رہ رہتش ”

 “ ۔ ںیہن وہاتکس ےچب ۔۔ !! مت دفونں یک تبحم وک اکی یہ رتازف ںیم ںیہن وتؽ ںیتکس
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ارگ وکیئ وز  اھٹ رک آپ ےس ےہک ںیم ایعد آیدنی اک اگس اھبیئ وہں افر اھبیئ آپ  ”

رکںی  ے آپ ےس ڑبھ رک اںیہن اچںیہ ، وت ایک  “ ؟ 

 

لمحم “ لمحم اہیں دف اھبیئ ںیہ رگم فاہں امں افر نہب ںیہ ےنھجمس یک وکشش رکف ۔  ”

” ےن اس ےک ےنہک رپ یفن ںیم رس الہدای ۔ اہدی ےن رہگی اسسن یل رھپ اےس داھکی ۔ 

ےھجم اگل اھت مت دھجمسار وہ بج مت وخد رعفـ وک ایعد یک زدنیگ ںیم اشلم رکےن یک 

 “ ۔  امہرے اسھت وہیئ ںیھتوکوششں ںیم

 

 “ !! ۔۔ اھبیئ فـ اھبوز  ںیہ ”
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لمحم اخومش ریہ ۔ فـ بل اتچنیھب دیساھ وہرک اھٹیب رھپ اموحؽ “ وت فـ امں ےہ ۔۔ !!  ”

مت ےن ےھجم رپاشیؿ رکدای ایر ارگ ” وک اکلہ اکلھپ رکےن ےک ےئل رشارات لمحم وک داھکی ۔ 

لمحم اکلہ اس رکسمادی“  یہ ےنلج ںیگل وت ؟ مت اےنپ ےجیتھب ویجیتھبں ےس وز  اےسی  ۔ 

 

فـ لھک رک رکسمایئ“ ااسی یھبک ںیہن وہںو ، ںیم اؿ ےس تہب تبحم رکفں یگ ۔  ”  ۔ 

 

اہدی ےن آںیھکن ڑیکسںی“ ویکں ؟  ”  ۔ 

 

 ویکہکن ںیم اؿ یک وھپھپ وہفیگن افر اس ےئل وز  ہک آیب اؿ ےس تبحم رکںی  ے ”

 “ ۔
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ںیہ یھبک اھبكر ایہن یک تبحم ںیم اؿ ولوگں ےس وز  تبحم نج ےس تبحم رکےت  ”

 !! ۔۔ رکےت ںیہ وج اؿ ولوگں وک وبحمب وہں نج ےس آپ تبحم رکےت ںیہ

مت ےسیج اےنپ ےجیتھب ویجیتھبں ےس ایعد ےک ےئل تبحم رکف یگ وت ایک مت یچچ ےس اس ےک 

 پچ اچپ فـ اےس الوجاب رکایگ اھت ۔ فـ کلپ یتکپھج“ ےئل تبحم ںیہن رکںیتکس ؟ 

 ۔ اےس دےنھکی یگل

 

رھپ وز  اہمترا رہ ہلصیف ںیمہ وبقؽ ےہ ، اب مت آراؾ رکف ںیم ذرا ڈارٹک ےس لم  ”

رکسماےت وہےئ اس ےک ںوؽ رپ یکٹچ “ ولں ۔ دلجی کیھٹ وہاجؤ رھپ رھگ ںیلچ ۔ 

رھبی رھپ رکیس ےس اھٹ رک ابرہ لکن ایگ ۔ لمحم اخیل اخیل رظنفں ےس دنب درفازے 

 ۔  ریہ ۔ آوھکنں ےس اکی آرگ  وکلپں یک ابڑ وتڑات ںوؽ رپ ڑلکھ ایگوک دیتھکی

 

_________________________:- 
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فـ لعشم افر رہشي  ر ےک اسھت رہشایر یک یٹپ دبولاےن ااتپسؽ آای وہا اھت ۔ لعشم افر 

رہشایر وک ڈارٹک ےک اپس اھٹب رک وخد فـ ابرہ آایگ اھت ۔ رادہاری ےس زگرےت وہےئ اس 

رظن اسےنم زپی وت آوھکنں ںیم بجعت ارھبا ۔ فـ ا؟ فہی یھت ، اہھت ںیم وکیئ افلئ  یک

ےئل ایس یک رطػ آیت ۔ اس ےس ےلہپ فـ فاہں ےس اغبئ وہات ا؟ فہی وز  اےس د ھک 

یکچ یھت ۔ فـ یپ پیك ےچین رکات اسڈیئ ےس زگرےن اگل بج فـ اس ےک راےتس ںیم 

 ۔ آیئ

 

ارد رگد دےنھکی اگلفـ بل  اتلچ “ آري  ؿ مت ؟  ”  ۔ 

 

فـ رس الہیت اس ےک اسھت ابےچیغ ںیم آیئ“ ابےچیغ ںیم ولچ ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ مت اہیں ایک رکریہ وہ ”

 

ںیم وت لمحم ےک ےئل آیئ یھت ، مت اہیں ایک رکرےہ وہ ؟ مت االسؾ آابد ںیم وہ اتبای  ”

ا؟ فہی ےن آںیھکن ڑیکسے اےس داھکی“ وز  ںیہن ؟   ۔ 

 

اس ےک وساؽ رپ ا؟ فہی ےن “ ای اھت آج یہ آای وہں ۔ لمحم وکؿ ؟ ںیم اکؾ ےس آ ”

 ۔ اےس وھگرا

 

اس ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ آري  ؿ یک رظن اےس ڈوھڈنےت وہےئ “ ریمی دنن ۔۔  ”

 
 
ج

من س

ابےچیغ یک رطػ آیت لعشم رپ ںیکٹ ۔ فـ زنیج یک بیج ےس ومابلئ اکنؽ رک 

رک وچر رظنفں ےس اسےنم داھکی ،  اٹپئ رکےن اگل ۔ دنچ لپ دعب اس ےن اغیپؾ جیھب
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ا؟ فہی ےن وز  اس یک رظنفں ےک اعتبق ںیم داھکی ۔ لعشم اغیپؾ ےنلم رپ فںیہ 

 ۔ رک یئگ ۔ ا؟ فہی ےن رگدؿ امھگ رک اےس وھگرا

 

آرایؿ ےن وصعمتیم ےس یفن ںیم رس الہای“ ڑلیک اہمترے اسھت ےہ ؟  ”  ۔ 

 

 “ ؟  رکیل مت ےنایک رکچ لچ راہ ےہ آري  ؿ ؟ اشدی فادی وت ںیہن ”

 

اس ےن “ ہی ڑلیک ارگ ہی ابت نس ےل وت  ںیہ دصےم ےس ےبوہش وہاجےئ ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ دابیئ

 

فـ زیت زیت مدؾ ااھٹیت لعشم ےک اپس آیئ“ روک ذرا مت ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ آپ آري  ؿ ےک اسھت ںیہ ”

 

 ووزیم ؟  ”
سکن
ی ک

رک  ا؟ فہی ےن داتن سیپ رک اےس داھکی رھپ اےس ابزف ےس ۔ ا“ ا

 ۔ آري  ؿ ےک رفربف ال رک ڑھکا ایک

 

فـ آںیھکن ڑیکسے آري  ؿ ےس وپھچ ریہ یھت“ وکؿ ےہ ہی ؟  ”  ۔ 

 

افےک افےک ا؟ فہی ہی ریمی دفتس ںیہ ۔ ڈارٹک ںیہ ،  اہیں ڈوییٹ یگل یھت اؿ یک  ”

فـ دنچ لپ وکشمک اگنوہں ےس اےس دیتھکی ریہ رھپ “ ںیم ایہن ےس ےنلم آای اھت ۔ 

 ۔ آ ے ڑبیھ

 



Novelnagri 1846 

اس ےک “ ڑبے اچوچ وک اتبدای ؟ ں اہمتری اس دفتس اک اجنگ رکدںی  ے ںیہمت ۔  ”

اب ںیم اجریہ وہں رگم ریمی ” اکؿ ےس اپس رسوگیش رک ےک فـ ےھچیپ یٹہ ۔ 

آري  ؿ ےن آںیھکن امھگےت وہےئ رس الہدای“ رظنںی مت رپ ںیہ ااھچ ۔   ۔ 

 

 “ ؟ رھگ آف  ے ”

 

فـ رس الہ رک اےس وھگری ےس ونازیت آ ے ڑبھ  اس یک ابت رپ“ ںیہن اوز  ںیہن ۔  ”

 ۔ یئگ ۔ لعشم ےن رمک رپ اہھت ابدنےھ اےس داھکی

 

 “ ؟ اہمتری زکؿ یھت ای یسک اھتےن یک ارسف ”
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آري  ؿ ےن دنكےھ ااکچدےئ ۔ لعشم اےس وھگر رک رہ یئگ“ دادا یک ڈی اسی یپ ۔  ”  

 ۔

 

_________________________:- 

 

دعب یٹھچ یلم یھت ۔  اسنخ ء افر ا؟ فہی اس اک رہ رطح ےس  اےس ااتپسؽ ےس اچر دؿ

ایخؽ رھک ریہ ںیھت ۔ اکی فیہ اھت وج اؿ اچر دونں ںیم وز  اغبئ راہ اھت ، اےس اب 

رف؟  آراہ اھت ۔ اشدی یلہپ ابر ااسی وہا اھت فـ ؟ راض یھت افر فـ انمےن وز  ںیہن آای اھت ۔ 

وت اھٹ رک ابرہ آیئگ ۔ الفجن ںیم دالخ وہےت  وییہن رمکے ںیم ےھٹیب ےھٹیب فـ کھت یئگ

 ۔ وہےئ اےس احرث یک آفاز انسیئ دی

 

 “ !! ۔۔ ںیم ےن مت ےس اہک اھت اےس وکیئ فیلکت ںیہن ینچنہپ اچےئہ ”
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ارگ ےھجم ہتپ وہات ہک اس اک رد لم اانت دشدی وہںو وت یھبک وز  ا؟  ےس ہن ا ات ، ےسیج  ”

اس یک دیجنسیگ ےس رھبی “  وز  زگار اتیل ۔ اب کت زدنیگ زگار راہ اھت دعب ںیم

 ۔ آفاز رپ اس ےن اسسن رفےک اس یک تشپ وک داھکی

 

 “ !! ۔۔ مت ےن بس اگبڑ دای ایعد ۔ فـ اب ںیہمت دانھکی وز  ںیہن اچیتہ ”

 

اس یک ہی ؟ رایگض رس آوھکنں رپ ، ارگ اس رطح اس یک فیلکت مک وہیگ وت وپری  ”

لمحم ےن ہنم رپ اہھت رھک رک اینپ “ فں ںو اےس ۔ زدنیگ اینپ لکش ںیہن داھک

 ۔ ویکسسں وک دابای اھت

 

 “ ؟ آ ے ایک رکےن فاےل وہ ”
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 “ ؟ ھچک ابیق ےہ ایک ”

 

 “ ۔۔۔ اشدی ”

 

 اؿ ےس ںیہن ارگ ابت ا؟  یک رکرےہ ںیہ وت بج کت فـ ااجزت ںیہن دے یگ ںیم ”

ولمں ںو ۔ اےس اتگل ےہ ریمی اس ےس تبحم ا؟  یک تبحم رپ احفی وہیئگ ےہ رگم ںیم 

اثتب رکفں ںو اےس طلغ اتگل ےہ ۔ ا؟  ےک اسھت ںیم ےن است اسؽ زگارے ںیہ ، 

اس ےک اسھت ںیم ےن وپری زدنیگ زگارےن اک دہع ایک ےہ ۔ یف ااحلؽ ںیم رصػ 

ای اعمیف ؟ ےم اک ۔ لمحم ارگ مت ےن ابںیت نس یل ںیہ وت ااجزت ؟ ےم اک ااظتنر رکفں ںو 

آرخی ابت اس ےک ےئل ریغ وتمعق یھت ۔ احرث ےن وچکن “ اسےنم آیتكس وہ ۔ 
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رک اس ےک بقع ںیم داھکی اہجں فـ من آوھکنں ںیم ریحت ےئل اس یک تشپ کت 

 ۔ ریہ یھت ۔ فـ دیجنسیگ ےس ڑما

 

 وہےئ وپھچ راہ اھت ۔ فـ رس یفن ںیم الہ فـ اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی“ ھچک اچےئہ ؟  ”

 ۔ یئگ

 

فـ اس ےک ےنہک رپ “ رھپ ادنر اج رک آراؾ رکف ، مت اوز  ابلکل کیھٹ ںیہن وہںیئ ۔  ”

 ۔ وز  فںیہ ڑھکی ریہ

 

فـ “ اب اےسی رکف یگ وت وخد ےل اجؤں ںو رھپ ہن انہک ہک ےلچ اجںیئ اہیں ےس ۔  ”

ےل رک اجراہ اھت ۔ فـ اےنپ آرگ فں وک رفیتک اس  اس اک اہھت ۔ ا رک اےس اےنپ اسھت
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ےک اسھت مدؾ ااھٹ ریہ یھت ۔ رمکے ںیم آرک اےس ڈیب رپ اھٹبای رھپ ےھچیپ ہیکت راھک ، 

 ۔ فـ کیٹ اگل رک ھٹیب یئگ ۔ فـ اس ےک اسےنم رکیس چنیھک رک ھٹیب ایگ

 

 “ ؟ دفایئ بک یل یھت ”

 

اس ےن وہٹن ےچنیھب اےنپ “ ۔ وھتڑی دری ےلہپ یہ اھبوز  دے رک یئگ ںیہ  ”

 ۔ آرگ فں وک رفےتک وہےئ وجاب دای ۔ فـ آ ے وہ رک اھٹیب

 

لمحم ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس داھکی ، آوھکنں ےس دف “ لمحم ادرھ دوھکی ۔  ”

آرگ  ںوؽ رپ ڑلکھ ےئگ ۔ فـ ےبنیچ وہا ۔ لمحم ےن آ ے ڑبھ رک اس ےک دفونں 

 ۔ اہوھتں وک اھتام اھت
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فـ اس ےک “ می وسری ںیم ےن آپ ےک رغفر اک ایخؽ وز  ہن راھک ۔ آیب آیئ ا ”

اہوھتں رپ رس اکٹ رک رف دی یھت ۔ فـ بل داوتنں ںیم دابےئ اےنپ اہوھتں رپ یمن 

 ۔ وسحمس رکراہ اھت

 

مت یہ وت ریما رغفر وہ ۔۔ ےھجم ” دریھے ےس اس اک رس افرپ ااھٹای ۔ “ لمحم ۔۔۔  ”

اس ےک آرگ فں وک اینپ اویلگنں “ اک ایخؽ ہن راھک ۔ اوسفس ےہ ںیم ےن اےنپ رغفر 

ایک مت ےھجم اعمػ رکیتكس وہ” ےک وپرفں رپ ےتنچ وہےئ فـ ہہک راہ اھت ۔   “ ؟ 

 

آپ آےئ ویکں ںیہن ےھت ؟ ےھجم انمےن وز  ںیہن آےئ ہن تعیبط اک وپےنھچ آےئ  ”

فـ اب وکشـ انکں رظنفں ےس اےس د ھک ریہ یھت“ ویکں ؟   ۔ 

 

فـ اےس د ھک رک رہ یئگ“ یہ وت اجےن اک اہک اھت ۔ مت ےن  ”  ۔ 
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فـ رکسمادای“ آدنئہ تم اجےیئ ںو ۔۔۔  ”  ۔ 

 

ے وہےئ وپھچ ریہ یھت“ ایم یسیک ںیہ ؟  ”

 

ھکن
 
ج
 ھ
ج

فـ   ۔ 

 

فـ راک رھپ مدرے وتفق ےک دعب “ یسیک وہیتكس ںیہ ؟ اہمترا وپھچ ریہ ںیھت ۔  ”

 انلم اچںیتہ وت وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ کیھٹ لمحم دوھکی ارگ مت اؿ ےس ںیہن” وگای وہا ۔ 

 “ ۔ ےہ ۔ مہ فےسی یہ رںیہ  ے ےسیج ےلہپ رےتہ ےھت

 

فـ اس ےک وساؽ رپ دنچ ےحمل اخومش راہ“ افر ایم اک ایک وہںو ؟  ”  ۔ 
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اہمترا ہلصیف ریمے ےئل زایدہ امہ ںیہ ، اؿ ےک اپس اؿ اک دفرسا اٹیب ےہ نکیل  ”

اس ےن رظنںی اکھج رک اہک اھت“ ںیہن ےہ ۔ ریمے اپس ریمی دفرسی نہب   ۔ 

 

ھک رک “ افر ارگ ںیم وہکں ہک ریما ہلصیف ایم ےک قح ںیم ےہ وت ؟  ”

 

ھی

 

ی

ایعد ےن 

اےس داھکی اھت ۔ فـ من آوھکنں ےس رکسماےت وہےئ رس اابثت ںیم الہ رک اینپ ابت 

 ۔ یک دصتقی رکریہ یھت

 

فـ ےباایتخر آ ے ڑبھ رک اےس “ ۔ ایم ےک اپس ےل اجںیئ ، اؿ ےس انلم ےہ ےھجم  ”

وخد ےس اگل ایگ اھت ۔ درفازے ےک اپس ڑھکے احرث اسسن رفےک اںیہن د ھک 

رےہ ےھت ۔ اںیہن اینپ زدنیگ اس اترکی رات یسیج ےنگل یگل یھت سج ںیم ےتکمچ 

 !! ۔۔ اتسرے وٹٹ ےکچ وہں ، آامسؿ اہنت وہ افر اچدن اممت رکراہ وہ
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_________________________:- 

 

بج رسیئم ابدؽ رغمب یک رطػ رفس رکےن ےگل وت درفازے رپ دکتس وہیئ ۔ 

درفازـ الھک افر فـ ونیتں ادنر آےئ ۔ اہقین ےن تبحم اپش رظنفں ےس ایعد افر اہدی 

ےک درایمؿ ںیم ڑھکی لمحم داھکی وج اب اؿ ےک دنكوھں کت ےنچنہپ یگل یھت ۔ 

مہبم اس رکسماےت وہےئ اےس یہ د ھک  لمحم ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک ایعد وک داھکی وج

 ۔ راہ اھت

ی رھپ زیتی ےس 

 ھک
ج
 ھ
ج

اس ےن اگنوہں اک رخ اہقین یک رطػ ایک ۔ فـ وھتڑا ریک ، رھپ 

آ ے ڑبھ رک اؿ ےس ٹپل یئگ یھت ۔ اس ےک دفونں اھبیئ لھک رک رکسماےئ ےھت ۔ 

سمل وسحمس اہقین دویاہن فار اےس وچؾ ریہ ںیھت افر فـ رکسماےت وہےئ اینپ امں اک 

 ۔۔ رکریہ یھت
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زدنیگ ںیم یلہپ ابر ۔۔ فـ امں یک وخوبش ، اس ےک سمل افر اس ےک اسھت ےس آانش 

وہیئ یھت افر اےس اگل اھت ہک ۔۔ اس رےتش ےک انب فـ ادوھری زدنیگ یج ریہ یھت ۔ 

 !! ۔۔۔ اخیل افر وھکیلھک یس

 

ےت وہےئ اہک ۔ اہقین اہدی ےن اانپ اکؿ اجھک“ یچچ ذرا ھجم رپ وز  رظن رکؾ رکںیل ۔  ”

 ۔ ےن رکسما رک اےس داھکی رھپ آ ے ڑبھ رک اس ےک رس رپ اہھت راھک اھت

 

فـ رکسمادای“ مت وز  تہب ڑبے وہےئگ وہ ۔  ”  ۔ 

 

فـ وز  رکسمادںی“ آپ ےک وچبں یک رطح ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ےھجم تہب وخیش وہیئ اہدی ، مت ےن ھجم ےس ےئک فدعے اک اپس راھک ”
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فـ لھک رک رکسماای اھت“ ےن اےنپ اھبیئ افر نہب یک تبحم ںیم ایک یچچ ۔ ہی بس ںیم  ”  

 ۔

 

ایعد ےن وساہیل “ وکیئ ےھجم اتبےئ ںو اہیں سک فدعے یک ابت وہریہ ےہ ؟  ”

 ۔ رظنفں ےس دفونں وک داھکی

 

 ، رہ دگاھ ںیہن وہات رہ ابت ےک اقلب ”

رس اکھجای ۔ اہقین سنہ دی  اہدی ےن امیظعت“ رہ دگےھ وک رہ ابت اتبای ںیہن رکےت ۔ 

 ۔ ںیھت ، ایعد اےس وھگر رک رہ ایگ

 

 “ ۔ مت ولگ وھٹیب ںیم اچےئ اک ااظتنؾ رکیت وہں ”
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 “ ؟ ا؟  اعیب اہکں ےہ ”

 

ایعد “ ویٹنش ایگ ےہ تہب لکشم ےس ، اس ڑلےک وک زپاھ؟  تہب لکشم ےہ ۔  ”

 ۔ رکسمادای

 

اس ےک وصعمتیم ےس “  وکؿ ؟ ا؟  اعیب” لمحم ےن زری بل درہاای ۔ “ ا؟  ۔۔  ”

 ۔ وپےنھچ رپ بس رکسمادےئ

 

وجاب ایعد ےن دای اھت ۔ لمحم ھجمس رک رس الہیئگ رھپ نچک ںیم اجیت “ امہرا اھبیئ ۔  ”

 ۔ اہقین یک رطػ یکپل
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 ، اہےئ دف دؿ یک زدنںوین ”

اہدی وصےف رپ ڈےھ اس ایگ اھت ۔ ایعد ےن رکسماےت “ رہ ےئن دؿ یئن اہکین ۔۔ 

زنیج یک بیج ےس ومابلئ اکنال رھپ وکیئ اغیپؾ اٹپئ رکےن اگلوہےئ   ۔ 

 

رظنفں ےک اسےنم لک رات اک رظنم “ ریما وبھج ابےنٹن ےک ےئل رکشہی احمن ۔۔ !!  ”

 ۔ وھگام

آج ںیم اےنپ اونپں ےک اسھت ڑھکا وہں ۔۔ وھتڑی یس فیلکت ااھٹین زپی رگم  ”

اغیپؾ جیھب دای ۔ دنچ اثےین   بل داوتنں ںیم دابےئ اس ےن“ اب بس لمکم ےہ ۔ 

 ۔ دعب اےس رعفـ یک رطػ ےس اغیپؾ وموصؽ وہا
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وں ےک اسھت وکؿ ےہ ؟ آپ یک  ” ںیم وت رھگ یھٹیب وہں ، آپ یک دنلؿ فایل ویبي 

اغیپؾ زپھ رک اس ےک وبلں رپ یتلچم “ اپاتسکؿ ںیم وکیئ وچیھت ویبی وز  ےہ اعدی ؟ 

 ۔ رکسماٹہ رہگی وہیئ یھت

ے وہرےہ ےھت ، رسیئم ابدؽ اب رہگے ایسـ وہےن ےگل ےھتاشؾ ےک اسےئ رہگ  

 ۔۔

 

_________________________:- 

 

زدنیگ ںیم بیشن ف رفاز رصػ اکی ےحمل ےک ےئل آےت ںیہ رگم زدنیگ دبؽ رک رھک 

 ۔ دےتی ںیہ

فـ اکی ہحمل سج ںیم یبمل اترکی راںیت رفنش حبص کت اک رفس رکیت ںیہ ، فیہ اکی ہحمل 

 ےہ ۔ اس یتمیق ےحمل ںیم رفنش حبص اک اتسرہ اگمگجات ےہ ، وسےھک دروتخں رپ یتمیق وہات
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اکی یئن وکلپن یتٹسا  ےہ ، ؟ ادیمی ےک ابدؽ ےتٹھچ ںیہ ، زیت وہا اموییس ےس ادیم 

کت اک رفس ےط رکیت ےہ ، اسولں ےس ڑھچبے وہےئ ولگ اےنپ اونپں ےس ےتلم 

 !! ۔۔ ںیہ

 اج؟  اکی وخاب اس اتگل ےہ رگم رک رک لچ زپ؟  زدنیگ ںیم رک اج؟  ، مھت اج؟  رہھٹ

ربوسں ےک ےکھت وہےئ فوجد وک یئن تمہ دالات ےہ ۔ کھت رک ھٹیب اج؟  اکھتفٹ ااترات 

ےہ رگم رفس وک رتک رک ےک ھٹیب اج؟  ااسنین فوجد رپ اموییس وک احفی رکداتی ےہ افر 

اےنپ اجےل نب ااسنؿ یک اثمؽ اس مدمی اغر یس وہاجیت ےہ سج رپ ڑکمویں ےن 

 ؛ دےئ وہں

زدنیگ اک اکی اکی ہحمل یتمیق وہات ےہ ، اےنپ امیض یک فہج ےس احؽ یک مدر ہن رک؟  افر 

لبقتسم وک اترکی راوتں اس انب؟  ؟ داین ےہ ۔ وج وہایگ اےس وھبانل ، وج وہراہ ےہ اس 

 ۔ ںیم انیج افر وج وہےن فاال ےہ اےس رتہب انب؟  یہ ااسنؿ یک اچہپؿ ےہ
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اترکی راوتں یک رطح وہات ےہ افر لبقتسم رفنش حبص یک رطح ؛ احؽ فـ اکی امیض 

ہحمل وہات ےہ سج ںیم اترکی راںیت رفنش حبص ںیم دبیتل ںیہ ۔ اس اکی ےحمل ںیم 

ااسنؿ وک وپری زدنیگ یج ینیل اچےئہ وکؿ اجےن بک اہکں ےسیک ہی اترکی راںیت 

ں اک رمزک نب رک  باب نب اجےئفابِؽ اجؿ نب اجںیئ ای آےن فایل رفنش حبص رمگاویہ  

 ؟

 !! ۔۔۔ افر رھپ زفاؽ وت ایس وک آات ےہ وج رعفج یک دنلبویں وک وھچات ےہ

 

 ، ںیم ااعتسرفں یک رسزںیم رپ ارت ےک دوھکیں وت دیھب اپؤں

 !! ۔۔ رشب اسمرف ، ایحت رحص . ، نیقی اسلح ، امگؿ دنمسر

 

_________________________:- 
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آامسؿ ےک اسےئ ےلت فـ ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ ٹف اپھت رپ  ےکلہ آیشت رگن ےک

لچ راہ اھت ، یکلہ ڈنھٹی وہا نیکست شخب گل ریہ یھت ۔ ڑسک رپ ومعمؽ ےک اطمقب 

رٹکفی یھت ، ولگ ایبنج ایبنج ےس ےھت ۔ اہیں ےک رہ  لم ںیم رہھٹاف اھت ، بیجع 

 !! ۔۔ اس وکست اھت ۔ اہں ہی دنلؿ اھت ، داؤد اک دنلؿ

زنیج رپ رسخ رگن اک ارپ ےنہپ فـ ابعد یک ابت نس رک لھک رک رکسماای اھتایسـ   ۔ 

 

اہں اھبیئ ریمے ںیہن وھبال ںیم ںیہمت ، آج لک ذرا رصمفتیف یھت ذرا آرٹف آؽ  ”

اسےنم ےس آیت ںوڑویں وک دےتھکی وہےئ فـ اکلہ اس اسنہ“ رپفرسیف ےہ اہمترا اھبیئ ۔   ۔ 

 

اعدی آیب وز  رپفرسیف ںیہ فـ وت رفز آےت ںیہ رھگ ، آپ رصػ اکؽ وز  ںیہن  ”

ےلھچپ یئک دونں ےس فـ ابعد ےک اعدی آیب اک ذرک نس راہ اھت وج ابعد اک “ رکےت ۔ 

ااچکن ومندار وہےن فاال اھبیئ اھت ، اہقین اک  الہ اٹیب ۔ اےس اعدت ےک اطمقب وھتڑا 
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 شخب وجاب ںیہن الم اھت اےس ، ابعد یک رہ ابت سسجت وہا اھت رگم ابعد ےس وکیئ نیکست

اس ےک آیب ےس رشفع وہ رک اس ےک آیب رپ متخ وہیت یھت ۔ اکی دؿ اس ےن 

اےنپ آیب یک یلین آوھکنں اک وز  ذرک ایک اھت افر اؿ یلین آوھکنں ےس اےس ایعد 

 آیدنی اید آای اھت ۔ اجےن اہکں وہںو فـ ؟ دنلؿ ےس اجےن ےک دعب اس ےن راہطب

 ۔ ںیہن ایک اھت ہن یہ فـ رکاپای اھت

 ۔ فـ وسوچں ںیم رھگا راتہ ارگ ابعد اےس آفازںی ہن داتی

 

ابعد اینپ ابت درہاراہ اھت“ ںیم وپھچ راہ وہں رمع اھبیئ ےسیک ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

اہں کیھٹ ےہ فـ ، آج لک فـ وز  رصمفػ ےہ ۔ مت اتبؤ زپاھیئ یسیک اجریہ ےہ ؟  ”

ں ےک زگرےن اک ااظتنر رکےن اگل ، اےس ڑسک اپر رکین یھتفـ اب رک رک ںوڑوی“   

 ۔
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اعدی آیب رھگ آےت یہ اتکںیب ولکناےتیل ںیہ ، ویٹنش وز  ںیہن اجےن دےتی ےتہک  ”

ٹ ا ؿ ںیہن دےتی ۔ لک وت ایگ اھت ںیم ہہک 
ںیہ وخد زپاھفں ںو مت ابلکل زپاھیئ رپ ده

یگفخ کلھج ریہ یھت ۔  ابعد یک آفاز ےس“ رےہ ےھت سب اب ریپ ےس تم اج؟  ۔ 

 ۔ داؤد اب ڑسک اپر رکراہ اھت

 

رکسماٹہ “ تہب ااھچ ایک اہمترے آیب ےن ، ریمی رطػ ےس السؾ شیپ رک؟  ۔  ”

 ۔ دابےت وہےئ اس ےن ومابلئ داںیئ اہھت ےس ابںیئ اہھت ںیم لقتنم ایک

 

اس ےک “ آپ بک آںیئ  ے ؟ ںیم اید رکراہ وہں آپ وک تہب زایدہ ۔  ”

 ۔  ےنہک رپ فـ لھک رک رکسماایوصعمتیم ےس
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دےتھکی ںیہ اھبیئ یف ااحلؽ وت ویوینریٹس ےس یٹھچ انلم ؟ نکمم اتگل ےہ ، اؿ اش ءاّللّ  ”

 “ ؟ آؤں ںو تہب دلج ۔ وہک وت یف ااحلؽ ایم اوب وک جیھب دفں

 

“ امم ۔۔۔ ںیہن رھپ آپ اےلیک وہےگن ، وجاؿ ڑلےک اک اےلیک وہ؟  کیھٹ ںیہن ۔  ”

یگ ےس ےنہک رپ فـ ےباسہتخ سنہ دای اھتاس ےک دیجنس  ۔ 

 

 “ ؟ اےب ہی سک ےن اہک مت ےس ”

 

فـ ونہز دیجنسہ اھت“ یسک ےن ںیہن احالت وک د ھک رک اتب راہ وہں ۔  ”  ۔ 

 

 “ !! ۔۔۔ فاہ دھجمسار وہےئگ وہ ”
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فـ اب اکیف اشپ ںیم دالخ وہراہ اھت ۔ ایعد ےک “ سب یھبک رغفر ںیہن ایک اھبیئ ۔  ”

ےک دعب ۔۔ ریغارادی وطر رپ فـ وز  اکیف اک اعدی وہایگ اھتاجےن   !! ۔۔ 

 

 “ ؟ یچچ یسیک ںیہ ”

 

فـ سب رکسمادای ۔ “ ا؟  ابلکل کیھٹ ںیہ ، اعدی آیب اؿ اک تہب ایخؽ ر ےتھ ںیہ ۔  ”

اب ںیم اتلچ وہں اھبیئ ا؟  الب ریہ ںیہ ، وسےن اک ” رکیس چنیھک رک فـ رکیس رپ اھٹیب ۔ 

آرخ ںیم اس یک آفاز مدرے دیمیھ “  ےہ حبص اوکسؽ اج؟  ےہ ۔ فتق وہا اچاتہ

 ۔ زپی یھت

 

 “ ۔ اوکسؽ افر اہمترا سیتھچ اک آڑکا راہ ےہ دسا ےس ”
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 “ ۔ اجؿ ںیہن وھچسا  رھپ وز  ۔ کیھٹ ےہ اّللّ احظف ”

 

رکسمارک ےتہک وہےئ اس ےن اکؽ اکٹ رک ومابلئ اکؿ ےس اٹہای ۔ “ اّللّ احظف ۔  ”

رپ رھک رک اس ےن اسےنم داھکی ۔ ومعمؽ یک راتفر ےس ایسـ ومہار ڑسک  ومابلئ زیم

 !! ۔۔ رپ دفڑیت ںوڑي  ں ، دریھے دریھے رسیئم وہات آامسؿ ، اھب یت زدنیگ

اس ےک اسےنم اکیف اک پک راھک ایگ ۔ اگنہ پک ےس اڑیت اھبپ رپ یکٹ وت ےباایتخر 

 ۔ یسک یک آفاز اکونں ےس ارکایئ

ٹ ا ں وز  ابلکل ایس اھبپ یک رطح ااسنین رفح ےس لکن اجںیئ وت ارگ ااسنؿ یک  ”

 

ح
ل

 

ی

 “ !! ۔۔ داین ینتک وخوصبرت وہاجےئ یگ ؟ ں داؤد

اکیف ےک پک ےک رگد ایلگن ریھپےت وہےئ اس ےک وبلں رپ ومغمؾ ےس رکسماٹہ 

 ۔ رگنی یئگ
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_________________________:- 

 

اتہک اس ےک اسےنم اھٹیب ۔ اتکب رپ فـ وصعمتیم ےس “ ا؟ فہی ایر ابت ونس ؟ ں ۔  ”

یکھج ا؟ فہی ےن ڈیب ےس اتکب ااھٹ رک اینپ وگد ںیم ریھک افر اےس رظنادناز رکیت 

 ۔ دیسیھ وہ رک ھٹیب یئگ ۔ رمک رپ رھکبے ابؽ ےکلہ ےس ےکٹھج ےس اشونں رپ رھکب ےئگ

 

فـ کھج رک اس یک آوھکنں ںیم دےنھکی یک وکشش رکےن اگل“ ا؟ فہی ۔۔۔۔  ”  ۔ 

 

فـ ادکیؾ الچیئ یھت ۔ رہچہ ےصغ ےس الؽ “ ےلچ اجؤ فرہن رس اھپڑ دفں یگ اہمترا ۔  ”

 ۔ وہےن اگل اھت
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اس ےک رہچے وک اینپ “ وسری ؟ ں آج اکپ ےل اجؤں ںو وگؽ ےپگ الھکےن ۔  ”

 ۔ اگنوہں ےک اصحر ںیم ےئل فـ ہہک راہ اھت

 

وکیئ ہن وکیئ اہبہن ۔۔ اھبڑ اہدی ہنیہم وہےن فاال ےہ ںیم ںیہمت ہہک ریہ وہں ، رفز  ”

اےس وھگریت فـ فاسپ اتکب “ ںیم اجںیئ اب وگؽ ےپگ افر اؿ ےک اسھت مت وز  ۔ 

 ۔ رپ کھج یئگ ۔ فـ اےس د ھک رک رہ ایگ

 

فـ ڈیب ےس اھٹ ڑھکا وہا“ ااھچ ایر اوھٹ ےتلچ ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن یفن ںیم رس الہای“ ںیہن اج؟  اب ۔  ”  ۔ 

 

ز یفن ںیم رس الہیت ریہفـ ونہ“ زیلپ ؟ ں ۔  ”  ۔ 
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آفاز مدرے دیمیھ یھت ۔ ا؟ فہی ےن دریھے ےس رس ااھٹ رک اےس “ رفمح ۔۔ !!  ”

داھکی وج ااجتل رکیت رظنفں ےس اےس د ھک راہ اھت ۔ فـ بل یتلچک اےس دیتھکی ریہ رھپ 

 ۔ اتکب اسڈیئ رپ رھک دی

 

ڈیب رپ یھچب اچدر رپ اہھت زیتی ےس دنکےتک دؽ رپ اقوب اپیت فـ “ ا؟ فہی اہک رکف ۔  ”

 ۔ ےس ک ںیںی یتچنیھک وہےئ ہہک ریہ یھت

 

فـ رکسمادای ۔ ا؟ فہی ےن رس ااھٹ ےک اےس داھکی رھپ “ ںیہن ، مت ریمی رفمح وہ ۔  ”

 اسےنم زپا نشک چنیھک رک اس ےک ہنم رپ امرا اھت ۔ فـ اےنپ ہنم رپ اہھت راتھک الملت رک رہ ایگ

 ۔

 



Novelnagri 1872 

فـ اےس وھگرےت “ فاال رفہی رھک یتكس وہ ریمے اسھت ؟ مت یھبک ؟ رلم ویبویں  ”

 ۔ وہےئ وپھچ راہ اھت

 

ھجم ےس اس یک ادیم تم روھک ، اکی وت وگؽ ےپگ ںیہن الھکےت افرپ ےس وخاشہ  ”

فـ افیچن آفاز ںیم ڑبڑبایت ڈیب ےس ارتی“ رکےت ںیہ ؟ رلم ویبی یک ۔   ۔ 

 

 “ !! ۔۔۔۔ ہہک وت راہ وہں ےتلچ ںیہ اب ”

 

زیت آفاز ںیم ہہک رک اےس وھگری ےس ونازیت “ اج؟  اب ںیہن اج؟  ںیہن اج؟  ۔  ںیہن ”

 ۔ فـ درفازے یک رطػ ڑبیھ
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فـ اس ےک ےھچیپ اكپل اھت رگم بت کت فـ رمکے ےس “ ایر ا؟ فہی ہی طلغ ابت ےہ ۔  ”

 ۔ لکن یکچ یھت

 

_________________________:- 

 

رکونں ےس دؿ ےک ڑچےنھ یک ربخ دے راہ ابدولں ےک ےھچیپ ےس اھجاتکن وسرج اینپ 

اھت ، ابدولں ےن وپرے آامسؿ وک ریھگ راھک اھت ۔ یکلہ یکلہ وہا یھبک یھبک اینپ راتفر ںیم 

 ۔ زیتی ال رک ابدولں ےک اسھت یبمل اسمتف ےط رکےن یک وکشش رکریہ یھت

 ویوینریٹس ںیم بسح ومعمؽ ةلط ء یک لہچ مدیم اجری یھت ۔ فلتخم زماج ، فلتخم

بسح ف بسن ، فلتخم لکش ف وصرت ےس ےباینز امتؾ اطبل ملع افر ااسذتہ اکی 

یہ تھچ ےک ےچین عمج ےھت ۔ رادہاری ںیم رہھٹ رہھٹ رک مدؾ ااھٹیت فـ آسف ےک ابرہ 

 ۔ ریک رھپ درفازـ اکلہ اس اٹھکٹھک رک ادنر دالخ وہیئ
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 رشارت وک زیم رپ ریھک اتکب رپ اکھج فـ دیمیھ آفاز ےس یتکلھج“ اعدی ۔۔۔ !  ”

وسحمس رکات ونہز اتکب ںیم وغشمؽ راہ ۔ اےس اب ہی ؟ ؾ ربا ںیہن اتگل اھت نکیل فہ 

ااچکن رعفہ ےس ہی وز  ںیہن ہہک اتکس اھت ہک فہ اےس اعدی ہہک یتكس ےہ ۔ انیقی فہ 

 !! ۔ اس دبتیلی یک فہج وپیتھچ افر فہ اوز  اےس اتب؟  ںیہن اچاتہ اھت

 

ا اس آ ے آرک اقنب وھٹڑی رپ اکٹےت وہےئ اےس الب ریہ یھت فـ وھتڑ“ رپفرسیف ۔  ”

 ۔ افر اکی ابر رھپ اےنپ رظنادناز وہےن رپ فـ آ ے آرک اس ےک اکؿ ےک اپس یکھج

 

فـ اس ےک اکؿ ےک اپس “ ایم ےک نیت ویبویں فاےل داامد ابت نس ںیل ریمی ۔  ”

 ۔ الچیئ یھت ۔ اقملب ڈ ٹی اتنب اےنپ اکؿ رپ اہھت رھک ایگ اھت
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 ۔ ہی بس دنچ دونں ےس وہےناگل اھت

ہہک رک البیت یھت افر “ اعدی ” اےس بج وز  ایعد ےس ابت رکین وہیت یھت فـ اےس 

ہہک رک البےن رپ اےس رظن ادناز رکداتی اھت ۔ فـ رکسماٹہ “ اعدی ” فـ ہشیمہ اس ےک 

رپفرسیف” داب رک رشارات آ ے آرک یتہک یھت   “ !! ۔۔۔ 

ایم ےک ” ادناز وہےن رپ فـ اس ےک اکؿ ےک اپس الچیت یھت ؛ اکی ابر رھپ اےنپ رظن

اقملب ڈ ٹی اھت ، اےنپ اکؿ “ نیت ویبویں فاےل داامد ابت نس ںیل ریمی ۔۔۔ !!! 

 ۔ رپ اہھت رھک رک دفابرـ اےنپ اکؾ ںیم گل اجات اھت

رھپ فـ آرخی رحہب آزامیت یھت ، دفونں اہھت رمک رپ ابدنھ رک الچےن ےک ےئل ہنم 

اعدی آآآ” یتل یھت : وھک  “ !! ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ فـ وفرا اھٹ رک اس ےک ہنم رپ اانپ اہھت رھک داتی اھت

دخا اک فاہطس ےہ رپفرسیف ہہک ول ، ایم اک نیت ویبویں فاال داامد انبول رگم ےھجم اانپ اھبیئ  ”

فـ پت اجات اھت ، فـ اےس اپت اجیت یھت“ تم وہک ۔   ۔۔۔ 
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ہب اامعتسؽ رکےن یگل یھت ۔ اکی رظن اےس داھکی رھپ اب فـ ہنم وھکےل اانپ آرخی رح

ابمل وہات اجراہ اھت ، امےھت رپ “ آآ ” اس اک “ آآ !!! ” آںیھکن دنب رک ےک ہنم وھکال ۔ 

لب ڈاےل اس ےن آںیھکن وھکؽ رک اسےنم داھکی اہجں فـ وکسؿ ےس دنب یھٹم رپ 

 ۔ وھٹڑی اکٹےئ کلپ اتکپھج اےس د ھک راہ اھت

 

ـ آںیھکن ڑیکسے اےس دےتھکی وہےئ وپھچ ریہ یھت“  ہہک دفں ؟ ” ف  ۔ 

 

اس ےک رپوکسؿ ادناز رپ فـ دنچ لپ اےس دیتھکی ریہ ۔ ےکلہ ایٹمیل رگن “ ےلھب ۔  ”

ےک وکٹ ٹنیپ ںیم وبلمس یلین آوھکنں ںیم کمچ ےئل وکسؿ ےس اےس داتھکی فـ 

 !! ۔۔ اےس کٹھک راہ اھت
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اےس فارؿ رکےن یک وکشش یک یئگ ۔ ایعد آرخی ابر “ ںیم چس ںیم ہہک دفں یگ ۔  ”

 ۔ ونہز وکسؿ ےس اےس داتھکی راہ ےسیج ہہک راہ وہ وکشش رکول

 

اس ےن اکی آرخی وکشش یک سج اک اقملب رپ “ افےک رھپ ڈاےئٹن ںو تم ۔  ”

 ۔ وکیئ ارث ںیہن زپا ۔ فـ رس وک شبنج دیتی آںیھکن دنب رکیئگ

 

ـ اکی ابر رھپ رک یئگ“ اعدی آآآ !!!  ” یھت ، ذرا یس آھکن وھکؽ رک اےس داھکی وج  ف

 ۔ رکسماراہ اھت

 

فـ رھپ ےس آھکن دنب رکیئگ“ وہک وہک ۔  ”  ۔ 
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   ۔۔۔۔ !!  ”
 
فـ اکی ابر رھپ اس ےک رےنک رپ رکسماٹہ داب ایگ ۔ فـ “ اعدی آآآب

ےبیسب ےس اےس د ھک رک رہ یئگ ۔ اس یک اتجیت رظنفں وک د ھک رک بل وہ ےت وہےئ 

فـ وبالھک رک “ اعدی آیب اعدی آیب ۔ ” آںیھکن دنب ںیک افر بل آزاد ےئک ۔ اس ےن 

 ۔ ااھٹ اھت

آ ے ےک اافلظ وبلں رپ یہ دؾ وتڑ ےئگ ۔ اس ےن “ آیب اعدی آیب اعدی آ۔۔۔  ”

ڈرےت وہےئ آںیھکن وھکںیل وت فـ اس ےک اقملب ڑھکا اس ےک ہنم رپ یتخس ےس اہھت 

ے ےس ایعد ےک اہھت ےچین ےئک رھپ وصعمتیم رےھک اےس وھگر راہ اھت ۔ اس ےن دریھ

 ۔ ےس اےس داھکی

 

 “ !! ۔۔ ےھجم اگل آپ رفںیک  ے ”
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فـ دنچ ےحمل کلپ کپھج رک اےس داتھکی راہ رھپ ےھچیپ اٹہ “ ےھجم اگل مت ںیہن وہک یگ ۔۔ !!  ”

فـ وکشـ انکں رظنفں ےس اےس د ھک راہ اھت“ تہب ربی ابت ےہ ہی رعفـ ۔ ” ۔   ۔ 

 

اس ےن بل وہ ےت وہےئ افصیئ شیپ یک“  فارؿ ایک اھت ۔ ںیم ےن ”  ۔ 

 

فـ رہگی اسسن اتیل رکیس رپ اھٹیب“ وہک ایک ےنہک آیئ ںیھت ؟  ”  ۔ 

 

ـ ااشتحؾ اھبیئ یک اشدی یک اترخی ےط وہیئگ ےہ ااچکن ےس ۔ دف ےتفہ دعب ےعمج  ” ف

ایعد اس ےن اسری ابت “ ےک دؿ وت بس رکایچ اجرےہ ںیہ ںیم وز  اجؤں یگ ۔ 

 ۔ ےک وگش زگار یک ۔ اس یک ابت نس رک ایعد ےک امےھت رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ
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رعفـ یک “ دف ےتفہ دعب آپ ےک رپیپز وہرےہ ںیہ احمن ، اترخی کیچ ںیہن یک ؟  ”

آوھکنں ںیم بجعت ارھبا ۔ زیتی ےس اہھت ںیم ۔ اے ومابلئ وک آؿ رک ےک اےنپ 

 ۔ رپیپز اک ونسٹ داھکی رھپ اترخی زپیھ

 

فـ دصےم ےس الچیئ“ رپفرسیف ےعمج وک رپیپ ےہ ریما ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ بلطم آپ ںیہن اجرںیہ ”

 

فـ انمنمیئ“ اےسی ےسیک یئھب ےھجم اج؟  ےہ ۔  ”  ۔ 

 

ایعد ےن وز  ایس ےک ادناز ںیم اہک ۔ فہ ہنم “ اےسی ےسیک یئھب مت ےن رپیپ دانی ےہ ۔  ”

 ۔ وسبر رک اےس دےنھکی یگل
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 “ !! ۔۔  ےہرپفرسیف ہی طلغ ”

 

 “ ۔ ںیم ایک رکاتکس وہں احمن ؟ مت اشدی یک اترخی آ ے رکفاول ”

 

ریمی رھگ ںیم وکیئ ںیہن اتنس ، افر اب بس وہاکچ ےہ ڑلیک فاولں وک ےسیک عنم  ”

فہ رفاہیسن وہیئ ۔ ایعد دنچ ےحمل بل داوتنں ںیم دابےئ اےس داتھکی راہ “ رکںی  ے ؟ 

 ۔ رھپ آ ے وہا

 

رک رک اےس داھکی وج اس یک “ اہمترے ےئل اکی ایھچ ربخ ےہ ۔ ریمے اپس  ”

رپفرسیف اعمص حبص آرےہ ںیہ فاسپ اینپ ہگج رپ ، ںیم اب ” رطػ وتمہج یھت ۔ 
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ر  فاولں یک الکزس ولں ںو ۔ 

 

سٹ
 م
سی

رعفہ ےن کلپ کپھج رک “ دفرسے افر آرخی 

 ۔ اےس داھکی

 

 “ ؟ ہی ایھچ ربخ ےہ ”

 

وک یکلہ یس شبنج دی ایعد ےن رس“ اہمترے ےئل ۔  ”  ۔ 

 

ں لم یئگ ںیہ ےھجم ۔ اہلل  ”
 
ن

 

ٹ

ن

س

 

ٹ ن

 

ن

رپفرسیف ںیہن ےہ ہی ایھچ ربخ ۔ اکی اسھت دف دف 

اجریہ وہں ںیم ، ےھجم ںیہن ہتپ ںیم اشدی ںیم اجفں یگ ۔ ” فہ انمنمیئ ۔ “ یج ۔۔ !! 

گیب دنكےھ رپ اکٹ رک اس ےن اقنب اگلےت وہےئ ایعد وک داھکی“   ۔ 

 

اس ےن رس یفن ںیم الہ دای“ آپ ںیلچ  ے ؟  ”  ۔ 
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اس ےن اکی ادا ےس آںیھکن “ اہدی اھبیئ افر دعس اھبیئ وز  ںیہن لچ رےہ ۔  ”

 ۔ امھگںیئ ، فہ رکسماٹہ داب ایگ

 

“ آپ الکس ںیم ںیہن آںیئ  ے وت ںیم آپ ےس اہکں لم یتكس وہں رپفرسیف ؟  ”

 ۔ فہ وصعمتیم ےس ںیکلپ اکپھجےت وہےئ وپھچ ریہ یھت

 

اس ےن “  ںیہک ےتلچ رھپےت ، یھبک رادہاری ںیم ، یھبک الربئریی ںیم ۔ وییہن ”

 ۔ اشےن ااکچدےئ ۔ فہ دنچ ےحمل اےس دیتھکی ریہ

 

ےھجم ااھچ ےگل ںو ارگ ںیم آپ وک رھپ ےس اےنپ اسےنم دیجنسیگ ےس رچکیل دےتی  ”

ںیم رافڈن وہےئ ڑھکا اپفں ، ای یھبک اےنپ بقع ںیم یسک یک رپسینشیٹن ےتنس ، ای الکس 
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فہ رکسمادی یھت ۔ فہ سب اےس د ھک رک رہ ایگ ۔ فہ اکی رظن اس رپ ڈایتل “ اگلےت ۔ 

 اانپ ہمشچ کیھٹ رکیت ابرہ یک رطػ ڑبھ یئگ ، فہ اخومیش ےس اس یک تشپ وک اتکت راہ

 ۔

 

_________________________:- 

 

ےس وپھچ  ومابلئ یک ارکسنی رپ رظن آیت اہسین اس“ مت ولگ بک آرےہ وہ ؟  ”

 ۔ ریہ یھت ۔ وصےف رپ ےھٹیب ااسہم ےن رہگی اسسن یل

 

اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک “ اؿ اش ءاہّلل اکی ےتفہ دعب رگم اکی ہلئسم وہایگ ےہ ۔  ”

 ۔ رپ اہسین ےن وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی
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اس ےن ہنم وسبر رک اہک“ ریمے رپیپز وہرےہ ںیہ ایر ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ارے بک ”

 

ےس رشفع ںیہ ڈزیھ ہتفہ ںیلچ  ے بلطم اشدی ںیم آ؟  لکشم ےہ ۔  اےلگ ےتفہ ”

اس ےن ااجتل رکیت اگنوہں ےس اےس “ ڑبے اچوچ ےس وہک اترخی آ ے رکدںی ۔ 

 ۔ داھکی

 

ااسہم ےن یگفخ ےس “ اب وت لکشم ےہ ، ڑلیک فاولں وک عنم ںیہن رک ےتک ؟ ں ۔  ”

 ۔ اےس داھکی
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یت رعفـ ےن مدرے دیمیھ آفاز ںیم السؾ الفجن ںیم دالخ وہ“ االسلؾ مکیلع ۔  ”

 ۔ ایک

 

رعفـ ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی“ افےئ ومیٹ ںیہمت ایک وہا ےہ ؟  ”  ۔ 

 

فـ رفاہیسن وہیئ ۔ ااسہم ےن وخوگشار ریحت “ ریمے رپیپز وہرےہ ںیہ یئھب ۔۔  ”

 ۔ ےس اےس داھکی

 

فـ وخیش ےس الچای“ اہمترے وز  ؟  ”  ۔ 

 

افر ھچک دری ےلہپ فـ دفونں وج ہنم انبےئ رھپ رےہ “ ؟  ایک بلطم اہمترے وز  ”

 ۔ ےھت اب زمے ےس وصےف رپ ےھٹیب اکی دفرسے وک ڑچا رےہ ےھت



Novelnagri 1887 

 

اہسین ایر مت ریمے ےئل ابت رکف اچوچ ےس ااسہم دے دے ںو رپیپ رگم ےھجم ںیہن  ”

 “ !! ۔۔۔ دےنی

 

 “ !! ۔۔ ںیم ارگ رپیپ دفں ںو وت مت وز  دف یگ ”

 

ںیہن ریمے اھبیئ یک اشدی ےہ ںیم اجؤں یگابلکل وز   ”  “ ۔۔ 

 

“ ریمے وز  اھبیئ یک اشدی ےہ رگم ںیم وز   ںیہ روکں ںو افر مت وز  ۔۔ !!  ”

 ۔ دفونں ےن رک رک اکی دفرسے وک داھکی
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دفونں وپری وقت ےس الچےئ ےھت ۔ اہسین ےن اےنپ اکونں رپ اہھت “ دادی ۔۔ !!  ”

رعہشی ےک رمکے یک رطػ اھب ے ےھت ۔ اؿ اک رےھک ےھت ۔ فـ دفونں اکی اسھت 

 !! ۔۔ ہلصیف اب دعاتل اعہیل ںیم وہ؟  اھت

 

_________________________:- 

 

اشؾ ےک اسےئ آہتسہ آہتسہ وپرے رہش وک اینپ ٹیپل ںیم ےل رےہ ےھت ۔ فـ 

ویوینریٹس ےس آرک رفشی وہےن ےک دعب الفجن ںیم آای اھت اہجں احرث وصےف رپ 

اابخر الیھپےئ ےھٹیب ےھت ۔ اسےنم زیم رپ فلتخم ولازامت زپے ےھت ۔ فـ اےنپ آ ے 

اکی رظن بس رپ ڈاؽ رک نچک یک رطػ ڑباھ ، ہشیع ےس اینپ اچےئ اک پک ےل رک فـ 

 ۔۔ ابرہ آای ۔ احرث ونہز ایس وپزنشی ںیم ےھٹیب ےھت
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ابتہ  آپ اک زبسن اکیف وحنمس اثتب وہا ےہ فےسی ، اس یک اینبد یہ ےن زدنگ  ں ”

فـ اچےئ اک پک اہھت ںیم ےئل وصےف رپ اھٹیب ۔ احرث ےن اابخر “ رکدی ںیھت ۔ 

 ۔ ےچین رک ےک رس ات ریپ اےس داھکی

 

اہیں وت تہب ےس اکومں یک اینبد ںیم یہ تہب ھچک وہا اھت اب ںیم بس وک وحنمس  ”

” اھکی ۔ اؿ ےک زنطہی ےنہک رپ ایعد ےن آںیھکن ڑیکس رک اںیہن د“ وت ںیہن ہہک اتکس ۔ 

اہمتری دیپاشئ فاےل دؿ اہمترے دادا ےک وہےن فاےل اڈیسکیٹنی وک ںیہن وھبال 

اوہنں ےن آںیھکن امھگںیئ“ ںیم ۔ !!   ۔ 

 

فـ وت اوہنں ےن ریمے دیپا وہےن یک ربخ نس رک وخیش ںیم اینپ ںوڑی آپ یک  ”

” اس ےن رکسماےت وہےئ اچےئ اک پک زیم رپ راھک ۔ “ یھت ۔  ںوڑی ںیم دے امری

“ ےھجم اید ےہ دادا ےتہک ےھت اؿ یک ؟ القئ افالد وک ںوڑی وز  اپرک رک؟  ںیہن آیت ۔ 
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فـ رکسماٹہ “ فےسی دادا ھچک افر وز  ےتہک ےھت ۔ ” احرث ےن الملت رک ولہپ دبال ۔ 

 اےنپ ابپ رپ ہن الچ اجےئ زامہن ےلہپ یہ داع ےہ اؿ اک وپات” دابات دیساھ وہ رک اھٹیب ۔ 

 “ ۔ وفحمظ ںیہن ےہ

 

احرث ےن اتفس ےس رس الہای“  افر مت ڈ ٹی ، اےنپ دادا یک ابت ںیہن امین ۔  ”  ۔ 

 

اس ےک وصعمتیم ےس ےنہک رپ احرث ےن “ ابپ یک داع اک اپس وز  وت رانھک اھت ۔  ”

 ۔ رس اکٹھج

 

ھجم رپ یئگ ےہ ، اعدات ںیم ہتپ ںیہن سک رپ  آہنیئ د ھک ول ربوخردار رصػ لکش یہ ”

 “ ۔ ےلچ ےئگ وہ
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اعدات وز  اکیف یتلم یتلج ںیہ ، آپ ےن وز  دادا ےک رپارپیٹ ےک اکؾ وک اھبنسےنل  ”

“ ےک اجبےئ اےنپ زبسن یک اینبد ریھک ، ںیم وز  ھچک ااسی یہ رکےن اک وسچ راہ وہں ۔ 

 ۔ احرث ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس داھکی

 

ابر ابر زبسن اک ذرک رک ےک ریمے زومخں رپ کمن ڑھچک رےہ وہ ایعد آیدنی مت  ”

اؿ ےک فارؿ رکےن رپ فـ رکسمادای“ ۔۔ !!   ۔ 

 

 “ !! ۔۔ آپ ےن وت اہک اھت ںیم افصای رکاکچ وہں آپ یک ادیمفں اک ”

 

اوہنں ےن وصعمتیم ےس ےتہک وہےئ رس “ دؽ ںیم درد اب وز  وہات ےہ ۔۔ !!  ”

 ۔ اکھجای
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ی ابںیت دؽ رپ ےتیل ںیہ ایک آپ آیدنی اصبحریم ”  “ ؟ 

 

احرث ےن “ ارگ ںیم ہی اکؾ رکےن اگل وت تہب دلج دؽ اک رمضی نب اجؤں ںو ۔  ”

 ۔ آںیھکن امھگ رک وجاب دای

 

افر یہی اعمہلم ںیم آپ یک ابوتں ےک اسھت رکفں وت ذینہ رمضی نب اجؤں ںو ۔  ”

دای اھتاس ےن وز  آںیھکن امھگ رک دفدبف وجاب “   ۔ 

 

 “ !! ۔۔ فـ وت مت وہ ”

 

م ونباںیل رھپ ”

ل

ے

ی

 “ ۔۔ رھگ ےک اکی وکےن ںیم لٹنیم ااس
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یف ااحلؽ ںیم ابٹکس ابؽ ےک ےئل رگافڈن ونباےن اک وسچ راہ وہں ، ھچک ولوگں وک  ”

ایعد ےن وچکن رک “ اانپ ہصغ دابےن ےک ےئل اس یک رضفرت زپیت ریتہ ےہ ۔ 

ےس دےتھکی رکسمارےہ ےھت ۔ اس ےک ذنہ ںیم امھجاک اںیہن داھکی وج رپوکسؿ اس ا

 ۔ وہا اھت ، امیض ےک دنچ رظنم رہلاےئ ۔ ریحت ےس اس ےن احرث وک داھکی

 

ےبینیقی ےس “ آپ ۔۔ آپ ےن ریمے ےھچیپ اےنپ آدیم اگلےئ وہےئ ںیہ ؟  ”

 ۔ آںیھکن الیھپےئ اس ےن احرث وک داھکی

 

 اہوھتں ےس اجےن وت ںیہن دے ایک رکفں وسےن ےک اڈنے دےنی فایل رمیغ وک ”

فےسی ےھجم “ فـ لھک رک رکسماےئ ۔ ایعد ےن داتن سیپ رک اںیہن داھکی ۔ “ اتکس ۔ 

ادیم ںیہن یھت مت ریمی ابوتں وک دیجنسہ ول  ے ، نکیل مت ےن ایل ےہ وت اتبؤ اب لٹنیم 
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م ںیم بک عمج رکفافں ؟ 

ل

ے

ی

مہبم اس رکسماےت وہےئ فـ اس ےس وپھچ رےہ “ ااس

 ۔ ےھت

 

 “ !! ۔۔۔ زنط رکےن یک ںیہن وہریہ ”

 

اوہنں ےن زیم رپ ریھک ٹیلپ “ ولچ کیھٹ ےہ ۔۔ ہی ٹکسب اھکؤ اخےص ہتسخ ںیہ ۔  ”

 ۔ یک رطػ ااشرہ ایک

 

فـ رس کٹھج رک زری بل ڑبڑباای“ ریمی زدنیگ وز  اؿ یک رطح اخیص ہتسخ ےہ ۔  ”  

 ۔
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ی زدنیگ ابداؾ یک رطح ںیم اس فتق اک رظتنم وہں بج رقنعبی مت وہک  ے ریم ”

تخس افر شمشک یک رطح رہگی ایسہ ےہ ، ےتسپ یک رطح نیکمن افر ارخفٹ یک رطح 

ڈ ٹی ےہ ۔ ہی وز  نکمم ےہ مت اینپ زدنیگ وک یسک ایسـ وہےکچ ےلیک ای ےچک آؾ ےس 

رسیئم آوھکنں ںیم رشارت ارھبی ، وبلں رپ یتلچم رکسماٹہ رہگی “ ہیبشت دف ۔ 

کٹھج رک زیم ےس اچےئ اک پک ااھٹای رھپ وبلں ےس اگلایوہیئ ۔ ایعد ےن رس   ۔ 

 

اس ےن پک وبلں ےس اٹہےت وہےئ اہک رھپ رگدؿ “ اچےئ ڈنھٹی وہیئگ ےہ ۔  ”

احرث سنہ دےئ “ ریمی زدنیگ یک رطح ۔۔ !! ” رتیھچ رک ےک احرث وک داھکی ۔ 

 ۔۔۔ ےھت ۔ کھج رک پک زیم رپ راتھک فـ وز  لھک رک اسنہ اھت

 

_________________________:- 
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ااسہم ےن “ دادی ابت ےنھجمس یک وکشش رکںی مہ اہیں ےسیک رںیہ  ے اےلیک ؟  ”

 ۔ ےباچریگ ےس رعہشی وک داھکی

 

ایک بلطم ؟ اےنت ڑبے وہےئگ وہ رھگ ںیم المزؾ ںیہ ، رعفـ وز  ےہ ویکں ںیہن  ”

رعہشی ےک امےھت رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ“ رہ  ےتک مت ؟   ۔ 

 

دادی وجاؿ افالد وک ویں اہنت رھگ ںیم وھچڑ رک آپ بس وک ےل رک رکایچ اجںیئ یگ  ”

ـ ےن رفین وصرت انب رک اںیہن داھکی“ ؟  رعف  ۔ 

 

“ یئھب ااسہم ےہ اہمترے اسھت ڑبا وہایگ ےہ فـ اب ، وت مت دفونں اےلیک ےسیک وہ ؟  ”

 ۔ رعہشی الھجنھجںیئ
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ااسہم “ رے اسھت ااسی ںیہن وہےن دےتی ۔ آج دادا زدنہ وہےت ؟ ں وت یھبک امہ ”

 ۔ ےن ہن رظن آےن فاےل آرگ  وپےتھچن وہےئ آرخی رحہب آزامای

 

اہمترے دادا وہےت وت وخد رک اجےت اہیں ، ںیم وز  رک اجؤں رگم فاہں ےٹیب اک  ”

اعمہلم ےہ ۔ ڑبے وپےت یک اشدی ےہ رگم مت ولوگں یک فہج ےس رک اجؤں یگ ۔ 

دفونں ےن جیسپ رک رعہشی وک “  اےنپ وپےت یک وخیش ںیم ۔ ںیہن رشکی وہیت ںیم

 ۔ داھکی

 

دفونں ےن اےنپ دولں رپ “ اےسی وت ہن ںیہک دادی آپ اجںیئ مہ رہ ںیل  ے ۔  ”

 ۔ رھتپ رھک رک اہک اھت

 



Novelnagri 1898 

رعہشی ےن رکسماےت وہےئ دفونں ےک “ دصےق اجؤں اےنپ وچبں ےک  ۔  ”

 ۔ رسفں رپ اہھت راھک ۔ دفونں ربجا رکسمادےئ

 

رعفـ ےن “ رکف ہن رکف مت ااسہم ، رعفـ یک اشدی رپ اسری رسکںی اکنؽ انیل ۔  ”

 ۔ دصےم ےس آںیھکن الیھپےئ اںیہن داھکی

 

وکؿ یس اشدی سک یک اشدی ںیم ںیہن رکریہ وکیئ اشدی فادی ۔۔ ہی آپ ولگ  ”

فـ ڈیب رپ آیتل اپیتل امر رک یھٹیب“ ریمی اشدی اک ذرک ہن ڑیھچا رکںی ۔   ۔ 

 

 “ ۔ ویکں یئھب اب وت اہمترا وشرہ وز  آایگ ےہ ”
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ااسہم ےن اس ےک اکؿ ںیم رسوگیش یک ۔ اس “ اتبؤں دادی وک اہمترے الپزن ؟  ”

 ۔ ےن اکی اکم اس ےک دنكےھ رپ ردیس ایک اھت

 

فـ اانپ دنكه  “ اہھت ےہ ہک وھتہڑا ؟ وھتڑا اھک یپ ایل رکفں ڈہي  ں ںیہ رصػ ۔  ”

اس الچایالہسےت وہےئ داب داب   ۔ 

 

ااھچ ااھچ سب ڑل؟  ہن رشفع رکدانی ۔ رعفـ ہی ذرا ریمے ڑپکے ارتسی رکدف مت ،  ”

رعفـ “ حبص ویوینریٹس یلچ اجیت وہ اب ھجم ںیم اینت تمہ ںیہن ےہ ہک وخد رکفں ۔ 

 ۔ ہنم وسبریت ڈیب ےس ارتی

 

ااسہم ےن راہ رفار اایتخر رک؟  اچیہ“ دادی ںیم اجراہ وہں زپانھ ۔  ”  ۔ 
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ارے ڑلےک ادرھ ، ےلہپ ذرا فـ ااملری وھکول ، لک اتکب ریھک یھت ںیم ےن لم یہ  ”

رعفـ ےن زابؿ اکنؽ رک اےس ڑچاای اھت ۔ فـ ہنم انبات رعہشی یک ااملری “ ںیہن ریہ ۔ 

یک رطػ ڑباھ ۔ اس اک االگ اکی ہٹنھگ  ںیہ زگرےن فاال اھت ویکہکن اتکب ےنلم رپ 

زپھ رک انسےن یک وہین یھترعہشی یک ایلگ رفامشئ اتکب   !! ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

رہ زگرےت ےحمل ےک اسھت رغفب آاتفب اک فتق رقبی آراہ اھت ۔ آامسؿ رپ رہتف 

رہتف ابدؽ عمج وہےن ےگل ےھت ۔ فـ ابعد ےک اسھت اھٹیب اےس راییض اک وکیئ وساؽ 

۔ اس ےن رس ااھٹ رک  اھجمس راہ اھت بج اہقین ےن اس ےک آ ے اچےئ اک پک راھک

اںیہن داھکی رھپ رکسمادای ۔ فـ اب دفرسے وصےف رپ ےھٹیب اہدی وک اچےئ ۔ اا ریہ 

 ۔ ںیھت
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فـ رفزاہن ویوینریٹس ےک دعب دیساھ  ںیہ آات اھت رگم لمحم ےک احؽ یہ ںیم رشفع 

وہےن فاےل رپیپز یک فہج ےس فـ ےلھچپ دف دونں ےس ےلہپ رھگ اجات اھت ۔ لمحم یک 

رکفا رک رھپ رغمب ےک فتق اہیں آات اھت افر وھتڑی دری اہیں ھٹیب رک فاسپ ایتری 

رھگ الچ اجات اھت ۔ اینپ اس رفنیٹ ےس اےس وج اکھتفٹ وہیت یھت فـ اہقین افر ابعد ےک 

 ۔ اسھت ےنھٹیب ےس ارت اجیت یھت

اہجں کت ابت لمحم یک یھت وت فـ ارثک اکجل ےس فایسپ رپ اہدی ےک اسھت اہیں آیت 

رگم ےلھچپ دف دونں ےس فـ ںیہن آیئ یھت ۔ ابعد وک اس ےس ےنلم اک انتج سسجت اھت  یھت

اانت یہ اےس وز  ابعد ےس ےنلم اک اھت رگم بج فـ آیت یھت بت ابعد ویٹنش وہات اھت افر 

بج اس ےن ویٹنش اج؟  دنب ایک وت فـ اہیں ںیہن آیئ ۔ ایعد ےن یئک ابر اںیہن 

 دفونں یک دض یھت ہک آےنم اسےنم یہ ںیلم وصتریںی داھکےن یک وکشش یک رگم

 ے رھپ ےلھب ےنتج رعےص دعب ںیلم ۔ افر وکؿ اجاتن اھت فـ دفونں اکی دفرسے ےس 

 !! ۔۔ ےنلم رپ انتک ڑبا امتاش رکےن فاےل ےھت
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فـ ابعد وک وساؽ اھجمسات اچےئ یپ راہ اھت ہكبج اہدی اہقین ےس پگ پش ںیم رصمفػ 

آفاز ےک اسھت ااپرٹنمٹ اک درفازـ الھک ۔ بس ےن وچکن اھت بج یکلہ یس کلک یک 

 ۔ رک آےن فاےل وک داھکی

 

آےن فاال دعس اھت افر فـ دفرسے وصےف رپ ےھٹیب ایعد وک “ ارے اہدی مت اہیں ؟  ”

ںیہن د ھک اپای اھت یھبت مدرے ےبیفلکت ےس وپھچ اھٹیب ۔ اہدی ےن ڑگڑبا رک ایعد وک 

ےئل دعس افر اہدی وک د ھک راہ اھت ۔ فـ دعس وک اجاتن اھت فـ داھکی وج آوھکنں ںیم یئک وساؽ 

ـ اس یک امں ےک رھگ ایک رکراہ اھت افر ہی وز  ہک اس ےک اپس  رمہح اک وشرہ اھت رگم ف

 ؟ ااپرٹنمٹ یک اچیب وز  یھت ، ویکں
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اہقین ےن وھتک ےتلگن وہےئ اہک ۔ دعس وز  ایعد وک د ھک اکچ “ دعس ۔۔۔ آف وھٹیب ۔  ”

فر اس یک آوھکنں ںیم ارھبےت وساولں وک وز  زپھ اکچ اھت یھبت ارطضاب یک اھت ا

 ۔ تیفیك ںیم ڑھکا اھت

 

فـ دیجنسیگ ےس وپھچ راہ اھت ۔ ابعد وہقن انب یھبک “ ا؟  آپ دعس وک ےسیک اجیتن ںیہ ؟  ”

آیب  ایعد وک یھبک دعس وک د ھک راہ اھت ۔ اکی اس اک اھبیئ اھت دفرسا امومں زاد اھبیئ ، ایعد

 افر دعس اھبیئ اکی دفرسے وک ںیہن اجےتن ؟ اس ےک ےھنن دامغ ںیم وساؽ ارھبا اھت

 ۔

 

” اوہنں ےن رک رک ایعد وک داھکی وج اؿ ےک وجاب اک رظتنم اھت ۔ “ اعدی ہی ۔۔۔۔  ”

ایعد ےن ےبینیقی ےس دعس وک داھکی اھت ، آںیھکن “ دیحر اھبیئ اک اٹیب دعس ےہ ۔۔ !! 
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 ۔ الفجن ںیم ےبنیچ رکیت اخومیش اھچ یئگ یھت ۔ اس یک ریحت ےس یلیھپ ںیھت

 ۔ رظنںی دعس ےس وہںیت اہدی رپ ںیکٹ

 

اہدی ےن وہٹن ےچنیھب وصعمتیم ےس اےس داھکی“ مت اےس اجےتن ےھت ؟ ں ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔۔ ایعد ںیم ”

 

اس یک آفاز مدرے زیت وہیئ یھت ۔ اہدی ےن رس “ مت اےس اجےتن ےھت اہدی ؟  ”

س ےن وہٹن ےچنیھب ےھت ، طبض ےک امرے ڑبجے نت ےئگ ےھت ۔ فـ وصےف الہدای ۔ ا

 ۔ ےس اھٹ ڑھکا وہا

 



Novelnagri 1905 

الؽ وہیت آوھکنں ےس اکی تخس رظن اہدی رپ ڈاؽ “ لکش تم داھک؟  ےھجم اینپ ۔  ”

رک فـ ابرہ یک رطػ ڑباھ ۔ زیتی ےس ااپرٹنمٹ اک درفازـ وھکال افر ابرہ لکن ایگ ۔ 

وہےن رپ اہدی ےن کلپ یکپھج رھپ زیتی ےس ابرہ یک  ده ڑ یک آفاز ےس درفازـ دنب

 ۔ رطػ اكپل ۔ دعس وز  اس ےک ےھچیپ اھبںو

ااپرٹنمٹ ےس لکن رک فـ اب زیت زیت مدؾ ااھٹات ڑسک رپ لچ راہ اھت ۔ رہ زگرےت 

ےحمل ےک اسھت اس اک رہچہ ےصغ ےس الؽ وہات اجراہ اھت ۔ اہدی دعس وک اجاتن اھت بلطم 

 وز  اجاتن اھت ۔ فـ ایس ےک اسےنم اینپ امں وک ڈوھڈنےن دنلؿ فـ اہقین ےک ابرے ںیم

ایگ ، دف اسؽ فـ اےنپ اونپں ےس دفر راہ ، اہدی ےن اس ےس بس اپھچای ۔ اس ےن 

 ۔ ایھٹمں یچنیھب ںیھت

 

اےنپ بقع ےس اہدی یک آفاز آےن رپ “ ایعد رک اجف ایر ، ابت وت ونس ریمی ۔  ”

زمدی زیتی آیئ اس ےک ڑبےتھ مدومں یک راتفر ںیم  ۔ 
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اہدی اب اھبگ رک اس یک رطػ آراہ اھت “ اےب دگےھ رک اج ابت نس ریمی ۔  ”

۔ فـ بل  اتلچ اسےنم وموجد اپرک ںیم دالخ وہایگ وج بسح ومعمؽ اخیل اھت ۔ اہدی 

 ۔ افر دعس وز  اس ےک ےھچیپ ادنر آےئ

 

اہدی یک داہیئ رپ فـ راک رھپ زیتی ےس اٹلپ“ ومےٹ رک ؟ ں ۔  ”  ۔ 

 

 فا وھٹیب  ے ۔  ”

 

ُ

 

اس ےن دفونں وک “ ریمے ےھچیپ تم آف دفونں فرہن ہنم ت

 ۔ فارگنن دی
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اس یک ابت چیب ںیم یہ رہ یئگ یھت ۔ “ رکول ، ہی وشؼ وز  وپرا رکول رگم ابت ۔۔۔  ”

ـ ڑلڑھکا رک  ایعد ےن داںیئ اہھت اک اکم انب رک وپری وقت ےس اس ےک ہنم رپ امرا اھت ۔ ف

 ۔ ےھچیپ اٹہ

 

دعس وک وز  اس ےن ایس اہھت ےس اکم امر رک اخومش “ اعدی امہری ابت ۔۔۔  ”

رکفاای اھت ۔ فـ دفونں اےنپ ںوؽ الہسےت وہےئ رکسماٹہ داب ےئگ ےھت ، امیض ےک 

دنچ رظنم اؿ یک آوھکنں ےک اسےنم رہلاےئ ےھت ۔ اسؽ ےلہپ اؿ دفونں ےن اکی 

 !! ۔۔  رےہ ےھتدفرسے وک اٹیپ اھت ، آج فـ دفونں اس دگےھ ےس ٹپ

 

دفونں وک وھگرات فـ ٹلپ رک آ ے ڑبھ ایگ ۔ اہدی “ ریمے اسےنم تم آ؟  اب ۔  ”

 ۔ افر دعس ےن اکی دفرسے وک داھکی رھپ اس ےک ےھچیپ ےکپل
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اہدی ےن اکی “ ایر اھبیئ ابت نس ےل ؟ ں اب وت امرےن اک وشؼ وز  وپرا وہایگ ۔  ”

اکی  چنی رپ ھٹیب ایگ ۔ دعس افر اہدی ایس  چنی  ابر رھپ اےس آفاز دی یھت ۔ فـ اپس ریھک

 ۔ ےک ےھچیپ ریھک  چنی رپ ھٹیب ےئگ

 

ایر ہی چس ےہ ںیم بس اجاتن اھت رگم ںیم اچاتہ اھت مت ےس یچچ وخد ںیلم افر فےسی وز   ”

بج ںیم افر دعس ےلم ےھت بت ںیم ےن یھبک ںیہن وساچ اھت ںیم اس اسےل وک 

 ہتفہ ےلہپ ہی نیس وہا اھت بت مت دنلؿ ںیم ےھت اعمػ رکدفں ںو ۔ ریمی اشدی ےس

اہدی ےن افصیئ شیپ یک“ ۔   ۔ 

 

دنلؿ ےس آےن ےک دعب ںیم ےن یئک ابر مت ےس وپاھچ اھت ہک ریمے ےھچیپ وکیئ ریغ  “

 “ !! ۔۔ ومعمیل ابت وہیئ رگم مت ےن ںیہن اتبای
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یچچ مت ےس وخد ںیلم ۔ ارگ مہ ںیہمت  اہں ویکہکن ںیم ، دعس افر اچوچ اچےتہ ےھت ہک ”

اہدی ےن رہگی اسسن یل ۔ فـ دنچ “ ہی ابت اتبےت وت اجنےن اہمترا رد  لم اسیک وہات ؟ 

 ۔ ےحمل اخومش راہ

 

اس ےن داتن ےسیپ“ ےھجم آج ھجمس ںیم آیئ ہک ںیم انمی اک اچوچ ےسیک وہا !!  ”  ۔ 

 

 اہمترے ابرے ںیم اعدی ںیم ےن اہمترے دنلؿ ےس آےن ےک دعب وھپھپ وک ”

اتبای اھت رگم رصػ یہی ہک مت اںیہن اہکں لم  ےتک وہ ؟ ںیم اچاتہ اھت بج مت اؿ ےس ولم 

وت وج ھچک اب کت اہمترے اسھت وہا فـ بس مت وخد اںیہن اتبؤ ۔ ریہ ابت ریمے 

افر اہدی ےک ےنلم یک وت مہ رصػ اہمترے دنلؿ ےس آےن ےک ااظتنر ںیم ےھت افر 

دعس آرخ ںیم اکلہ اس “ دفرسے وک ےنٹیپ ںیم رصمفػ ےھت ۔  اس ےس ےلہپ اکی

 ۔ رکسمادای
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 “ ؟ آیدنی اصبح اجےتن ےھت دعس ےک ابرے ںیم ”

 

اہدی ےن دنكےھ ااکچدےئ“ اہں فہ وت دعس ےک ابپ ےس وز  ےلم ےھت ۔  ”  ۔ 

 

فـ رس کٹھج رک زری بل “ آیدنی اصبح وز  میگ لیھک ےئگ ریمے اسھت ۔  ”

مت دفونں ےن ہہک دای ںیم ےن نس ایل ، اب ” یک رطػ وتمہج وہا ۔  ڑبڑباای رھپ اؿ

فـ  چنی ےس اھٹ ڑھکا وہا اھت ۔ اہدی افر دعس زیتی ےس اس ےک “ رظن تم آ؟  ےھجم ۔ 

 ۔ آ ے آےئ

 

اہدی ےن آںیھکن “ زایدہ ڈراےم داھکےن یک رضفرت ںیہن ےہ ےھجم ااھچ ۔  ”

 ۔ امھگںیئ ۔ فـ داتن سیپ رک رہ ایگ
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اس ےن اکی رظن اہدی وک داھکی رھپ “ اب اعمػ رکدے ؟ ں یطلغ وہیئگ ۔  ایر ”

دعس وک وج ااجتل رکیت رظنفں ےس اےس د ھک راہ اھت ۔ فـ دنچ ےحمل دفونں وک داتھکی راہ رھپ 

آ ے ڑبھ رک داایں ابزف اہدی ےک دنكےھ رپ افر ابایں ابزف دعس ےک دنكےھ رپ 

 ۔ الیھپےت وہےئ اؿ ےک ےلگ الگ اھت

 

فـ دفونں رکسمادےئ ےھت“ تہب ڑبے ذلیل ااسنؿ وہ مت دفونں ۔  ”  ۔ 

 

اہدی ےن اس ےس اگل وہےت وہےئ اہک“ اس ومعق رپ ےھجم اکی رعش اید آای ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن الگ اھکنھکرا“ رعض ایک ےہ ۔  ”  ۔ 

 ۔ ھچک ولگ زخاےن یک رطح وہےت ںیہ ”
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 ، ھچک ولگ ۔۔ زخاےن یک رطح وہےت ںیہ

فـ وصعمتیم ےس رکسماای ۔ دعس افر ایعد “ ںیم یہ ںوڑھ دںی ۔ دؽ رکات ےہ زنیم 

ےن اکی دفرسے وک داھکی رھپ رشٹ ےک ابزف افرپ ڑچاھےت وہےئ اہدی یک رطػ 

ڑبےھ ۔ اہدی ےن اؿ ےک رطخ؟ ک ویتر د ھک رک اپرک ےس ابرہ یک رطػ دفڑ اگل دی 

 ۔ یھت

ے وہےئ فـ زیت آفاز ںیم الچای اھت

 

کلن

 

ي
 ؛ اپرک ےس 

 

زقح ےک رگن ےھت ریمے ولخص ںیموقس  ”  ، 

 “!! ۔۔ اةحب اسرے روگنں ےک ادنےھ ےلم ےھجم

رسیئم ابدولں رپ اب ایسـ اچینش ڑھچیک اجریہ یھت ، ایسـ ابلدہ افڑےتھ ابدولں یک 

 ۔ افٹ ےس اچدن لکن آای اھت

 !! ۔۔ افر یھبک یھبک راںیت رفنش وہیت ںیہ افر حبص اک زنفؽ اترکی ہحمل وہات ےہ
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_________________________:- 

 

 

 

اںیہن اہیں آےئ اکی امہ وہاکچ اھت ، فلتخم رعموکں ےک دعب آج فـ آرخی رعمہک 

رکےن فاےل ےھت سج ںیم اکایمیب ای ؟ اکیم اؿ اک دقمر رہھٹین یھت ۔ حبص رجف ےک دعب 

ےس یہ فـ بس ایترویں ںیم رصمفػ ےھت افر دؿ ےک ڑچےتھ یہ فـ ولگ اہیں 

 رگن یک فنی ںیم فـ اچرفں ےھٹیب اکی ابر رھپ الپؿ درہارےہ ےس لکن ےئگ ۔ اکےل

 ۔ ےھت

ایسـ زنیج رپ ایسـ ٹکیج ےنہپ ٹیس یک تشپ ےس کیٹ اگل رک اھٹیب آري  ؿ ، آ ے وہ رک 

لعشم یک ابت اتنس اسحؿ ، انعیب رگن ےک ڑپکفں ںیم وبلمس رس رپ یپ پیك اکٹےئ 

لب اھٹیب رہشي  رےشقن یک دمد ےس الپؿ اھجمسیت لعشم افر اس ےک اقم  !! ۔۔ 
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الپؿ درہاےن ےک دعب فـ بس اردرگد اک اجزئہ ےنیل ےگل بج اسحؿ یک رظن لعشم 

 ۔ یک یپ پیك رپ یکٹ ۔ وبلں رپ رکسماٹہ رگنی یئگ

 

لعشم ےن امیظعت رس اکھجای ۔ آرایؿ “ امکڈنر آپ یک پیك ایھچ گل ریہ ےہ ۔  ”

ے وہےئ وگای وہا ےن اکی رظن اسحؿ رپ ڈایل

 

ن

 

ھن

ی ک

رھپ ےشیش ےک اپر د  ۔ 

 

 “ ۔ آرایؿ یک ےہ ”

 

اسحؿ ےن آںیھکن امھگےت وہےئ آرایؿ رپ “ اہں فایعق آرایاااؿ یک ےہ ۔۔ !!  ”

 ۔ زفر دے رک اہک ۔ فہ سب اکلہ اس رکسمادای

ںوڑی فلتخم راوتسں ےس زگریت اکی ڑبی یس امعرت ےک اسےنم ریک ۔ فہ بس 

۔ اینپ وتسپںیل ااھٹ رک فہ ابری ابری فنی ےس ارتے افر الپؿ ےک  وچےنکن وہرک ےھٹیب
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اطمقب اچرفں ارطاػ اک اجزئہ ےنیل ےک دعب ادنر یک رطػ ڑبےھ ۔ درفازے رپ 

ڑھکے ںورڈز وک ولکرفافرؾ یک دمد ےس ےبوہش رکےک آرایؿ افر اسحؿ اؿ ںورڈز 

 ۔  ابدنےنھ ےگلاک ٹیگ اپ رکےن ےگل ہكبج لعشم افر رہشایر اںیہن ںوڑی ںیم الرک

وھتڑی دری دعب لعشم افر رہشایر امعرت ےک اچرفں ارطاػ اک رہپہ دے رےہ 

 ۔ ےھت ہكبج آرایؿ افر اسحؿ ادنر یک رطػ ڑبھ ےئگ ےھت

 ۔ ادنر دالخ وہرک فہ بس یک رظنفں ےس ےتچب رادہاری ںیم ےنلچ ےگل

 

ےن وکشمک اؿ ےس ذرا افےلص رپ ڑھکے ںورڈ “ مت دفونں اہیں ایک رکرےہ وہ ؟  ”

 ۔ اگنوہں ےس دفونں وک داھکی ۔ آرایؿ افر اسحؿ پچ اچپ ےتلچ رےہ

 

فہ ںورڈ زیتی ےس دفونں یک رطػ آای ۔ آرایؿ ےن “ مت ےس وپھچ راہ وہں ۔  ”

اہھت ڑباھ رک اےس اینپ رگتف ںیم ایل ۔ اس ےک ہنم رپ اہھت رھک رک زیتی ےس اس یک 
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ں وٹںیٹ افر فہ آدیم فںیہ ڈریھ رگدؿ امھگیئ ۔ ڑکک یک آفاز ےس رگدؿ یک ڈہای

وہایگ ۔ اسحؿ ےن زیتی ےس آ ے ڑبھ رک ابھت رفؾ اک درفازہ وھکال ، فاش نسیب ےک 

اسےنم ڑھکے صخش ےن وبالھک رک اےس داھکی ، اسحؿ ےن زیتی ےس وتسپؽ اکنؽ رک 

رٹرگی داب دای ۔ اخومیش ےس فہ صخش فںیہ ڈریھ وہایگ ۔ آرایؿ زیتی ےس ابرہ امرے 

 وک ادنر الای اھت ، دفونں یک الوشں وک اکھٹےن اگل رک دفونں ےن اکی ےئگ آدیم

دفرسے وک داھکی رھپ رس وک شبنج داتی آرایؿ ابرہ یک رطػ ڑباھ ۔ فہ درفازے ےک 

 مٹ  وک اکنؽ رک اےس ٹیس رکےن اگل
ی
 ۔ ابرہ رہپہ دےنی اگل ہكبج اسحؿ ٹکیج ںیم ےپھچ 

 

ےن اس یک ابت نس رک رس الہای ۔ اسحؿ  لعشم“ امکڈنر ںیم اٹمئ آؿ رکراہ وہں ۔  ”

 مٹ  رپ اپچن وٹنمں اک فتق گل ایگ ۔ 
ی
ےن زری بل داع زپےتھ وہےئ نٹب داب دای ۔ 

 ۔ اسحؿ زیتی ےس ابرہ یک رطػ ڑباھ
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فہ اینپ یپ پیك کیھٹ رکات آرایؿ ےک اسھت فاہں ےس الکن ۔ “ دلجی ولچ اب ۔  ”

اھکی ، بس بسح ومعمؽ اےنپ امعرت ےک فطس ںیم چنہپ رک اوہنں ےن اردرگد د

 مٹ  ےک ےنٹھپ ںیم اچر ٹنم ابیق ےھت
ی
 !! ۔۔ اکومں ںیم رصمفػ ےھت ۔ 

ے دفونں وک وکیئ رگ این خیچ انسیئ دی

 

کلن

 

ي
 ۔ اس ےس ےلہپ ہک فہ دفونں ابرہ 

 

فہ اکی ونوجاؿ ڑلیک یھت ، ےسج “ دخا اک فاہطس ےہ ےھجم وھچڑ دف ، رمح رکف ھجم رپ ۔  ”

۔ اات ڑیسویھں یک رطػ ےل اجراہ اھت اسھت یہ رعیب ںیم  اکی آدیم ابولں ےس

ںوایلں دے راہ اھت ۔ آرایؿ زیتی ےس اس آدیم یک رطػ ڑباھ ، اس ڑلیک وک ابزف 

ےس چنیھک رک اےنپ ےھچیپ ایک افر اینت یہ زیتی ےس وتسپؽ ےس اس آدیم اک اشنہن ےل رک 

ؾ لہ لچ چم یئگرٹرگی دابدای ۔ بس ےن ڑم رک اےس داھکی ۔ امعرت ںیم ادکی  ۔ 
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اکی آدیم الچای ۔ یئک آدیم اس یک رطػ ڑبےھ“ ۔ اف اےس وفرا ہی دغار ےہ ۔  ”  

 ۔

 

اسحؿ رس الہات اس ڑلیک وک “ اسحؿ مت اس ڑلیک وک افحبتظ اہیں ےس اکنول ۔  ”

اسھت ےئل ےھچیپ یک رطػ ڑباھ ۔ آرایؿ اےس وکر رکےن ےک ےئل دویار یک افٹ ںیم 

 ۔ اسحؿ اس ڑلیک ےک اسھت امعرت یک یلھچپ رطػ ڑبھ پھچ رک افرئگن رکےن اگل

 مٹ  ےک ےنٹھپ ںیم اب اکی ٹنم ابیق 
ی
راہ اھت ہكبج آرایؿ وجایب افرئگن رکراہ اھت ۔ 

 !! ۔۔ اھت

 

فنی یک رطػ ڑبیتھ “ آرایؿ اسحؿ وفرا ولکن فاہں ےس وفرا ۔ فتق مک ےہ ۔۔ !!  ”

ابںیئ داھکی رھپ اس امعرت  لعشم الچیئ یھت ۔ اسحؿ ےن امعرت ےس لکن رک داںیئ

 ۔ ےس ذرا افےلص رپ ڑھکی فنی یک رطػ ڑباھ
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اس یک االطع رپ بس ےن وچکن رک اکی “ امکڈنر آرایؿ ادنر رہ ایگ ےہ ۔  ”

 !! ۔۔ دفرسے وک داھکی ۔ سیچپ ڈنكیس

 

دفرسی رطػ ےس افرئگن ےنمھت اک ؟ ؾ ںیہن ےل ریہ یھت ، دویار رپ اینپ تشپ اکٹ رک 

ےن زری بل داع زپیھ رھپ اہھت ذرا اس ابرہ اکنؽ رک افزئگن رشفع رکدی ےھٹیب آرایؿ 

رگم فہ رصػ دنچ ڈنكیسز یہ ہی رکاکس ویکہکن دفرسی رطػ یئک آدیم عمج وہےکچ ےھت 

۔ اس ےن رہگی اسسن یل ۔ رظن دویار رپ یگل ڑھکیک رپ یکٹ ، دامغ وفرا الپؿ ےننب اگل ۔ 

 !! ۔۔ دس ڈنكیسز

 

اسحؿ فنی ےس ارت رک امعرت یک رطػ ڑباھ “ںیم اجراہ وہں ۔  ”  ۔ 
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لعشم ےھچیپ ےس الچیئ یھت ۔ یھبت اضف ںیم اکونں وک اھپڑ دےنی “ اسحؿ روک ۔۔ !!  ”

فایل آفاز وگیجن یھت ۔ یٹم اک وطافؿ ااھٹ اھت ، آگ ےک ےلعش دنلب وہےئ ےھت ، یئک 

ےن اسںیئ  ںیخیچ انسیئ دی ںیئگ افر رھپ اخومیش اھچ یئگ ۔ زنیم رپ رگے اسحؿ

اسںیئ رکےت اکونں وک دابےت وہےئ اسےنم یتلج امعرت وک داھکی رھپ اردرگد ۔ فہ 

 ۔ ںیہک ںیہن اھت ۔ فہ زیتی ےس اھٹ ڑھکا وہا

 

اس یک آفاز زمکفر زپی ، ےبینیقی ےس اس ےن کلپ یکپھج“ آرایؿ ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

ڈنكیسز کت انسیئ دیفہ الچای اھت ۔ اخومش اضف ںیم اس یک خیچ یئک “ آرایؿ ۔۔ !!  ”  

 ۔

یٹم ےک وطافؿ ےک اپر اکی ویہال داھکیئ دای وج دریھے دریھے رقبی آراہ اھت ۔ 

اسحؿ ےن من آوھکنں وک ڑیکسےت وہےئ ددنھےل وہےت اس ویہےل وک اچہپےنن یک 
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وکشش یک سج ںیم فہ اکایمب راہ ۔ فہ آرایؿ اھت ڑگنلا رک اتلچ ۔ فہ زیتی ےس آ ے 

ایگ اھت ۔ اس یک زیتی رپ آرایؿ ےک مسج ںیم درد یک اکی رہل ڑبھ رک اس ےک ےلگ گل 

 ۔ دفڑ یئگ یھت

 

فہ آرگ  وپےتھچن وہےئ ہہک راہ اھت ۔ آرایؿ رکسمادای ۔ “ ڈرا دای اھت اسےل وت ےن ۔  ”

اس ےک امےھت ےس وخؿ ہہب راہ اھت ، ڑپکے یٹم ںیم اےٹ وہےئ ےھت ، ابؽ رسیئم 

 ۔ وہےکچ ےھت

س یک رظن اسحؿ ےک بقع ںیم افےلص رپ ڑھکی لعشم رپ یکٹ اسحؿ وک دےتھکی وہےئ ا

وج اسسن رفےک ، زبس آںیھکن الیھپےئ یکٹکٹ ابدنےھ اےس د ھک ریہ یھت ۔ زبس 

آوھکنں ےس یئک آرگ  وکلپں یک ابڑ وتڑےت ںوؽ رپ ڑلکھ ےئگ ۔ فہ آرگ  اہبیت اس 

ےس ےلہپ یک رطػ ڑبیھ یھت ۔ آرایؿ ےک دامغ ےن رطخے اک االرؾ اجبای رگم اس 

ہک فہ وکیئ دتریب رکات لعشم رفےت وہےئ اس ےک ےنیس ےس گل یکچ یھت ۔ فہ اکہ اکب 
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ڑھکا اینپ رشٹ وک ےتگیھب وہےئ وسحمس رکراہ اھت ۔ اسحؿ اس یک رحتک ےس وظحمظ 

 ۔ وہات آ ے ڑبھ ایگ

دنچ وحملں دعب وہش آےن رہ فہ اس ےس اگل وہیئ افر اینپ رحتک رپ رشدنمہ 

ین ےس اےس داھکیوہےت وہےئ امیشپ  ۔ 

 

اس ےن “ ہی سب اس ےئل ۔۔۔ ویکہکن مہ میٹ ںیہ ۔۔۔ ےھجم اہمتری رکف یھت ۔  ”

 ۔ ابت اھبنسےنل یک وکشش یک ۔ آرایؿ اےس د ھک رک رہ ایگ

 

“ دعب ںیم وہ؟  رشدنمہ ےلہپ اہسرا دف ےھجم ، فہ اسال اہمتری فہج ےس الچ ایگ ےہ ۔  ”

 ۔۔  رک اےس اہسرا دےنی ےک ےئل آ ے ڑبیھاس ےک ہنم وسبر رک ےنہک رپ فہ پنیھج

اےس فنی ںیم اھٹب رک بج فہ ابرہ ڑھکی اینپ رحتک رپ اےنپ آپ وک المتم رکریہ 

 ۔ یھت وت فنی ںیم اھٹیب اسحؿ آرایؿ ےک ہنم وک د ھک رک یسنہ داب راہ اھت
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 “ !! ۔۔ داتن تم اکنؽ ”

 

رگدؿ رگا رک سنہ دای اھت ۔  فہ ےباسہتخ“ ایر یسنہ وخد آریہ ےہ ںیم ایک رکفں ۔  ”

 ۔ آرایؿ ےن داتن سیپ رک اےس داھکی

 

اس ےک “ اب وہک اےس ادنر آاجےئ ںیلچ اب ریمی اٹگن وک ھچک وہایگ ےہ ۔  ”

پت رک ےنہک رپ اسحؿ لعشم وک البےن ےک ےئل ابرہ الکن ۔ آرایؿ یک رظن اےنپ ربارب 

اہ اھتںیم ےھٹیب رہشایر رپ زپی وج داتن اکنےل اےس یہ د ھک ر  ۔ 

 

فہ رس کٹھج رک زری بل ڑبڑباای“ بیجع تبیصم ےہ ۔  ”  ۔ 



Novelnagri 1924 

ھچک دری دعب اؿ یک ںوڑی اینپ زنمؽ یک رطػ رفاں دفاں یھت ۔ فہ اکایمب ولےٹ 

 !! ۔۔ ےھت ، اےنپ  دہا ء اک ا لاقؾ ےل رک

 !! ۔۔ وخؿ ےک دبےل وخؿ ، اجؿ ےک دبےل اجؿ

 

_________________________:- 

 

یک یکلہ یکلھپ پگ پش یک آفازںی انسںیئ دے ریہ ںیھت ، فہ ہنم الکس ںیم ةلط ء 

انبےئ رکیس رپ یھٹیب زیم رپ رےھک ررٹسج رپ لسنیپ ےس ک ںیںی چنیھک ریہ یھت ۔ ایح وج 

 ۔ ےلھچپ اپچن ٹنم ےس اس یک رحںیتک د ھک ریہ یھت آرخ ربص ہن وہا وت وپھچ یھٹیب

 

دؿ رتیھچ رکےک اکی رظن اےس رعفہ ےن رگ“ ہنم ویکں انبےئ یھٹیب وہ مت ؟  ”

 ۔ داھکی رھپ ؟ ک ڑیکسیت فاسپ اےنپ اکؾ ںیم وغشمؽ وہیئگ
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ایح ےک زنط رپ وز  فہ “ حیحص ےہ یئھب اہیں وت ولوگں ےک زماج یہ ںیہن ےتلم ۔  ”

اےنپ اکؾ ںیم وغشمؽ ریہ ۔ وھتڑی یہ دری زگری یھت ہک الکس ںیم اخومیش اھچ یئگ 

اھکی وت ایعد آیدنی رپفرسیف اعمص ےک اسھت ادنر آراہ ۔ اس ےن رس ااھٹ رک اسےنم د

اھت ۔ امتؾ ةلط ء وخوگشار ریحت ےس رکسماےت وہےئ اھٹ ڑھکے وہےئ ۔ فہ اب 

ةلط ء ےک السؾ اک وجاب داتی رپفرسیف اعمص ےس وکیئ ابت رکراہ اھت ۔ دنچ وٹنمں دعب 

 ۔ رپفرسیف الکس یک رطػ وتمہج وہےئ

 

" Have a good day students with your Professor Ayad 

Effendi .. !! " 

فہ رکسما رک ےتہک الکس ےس لکن ےئگ ۔ بس ےن وخوگشار ریحت ےس ایعد وک داھکی 

 !! ۔۔ سج ےن اشےن ااکچدےئ ےسیج ہہک راہ وہ آپ یک تمسق
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رس ایک آج اس وخیش ںیم مہ ویننٹ رس ےک وقانین ےک العفہ یکلہ یکلھپ پگ پش  ”

س ےک یس آر یک ابت رپ الکس ںیم دیب دیب یس یسنہ یک آفازںی الک“ رک ےتک ںیہ ؟ 

 ۔ انسںیئ دںی

 

یہی ویننٹ رس آپ ےک رپیپز ںیم آپ وک دؿ ںیم اترے داھکےن فاےل ںیہ ۔۔  ”

الخػ ومعمؽ فہ رکسماےت وہےئ ہہک راہ اھت!! “   ۔ 

 

 ، فہ رمد ںیہن وج ڈر اجےئ ویننٹ رس ےک وقانین ےس ”

اکی وشخ ڑلےک ےن اکی “ اپس وہرک داھک؟  الزؾ ےہ ۔۔ رگ رپیپ لکشم آاجےئ وت 

 ۔ رعش یک اٹگن وتڑی
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اس ےک ینعم زیخ ادناز ںیم سنہ “ مت رپ فایعق اپس وہ رک داھک؟  الزؾ ےہ اجشع ۔  ”

رک ےنہک رپ بس سنہ دےئ ےھت ۔ رعفہ ریحت ےس آںیھکن اھپڑے اےس د ھک ریہ 

 ؛ یھت ۔ اےس اہدی اک انسای رعش اید آراہ اھت

 ، دبےل ںیہ زماج ھچک اس رطح ےس انجب ےک ”

 “ !!۔۔ آج فـ ضحم رکسماےئ ںیہن ، لھک رک ےسنہ ںیہ

 

“ رس آپ ےک ایخؽ ںیم آج ےک اعمرشے ںیم بس ےس ڑبی ربایئ ایک ےہ ؟  ”

اکی ڑلےک ےک وساؽ رپ رعفہ ایخولں ےس ابرہ آیئ افر ےمشچ ےک اپر ےس اےس داھکی 

 ۔ وج اب ہہک راہ اھت
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اس ےن اشےن “  وبےنل اک ومعق دای اجات ےہ ، ںیم وت رفز وباتل وہں ۔ آج آپ وک ”

ااکچدےئ ۔ دنچ وحملں کت ةلط ء اےنپ اےنپ ایخالت شیپ رکرےت رےہ ، آرخ اکی 

 ۔ ڑلےک ےن ھچک وسےنچ ےک دعب وپاھچ

 

فہ اجشع اھت ، الکس اک بس ےس “ رس ، الطؼ ےک ابرے ںیم ایک ےتہک ںیہ آپ ؟  ”

 !! ۔۔ وشخ زماج ڑلاک

اس اک وساؽ بس ےک ےئل ریغوتمعق اھت ، ایعد دنچ لپ ںیکلپ اتکپھج اےس داتھکی راہ رھپ 

 ۔ بل آزاد ےئک

 

الطؼ اہلل ےک زندکی بس ےس ؟ دنسپدیہ  لم ےہ ، اس ےک نیت اافلظ ےس اہلل  ”

اک رعش کت لہ اجات ےہ ۔ امہرے اعمرشے یک رباویئں ںیم الطؼ وز  اشلم ےہ 

فہ آںیھکن ڑیکسے اجشع وک “ ےس وپانھچ اچہ رےہ وہ اجشع ؟  ۔ رگم مت سک ادناز
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دےتھکی وہےئ وپھچ راہ اھت ۔ رعفہ ریغوسحمس وطر رپ آ ے وہیت اینپ تسشن ےک 

 ۔ ابلکل وکےن رپ یھٹیب یھت

 

وج  لم اہلل ےک زندکی بس ےس ؟ دنسپدیہ ےہ وت امہرے اعمرشے ںیم اس اک  ”

ہک ایک الطؼ اک ارث دف ااسنونں ےک العفـ یسک  راحجؿ اانت ڑبھ ویکں ایگ  ےہ ؟ افر ہی

” فـ راک رھپ رہگی اسسن یل افر دفابرہ وگای وہا ۔ “ رسیتے ااسنؿ رپ وز  زپات ےہ ؟ 

ںیم اینپ اثمؽ داتی وہں ریمی دیپاشئ ےک دف امہ دعب ریمے اباب ےن ریمی امام وک 

 

ن

س

 

ٹ ن

 

ن

ے

ی

ی وپسرٹ ریمے الطؼ دے دی ۔ ںیم اینپ امام ےک اسھت راتہ وہں ، ےھجم اف

ل

اباب رکےت ںیہ ۔ ویٹھچں ںیم ںیم اےنپ اباب ےک اپس الچ اجات وہں ، اؿ ےک اسھت 

لقتسم ہن رےنہ یک فہج اؿ یک دفرسی ویبی افر اس ےس اؿ ےک ےچب ںیہ ۔۔ ںیم 

ےن اکیف ولوگں وک اےنپ امں ابپ یک فہج ےس رپاشیؿ داھکی ےہ نکیل ںیم اس بس 

ر لبیٹ لیف 
مف
ک

رکات وہں ۔ ےھجم وکیئ رپاشیین ںیہن ےہ ، ںیم اکی ںیم اےنپ آپ وک 
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لمکم زدنیگ زگار راہ وہں ۔ ریما زماج اعؾ ولوگں اسیج ےہ ، ںیم اتسنہ وہں افر دؽ 

 ۔ ےس اتسنہ وہں ، ںیم زدنیگ ےس رھبوپر زدنیگ زگار راہ وہں

ںیم اجانن اچوہں ںو فـ وکؿ ےس ولگ وہےت ںیہ نج ےک ےئل اؿ ےک امں ابپ یک 

الکس ںیم اکی ےحمل ےک ےئل انساٹ اھچ ایگ ، “ فابؽ ایحت نب اجیت ےہ ؟  دحیلعیگ

بس نُس ےھٹیب اجشع وک د ھک رےہ ےھت وج اانیمطؿ ےس ایعد وک د ھک راہ اھت ۔ ایعد ےن 

 ۔ رس وک یکلہ یس شبنج دی رھپ الکس یک رطػ وتمہج وہا

 

اگنںیہ دفڑاات فـ وپری الکس رپ “ وکیئ افر اوٹسڈٹن وج اس بس ےس زگرا وہ ؟  ”

 ۔ وپھچ راہ اھت

 

 رس ۔۔ !!  ”

 

رگ این آفاز رپ بس ےن رگدؿ امھگ رک یلھچپ اطقر ںیم یھٹیب اس “ ي

 ۔ ڑلیک وک داھکی وج اب اینپ ہگج ےس ڑھکی وہریہ یھت
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ہی اسہحن ریمی دیپاشئ ےک دف دؿ دعب شیپ آای اھت ، فہج ومعمیل یھت ۔ ںیم است  ”

ھت ریہ رھپ اےنپ اباب ےک اپس آیئگ فہج ریمی امں یک اسؽ یک رمع کت اینپ امں ےک اس

دفرسی اشدی یھت ۔ ںیم اینپ زدنیگ ےس وخش ای نئمطم ںیہن وہں ، ریمے 

فادلنی ےک اس  لم اک ارث ریمی زدنیگ رپ وز  زپا ےہ ۔ ںیم ہن اینپ امں ےس تبحم 

ں افر رک اپیئ وہں ہن اےنپ اباب ےس ، ںیم اکی رفوبٹ یک رطح زدنیگ زگار ریہ وہ

فـ ڑلیک اپسٹ رہچے ےک اسھت اینپ “ اس فتق ےھجم اجشع رپ رکش آراہ ےہ ۔ 

 رپ ھٹیب یئگ ۔ ةلط ء یک رظنںی فاسپ ایعد رپ یکٹ وج 

 

سٹ

ن

س

 

ي

ابت لمکم رکیت فاسپ اینپ 

وبےنل ےک ےئل بل آزاد رکراہ اھت ۔ دنچ اثےین الکس ںیم اخومش اھچیئ ریہ رھپ اس 

 ۔ یک آفاز ےن وکسٹ وک وتڑا

 

الت ، اکی یہ  لم ےن دف فلتخم مسق ےک احالت وک دیپا ایک یھبت دف ااسنونں اح ”

“ ےک زماج فلتخم وہےئ ۔ اجشع ںیہمت انیقی اےنپ وساؽ اک وجاب لم ایگ وہںو ۔ 
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مت نج احالت ےس زگرے وہ ” اس ےن رک رک اجشع وک داھکی رھپ دفابرہ وگای وہا ۔ 

ںیم رہ رےہ وہ فہ اس اموحؽ ےس  اسرہ اؿ احالت ےس ںیہن زگری ، مت سج اموحؽ

 ۔ رفنمد ےہ سج ںیم اسرہ رہ ریہ ےہ

اس ےن اکی وساہیل رظن وپری الکس رپ ڈایل“ تبحم ظفل انس ےہ آپ ےن ؟   ۔ 

ںیم نیٹ ارجیز یک ےبفوقویفں یک ابت ںیہن رکراہ ںیہنج فہ تبحم اک ؟ ؾ دےتی ںیہ  ”

ؿ اہلل ےن ںیمہ اجیھب ، ںیم اؿ روتشں ےس تبحم یک ابت رکراہ وہں نج ےک درایم

۔ امں ابپ نہب اھبیئ ہی افنیل رےتش ںیہ نج ےک اسھت مہ رےتہ ںیہ ۔ اؿ روتشں 

ںیم تبحم اک رصنع روگں ںیم دفڑےت وخؿ یک رطح اشلم وہات ےہ ۔ ہی وز  وت نکمم 

ےہ ہک اجشع اینپ زدنیگ ےس نئمطم ےہ ویکہکن اےس اینپ امں افر اےنپ ابپ ےس 

ےہ ، ہی وز  وت وہاتکس ےہ ہک اسرہ یک ادوھری زدنیگ یک فہج  رھبوپر تبحم لم ریہ

اس ےن رک رک اکی رظن اسرہ رپ ڈایل“ تبحم اک ہن انلم وہ ؟   ۔ 
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رس تبحم یک اچتہ وہ افر فہ ہن ےلم وت دھک وہات ےہ رگم بج تبحم یک اچتہ یہ ہن  ”

ابت رےہ ؟ ںیم ےن اہک ؟ ں ںیم رفوبٹ نب یئگ وہں رہ رطح ےک ااسحاست ف ذج

اس اک رہچہ ونہز اپسٹ اھت“ ےس اپک ۔۔ !!   ۔ 

 

 !! ۔۔ سج تبحم وک آپ اجےتن ہن وہں اس یک اچتہ ہن رک؟  ومعمیل ےہ اسرہ ”

رگم بج آپ اجےتن ںیہ ہک الفں صخش آپ ےس تبحم رکات ےہ رگم اس یک تبحم وہ 

 رک وز  رسیم ںیہن ہی فیلکت دہ ہحمل وہات ےہ ، آپ افر اجشع اس ےس ںیہن زگرے

رعفہ ےن وغبر اےس داھکی اھت ، یلین “ رگم وہاتکس ےہ وکیئ افر اس ےس زگرا وہ ۔ 

آوھکنں ںیم دیجنسیگ ےک العفہ وکیئ افر اترث ںیہن اھت ، اجےن ےسیک ہی صخش اےنپ 

 ۔۔ ااسحاست وک اپھچ اتیل اھت
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اجشع اہمترا وساؽ اھت ہک ایک دف ااسنونں ےک اس ےلصیف ےس یسک رسیتے یک زدنیگ  ”

 وکیئ رفؼ زپات ےہ ؟ وت اہں رفؼ زپات ےہ ۔ اکی ہچب بج دف ویتشکں رپ وسار وہات ںیم

ےہ وت فہ یھبک وز  لمکم زدنیگ ںیہن زگار اتکس ۔ فہ آج نئمطم ےہ وہاتکس ےہ لک 

 !! ۔ اےس یسک اکی وک اننچ زپے

اکی ےچب اک لک رسامہی اس ےک فادلنی ےس ےنلم فایل تبحم وہیت ےہ افر بج اس 

 وٹبارہ وہات ےہ وت ہی تبحم اس ےچب وک لم رک وز  ںیہن یتلم افر تبحم اک وہ رک تبحم اک

وز  ہن وہ؟  اس ےچب ےک مدومں ںیم زپی اس زریجن یک رطح وہات ےہ وج فابؽ 

 ۔۔۔ ایحت نب اجیت ےہ

احالت وک دبےنل ںیم دری ںیہن  یتگ ، ہی وز  نکمم ےہ لک اسرہ یک زدنیگ ےس ادوھرا 

اجشع وک لمکم وطر رپ یسک اکی اک وہ؟  زپے ۔ ااسنین ںولصیں ےس نپ ٹم اجےئ افر 

وج احالت دیپا وہےت ںیہ فہ اؿ احالت ںیم رےنہ فاےل رہ ااسنؿ رپ ارثادناز 

وہےت ںیہ اچےہ فہ افالد وہ ای فادلنی ، اھبیئ وہ ای نہب ۔ احالت ےس وھجمسہت رکانیل 
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وز  وت نکمم ےہ ہک آپ یک دض اکایمیب ےہ ، دضی نب اج؟  ااسنین یرطت ےہ افر ہی 

فہ اخومش وہا اھت وت وگای “ ےک آ ے فتق ایھتہر رگادے افر احالت دبؽ اجںیئ ۔ 

رحس وٹاٹ اھت ، ةلط ء دنچ ےحمل ھچک ےنہک یک احتل ںیم ںیہن رےہ ےھت افر رھپ مدرے 

 ۔ وتفق ےک دعب اکی اطبل ملع یک آفاز انسیئ دی

 

 یک اجیتكس ےہ رس ؟ ایک ہی ربایئ یسک اےھچ دبالف ایک اس ربایئ ےس یسک ااھچیئ یک ادیم ”

 “ ؟ یک فہج نب یتكس ےہ

 

وجاب رعفہ یک رطػ ےس آای اھت ، بس ےن رگدؿ امھگ رک اےس داھکی ۔ “ ابلکل ۔  ”

ایعد ےن رس وک شبنج دی ، فہ رکیس ےس اھٹ “ رپفرسیف آپ یک ااجزت ےس ۔ ” 

 ۔ ڑھکی وہیئ ۔ بس یک رظنںی اب اس رپ یکٹ ںیھت
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اجشع افر اسرہ یک زدنیگ ںیم وج ابت اکنم ےہ فہ ہی ہک فہ اےلیک ںیہ ۔ امہرے  ”

اعمرشے ںیم اےسی ولگ وز  ںیہ وج اےلیک ںیہن ںیہ اؿ ےک اسھت ہی فیلکت ےنلیھج 

ایعد ےن وچکن رک اےس داھکی اھت وج اکی “  فاےل اؿ ےک اھبیئ افر ںینہب وز  ںیہ ۔

وساؽ ےہ ہک ایک اس ربایئ ےس یسک ” ےحمل ےک فےفق ےک دعب دفابرہ وگای وہیئ ۔ 

اےھچ دبالف یک ادیم یک اجیتكس ےہ وت اہں یک اجیتكس ےہ افر فہج فہ اکی رفد ےہ وج 

ااسنین  اےنپ فادلنی یک دحیلعیگ ےک دعب اےنپ اھبیئ ای نہب اک رسرپتس اتنب ےہ ۔

یرطت ےہ ہک فہ سج درد ےس زگرات ےہ ، فہ وپری وکشش رکات ےہ ہک اس ےک 

ایپرے یھبک اس درد ےس ہن زگرںی ۔ فہ ہچب وز  یہی وکشش رکات ےہ ، فہ اکی 

رطہف تبحم ےس رحمفؾ وہ رک زدنیگ زگار راہ وہات ےہ یھبت اس یک وکشش وہیت ےہ 

دبالف تبحم ںیم آات ےہ ، فہ اعؾ اس ےک اھبیئ نہب اس تبحم ےس رحمفؾ ہن وہں ۔ 

اھبویئں ےس فلتخم اھبیئ اتنب ےہ ، اس یک تبحم اک امیپہن دنمسر وہات ےہ ۔ تبحم اک فہ 

 ۔ دنمسر وج تبحم ےک ایپےس وک ریساب رکدے
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ہی رفؼ رصػ اھبیئ ونہبں یک تبحم ںیم ںیہن آات  ہکل فہ رہ رےتش وک اعؾ ولوگں ےس 

فہ ریک ، رظن ااھٹ رک ایعد وک “ ، اھبیئ ای نہب وہ ای ۔  ٹہ رک اچاتہ ےہ ےلھب فہ ابپ وہ

داھکی وج استک ڑھکا اےس د ھک راہ اھت ۔ اس ےن اسسن رفےک اےس داھکی رھپ بل 

رظنںی اکھج رک اس ےن رہگی اسسن یل رھپ دفابرہ وگای “ ای ویبی وہ ۔ ” آزاد ےئک ۔ 

 ااھچ اھبیئ ، اکی ااھچ فہ ہچب اینپ رحمفویمں یک فہج ےس لبقتسم ںیم اکی” وہیئ ۔ 

اٹیب ، اکی ااھچ وشرہ یتح ہک اکی ااھچ ابپ وز  نب اتکس ےہ ، فہج ہی ےہ ہک فہ نج 

رحمفویمں ےس زگرا ےہ فہ یھبک اےنپ ایپرفں رپ فےسی احالت ںیہن آےن دے ںو 

فہ اخومش وہیئ ۔ بس یک رظنںی اس رپ یکٹ ںیھت ۔ دنچ ےحمل اخومیش “ ۔۔۔۔ 

یک آفاز ےن وکست وتڑا اھچیئ ریہ رھپ اسرہ  ۔ 
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ےباایتخر اس یک رظن ایعد “ ایک مت ےن اےنپ اردرگد ااسی وکیئ ہچب داھکی ےہ رعفہ ؟  ”

رپ یکٹ یھت وج اس یک رظنفں اک وہفمؾ ےتھجمس وہےئ ریغوسحمس رطےقی ےس یفن ںیم 

 ۔ رس الہراہ اھت ۔ اس ےن دریھے ےس رس وک یکلہ یس شبنج دی

 

فوثؼ ےس ہہک یتكس وہں ہک فہ ہچب روتشں ےک اعمےلم ںیم  اہں داھکی ےہ افر ںیم ”

اس داین ےک اکایمب رتنی ااسنونں ںیم ےس اکی ےہ ۔ فہ آج اکی ااھچ اٹیب وز  ےہ 

اس یک آوھکنں ںیم یمن ےنکمچ یگل یھت ۔ رہچہ لسلسم “ افر اکی ااھچ اھبیئ وز  ۔ 

 ۔ وجش ےس وبےنل یک فہج ےس ےنپت اگل اھت

ارگ ںیم یھبک دفابرہ ” ایعد یک رطػ ایک افر بل آزاد ےئک ۔  اس ےن رظنفں اک رخ

 : اس ےچب ےس لم یکس وت رس ااھٹ رک رخف ےس وہکں یگ

O man ! You beat the whole world ..!! " 
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من آوھکنں ےس فہ مہبم اس رکسمایئ یھت ، اس یک رکسماٹہ اقنب ےک ےھچیپ پھچ 

 ۔ یئگ یھت رگم آوھکنں یک کمچ فاعض یھت

 

اسرہ اکلہ اس رکسماےت وہےئ ہہک ریہ یھت “  ںیمہ وز  اس ےس ولما؟  رعفہ ۔ یھبک ”

۔ فہ سب رکسمادی ، رھپ اکی رظن ایعد رپ ڈاؽ رک رکیس رپ ھٹیب یئگ ۔ ایعد دنچ ےحمل 

اخومش راہ ۔ ھچک دری ےلہپ رعفہ ےک ےہک ےئگ اافلظ اےس وخاب ےس ےگل ےھت ، اس 

اک تبثم ولہپ اتبای اھت ۔ فہ ولہپ سج ےس اشدی  یک وسچ تبثم یھت اس ےن اس یک زدنیگ

 ۔۔۔ فہ ؟ آانش اھت

 ۔ اس ےن رہگی اسسن یل رھپ اجشع وک داھکی

 

 “ ؟ ںیہمت اہمترے وساولں اک وجاب لم ایگ ےہ اجشع  ”
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اجشع ےن رکسماےت وہےئ رس الہ دای“ سی رس ۔  ”  ۔ 

 

 انلم ےہ اس ےس ۔۔ رگم ےھجم اب اس ااسنؿ ےس ےنلم اک سسجت وہراہ ےہ رس ، ےھجم ”

اسرہ ےک ےنہک رپ اس ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ رظنفں اک رخ رعفہ یک !! “ 

رطػ ایک وج اسرہ ےک ادناز رپ آوھکنں ںیم ہصغ ےئل اےس وھگر ریہ یھت ۔ اگنوہں 

 ۔ اک رخ ریھپےت وہےئ فہ رکسماٹہ دابایگ

 

ں اک رخ زیتی ےس رعفہ ےن اگنوہ“ ادیم ےہ آپ یک ہی وخاشہ وپری وہ اسرہ ۔  ”

اس یک رطػ رک ےک ریحت افر دصےم ےس اےس داھکی اھت وج اب رکسماٹہ دابات 

 اجشع ےس ابت رکراہ اھت ۔ اس ےن داتن ےتسیپ وہےئ اہھت ںیم ۔ اے ملق رپ زفر دای

 ۔
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دؽ یہ دؽ ںیم اےس انسیت فہ ہصغ طبض “ ڑھکفس ااسنؿ ںیم ولمایت وہں اےس وت ۔  ”

 ۔ رکیت بل چنیھب یئگ

 

_________________________:- 

 

اکجل ےس آرک فہ آج اہقین ےک اپس آیئ یھت ۔ اٹگن رپ اٹگن ڑچاھ رک وصےف رپ اھٹیب 

اہدی رصمفػ ےس ادناز ںیم ومابلئ یک ارکسنی رپ اایلگنں الچ راہ اھت ۔ فہ اہقین ےک 

لئ اسھت یھٹیب اےنپ ااحتمؿ اک اوحاؽ انس ریہ یھت بج ااچکن یٹنھگ یجب ۔ اہدی وماب

زیم رپ راتھک درفازہ وھکےنل ےک ےئل اھٹ ڑھکا وہا ۔ ھچک یہ دری دعب فہ ابعد ےک اسھت 

ادنر آراہ اھت ۔ گیب دنكےھ رپ اکٹےئ ، اوکسؽ ویافینرؾ ںیم وبلمس ابعد یک رظن لمحم 

رپ یکٹ وت فہ کٹھٹ رک راک ۔ آںیھکن اھپڑے لمحم وک داھکی رھپ اہقین وک ۔  ااسی یہ وکیئ 

وز  اھت وج یھبک ابعد وک وت یھبک اہقین وک د ھک ریہ یھت احؽ لمحم اک  ۔ 
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اس ےن ویتری ڑچاھ رک اہقین “ ا؟  ہی سک اھٹپین وک رھگ ںیم اھٹب ایل ےہ آپ ےن ؟  ”

 ۔ ےس وپاھچ

 

لمحم ےن وز  دفدبف اہک“ ا؟  دںیھکی ہی ارگنسی ےھجم اھٹپین ہہک راہ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اہقین ےن اےس وھگرا“ ، لمحم ۔۔ !!  ابعد ایک وہایگ ےہ نہب ےہ اہمتری ”  ۔ 

 

اس ےن آںیھکن اھپڑ رک “ ہی اھٹپین ایعد آیب یک لمحم ےہ ےسج فہ ایحمت ےتہک ںیہ ۔  ”

 ۔ لمحم وک داھکی افر ااسی یہ وکیئ رد لم لمحم یک رطػ ےس اھت

 “ !! ۔۔۔ ہی ارگنسی ےہ ابعد سج یک آیب رعتںیفی رکرےہ ےھت ”
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اھٹپین ےھجم ارگنسی تم وہک سم ”  “ !! ۔۔ 

 

لمحم ےن اس ےک “ مت وہ یہ ارگنسی ، دوھپ ںیم ابؽ رہنسے ےئک ںیہ ۔  ”

رہنسے ابولں رپ وچٹ یک ۔ اہقین ےن اےنپ رس رپ اہھت امرا اھت ۔ اہدی رکسماےت وہےئ 

 ۔ اؿ یک ڑلایئ د ھک راہ اھت

 

اہقین ےن اےس وھگرا“ ابعد سب رکف اب ڑبی ےہ مت ےس ۔  ”  ۔ 

 

فہ اہقین یک وھگری اک ارث ےئل انب وبال“ ی نہب ںیہن وہیتكس ۔۔۔ ا؟  ہی ریم ”  ۔ 

 

ریمے اپس وز  اہدی اھبیئ افر آیب ںیہ ےھجم اکی افر اھبیئ یک رضفرت ںیہن ےہ  ”

اس ےن کنت رک اہک ۔ ابعد ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس داھکی“ ۔۔ !!   ۔ 
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 “ !! ۔۔ اہدی اھبیئ ریمے ٹسیب رفڈنی افر ایعد آیب ریمے آیب ںیہ ”

 

 “ ۔ مت ےس ےلہپ دفونں ریمے اھبیئ ںیہ ”

 

 “ !! ۔۔ ریمے ”

 

 “ !! ۔۔ ریمے ”

 

 “ !! ۔۔ رصػ ریمے ”

 

 “ !! ۔۔ رصػ ریمے ”
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افر رھپ ہی ڑلایئ اہدی ےن ہی ہہک رک متخ رکفاین اچیہ یھت ہک فہ افر ایعد آدےھ لمحم 

اھت ۔ اںیہن اےنپ  ےک افر آدےھ ابعد ےک ںیہ رگم دفونں وک ہی وٹبارہ وبقؽ ںیہن

 !! ۔۔۔ دفونں اھبیئ لمکم اچےئہ ےھت

 

_________________________:- 

 

فہ زیت زیت مدؾ ااھٹیت اپرگنك اریای ںیم دالخ وہےت ایعد “ رںیک رںیک اعدی ۔  ”

ےک ےھچیپ آیئ ۔ ںوڑی اک درفازـ وھکےتل ایعد ےن ڑم رک اےس داھکی رھپ ںوڑی اک درفازـ 

 ۔ دنب ایک

 

فـ ٹنیپ یک ةیجں ںیم اہھت ڈااتل اس ےک رفربف ڑھکا وہا“ فـ احمن ۔ ےئہک رع ”  ۔ 
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فـ “ ایک ہہک رےہ ےھت اسرہ وک ؟ ادیم ےہ آپ یک وخاشہ دلج وپری وہ ۔۔۔ !  ”

 ۔ آںیھکن ڑیکسے اےس وھگر ریہ یھت

 

امکؽ اہمرت ےس رکسماٹہ دابےت وہےئ اس ےن اشےن ااکچدےئ“ وت ؟  ”  ۔ 

 

زایدہ آپ ےک اسھت ۔ ریمی ابت ںینس رپفرسیف آپ یک  رفی ںیہن وہریہ فـ ”

دنلؿ فایل ویبویں وک ربداتش رکریہ وہں وت اس اک ہی بلطم ںیہن رہ اریے 

اتشگن اہشدت ااھٹ رک اےس فارؿ “ ریغے ےک اسھت وز  یہی رفہی روھکں یگ ۔ 

 ۔ رکیت فـ پت یئگ یھت

 

 “ !! ۔۔ احمن اوٹسڈٹن ےہ ریمی ”
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“ ےھجم وت یھبک ںیہن اہک ادیم ےہ آپ یک وخاشہ دلج وپری وہ ۔ ںیم وز  وت وہں  ”

 ۔ اس ےن داتن ےسیپ

 

فـ رکسماٹہ دابےت وہےئ ہہک “ آپ ےن یھبک اینپ وخاشہ اک اتبای وز  وت ںیہن ۔  ”

 ۔ راہ اھت

 

ںیم اتب ریہ وہں آدنئہ فـ ےھجم آپ ” اس ےن ہنم وسبرا ۔ “ ابت ہن دبںیل اب ۔  ”

یئ داھکیئ ہن دےےک آس اپس یتکٹھب وہ  “ ۔ 

 

اس ےس ےلہپ فـ وکیئ وجاب داتی اسرہ یک آفاز رپ دفونں ےن رگدؿ “ رس ایعد ۔  ”

 ۔ رتیھچ رک ےک داںیئ رطػ ےس آیت اسرہ وک داھکی
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اس ےن رکسما رک رعفـ وک داھکی وج اس یک ابت رپ ربجا “ ارے رعفـ مت اہیں ۔  ”

ج ےک ےئل ۔ اانپ فتق دےنی ےک ںیم آپ ےس رکشہی ےنہک آیئ یھت آ” رکسمادی ۔ 

وکیئ افر فتق وہات وت فـ سب رس وک یکلہ یس شبنج “ ےئل افر ںیمہ ےنھجمس ےک ےئل ۔ 

 ۔ دےنی رپ اافتک رکات رگم اس فتق فـ رکسماےت وہےئ وجاب دے راہ اھت

 

رعفـ ےن داتن اچکچک رک “ وکیئ ابت ںیہن ، ریما رفض ےہ آپ بس وک انھجمس ۔  ”

 ۔ اےس داھکی

 

مت لچ ریہ وہ” فـ رکسمایئ رھپ رعفـ یک رطػ وتمہج وہیئ ۔ “ کنیھت وی ۔  ”  “ ؟ 
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اسرہ رس الہیت آ ے ڑبھ یئگ ۔ ایعد “ ںیہن ، ےھجم ےنیل سب آےن فاےل وہےگن ۔  ”

 ےن رظنفں اک رخ اس یک رطػ ایک وج یسک وھبیک ریشین یک رطح اےس وھگر ریہ یھت

 ۔

 

فـ داب داب اس الچیئ“  ۔۔۔ !! ںیم اس اک الگ داب دفں یگ رپفرسیف ”  ۔ 

 

“ اےسی وت ہن رک؟  اب ، رھپ ےھجم وگاہ ےک وطر رپ اہمترے الخػ ایبؿ دانی زپے ںو ۔  ”

 ۔ فـ وصعمتیم ےس رکسماای

 

یہی ادیم ےہ آپ ےس ۔ اعدی ریمی ابت اکؿ وھکؽ رک نس ول ارگ مت ابز ہن آےئ وت  ”

فـ ریک رھپ ھچک وسےنچ یگل “  اسھت ۔ ںیم اباب ےس وہکں یگ ںیہمت آسف اھٹبںیل اےنپ

ایعد ےک وبلں رپ یتلچم رکسماٹہ “ رگم فاہں ںیہمت ایھچ وکزگیل لم اجںیئ یگ ۔ ” ۔ 
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کیھٹ ےہ مت  ںیہ روہ  ے ریمی رظنفں ےک اسےنم ، اس اسرہ یک ” رہگی وہیئ ۔ 

وج  تخس رظنفں ےس اےس داھکی“ یچب وک وت ںیم وخد د ھک ولں یگ ۔۔ افر ںیہمت وز  ۔ 

 ۔ رپوکسؿ اس ڑھکا اھت

 “ ؟ اےسی ایک د ھک رےہ وہ ”

 

فـ رکسماےت وہےئ ہہک راہ اھت“ ےھجم اہمترا ےصغ ےس الؽ وہات رہچہ دانھکی ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن اینپ تفخ “ ںیم اہیں ایک ہہک ریہ وہں آپ سک یک ابت رکرےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ اٹمین اچیہ ۔ فـ سب اےس د ھک رک رہ ایگ

 

اجف یگسک ےک اسھت  ”  “ ؟ 
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اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے“ اباب وک وفؿ رکدای ےہ ڈراویئر آےن فاال وہںو ۔  ”  

 ۔

 

رعفـ ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی“ آف ںیہمت ٹیگ کت وھچڑ دفں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ یلچ اجؤں یگ وخد ”

 

فـ اےس د ھک رک رہ یئگ ۔ فـ آ ے ڑبھ “ وسچ ول ہی آرف رصػ اہمترے ےئل ےہ ۔  ”

ہنم  الھ رک اس ےک اسھت ےنلچ یگل ایگ ۔ فـ  ۔ 

 

ایعد ےن “ یہی ابت اینپ دنلؿ فایل ویبویں ےس وز  ےتہک وہےگن ؟ ں ۔۔ !!  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ رس وک ینعم زیخ ادناز ںیم شبنج دی رھپ رظنںی اسےنم ںوڑںی
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داںیئ ابںیئ افےچن مد آفر درتخ ، لہچ مدیم رکےت ةلط ء افر ابدولں ےس رھگے 

آامسؿ ےلت رہھٹ رہھٹ رک مدؾ ااھٹےت فـ دفونںےلین   !! ۔۔ 

 !! ۔۔ ایعد افر زسم ایعد

 

_________________________:- 

 

اہقین وک وکحتم اپاتسکؿ یک رطػ ےس ایفر ےک ےلسلس ںیم ابیق  دہا ء ےک رھگ فاولں 

انہک اھت ےک اسھت گنٹیم ےک ےئل البي   ایگ اھت ۔ فـ ابعد ےک اسھت یلچ اجںیت رگم ایعد اک 

فـ اس ےک وہےت وہےئ ایلیک ںیہن اجںیئ یگ ۔ یھبت اےلگ دؿ فـ ویوینریٹس ےس 

 ۔ فایسپ رپ اہقین ےک اسھت اہیں آایگ اھت
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آڈوٹیرمی ںیم اخومیش اھچیئ وہیئ یھت ، اجیٹس رفنش اھت ۔ ڈاسئ ےک اپس ڑھکا اکی 

ےک ارسف رقتری رکےن ںیم وغشمؽ اھت ےسج بس وغر ےس نس رےہ ےھت وساےئ اس  

 ۔

اؿ اک انہک اھت فـ ایفر ےک اسھت اسھت اےنپ ابیق  دہا ء اک ا لاقؾ وز  ےل ےکچ ںیہ ، افر 

اب ایس ےلسلس ںیم وجش ف رخفش ےس رقتریںی وہریہ ںیھت ۔ اےس اس بس ںیم 

وکیئ دیپسچل ںیہن یھت ۔ ایفر ےک اسھت اس اک فیہ قلعت اھت وج اس اک دیحر ےک اسھت 

 وز  کیھٹ یھت رگم اےس آریم ںیم وز  وکیئ دیپسچل اھت ۔ ابت اہیں کت وہیت بت

 ۔ ںیہن یھت

ہی فـ ہبعش سج ںیم فـ یھبک وز  اینپ راےئ اقمئ ںیہن رکاپای اھت ۔ ولگ ےتہک ںیہ 

آریم ایھچ وہیت ےہ فہ وہیگ ، ولگ ےتہک ںیہ آریم ںیم وز  کلم دنمش ولگ اپےئ 

 !! ۔۔ اجےت ںیہ فـ اپےئ اجےت وہےگن
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تبحم ںیہن یھت وت رفنت وز  ںیہن یھت ، فـ سب کیھٹ یھت اےس ارگ آریم ےس  ۔۔ 

!! 

 

وسوچں ےک لسلست ںیم ےتہب وہےئ اس یک رظن اکی ےحمل ےک ےئل اےنپ ابںیئ 

رطػ ےھٹیب ولوگں رپ زپی افر ڈنكیس ےک زہارفںی ےصح ںیم اس ےن فاسپ اینپ 

اج؟  اچہپ؟  اگل اھت ۔ فـ اگنںیہ اؿ رپ اکٹںیئ ۔ اس ےس دف ںیٹیس وھچڑ رک اھٹیب فـ ڑلاک اس 

 ۔ آںیھکن ڑیکسے اےس د ھک راہ اھت وج وپری وتہج ےس ارسف یک ابت نس راہ اھت

ایداتش ںیم امیض ےک اکذغات اھگنکےنل ےک دعب اےس رقتةی دف وٹنمں دعب اس 

 ۔ ڑلےک ےک داتسفسیات ےلم سج ںیم اس اک ؟ ؾ آري  ؿ ادمح اھکل اھت

 راتہ اھت رگم اس یک الماقت اس ےس دنچ اسؽ ےلہپ فـ آري  ؿ اک ذرک یھبک اھبكر اتنس

ونرانیعل یک اشدی رپ وہیئ یھت ۔ اپچن وٹنمں یک الماقت سج ںیم اس ےن آري  ؿ وک 

 ۔ وجیگ اباب اک ؟ ؾ دای اھت
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وخد رپ یسک یک لقتسم رظنںی وسحمس رک ےک آري  ؿ ےن رظنںی ےلہپ داںیئ رطػ 

 آوھکنں ںیم بجعت ارھبا ۔ اےس ایعد وک رھپ ابںیئ رطػ امھگںیئ وت ایعد وک د ھک رک

اچہپےنن ںیم دتق ںیہن وہیئ یھت ، فـ اےس یھبک الھب یہ ںیہن اپای اھت ۔ یئک لپ فـ اےس 

 ۔ داتھکی راہ رھپ اکی ارسف ےک البےن رپ فاہں ےس اھٹ ڑھکا وہا

رقتبی ےن دلج یہ اےنپ ااتتخیم رمالح ےط ےئک افر ھچک دری دعب فـ ابعد اک اہھت 

ےم اہقین ےک رمہاہ بج اپرگنك اریای یک رطػ ڑبھ راہ اھت وت اےنپ بقع ےس اھت

 ۔ اےس یسک یک آفاز انسیئ یھت

 

فـ راک رھپ ںوڑی یک اچیب ابعد وک امھت رک اےس اہقین ےک اسھت ںوڑی “ ایعد ابت ونس ۔  ”

 ۔ ںیم ےنھٹیب اک ہہک رک اٹلپ ۔ آري  ؿ اس ےک اپس چنہپ اکچ اھت

 



Novelnagri 1956 

ے “ ےسیک وہ ؟ االسلؾ مکیلع ۔  ”
ج
ف

آري  ؿ ےن اکلہ اس رکسماےت وہےئ اس ےس اصم

 ۔  ےک ےئل اہھت ڑباھای

 

اعدت ےک اطمقب اینپ ریختی ےک ابتب وساؽ وک “ فمکیلع االسلؾ ! مت ےسیک وہ ؟  ”

 ۔ رظنادناز ایک

 

 “ ؟ ںیم کیھٹ ۔ ےھجم ریحت وہیئ ںیہمت اہیں د ھک رک ۔ دنلؿ ےس بک آےئ ”

 

اہیں ںیم ا؟  افر اعیب ےک اسھت آای وہں ۔ ںیہن اجاتن اھت داین اینت اکی امہ وہا ےہ ،  ”

اس ےن اصػ وگیئ ےس اکؾ ایل“ وھچیٹ ےہ ۔   ۔ 
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آري  ؿ ےن امےھت رپ لب ڈاےل اےس “ سسجت ےک ےئل ذعمرت رگم ا؟  افر اعیب ؟  ”

 ۔ داھکی ۔ ایعد دنچ ےحمل اےس داتھکی راہ

 

اجب ےہ رگم لیصفت اتبےن ںیم فتق ےگل ںو مہ رھپ بک لم  ےتک ںیہ ؟ اہمترا سسجت  ”

 “ ۔ بت کت سب ہی ھجمس ول ہک ںیم اہیں اینپ امں افر اےنپ اھبیئ ےک اسھت آای وہں

 

ایعد ےن “ یف ااحلؽ وت نکمم ںیہن ، رگم یٹھچ ےتلم یہ ںیم ںیہمت االطع رکدفں ںو ۔  ”

 ۔ رس الہدای ۔ آري  ؿ دنچ لپ بل  اتلچ اےس داتھکی راہ رھپ وگای وہا

 

ے ےک ےئل اہھت ڑباھای ےسج ایعد ےن اھتؾ “ رھپ ےتلم ںیہ ۔  ”
ج
ف

اس ےن اولدایع اصم

ایل ۔ ھچک دری دعب فـ اینپ ںوڑی یک رطػ ڑبھ راہ اھت ہكبج آري  ؿ فںیہ ڑھکا اےس اجات 

 ۔ د ھک راہ اھت
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امستع ےس اُس ےک اافلظ ارکاےئ وت اِس “ ںیہن اجاتن اھت داین اینت وھچیٹ ےہ ۔  ”

رھجرھجی یل رھپ فایسپ ےک ےئل مدؾ ڑباھدےئ ۔ ایعد یک ںوڑی اب اپرگنك ےن 

اریای ےس لکن ریہ یھت ۔ داںیئ رطػ وپدفں ےک چیب ںیم اپین اک وفارـ ہہب راہ اھت ، 

افےچن درتخ اخومش ےھت ۔ آیب آامسؿ رغمیب اجبن ےس انکرفں ےس آیشت رگن 

تم یھتاک وہراہ اھت وج احؽ یہ ںیم رغفب وہےئ وسرج یک الع  !! ۔۔۔ 

 

 ، تہب دولں وک تہب ےس اظنرے راس رےہ

 !! ۔۔۔ امہرا الص ادایس یھت ، مہ اداس رےہ

 

 

_________________________:- 
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فـ ڈیب رپ یھٹیب ہیکت وگد ںیم رھک رک دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس 

وگد ںیم ےئل اےنپ  رعفـ افر ااسہم ےک دڑھکے نس ریہ یھت ۔ رعفـ زاایؿ وک

 ونصمیع آرگ  وپھچن ریہ یھت ہكبج ااسہم اب ااجتل رکیت رظنفں ےس اےس د ھک راہ اھت

 ۔

 

اےسی وھچےٹ نہب اھبویئں وک وھچڑ رک وکؿ اجات ےہ الھب ؟ افر ںیم ےسیک روہں ںو  ”

ااملس ےن انب وکیئ ارث ےئل امجیئ یل رھپ دنب وہیت آوھکنں ےس “ زاایؿ ےک ریغب ؟ 

 ۔ اےس داھکی
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“ اب دنین آریہ ےہ ےھجم ، حبص  گنکی وز  رکین ےہ مت دفونں اک وہایگ وت اجؤ اب ۔  ”

 ۔ رعفـ ےن داتن سیپ رک اےس داھکی

 

 “ ۔ اہلل ایسی اظمل نہب یسک وک ہن دے ، یھبک ہن دے ”

 

ااملس ےن رس الہدای ۔ یھبت رمکے اک درفازـ الھک افر اابؿ ادنر “ آنیم آنیم ۔  ”

 ۔ دالخ وہا

 

فـ وکٹ وصےف یک تشپ رپ اکٹل رک ابزف ےک فک “ فاہ رفقن یگل ےہ ادرھ وت ۔  ”

 ۔ رمفڑات آ ے ڑباھ
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اخک رفقن یگل ےہ ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس دفونں ےن رف رف رک وحنتس الیھپ ریھک  ”

ااملس ےک پت رک ےنہک رپ رعفـ افر ااسہم ےن دصےم ےس اےس داھکی“ ےہ ۔   ۔ 

 

زاایؿ وک رعفـ یک وگد ےس ےتیل وہےئ وپھچ راہ اھتفـ “ ویکں یئھب ؟  ”  ۔ 

 

اھبیئ وخد وسںیچ مہ ےسیک رںیہ  ے ادرھ ؟ ہی بس ومایٹں فاہں اشدی یک ربي  ین  ”

اھکریہ وہیگن افر ںیم ادرھ رپیپ دے ریہ وہیگن ؟ آپ وک فایعق اتگل ےہ ںیم رپیپ 

فـ رفاہیسن وہیئ“ دے اپؤں یگ ؟   ۔ 

 

رعفـ ےن کنت رک اابؿ وک داھکی“ وت ایعد ےک اپس جیھب دںی ؟ زایدہ ہلئسم وہراہ ےہ  ”  

 ۔
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اکی وت اہیں ںیم ذرا اس ھچک ہہک دفں وت آرخی دیکمھ یہی ےہ ۔ ریمی الب ےس آج  ”

فـ ہنم ےک زافےی اگبڑیت ڈیب ےس “ یہ ےلچ اجںیئ اسرے ، دے دفں یگ ںیم رپیپ ۔ 

اایارتےن یگل بج ےبدایھین ںیم اپؤں اسڈیئ لبیٹ ےس ارک  ۔ 

 

فـ اانپ اپؤں ۔ ایت رکایہ یھت“ ایئ اہلل یج ۔  ”  ۔ 

 

اھبیئ اس ومیٹ ےک آرسے ےھجم اہیں وھچڑ رک آپ زایدیت رکرےہ ںیہ ریمے  ”

ااسہم ےن ہنم وسبرا“ اسھت ، رحںیتک وت ہی ںیہ اس یک ۔   ۔ 

 

رعفـ ےن اس یک داڑیھ یک “ ربخدار وج ےھجم ومیٹ اہک وخد وہ ے ےلھچ وہےئ آول ۔  ”

 ۔ ریغ وموجدیگ رپ وچٹ یک
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ااھچ سب اب ڑلےن ہن رشفع رک دانی ۔ رات وہیئگ ےہ وسےن اجؤ اب ۔ افر ہی  ”

ااملس ےن آںیھکن امھگ رک ےبزاری “ ڈراےم دنب رکف وکسؿ ےس اجےن دف ںیمہ ۔ 

 ۔ ےس اہک ۔ رعفـ افر ااسہم ںیکلپ اکپھجےت اےس د ھک رک رہ ےئگ

 

 ۔ کیھٹ ےتہک ںیہ اہدی اھبیئ ”

 ،  داین ےک یہ  ںیہ ٹھجنھجیبلطم

فـ رس کٹھج رک اایتحط ےس ڈیب ےس ارتی“ اہیں وکؿ سک یک رپفاہ رکات ےہ ؟   ۔ 

 

اس ےن اکی آرخی وکشش یک ۔ “ رماجؤں یگ ہن رھپ اید آفں یگ آپ بس وک ۔  ”

 ااملس افر اابؿ ےن تخس رظنفں ےس اےس وھگرا ۔ فـ بل یتلچک ابرہ یک رطػ ڑبیھ

 ۔
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ے وہےئ فـ رفاہیسن وہیئ“ ھچک رکف ۔ ایر ااسہم  ”

 

کلن

 

ي
رمکے ےس   ۔ 

 

“ ارگ ںیم ھچک رکاتکس بت وز  اےنپ ےئل یہ رکات ، رشاتف ےس رپیپز دف مت ۔  ”

 ۔ ااسہم ےن اکی لپ ںیم رتنیپا دبال اھت

 

فـ ریپ یتخٹپ ڑیسویھں یک رطػ ڑبیھ ۔ااسہم “ ےٹف ہنم اہمترا ، دعف وہاجؤ ۔  ”

ڈےھ اس ایگ اھت رہگی اسسن اتیل وصےف رپ  ۔ 

 

_________________________:- 

 

ا؟ فہی ںیم وسچ راہ اھت ۔۔۔۔ ہک ےلھچپ ھچک دونں ےس امہری ڑلایئ سک فہج یک انب رپ  “

فہ اچدن وک ےتكت وہےئ وپھچ راہ اھت ۔ ابوکلین ںیم زیم رک رگد ریھک ” وہریہ ےہ ؟ 
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 ۔۔  ۔ رفنش افر اتکمچ اچدنرکویسں رپ ےھٹیب فہ دفونں اچدن وک دےنھکی ںیم وغشمؽ ےھت

!! 

 

دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑےت “ وگؽ ےپگ اہدی ۔  ”

 ۔ وہےئ وجاب دای

 

رفض رکف ارگ ںیم افر مت حبص وگؽ ےپگ اھکےن ےلچ اجںیئ وت رھپ مہ سک ابت رپ  ”

اس ےن ذرا یس رگدؿ رتیھچ رکےک ا؟ فہی وک داھکی“ ڑلاںی  ے ؟   ۔ 

 

فہ اربف ااھٹےئ “  اتگل ےہ ںیمہ ڑلےن ےک ےئل فہج یک رضفرت ےہ اہدی ؟ ںیہمت ”

 ۔ وپھچ ریہ یھت ۔ فہ اکلہ اس سنہ دای اھت
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 “ ؟ مت ولگ بک اجرےہ وہ ”

 

اس ےن دنكےھ ااکچدےئ“ امم ۔۔۔ دف دؿ دعب ۔  ”  ۔ 

 

فہ وصعمتیم ےس اےس داتھکی وپھچ راہ اھت“ اج؟  رضفری ےہ ؟  ”  ۔ 

 

یئ یک اشدی ےہ ، اخدناؿ ےک بس ےس ڑبے وپےت یکااشتحؾ اھب ”  “ !! ۔۔۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا“ وت رعفہ افر ااسہم وز  وت ںیہن اجرےہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ اؿ ےک رپیپز ںیہ یھبت ”
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 “ ۔۔ اہمتری وز  وت ویین ےہ ”

 

مت ” رکسمایئ ۔ اہدی ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس داھکی ۔  فہ“ فہ مت اھبنسؽ ول  ے ۔  ”

س انبف  ے افر ابیق اسرے اکؾ وز  مت رکف  ے

 

ن

 

مٹ

 

ی

ے

ن

 “ ۔ ریمی امتؾ ااس

 

فہ رس کٹھج رک ڑبڑباای“ اانپ ھجم ےس وہات ںیہن ےہ اہمترا رکفں ںو ۔  ”  ۔ 

 

اب فہ “ رک؟  وت ےہ ؟ ں اب ، فےسی مت آ ے ایک رکف  ے ؟ بلطم اجب فریغہ ۔  ”

 ۔ اےنپ ونٹھگں رپ رس رےھک اےس د ھک ریہ یھت

 

اباب ااظتنر ںیم ےھٹیب ںیہ یب یب اے لمکم وہ وت ےلگ ںیم وطؼ ڈاںیل بلطم آسف  ”

اس ےک ہنم انب رک ےنہک رپ فہ سنہ دی“ اھٹبںیئ ۔   ۔ 
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 ۔ وکیئ ںیہن دفونں ںیلچ  ے ، مت ینپمک ےک افرن وہ ے افر ںیم اہمتری یس ای اف ”

“ 

 

فہ دفونں سنہ دےئ ےھت“ ہی اباب یک ینپمک ڈفب ریہ ےہ ۔ افر  ”  ۔ 

 

ںیہمت ہتپ ےہ یھبک یھبک ںیم وسیتچ وہں ےسیج دادا ےن وحیلی ونبایئ رھپ بس  ”

وٹیبں ےک اسھت رےہ فےسی یہ مہ افر احرث اچوچ وز  ایس وحیلی ےک ربارب ںیم 

، ایم ، اچوچ ، لمحم ، ایعد اکی وحیلی ونباںیئ ۔ بس لم رک رںیہ اےٹھک ۔ مت ، ںیم ، اباب 

فہ اکلہ اس رکسمادی“ افر رعفہ ۔   ۔ 

 

اہدی ےن یگفخ ےس اےس داھکی“ مت ریمے وچبں وک وھبؽ ںیئگ ۔  ”  ۔ 
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اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ اہں اہں فہ وز  ۔  ”  ۔ 

 

ے آڈیئای ااھچ ےہ ایعد ےس ابت رکےت ںیہ ویکہکن یف ااحلؽ امکات فیہ ےہ ںیم  ”
س
 

ہ

ف

اس ےن دنكےھ ااکچدےئ“ وہں ۔  اجب سیل دنبہ  ۔ 

 

وت اوز  وھتڑی ہہک ریہ وہں بج امہری زپاھیئ لمکم وہیگ بت ، بلطم ڈزیھ  ”

اہدی ےن رکسماےت وہےئ رس وک شبنج دی ۔ رھپ “ اسؽ زمدی ربص رکےت ںیہ ۔ 

رظنںی فاسپ اچدن رپ اکٹںیئ ۔ ایسہ ابدولں ںیم رھگا اچدن افر اس اک ادوھرا نپ ۔۔ !! فہ 

اھت ۔ ںیکلپ ےتکپھج وہےئ اس ےن آںیھکن ڑبی رکےک اچدن وک داھکی ۔ اگنوہں  وچاکن

ےک اسےنم اہقین افر ابعد اک رہچہ رہلاای ۔ اس ےن رگدؿ رتیھچ رکےک ا؟ فہی وک داھکی وج 

اب امٹمٹےت اتسرفں ےک ؟ ؾ رھک ریہ یھت ۔ اکی ےحمل ےک ےئل اس ےک دؽ ےن 
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یسک وحیلی یک اینبد ریھک یئگ وت فہ اہقین افر  وخاشہ یک یھت فہ اےس اتبدے ہک ارگ ایسی

ابعد وک فاہں رضفر الےئ ںو ۔ اس ےک اھبیئ یک امں اےس وز  امں یک رطح زعسی یھت 

 ۔ افر ابعد اس ےک ےئل وھچےٹ اھبویئں اسیج اھت

ادوھرے افر وھکےلھک اچدن وک دےتھکی وہےئ اس ےن وخاشہ یک یھت اکش ہی نکمم وہ 

 ۔۔۔  اکی اسھت رہ ںیکسفہ بس اکی یہ تھچ ںیم

 !! فہ ۔۔۔ اسرے آیدنی افر آیدنویں ےس ڑجے ولگ

 

_________________________:- 

 

رات اک ادنریھا بج اکھت اہرا رھگ وک ولےنٹ اگل وت رفنش حبص ےن رہ وس اانپ مسلط ریھکب؟  

رشفع رکدای ۔ ےکلہ آیب آامسؿ رپ وسرج یک رکںین یتٹےنٹ ںیگل ۔ فہ ویوینریٹس ےک 

ےئل ایتر وہےن ےک ےئل ااھٹ وت ےچین ےس وشرفلغ یک آفازںی انسیئ دںی ۔ امےھت رپ 
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لب ڈاےل فہ آںیھکن ا ات ڈیب ےس ااھٹ ۔ ڑھگی ںیم فتق داھکی وت است جب رےہ ےھت ۔ 

ےچین اجےن افر رھپ فاسپ افرپ آےن ںیم فتق اتگل یھبت فہ ےچین اجےن اک ارادہ رتک 

۔ ھچک اثےین دعب فہ ابولں وک وتےیل ےس رڑگات ےک ڈرگنسی رفؾ یک رطػ ڑبھ ایگ 

ابرہ الکن ۔ وتایل کشخ وہےن ےک ےئل اسڈیئ رپ اکٹلای افر وخد اھگنسر زیم ےک اسےنم 

 ۔ ڑھکے وہرک ابؽ انبےن اگل

لیج ےس ابولں وک ٹیس رکےک اس ےن زیم ےس رسیئم ڈالئ فایل ڑھگی ااھٹ رک الکیئ 

رھپ ہمشچ ااھٹ رک ؟ ک رپ اکٹای ۔ ڈیب رپ ھٹیب رک فہ رپ ابدنیھ ، وخد رپ رپویفؾ ڑھچاک افر 

کھج رک وجےت ےننہپ اگل ۔ وجےت نہپ رک ڈیب ےس اھٹ رک اس ےن اکی آرخی رظن 

اھگنسر زیم ےک مد آفر آےنیئ ںیم رظن آےت اےنپ سکع رپ ڈایل رھپ اسڈیئ لبیٹ ےس اانپ 

رمکے ےس لکن رک ومابلئ ، فاٹل افر ںوڑی یک اچیب ااھٹ رک ابرہ یک رطػ اكپل ۔ 

ڑیسایھں ارتےت وہےئ اس ےک اکونں ںیم اسنخ ء یک آفاز زپی ۔ اافلظ فاعض ںیہن 
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ےھت رگم فہ اخمبط احرث ےس ںیھت ۔ الفجن ںیم دالخ وہرک اس ےن اگنںیہ 

 ۔ وپرے الفجن رپ دفڑایئ

 

۔  احرث یک رکسمایت آفاز اس ےک اکونں ںیم زپی“ آےیئ آےیئ ربوخردار ۔  ”

داںیئ رطػ وصوفں رپ اہدی افر ا؟ فہی ےھٹیب ےھت ، ابںیئ رطػ ویفس افر اسنخ ء ، 

درایمؿ ںیم زیم ریھک یھت افر زیم ےک اس اپر احرث ےھٹیب ےھت ۔ لمحم اکجل ےک 

 ۔ ویافینرؾ ںیم وبلمس احرث ےک ےھچیپ ڑھکی یھت ۔ اےس اعمہلم ڑگڑب اگل اھت

 

آےئ ںیہ ، ںیم وت اتہک وہں  ںیہ ےس  ویفس ، ربوخردار وپری ایتری ےک اسھت ”

احرث ےن رس ات ریپ اس اک اجزئہ ےتیل وہےئ اہک ۔ یشفنب رگن ےک رھتی “ ےتلچ ںیہ ۔ 

 ۔ سیپ وسٹ ںیم وبلمس فہ ہشیمہ یک رطح وحسمر نك گل راہ اھت
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اس ےن وساہیل رظنفں ےس بس وک داھکی“ اہیں ایک وہراہ ےہ ؟  ”  ۔ 

 

وک وفؿ ڑھکاک رک وفرا اہیں آےن اک اہک ، اہیں  احرث ےن رجف ےک فتق مہ بس ”

آےئ وت احرث ےن رھگ ںیم اگنہہم رباپ ایک وہا اھت افر اس اگنہےم یک فہج اؿ یک 

ویفس ےن اسری ابت “ داڑیھ ںیم ومندار وہےن فاال زمدی اکی د ابؽ ےہ ۔ 

 ۔ اس ےک وگش زگار یک

 

اس یک اشیپین رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ“ ےن ؟  ”  ۔ 

 

اہدی ےن رکسماےت “ یج ابلکل ، آپ وت دگےھ وھگڑے چیب رک وسرےہ ےھت ۔  ”

 ۔ وہےئ اس رپ زنط ایک
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اس ےن اہدی وک د ھک رک اہک رھپ “ ںیم اہمتری رپارپیٹ وز  چیب رک وسای اھت اہدی ۔  ”

اس بس امتےش یک فہج اجؿ اتکس وہں آیدنی ” احرث یک رطػ وتمہج وہا ۔ 

ااھٹےئ وپھچ راہ اھت فہ داںیئ اربف“ اصبح ؟   ۔ 

 

ریمی داڑیھ اک اکی افر ابؽ د وہایگ ےہ ، ںیم دؿ ہب دؿ وبڑاھ وہات اجراہ  ”

 “ ۔۔۔۔ وہں ۔ ریمی زدنیگ ےک دؿ مک وہےت اجرےہ ںیہ رگم

 

لمحم ےن احرث یک ابت “ “ آیب دںیھکی اباب وک ہی حبص ےس یہی ہہک رےہ ںیہ ۔  ”

داھکی ۔ ایعد ےن اےس ااشرے ےس اےنپ اپس البای اکےتٹ وہےئ رفاہیسن وہرک ایعد وک 

 ۔ ۔ فہ یگفخ ےس احرث وک د ھک رک اس ےک اپس آیئ
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آیدنی اصبح یک ابوتں وک رظنادناز ایک رکف ہی وبڑےھ وہےئگ ںیہ ھچک وز  ےتہک  ”

فہ لمحم یک ؟ ک وک اکلہ اس دابےت وہےئ ہہک راہ اھت“ رےتہ ںیہ ۔   ۔ 

 

احرث ےن دیجنسیگ ےس اےس داھکی“ ڑھباکف ۔  ریمی یٹیب وک ریمے الخػ تم ”  

 ۔

 

ا؟ فہی ےن اےس اےنپ اپس البای ، فہ تسس رفی ےس ےتلچ “ لمحم مت ادرھ آف ۔  ”

 ۔ وہےئ ا؟ فہی ےک اپس آیئ رھپ اہدی ےک ےنہک رپ فںیہ ھٹیب یئگ

 

فہ اؿ یک رطػ وتمہج وہا“ اب ںیہک نس راہ وہں ۔  ”  ۔ 
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 وہراہ وہں ، وکؿ اجاتن ےہ ہک ینتک زدنیگ ابیق ےہ ذہلا ںیم ہہک راہ اھت ہک ںیم وبڑاھ ”

بس یک “ اب ںیم اچاتہ وہں ہک  رمےن ےس ےلہپ اےنپ وپےت وپویتں وک د ھک ولں ۔ 

رظنںی اب ایعد رپ یکٹ ںیھت وج ونہز دیجنسیگ ےس اںیہن د ھک راہ اھت افر ہی فہ دبالف اھت 

ا اھت ۔ فہ ےلہپ یک رطح الؽ وج اؿ بس ےک اسھت اسھت اےس وز  وخد ںیم وسحمس وہ

 ۔۔۔ ںیہن زپا اھت ہن یہ اےس اےنپ اکونں ےس دوھاں اتلکن وسحمس وہا اھت

ںیم اچاتہ وہں ہک آج یہ اہمتری اشدی یک اترخی ےط رکدںی ای ارگ ںیہمت وکیئ  ”

افر آیدنی اصبح “ ہلئسم ںیہن وت آج یہ اشدی وز  رکدےتی ںیہ ۔ ےسیج مت اچوہ ۔ 

انہک وھبؽ ےئگ ےھت ہک وہںو فیہ وج ںیم اچاتہ وہںآرخ ںیم ہی   !! ۔۔ 

 ۔ فہ دنچ ےحمل اںیہن داتھکی راہ رھپ مدرے رہھٹ رک وگای وہا

داڑیھ آپ یک د وہیئ ےہ آیدنی اصبح ریمی ںیہن ۔ ! ہی ایخؽ اےنپ ذنہ  ”

ےس اکنؽ دںی ، بج کت رعفہ اک یب اڈی لمکم ںیہن وہات بت کت اشدی ںیہن وہیگ 
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بس یک رظنںی اب احرث رپ یکٹ ںیھت انیقی فہ بس وجایب اکرفایئ ےک “ ۔۔ !! 

 ۔ ااظتنر ںیم ےھت

 

 “ ۔ اہدی افر ا؟ فہی وز  وت زپھ رےہ ںیہ اشدی ےک دعب رعفہ وز  زپھ ےل یگ ”

 

اچوچ اےس اتگل ےہ ہک ینتج آپ ےن دلجی اگل ریھک ےہ اےنپ وپےت وپویتں یک وت  ”

لمحم وک د ھک رک ھچک ےتہک ےتہک راک ۔ ایعد ےن تخس اہدی ربارب ںیم یھٹیب “ ۔۔۔۔۔ 

 ۔ رظنفں ےس اےس وھگرا ، ابیق بس رکسماٹہ داب ےئگ

 

لمحم اشدی اس یک اخومیش یک فہج ھجمس یئگ یھت“ ںیم یلچ اجؤں ؟  ”  ۔ 

 

وجاب ایعد یک رطػ ےس آای اھت“ ںیہن ۔  ”  ۔ 
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فں ےس اےس داھکیا؟ فہی ےن وساہیل رظن“ وت بلطم مہ ااکنر ںیھجمس ایعد ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ابلکل ! ہی امتاش  ںیہ متخ رکدںی ”

 

اسےل ریتی فہج ےس فہ وز  ااکٹ ” اہدی ےن داہیئ دی ۔ “ رگم ریمے فےمیل اک ایک ؟  ”

 “ ۔ وہا ےہ

 

ایعد ےن “ وھپھپ اس اک فہمیل اوز  رکادںی آپ ، اس یک وز  رمع یلکن اجریہ ےہ ۔  ”

 ۔ کنت رک اہک

 



Novelnagri 1979 

! ںیم اہمتری ابت ںیہن امؿ راہ ، ریمی ربداتش اب متخ وہیئگ ےہ ربوخردار ۔۔ ! ”

۔ اب سب آرخی اسںیسن اےنپ وپےت وپویتں ےک رمہاہ زگار؟  اچاتہ وہں افر سب 

احرث ےن آرخی ہلصیف انسای“ ۔۔ !!   ۔ 

 

اس یک دیکمھ رپ “ ارگ آپ ےن زمدی دض یک وت اےس امی اڈی وز  رکفافں ںو ۔  ”

یسنہ وھچیٹ یھتےباایتخر ا؟ فہی یک   ۔ 

 

ر  ےک رپیپز ںیہن دےئ اجرےہ اس  ”

 

سٹ
 م
سی

ہی ابت ذرا رعفہ ےس ہہک رک وت دوھکی اس 

ا؟ فہی یک ابت رپ احرث ےن رکسما رک اےس داھکی ےسیج ہہک رےہ وہں اب “ ےس وت ۔ 

 ۔ وبول
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ہی ریما آرخی ہلصیف ےہ ۔ یف ااحلؽ فہ بس رھگ فاےل رکایچ اجرےہ ںیہ ، اںیہن  ”

اس “ اجےن دںی ۔ زمدی ہی ہک یف ااحلؽ ےھجم دنچ افر ےلئسم اٹمنےن ںیہ ۔ وکسؿ ےس 

 ۔ ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ بس اےس د ھک رک رہ ےئگ ۔ زمدی دض رک؟  ےباکر اھت

 

ایعد ایم افر اباب ےک اسھت ہی ابت رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ ، ایم افر اباب وت  ”

ا؟ فہی ےن اکی آرخی “ اچےتہ ںیہ ۔ اہمترے فاسپ آےن ےک دعب وخد وز  یہی 

 ۔ وکشش یک

 

اس ےن بل وہ ےت وہےئ اہک ۔ “ ا؟ فہی ںیم زمدی ُاس ےک ےئل ااکنر ںیہن رکاتکس ۔  ”

 ۔ ا؟ فہی ےن ھجمس رک رس الہدای
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 ووؿ  ”
ٹ لن
س

آیدنی اصبح آپ اینپ داڑیھ ےک ابولں اک ہلئسم لح رکےن ےک ےئل 

اہدی ےن “ وز  آپ ےک اقمےلب رپ ےہ ۔  ےلچ اجںیئ افر اہدی وک وز  ےل اجںیئ ہی

اےس وھگری ےس ونازا اھت ۔ اس ےک افر احرث ےک العفہ بس ایعد یک ابت رہ سنہ 

 ۔ دےئ ےھت

 

 “ !! ۔۔ ںیم دف دؿ ےلہپ یہ ایگ اھت ربوخردار ”

 

 “ ؟ وت داڑیھ یک دی وک ویکں رےنہ دای ”

 

فہ لھک رک “ داھکفں ںو ۔ ہی زبریگ یک اشنین ےہ یھبت ، اےنپ وپےت وپویتں وک  ”

 ۔ رکسماےئ
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اہدی ےن آںیھکن امھگںیئ“ اہلل رمح رکے اؿ رپ نج ےک زبرگ آپ وہےگن ۔  ”  

 ۔

 

احرث ےن اےس وھگرا“ انہک ایک اچےتہ وہ ؟  ”  ۔ 

 

 “ ؟ وھپھپ ، اچوچ آپ ےن ؟ ہتش رکایل ”

 

“  ںیہ ۔ ںیہن مت ااظتنر تم رکف ویوینریٹس ےک ےئل ٹیل وہاجف  ے ، مہ  ںیہ ےھٹیب ”

ویفس ےک وجاب رپ اس ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی رھپ رگدؿ امھگ رک لمحم وک 

 ۔ داھکی
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لمحم رس الہیت اس ےک اسھت “ لمحم آاجف ، اکجل ےک ےئل دری وہاجےئ یگ فرہن ۔  ”

 ۔ ڈاگننیئ رفؾ یک رطػ ڑبھ یئگ

 

ل ےتگل ںیہ ۔  ”
سف
ي 

ےئ اہدی اب رکسماےت وہ“ اچوچ آپ وبڑےھ وہرک وز  رگ

 ۔ احرث ےس ہہک راہ اھت

 

اؿ یک “ اس یک وز  سپٹ وہیت ںیہ ںیم ںیہمت لیصفت ےس اھجمسات وہں ۔۔۔۔  ”

آفازںی یکلہ وہیت اجریہ ںیھت ۔ الفجن ےس ےنلکن رپ فہ لمکم وطر رپ دنب وہںیئگ ۔ 

 رکیس چنیھک رک رکیس رپ اتھٹیب ایعد اب لمحم وک اس ےک رپیپ ےک قلعتم ھچک اھجمس راہ اھت

 ۔

وسرج اب لمکم وطر رپ ڑچھ اکچ اھت افر اب دریھے دریھے اینپ رگامشئ الیھپ راہ 

 ۔ اھت
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_________________________:- 

 

فہ انمی وک وگد ںیم ےئل ؟ ہتش رکراہ اھت بج زیم رپ زپا اس اک ومابلئ جب ااھٹ ۔ اس ےن 

آفاز انسیئ ومابلئ ااھٹےن ےک ےئل اہھت آ ے ڑباھای یہ اھت ہک رمہح یک رگج دار 

 ۔ دی

 

ربخدار وج وفؿ وک اہھت وز  اگلای وت ، ؟ ہتش رکف پچ اچپ ۔ اسرا دؿ سب وفؿ وفؿ ۔  ”

اےس وھگریت وہیئ فہ رس کٹھج رک ؟ ہتش رکےن یگل ۔ دعس ےن وھتڑا اس اکچ رک “ 

 ۔ ومابلئ یک ارکسنی رپ اگمگجےت ؟ ؾ وک داھکی
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ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے ۔ اس ےک وصعمتیم ےس ےنہک رپ رمہح “ اہدی ےہ ۔  ”

 ۔ دعس اب اکؽ ااھٹ رک ومابلئ اکؿ ےس اگل اکچ اھت

 

 “ ۔ اہمتری فہج ےس ںیم لتق وہےت وہےت اچب وہں ”

 

دفرسی رطػ ےس “ مت لتق وہ وز  اجےت بت وز  ےھجم وکیئ اوسفس ہن وہات ۔  ”

ےئل  ںیم ےن اس” اہدی یک رکسمایت آفاز انسیئ دی ۔ دعس داتن سیپ رک رہ ایگ ۔ 

وفؿ ایک ےہ ہک آج مت افر رمہح سلپ ریمی یجیتھب یچچ ےک رھگ اوناڈٹیئ وہ ۔ ںیم ، 

 “ ۔ لمحم افر ایعد وز  آرےہ ںیہ

 

 “ ؟ لمحم وک اتبدای مت ےن ریمے ابرے ںیم ”
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ںیہن ، اس اک آج رپیپ ےہ افر مہ رکس ںیہن ےل  ےتک وت اکجل ےس فایسپ رپ اتبدںی  ”

وھکؽ رک نس ول ربخدار وج ریمی نہب رپ ہضبق رکےن یک  ے ۔ مت ریمی ابت اکؿ 

وکشش یک وت ، ایعد ےک اسھت وز  تہب لکشم ےس ربداتش رکراہ وہں ںیہمت ۔۔ !! 

اہدی یک فارگنن رپ فہ رکسمادای“   ۔ 

 

 “ ۔ فہ ریمی وز  نہب ےہ تم وھبول ”

 

 “ !! ۔۔ زربدیتس ےک اھبیئ تم ونب ”

 

 ۔  ڑیکسے وپھچ راہ اھتفہ آںیھکن“ مت ےھجم رفک  ےتک وہ ؟  ”

 

 “ !! ۔۔۔ ہنم وتڑ اتکس وہں ”



Novelnagri 1987 

 

اس ےن دنكےھ “ اہمترا افر ایعد اک دنسپدیہ اکؾ ۔۔ !! ریخ رات وک ےتلم ںیہ رھپ ۔  ”

ااکچےت وہےئ وفؿ دنب رکدای ۔ رھپ رمہح وک داھکی وج وساہیل رظنفں ےس اےس د ھک 

 ۔ ریہ یھت

 

 ہہک راہ اھت ہک اس ےن اس امتؾ رعےص ھچک ںیہن ، سب نپچب وک اید رکےت وہےئ ”

فہ رکسمارک اتہک ؟ ہتش رکےن اگل“ ںیم ےھجم تہب اید ایک ۔   ۔ 

 

“ ےنتج وھجٹ مت وبےتل وہ ےھجم اہمترے یلقن فلیك وہےن رپ ہبش وہےن اگل ےہ ۔  ”

 ۔ رمہح ےک ےنہک رپ اس یک رکسماٹہ رہگی وہیئ یھت

 

_________________________:- 
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ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ وھبری آںیھکن اسےنم زبسے “ اصبح ۔  السؾ دےہل ”

 ۔ رپ اکٹےئ فـ اکلہ اس رکسماای

 

دفرسی رطػ ےس ااشتحؾ ےک ےلج “ فمکیلع االسلؾ وفیج ۔ وہک ویکں وفؿ ایک ؟  ”

 ۔ ےنھب ےجہل رپ اس یک رکسماٹہ رہگی وہیئ

 

یل اھبوز  وک ارے ارے آراؾ ےس ، زایدہ اففر اگنٹکی داھکیئ وت اینپ وہےن فا ”

اس یک اگنہ اب زبس وپدفں ےس وہیت “ اہمترے ےلھچپ اسرے ارئیز اک اتبدفں ںو ۔ 

وفارے رپ یکٹ یھت ۔ اپین یک رگیت وبدنفں اک وشر اضف ںیم اھچیئ اخومیش رپ وھتہڑے 

 ۔ رباس راہ اھت
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ریمی ابت اکؿ وھکؽ رک نس ول آري  ؿ اینپ ہی وضفؽ وکباس اینپ اھبوز  ےک  ”

ااشتحؾ یک دیکمھ رپ فـ رسمفر وہا“  ؟ ں مت ےن وت ااٹل اکٹلدفں ںو ۔ اسےنم یک  ۔ 

 

 “ ؟ فےسی ؟ ؾ ایک ےہ ریمی وہےن فایل اھبوز  اک ”

 

 “ ۔ انمؽ ”

 

اہں وت ںیم ہہک راہ اھت ریمی رطػ ےس ” اس ےن زری بل ؟ ؾ درہاای ۔ “ انمؽ ۔  ”

وھبری آوھکنں ںیم کمچ فـ راک ، “ ڈریھفں ابمرةکد انمؽ اھبوز  وک دے دانی ۔ 

ںیہمت وز  دفں ایک” ارھبی ۔   “ ؟ 

 

ااشتحؾ وچکن رک دیساھ وہ رک اھٹیب“ ایک بلطم مت ںیہن آرےہ اشدی رپ ؟  ”  ۔ 
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ںیہن ایر ، یٹھچ ںیہن لم ریہ یف ااحلؽ ۔ اےلگ ےتفہ اشدی ےہ فےسی وز  وت ںیم ںیہن  ”

ؾ آابد ےس ڑچںیلی وز  آ اپؤں ںو ۔ مت زمے رک؟  اصحل ےہ اہمترے اسھت افر االس

زیت ڈنھٹی وہا ےک وھجےکن ےس اپین یک ھچک وبدنںی اڑ رک اس ےک “ آیئگ وہیگن ؟ 

 ۔ رہچے وک اکلہ اس وگھب ںیئگ

 

ںیہن فـ لک ںیلکن  ے فاہں ےس ۔ اؿ ںیم وز  اس ابر ااسہم افر رعفـ ںیہن  ”

ںیئآرایؿ ےک امےھت رپ ولسںیٹ ومندار وہ“ آرےہ ہن یہ اہدی افر دعس ۔   ۔ 

 

 “ ؟ ویکں ”

 



Novelnagri 1991 

ااسہم افر رعفـ ےک رپیپز ںیہ ، اہدی یک ویین ےہ افر دعس یسک سیک ےک ےلسلس ںیم  ”

ااشتحؾ ےن لیصفت اتبیئ“ رصمفػ ےہ ۔   ۔ 

 

اگنوہں ےک اسےنم اپرگنك اریای ںیم اس ےس ابت رکےت ایعد اک “ افر ایعد ؟  ”

 ۔ رہچہ رہلاای

 

آري  ؿ ےن آںیھکن ڑیکسے وفارے ےس “  اس اک وز  ویوینریٹس اک ہلئسم ےہ ۔ ”

رگےت اپین وک داھکی ۔ اس یک ولعمامت ےک اطمقب فـ امی اڈی لمکم رکاکچ اھت وت ایک فہ 

اب آ ے وز  زپھ راہ اھت ؟ دامغ ںیم اےتھٹ وساؽ وک اس ےن اافلظ ںیم ڈاھےنل یک 

 ۔ رضفرت وسحمس ںیہن یک ۔ ابت وطلی وہاجیت افر فـ ہی ںیہن اچاتہ اھت

 

ااشتحؾ یک ابت رپ اس ےن یفن ںیم رس الہای“ مت ےن ایم اوب وک اتبای ؟  ”  ۔ 
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 “  ۔ ںیہن ، یھبت ںیہمت وفؿ ایک ےہ مت ابت اھبنسؽ انیل ”

 

فـ رکسما رک رس الہایگ “ ہی آرخی رمہبت ےہ ، آدنئہ ںیہمت ںیہن اچبفں ںو ےھجمس ؟  ”

 ے ںیم ںیہن آراہ ےھجم یٹھچ فےسی ےھجم اتگل ےہ مت اینپ اشدی فاےل دؿ وز  وہک ” ۔ 

 “ ! ۔ ںیہن یلم

 

 “ ؟ ریمی اشدی چیب ںیم اہکں ےس آیئگ اب ”

 

ریمے دعب اب اہمترا یہ ربمن ےہ ۔ وخد ڑلیک ڈوھڈن ول ے ای ںیم ایم ےس وہکں ؟  ”

اس ےن رہگی اسسن یل رھپ رس اکھج رک اپؤں ںیم زپے وھچےٹ ےس رکنک وک داھکی“   

 ۔
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ہی ابت ےتہک وہےئ اجنےن ویکں لعشم اک رہچہ اس “ ںیل ۔  ایم ےس وہک وخد ڈوھڈن ”

 ۔ ےک اسےنم رہلاای اھت

 

فـ سنہ دای “ کیھٹ ےہ رھپ اہمتری اترخی ےط رک ےک اتبدںی  ے رشتک رکانیل ۔  ”

 ۔ اھت

 

” فـ راک رھپ مدرے وتفق ےک دعب وپاھچ ۔ “ یف ااحلؽ اینپ اشدی رپ وتہج دف ۔  ”

 “ ؟ اصحل اہکں ےہ

 

ےس ڑل رک اٹہ ےہ ، اس ےن رمکے ےس اکنؽ دای ےہ ، اب وصےف رپ ہنم اہسین  ”

فـ رکسماٹہ داب ایگ“  الھےئ اھٹیب ےہ ۔   ۔ 
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 “ ۔ اہمترا لبقتسم وز  ھچک ااسی یہ رظن آراہ ےہ ےھجم ”

 

فـ رگدؿ “ ربص روھک ریمے اھبیئ اکی دؿ ونیتں اھبیئ اےسی ےھٹیب وہےگن ۔  ”

 ۔ امھگےت وہےئ سنہ دای اھت

 

اسحؿ یک آفاز رپ اس ےن ڑم رک اینپ رطػ آےت اسحؿ وک “ آرایےن ۔۔۔۔ !!  ”

فـ رس الہات ااشتحؾ یک رطػ وتمہج وہا“ آرسیفز الب رےہ ںیہ ، دلجی ولچ ۔ ” داھکی  ۔   

 ۔

 

اس ےن مہبم اس رکسماےت وہےئ اکؽ اکٹ دی ۔ “ اب ںیم اتلچ وہں دخا احظف ۔  ”

داھکی ومابلئ بیج ںیم اڑس رک اس ےن اسحؿ وک  ۔ 
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اسحؿ ےن داتن اکنؽ رک اےس داھکی“ اسےل ےھجت رھپ وھبک گل یئگ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن “ اہں ؟ ں ، دلجی لچ اب ۔ اھبیئ یک دختم رک ریمی بیج اخیل ےہ ۔  ”

 ۔ دنكےه ااکچدےئ

 

آري  ؿ “ وھتڑی یس ایح وھتڑی یس رشؾ رکایل رک ، اھبیئ ےس ابت رکراہ اھت ںیم ۔  ”

 ۔ ےن آںیھکن امھگںیئ

 

 “ ۔ ابت وہیت رےہ یگ رگم یف ااحلؽ اکی اےھچ ےس روٹسیراٹن ےل رک ولچ ”
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اسحؿ ےن ہنم وسبر رک اےس “ رشاتف ےس ڈاھےب ںیم ولچ داؽ اھکےت ںیہ ۔  ”

 ۔ داھکی

 

 “ ۔ یھبک وت ےھجم وخش رےنہ دای رکف ”

 

اس ےن “ لچ ول اب اس ےس ےلہپ فـ رہشي  ر وخیش ںیم گنھب ڈاےنل آاجےئ ۔  ”

ےک زافےی اگبڑےہنم   ۔ 

 

اےنپ ےھچیپ ےس اےس رہشایر یک آفاز انسیئ دی ۔ اس “ ںیم اہیں وہں آري  ؿ ۔  ”

 ۔ ےن ڑم رک رہشایر وک داھکی
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رظنںی اس ےس یتلسھپ وہیئ اس ےک ربارب ںیم ڑھکے اامؿ رپ “ ںیم وز  ۔  ”

 ۔ ںیکٹ

 

فاہں یچنہپ ۔ یپ پیك امےھت رپ اکٹیت لعشم وز  “ ولچ اسحؿ ںیم وز  ایتر وہں ۔  ”

آرایؿ ےن داتن سیپ رک اسحؿ وک داھکی وج وصعمتیم ےس ںیکلپ اکپھجےت اےس د ھک 

 ۔ راہ اھت

 

لعشم ےن وساہیل رظنفں ےس دفونں وک داھکی ۔ آري  ؿ ےن رشٹ “ ایک وہا ؟  ”

ےک فک رمفڑےت وہےئ اکی رظن لعشم رپ ڈایل ۔ اسحؿ ےن اس ےک ویتر دےتھکی 

یوہےئ ابرہ یک رطػ دفڑ اگلد  ۔ 
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آري  ؿ اس ےک ےھچیپ اكپل اھت ۔ وفارے ےس اپین یک دنچ “ اےب اسےل ریتی وت ۔   ”

وبدنںی اڑ رک لعشم ےک اہھت رپ زپی ںیھت ۔ رفنش آامسؿ رپ اب رسیئم دبه  

 ۔ ومندار وہےن ےگل ےھت ، وج اشؾ ےک رہگے وہےن اک ایپؾ دے رےہ ےھت

 

_________________________:- 

 

ابلئ رپ اایلگنں الچےت وہےئ ااپرٹنمٹ ںیم دالخ وہا ۔ اینپ دنھ فـ رس اکھج رک وم

 ۔ ںیم نگم فـ آ ے ڑبھ راہ اھت بج وکیئ زیتی ےس اس یک رطػ اھباتگ وہا آای اھت

 

ابعد الچےت وہےئ اس ےک وکٹ وک ویھٹمں ںیم ۔ اات اس “ آیب آیب اچبںیئ ۔  ”

ےس لمحم اھب یت وہیئ آریہ ےک ےھچیپ اپھچ ۔ اس ےن رس ااھٹ رک اسےنم داھکی اہجں 

 ۔ یھت
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فـ ابعد وک ۔ اےن ےک ےئل آ ے “ آیب دںیھکی اس ارگنسی وک آج ںیہن ےچب ںو ہی ۔  ”

 ۔ ڑبیھ ۔ ابعد ایعد ےک ےھچیپ اتپھچ اس ےس ےنچب یک وکشش رکےن اگل

 

اس ےن لمحم وک اشونں ےس ۔ ا رک اےنپ اسےنم ڑھکا ایک “ ایک وہراہ ےہ لمحم روک ۔  ”

اب اس یک افٹ ےس رس اکنےل ےصغ ےس الؽ وہیت لمحم وک د ھک راہ راھت۔ ابعد   ۔ 

 

فـ رفاہیسن “ آیب ہی ارگنسی بج ےس ںیم آیئ وہں بت ےس ےھجم گنت رکراہ ےہ ۔  ”

وہیئ ۔ ایعد ےن رکسماٹہ دابےت وہےئ ابعد اک اہھت ۔ ا رک اےنپ بقع ےس اےس 

 ۔ اکنؽ رک اسےنم ڑھکا ایک

 

ی نہب وکویکں گنت رکرےہ وہ ریم ”  “ ؟ 
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اس ےن وصعمتیم ےس اہک“ ہی ےھجم ارگنسی یتہک ےہ ۔  ”  ۔ 

 

ابعد ےن آںیھکن “ اعیب ڑبی ےہ لمحم مت ےس ، آدنئہ مت اےس آیپ وہک  ے ۔  ”

 ۔ اھپڑے اےس داھکی

 

”  !!!  
 
 

اےس دشدی دصہم اچنہپ اھت“ لمحم آآآپ  ۔ 

 

رکات لمحم یک رطػ وتمہج وہا ۔ فـ اےس ہیبنت “ اہں ابلکل افر مک ڑلا رکف دفونں ۔  ”

اہدی افر ا؟  اہکں ںیہ”   “ ؟ 

 

فـ رس وک یکلہ یس شبنج داتی نچک یک رطػ ڑباھ“ نچک ںیم ۔  ”  ۔ 
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ابعد دصےم ےک زری ارث زری بل درہاراہ اھت“ لمحم آیپ ۔  ”  ۔ 

 

لمحم ےن رشارات رکسماٹہ دابےت وہےئ اہک ۔ فـ ےبیسب ےس “ وہک وھچےٹ ۔  ”

رہ ایگاےس د ھک رک   ۔ 

 

نچک ںیم دالخ اس ےن رکسما رک ایپز اکسا  اہقین وک السؾ ایک“ االسلؾ مکیلع ا؟  ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ فمکیلع االسلؾ ، بک آےئ ”

 

اس یک رظن ہنم  الھ رک اکفرٹن رپ ےھٹیب اہدی رپ “ اوز  آای وہں ۔ ںیہمت ایک وہا ےہ ؟  ”

اگبڑے ، ایعد ےن وساہیل زپی ۔ اہدی ےن وجاب دےنی ےک اجبےئ ہنم ےک زافےی 
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رظنفں ےس اہقین وک داھکی وت اوہنں ےن اشےن ااکچدےئ ۔ ایعد ےن اپس زپی ابٹکس 

ےس بیس ااھٹ رک اس یک رطػ ڑباھای ۔ اہدی ےن بیس ۔ ا رک اےس داوتنں ےس اکاٹ 

 ۔ رھپ ابچےن اگل

 

 “ ؟ اب اتبؤ ”

 

 داھکی ۔ حبص ایعد ےن داںیئ اربف ااھٹ رک اےس“ لمحم رصػ ریمی نہب ےہ ۔  ”

 ۔ آیدنی اصبح افر اب ہی وماٹ ، بس ےک ذینہ وتازؿ اڑگےکچ ےھت

 

 “ ؟ وت ”
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اس ےن بیس وک اکی ابر رھپ داوتنں ےس “ وت ہی ہک فـ وماٹ ، ڈنچرا دعسا آراہ ےہ ۔  ”

 ۔ اکاٹ

 

 “ ؟ وت ”

 

فـ الھجنھجای“ وت لمحم اےس اھبیئ ےہک یگ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ وت ”

 

ایعد ےن ونھبںی ایٹھک رک ےک اےس داھکی“ اس اک اھبیئ وہں ۔ وت ہی ہک رصػ ںیم  ”  

 ۔
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 “ ؟ دامغ رپ وچٹ آیئ ےہ ایک ”

 

 ؟ ںیم دیجنسہ وہں ےب ، وخد اتبؤ ارگ لمحم دعس وک آیب ےہک یگ وت ںیہمت ااھچ ےگل ںو ”

“ 

 

وجاب دےتی وہےئ فـ اہدی یک ابت اک “ ںیہن ، رصػ ںیم اس اک آیب وہں ۔  ”

اھت ۔ اہقین اؿ دفونں یک ابوتں ےس وظحمظ وہںیت اب کنیس ےک بلطم ھجمس اکچ 

 ۔ اپس ڑھکی ںیھت

 

یہی وت ، ایس رطح بج فـ دعس اھبیئ ےہک یگ وت ےھجم ربا ےگل ںو ویکہکن رصػ ںیم  ”

اس ےن وپری وقت ےس بیس وک داوتنں ےس اکاٹ“ اس اک اھبیئ وہں ۔   ۔ 
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ڑبا ےہ فـ نکیل اب فـ اےس دعسا وت ںیہن ہہک یتكس ؟ ں ، ”  “ ۔ 

 

ے اس اک اھبیئ رصػ ںیم وہں  ”
مگ
ںیم ںیہن اجاتن ھچک فـ اس دگےھ وک ھچک وز  ےہک 

ا  رپاشیؿ وہےئ ےھت ، “ ۔۔ !! 

 

 قٹ
چقن
اکی ابر رھپ اانپ ہصغ بیس رپ اکنال ایگ ۔ فـ دفونں 

اؿ دفونں ےک ےئل اس فتق یہی بس ےس ڑبا ہلئسم نب ایگ اھت ۔ ایعد اب بل  اتلچ 

رظنفں ےس اہدی وک د ھک راہ اھت وج بیس رپ متس رکےن ںیم رصمفػ اھترپوسچ   ۔ 

آج لمحم وک اکجل ےس فایسپ رپ فـ دعس ےک ابرے ںیم اتباکچ اھت ، لمحم وھتڑی دری 

ریحت ےس اےس دیتھکی ریہ یھت رھپ اس ےک اھجمسےن رپ فـ ھجمس یئگ یھت افر 

 ۔۔۔ اعمےلم یک رہگایئ ںیم ںیہن یئگ یھت
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لمحم اؿ دفونں وک دعس یک آدم یک “ یئ ، ایعد آیب ! ربادر دعس آےئگ ںیہ ۔ اہدی اھب ”

االطع دیتی ادنر دالخ وہیئ ۔ اہدی افر ایعد ےن اکی دفرسے وک داھکی رھپ لھک رک 

 ۔ رکسمادےئ

 

دفونں ےن کیب فتق اہک ۔ لمحم رس الہیت فاسپ یلچ یئگ“ مہ آرےہ ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

اہقین ےن رکسما رک اہک ۔ اہدی وجش ےس “ اک ہلئسم ۔  د ھک ول لح وہایگ مت دفونں ”

 ۔ پمج اگل رک اکفرٹن ےس ارتا

 

ے وہےئ ہہک راہ اھت“ ربادر دعس وز  ربا ںیہن ےہ فےسی ۔  ”

 

کلن

 

ي
فـ ایعد ےکرمہاہ ابرہ   

 ۔
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 ےت اتسرے اچدن ےک رمہاہ 

 
 

رسیئم ابدولں یک افٹ ےس اب اچدن لکن آای اھت ۔ ٹ

ں ےچنہپ ےھت افر اب ابدولں رپ ھٹیب رک اینپ نکھت ااتر یبمل اسمتف ےط رک ےک اہی

 ۔ رےہ ےھت

 

_________________________:- 

 

فـ اہقین یک وگد ںیم رس “ آج آیدنی اصبح ےن اگنہہم ڑھکا رکدای اھت حبص حبص ۔  ”

  تھچ وک دےتھکی وہےئ ہہک راہ اھت ۔ اھکےن ےک دعب اہقین بج اشع ء یک 

 

 
رےھک ڈیب رپ ل

ےنھ رمکے ںیم آیئ ںیھت وت فـ وز  ایہن ےک اسھت آایگ اھت ۔ اؿ ےک امنز امنز زپ

زپےنھ کت فـ اخومش اھٹیب اںیہن داتھکی راہ اھت ، بج فـ اجےئ امنز ےط رک ےک اس 

 ۔ ےک رساہےن ںیھٹیب وت فـ الڈ ےس اؿ یک وگد ںیم رس رھک ایگ اھت
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ےت وہےئ وپھچ فـ رکسماےت وہےئ اس ےک ابولں ںیم اایلگنں ریھپ“ ویکں ؟  ”

 ۔ ریہ ںیھت

 

یلین “ اؿ اک انہک ےہ فـ وبڑےھ وہرےہ ںیہ وت اشدی رک؟  اچےتہ ںیہ ریمی ۔  ”

 ۔ آںیھکن ذرا یس وھچیٹ دےنھک یگل ںیھت

 

 “ ۔ وت کیھٹ وت ہہک رےہ ںیہ ”

 

اہقین اکلہ اس رکسمادںی ۔ فـ “ ا؟  فـ زپھ ریہ ےہ اوز  افر ںیم زپاھ راہ وہں اوز  ۔  ”

ا؟  رںیک آپ وک اس یک وصتری ”  اخومش راہ رھپ ھچک اید آےن رپ وچاکن ۔ دنچ ےحمل

اس ےن اپس راھک ومابلئ ااھٹای ، ومابلئ یک ارکسنی ےک رفنش “ داھکات وہں ۔ 
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وہےن ےک دعب فـ اپوسرڈ اگلرک رلیگی ںیم ایگ افر ھچک دری یک التش ےک دعب اس یک 

 ۔ وصتری اسےنم یھت

 

ـ یک زکؿ اہسین یک ” اس ےن “  ینگنم یک ےہ ہی وصتری ، ںیم دنلؿ ںیم اھت بت ۔ رعف

 ۔ ومابلئ اہقین وک ۔ ااای

 

اؿ یک آوھکنں ںیم کمچ ارھبی یھت ، فـ رکسمادای“ اماش ءاّلل تہب ایپری ےہ ۔  ”  

 ۔

 

اہقین سنہ “ ایلگ وصتری اہدی یک اشدی یک ےہ افر ہی اسرے اکؾ لمحم ےک ںیہ ۔  ”

 ۔ دی ںیھت
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وہب کش تہب رکیت ےہ افر گنت وز  تہب رکیت ےہ ، احمن وک اتگل ےہ ا؟  آپ یک  ”

دنلؿ ںیم ںیم دفاشدایں رکاکچ وہں افر اب فـ ومعق یک التش ںیم ےہ ہک بک فـ 

اس ےن ابت ےک ااتتخؾ “ یسک وک ۔ ا رک ریمی وچیھت ویبی وز  رقار دے دے ۔ 

 ۔ رپ آںیھکن امھگںیئ

 

رکےت ےھت افر ںیم عنم رکیت یھت وت مت ےتہک ںیہمت اید ےہ نپچب ںیم بج مت گنت  ”

ےھت اولکیت یہ وت امں ںیہ آپ ریمی ، وجااب ںیم یتہک یھت اہمتری اشدی رکفادفں یگ 

وت اینپ ویبی وک گنت رک؟  افر رہ ابر مت اکی یہ ابت ےتہک ےھت اشدی رکفاںیئ یگ وت ویبی 

 ااٹل وہات داھکیئ ےک اسھت لم رک وز  آپ وک یہ گنت رکفں ںو ۔۔ رگم اب ےھجم بس

فـ رکسماںیئ“ دے راہ ےہ ۔   ۔ 
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اس یک رکسماٹہ رہگی وہیئ ۔ “ اہں ریمی ویبی ےھجم یہ گنت رکریہ ےہ ۔  ”

وھتڑی دری دفونں ےک درایمؿ اخومیش اھچیئ ریہ رھپ ایعد یک آفاز ےن اس وکست 

 ۔ وک وتڑا

 

ہ رات یھت ۔  ”

 

سٹ

 

 ح
ی

دنلؿ یک اسری  اس اک رہچہ اپسٹ اھت ،“ فـ دنلؿ یک اکی خی 

 !! ۔۔ رسدی اس یک آفاز ںیم لھگ یئگ یھت ۔ رسد افر ڈہویں وک امجیت

ربػ اک رگن فافػ دفدھ یک رطح اھت ، آامسؿ ےس رگیت ربػ وک د ھک رک ںوڑےھ  ”

افر ےمج وہےئ دفدھ اک امگؿ وہراہ اھت ۔ ریما مسج اخبر یک دحت ےس پت راہ اھت رگم رہ 

فـ تھچ وک دےتھکی “ دی ںیم دبؽ ریہ یھت ۔ ڑبےتھ مدؾ ےک اسھت فـ رگیم رس

 وہےئ ہہک راہ اھت ، دنلؿ یک فـ رھٹھٹیت رات اس یک آوھکنں ےک اسےنم ڑھکی یھت

 ۔
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ےھجم ؟ ک ںیم اخرش یس وسحمس وہیئ یھت افر رھپ ںیم ےن اینپ ؟ ک ےس وخؿ  ”

ے وہےئ داھکی اھت ۔ بج  چنی رپ ےنھٹیب ےس ےلہپ ںیم ےن ربػ وک اےنپ اہوھت

 

کلن

 

ي
ں ےس 

دالیکھ اھت وت دنلؿ یک رسدی ےھجم اےنپ ادنر ارتیت وسحمس وہیئ یھت ۔ ںیم  چنی رپ اھٹیب ، 

رظنںی اچدن رپ یکٹ ںیھت ، ادوھرے اچدن رپ ۔ ھچک دری زگری یھت ہک ےھجم اےنپ ہنم 

ںیم وخؿ اک ذاہقئ وسحمس وہا اھت ، ںیم اکھج وت ہنم ےس اتلکن وخؿ ربػ وک رسخ رگن 

اس فتق ےھجم اگل اھت ںیم ےن بس وھک دای ےہ ، ںیم بس ھچک اہرےن  دے ایگ اھت ۔

ےک دعب اجؿ وز  اہر اھٹیب وہں ۔ فـ خی ہتسب رات ریمی زدنیگ یک اترکی راوتں ںیم 

فہ راک “ ےس اکی ےہ ےسج وسچ رک آج وز  ےھجم اانپ آپ اتمج وہا وسحمس وہات ےہ ۔ 

 ۔ رھپ مدرے وتفق ےک دعب وگای وہا

اس یک آوھکنں ںیم وخػ ےک اسےئ رہلاےئ ۔ “ یک ابت اتبؤں ا؟  ۔ آپ وک راز  ”

اس یک آفاز یک رسرساٹہ یئک وحملں “ ےھجم اینپ یلین آوھکنں ےس ڈر اتگل ےہ ۔ ” 

 ۔ کت اہقین وک وسحمس وہیئ یھت
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ہی ےھجم ریمی زدنیگ یک اترکی راوتں یک اید دالیت ںیہ ، اینپ آوھکنں ےس یلہپ ابر  ”

آای اھت بج اباب ےن اہک اھت اعدی ےنمج اک رصنع مت ںیم مدریت وطر  ےھجم وخػ اس فتق

 ۔۔ رپ وموجد ےہ ، مت ربػ ےس وہ ۔۔ یلین افر تخس ربػ یک لیھج یک امدنن

ںیم ےنمج ےس ڈرات وہں افر بت وز  ڈرات اھت بج ںیم امج وہا اھت ۔ امتؾ ایسحت اک 

وک ایسحت ےک فاسپ زدنہ  رماج؟  فہ فیلکت دـ رمہلح وہات ےہ سج یک فیلکت ااسنؿ

وہےن رپ وسحمس وہیت ےہ ۔۔ بت بج فـ تہب ھچک وھک اکچ وہ ، بت بج فـ مج رک 

ل اکچ وہ
 ھگ
ی

 ۔۔۔ 

ارگ ہی دخا یک ؟ رکشی ںیہن ےہ وت ےھجم اینپ آوھکنں ےس ڈر اتگل ےہ ا؟  ، ےھجم اؿ 

 “ !! ۔۔ آوھکنں ےس وخػ آات ےہ

 

 ؟ مت ےن وغر ےس داھکی یہ اہکں ےہ ُاےس

دنمسرفں اک رمزک وت اس یک آںیھکن ںیہ است  !! ۔۔ 
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_______________________ 
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اس یک آفاز یک رسرساٹہ یئک وحملں “ ےھجم اینپ یلین آوھکنں ےس ڈر اتگل ےہ ۔  ”

 ۔ کت اہقین وک وسحمس وہیئ یھت

ابر ہی ےھجم ریمی زدنیگ یک اترکی راوتں یک اید دالیت ںیہ ، اینپ آوھکنں ےس یلہپ  ”

ےھجم وخػ اس فتق آای اھت بج اباب ےن اہک اھت اعدی ےنمج اک رصنع مت ںیم مدریت وطر 

 ۔۔ رپ وموجد ےہ ، مت ربػ ےس وہ ۔۔ یلین افر تخس ربػ یک لیھج یک امدنن

ںیم ےنمج ےس ڈرات وہں افر بت وز  ڈرات اھت بج ںیم امج وہا اھت ۔ امتؾ ایسحت اک 

 سج یک فیلکت ااسنؿ وک ایسحت ےک فاسپ زدنہ رماج؟  فہ فیلکت دـ رمہلح وہات ےہ

وہےن رپ وسحمس وہیت ےہ ۔۔ بت بج فـ تہب ھچک وھک اکچ وہ ، بت بج فـ مج رک 

ل اکچ وہ
 ھگ
ی

 ۔۔۔ 

ارگ ہی دخا یک ؟ رکشی ںیہن ےہ وت ےھجم اینپ آوھکنں ےس ڈر اتگل ےہ ا؟  ، ےھجم اؿ 

 “ !! ۔۔ آوھکنں ےس وخػ آات ےہ

اہکں ےہ اےسمت ےن وغر ےس داھکی یہ   ؟ 
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 !! ۔۔ است دنمسرفں اک رمزک وت اس یک آںیھکن ںیہ

 

فـ اخومش وہا ، اہقین پچ اچپ اےس دیتھکی رںیہ رھپ بل دریھے ےس 

فـ “ مت کیھٹ وت وہ ؟ ں اعدی ؟ ںیہمت ارثک اخبر راتہ ےہ ویکں ؟ ” ڑھپڑھپاےئ ۔ 

 ۔ رپاشیین ےس وپھچ ریہ ںیھت

 

”  

ن 

 

ی

س رکفاےئ ےھت ںیم ےن ا؟  ، روپرسٹ دنلؿ ںیم ریمے دفتس یک دض رپ 

 

سن

فـ یخلت ےس “ ےک اطمقب بس ؟ رلم ےہ ۔ اب وت اعدت وہیئگ ےہ اس بس یک ۔ 

 ۔ رکسمادای

 

 “ ۔ مت اانپ ایخؽ ںیہن ر ےتھ ”
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اہقین ےن رک رک اےس داھکی اھت ۔ فـ ھچک لپ اؿ ےک “ راتھک وہں یھبت زدنہ وہں ۔  ”

ا؟  ، ریمے اسھت ںیلچ ” ااھٹ رک اںیہن داھکی ۔ وجاب اک ااظتنر رکےن اگل رھپ وھٹڑی 

فـ اینپ آںیھکن اؿ یک “ یگ ؟ ریمے رھگ ، اہجں مہ بس اسھت رےتہ ےھت ؟ 

آوھکنں ںیم ںوڑے وپھچ راہ اھت ۔ اہقین دنچ لپ اسسن رفےک یکٹکٹ ابدنےھ اےس 

ری دیتھکی رںیہ ۔ فـ اؿ ےک وجاب اک ااظتنر رکےن اگل ۔ اہقین ےن وحملں ںیم اکی اھب

ہلصیف ااھٹای اھت ، اوہنں ےن رس یفن ںیم الہای اھت دریھے ےس اس یک امتؾ ادیمفں وک 

 ۔ وتڑا اھت ۔ فـ اخیل اخیل رظنفں ےس اںیہن د ھک رک رہ ایگ

 

اس ےک ےلگ ںیم یٹلگ ارھب رک دعمفؾ وہیئ“ فـ ہگج اب ریمی ںیہن ریہ ۔  ”  ۔ 

 

اس “  آج وز  آپ یہ ںیہ ۔ دولں وک اکنؽ رک دںیھکی اہیں یک تنطلس یک ہکلم ”

 ۔ ےن اگنںیہ تھچ رپ اکٹیئ ںیھت
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 “ ! ۔۔۔ ںیم اہیں کیھٹ وہں اعدی ”

 

فـ اکیھپ اس “ ںیم کیھٹ ںیہن وہں ا؟  ، رگم وکیئ ابت ںیہن ےسیج آپ یک رمیض ۔  ”

 ۔ رکسمادای ۔ تھچ وک ےتكت وہےئیلین آںیھکن اکلہ اس ڈڈبابیئ ںیھت

ات اجراہ اھترات رہگی وہریہ یھت ، اچدن ڑکس  ۔ 

 

_________________________:- 

 

اےلگ دؿ فـ ویوینریٹس اجےت وہےئ بس ےس لم رک یئگ یھت ، ویکہکن اس ےک فاسپ 

 ۔ آےن ےس ےلہپ بس ےن رکایچ ےک ےئل لکن اج؟  اھت



Novelnagri 2019 

فـ وبلھج دؽ ےک اسھت الربئریی یک ڑیسویھں رپ یھٹیب یھت ۔ وگد ںیم رےھک گیب 

وہےئ اس ےن ؟ ک ڑیکسی یھت ۔ ایح وک اب کت اتکب اوشی رپ اایلگنں ریھپےت 

رکفارک آاج؟  اچےئہ اھت رگم فـ اجنےن اہکں اغبئ یھت ۔ دنچ اثےین یہ زگرے ےھت 

 ۔ ہک وکیئ اس ےک ربارب ںیم اھٹیب ۔ اس ےن وچکن رک رگدؿ رتیھچ یک

 

داھکی ۔ ایعد وک د ھک رک اس ےن رہگی اسسن یل رھپ اردرگد “ رسکیل ںیم وہں ۔  ”

 ۔ اہیں اوٹسدسٹن اک رش مک اھت رگم رھپ وز  دنچ ةلط ء  ںیہ وموجد ےھت

 

اس ےن رکفت ےس امےھت رپ لب ڈاےل اےس “ رپفرسیف اوٹسڈسٹن ڑھکے ںیہ ۔  ”

 ۔ داھکی

 

فـ الخػ ومعمؽ رشارات وپھچ راہ اھت“ اھٹب دفں ؟  ”  ۔ 
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“ ایح وز  آےن فایل وہیگ ۔  ںیہن ، بلطم فـ ںیمہ د ھک رک اتپ ںیہن ایک ںیھجمس افر ”

 ۔ اس ےک اےھٹ دنكےھ ڈےلیھ زپے

 

ےھجم اؿ بس ےک اسےنم اس رےتش اک ارقار رکےت وہےئ وکیئ رپاشیین ںیہن وہیگ  ”

فـ بل یتلچک اےس دیتھکی ریہ رھپ رس اکھج یئگ“ رعفـ ۔۔۔ !   ۔ 

 

 ےک آفاز ںیم ؟ اچےتہ وہےئ وز  یمن ےنلھگ یگل یھت ، بس“ بس ےلچ ےئگ ںیہ ۔  ”

اسےنم لکشمب وخد رپ اقوب راھک اھت اس ےن افر اب بج فـ اسےنم اھٹیب اھت وت طبض اک 

 ۔ دنبنھ وٹٹ راہ اھت
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فـ ونھبںی ایٹھک ےئک وپھچ راہ اھت ۔ رعفـ ےن اس یک “ فایعق بس ےلچ ےئگ ںیہ ؟  ”

 ۔ رظنفں ںیم ےتلھگ وساؽ وک داھکی رھپ یفن ںیم رس الہیئگ

 

آوھکنں ںیم یمن یکمچ یھت“ ےلچ ےئگ ںیہ ؟ ں ۔ رگم بس رھگ فاےل وت  ”  ۔ 

 

فـ اب دیسےھ رطےقی ےس وپھچ راہ اھت ۔ رعفـ “ بلطم ںیم رھگ فاال ںیہن وہں ؟  ”

 ۔ ےن زیتی ےس اردرگد داھکی رھپ وفرا ڑیسویھں ےس ڑھکی وہیئ

 

فـ فںیہ اھٹیب راہ ۔ رعفـ ےن کھج رک اس ےک وکٹ اک ابزف اینپ “ اںیھٹ وفرا ۔  ”

 اہشدت افر اوگنےھٹ ےس ۔ اا رھپ اےس یتچنیھک وہیئ الربئریی یک یلھچپ اتشگن

 ۔ رطػ آیئ اہجں بسح ومعمؽ وکیئ ںیہن اھت
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س اپس رکے ںو ہک  ”

 

ن

 

مٹ
ک

اےسی وکؿ اتہک ےہ ؟ ارگ وکیئ نس ےل وت اےسی اےسی 

فـ الؽ وہےت رہچے ےک اسھت اےس وھگر ریہ یھت“ االامؿ ۔   ۔ 

 

اےس دےتھکی وہےئ وپھچ راہ اھت فـ“ ویکں رپاشیؿ وہ ؟  ”  ۔ 

 

فـ رفاہیسن وہیئ“ بس ےلچ ےئگ ںیہ ؟ ں یھبت ، رف؟  آراہ ےہ اب ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن الچن “ ںیم وز  رفدفں ںو ارگ اب مت ےن اہک ہک بس ےلچ ےئگ ںیہ ۔  ”

 ۔ وہٹن داوتنں ںیم دابای ۔ رعفـ ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس داھکی

 

ایٹھک ےئک وپھچ ریہ یھت فـ ونھبںی“ آپ رفںیئ  ے ؟  ”  ۔ 
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اکی ےحمل “ اہں ، افر مت ےس رتہب وکؿ اجؿ اتکس ےہ ہک ںیم رفات وز  وہں ۔۔ !!  ”

ںیم اس ےک رہچے اک رگن دبال اھت ۔ دص رکش ہک اقنب ںیم یھت یھبت فـ اس اک الؽ 

 ۔ وہات رہچہ ںیہن د ھک اپای اھت

 

ابثت ںیم رس الہیئگفـ ےباچریگ ےس ا“ اب زایدہ رف؟  آراہ ےہ ؟ ں ؟  ”  ۔ 

 

 “ ؟ رگم مت اہیں رف ںیہن ںیتکس ، وت مہ ابت رکںیل ”

 

 “ ؟ آپ وک وکیئ رچکیل ںیہن دانی ”

 

فـ الکیئ رپ دنبیه ڑھگی “ ںیہن ، رچکیل ںیم اوز  فتق ےہ افر مت وز  افرغ وہ ۔  ”

 ۔ دےتھکی وہےئ ہہک راہ اھت
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فـ وصعمتیم ےس اےس “ اجرک ۔ کیھٹ ؟ یلہپ ابت مت رفف یگ ںیہن ، ہن اوز  ہن رھگ  ”

 ۔ دیتھکی رس الہیئگ

 

ـ آںیھکن ڑیکسے اےس دےتھکی وہےئ “ دفرسی ابت ایک مت حبص رھگ آیتكس وہ ؟  ” ف

 ۔ وپھچ راہ اھت

 

اس ےن ذعر شیپ ایک“ حبص اوتار ےہ افر ریپ وک  الہ رپیپ ےہ فـ وز  زفسک اک ۔  ”  ۔ 

 

لح احرض اھت ۔ فـ “ آ؟  لم رک د ھک ںیل  ے ۔  مت آج ایتری رکانیل وج ہن وہ فـ ےل ”

 ۔ اےس د ھک رک رہ یئگ
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 “ ؟ آ؟  ویکں ےہ ”

 

فـ اینپ ابت رکاکچ اھت یھبت وی رٹؿ ےل راہ اھت“ رف؟  ویکں ےہ ؟  ”  ۔ 

 

اب ارگ ںیم وہکں یگ ہک بس ےلچ ےئگ ںیہ وت آپ وز  اس ابت رپ رفںیئ  ے رھپ  ”

اجےئ یگ رھپ بس اہیں آاجںیئ  ے افر رھپ مہ لم رک رفںیئ  ے رھپ ایح اہیں آ

اس ےن رھجرھجی یل ۔ فـ رکسمادای“ آ ے ںیم وسچ وز  ںیہن یتكس ۔۔۔ !!   ۔ 

 

اس “ یملف نیس وہںو ابلکل نکیل ےھجم ڈراےم دنسپ ںیہ وت ہن مت رف ریہ وہ ہن ںیم ۔  ”

 ۔ ےن دنكےھ ااکچدےئ ۔ فـ آںیھکن امھگ یئگ
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فـ اس اک ومڈ کیھٹ رکےن ےک ےئل ےباكت “ ؟ ںیہمت رات ایکچہں آیئ ںیھت  ”

 ۔ وساؽ وپھچ راہ اھت

 

 “ ؟ ںیہن ، ویکں ؟ آپ ےن اید ایک اھت ”

 

رعفـ ےن وکشمک اگنوہں ےس اےس داھکی“ اہں ، بج دنلؿ ےس اکؽ آیئ یھت ۔  ”  

 ۔

 

 “ ؟ ایک ہہک ریہ ںیھت آپ یک ویبایں ”

 

اجھکیئ ۔ رعفـ ےن دصےم اس ےن اکؿ یک ول “ فاسپ آےن اک ہہک ریہ ںیھت ۔  ”

 ۔ ےس اےس داھکی
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 “ ؟ آپ فاسپ اجرےہ ںیہ ”

 

 “ ۔ اہں ”

 

 “ ؟ چس ںیم ”

 

 “ ۔ اہں ”

 

 ے ںو ایہن ےک اسھت ۔  ”
ن

ے

ن
 
ہ
ایعد “ ارگ آپ ےئگ ؟ ں وت یھبک فاسپ ںیہن آےن دفیگن ر

 ۔ ےن رکسماٹہ دابےت وہےئ اےس داھکی
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 “ ؟ مت ایک رکف یگ رھپ اہیں ”

 

بس وہےگن ریمے اسھت ابیق ”  “ !! ۔۔ 

 

فـ ابت امھگ رھپا رک فںیہ ےل آای اھت“ رگم بس وت ےلچ ےئگ ںیہ ؟ ں ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن دیمیھ آفاز ںیم “ بس ںیہن ےئگ رگم آپ ےئگ وت بس ےلچ اجںیئ  ے ۔  ”

 ۔ اہک اھت ، اس یک رکسماٹہ رہگی وہیئ یھت

 

 “ ؟ بلطم مت امؿ ریہ وہ ہک ںیم رھگ فاال وہں ”

 

ج یک“ فاولں ںیم ےس ںیہ ۔۔ !! رھگ  ”

صی 

 

ي

اس ےن   ۔ 
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اس ابر اس یک آفاز وز  دیمیھ زپی یھت“ افر رھگ فاےل وھچڑ رک ںیہن اجےت ۔  ”  ۔ 

 

ےباایتخر اس ےک ہنم ےس الکن اھت ۔ اس ےن رک رک “ رگم بس ےلچ ےئگ ںیہ ۔  ”

ـ یئک لپ اےس دیتھکی ریہ رھپ سنہ دی یھت ۔ فـ  ایعد وک داھکی وج اےس وھگر راہ اھت ۔ ف

 ۔ اےس اتسنہ د ھک رک اکلہ اس رکسمادای اھت

 

_________________________:- 

 

فہ بس اشؾ ےک ہھچ  ےج رکایچ ےچنہپ ےھت ، رفس یک اکھتفٹ ااترےن ےک ےئل بس 

ڑبے اےنپ اےنپ رمکفں ںیم آراؾ رکےن ےلچ ےئگ ےھت ہكبج فہ بس ڑلایکں الفجن 
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ابری اکی ےک دعب دفرسی یک وگد ںیم اجراہ اھت افر ںیم ایٹھک وہںیئگ ۔ اربامیہ ابری 

 !! ۔۔ ااسی یہ ھچک احؽ زاایؿ افر انمی اک اھت

 

ونر ںیم وسچ ریہ وہں ےسیج امہرے اہیں زکزن یک اشدایں وہںیئ آسپ ںیم  ”

رمہح یک ابت رپ “ فےسی یہ اےنپ وچبں یک آسپ ںیم اشدایں رکفادںی  ے ۔ 

داھکیونرانیعل ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس   ۔ 

 

ونرانیعل ےن آںیھکن امھگںیئ“ ریمے ےٹیب رپ دنگی رظن تم روھک اینپ ااھچ ۔  ”  

 ۔

 

اس ےک دنكےھ ااکچ “ انمی ےس ڑبا ےہ اربامیہ ںیم زاایؿ یک ابت رکریہ یھت ۔  ”

 ۔ رک ےنہک رپ ےباایتخر ااملس ےن زاایؿ ےک اکونں رپ اہھت رےھک ےھت
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ی ےہ رگم اےنپ یٹیب یک ایسی اسس ںیم یھبک ہن الفں ارفغتساہلل ےھجم اینپ اھبیجن ایپر ”

ااملس یک ابت رپ بس “ ، زاایؿ ےس وہکں یگ انمی ےس اھبگ رک اشدی رکےل ۔ 

 ۔ سنہ دےئ ےھت

 

ا؟ فہی ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ بس ےن “ اربامیہ رپ وکیئ رظن ہن رےھک ااھچ ۔۔۔ !  ”

 ۔ رس ات ریپ اےس داھکی

 

رمہح ےن وکشمک اگنوہں ےس ا؟ فہی وک “ ؟ ں ۔۔۔۔۔ اھبیئ ولوگں ھجمس رےہ وہ  ”

 ۔ داھکی
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ونرانیعل ےن اربامیہ “ اربامیہ ےٹیب ادرھ آف مت رپ الؽ رمںیچ ریھپفں ںیم ۔  ”

 ۔ ےک آ ے ابںیہن الیھپںیئ ۔ فہ اھبگ رک اس یک وگد ںیم ڑچاھ

 

 “ !! ۔۔ ھجم یسیج اسس ںیہک ںیہن ےل یگ اربامیہ وک ”

 

ونرانیعل ےن رشارات رکسماٹہ دابےت وہےئ اس “ وک اتبفں ؟ ہی ابت ںیم اہدی  ”

 ۔ داھکی ۔ ا؟ فہی ےن اےس وھگری ےس ونازا

 

ا؟ فہی ےن دنكےھ “ اگھب رک ےل اجےئ ۔ “ ُاےس ” ںیم اربامیہ ےس وہکں یگ  ”

 ۔ ااکچدےئ
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امہرے وچبں اک ویفرچ رباٹئ ےہ ، اشدی ایبہ اک وکیئ رخہچ ںیہن سب زکؿ وک اگھب رک  ”

ااملس یک ابت رپ بس رکسماےئ“ اج؟  ۔  ےل  ۔ 

 

رمہح ےن داتن اکنےل“ ںیم وکرٹ ریمج اک آڈیئای دفں یگ انمی وک ۔  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن رس الہای“ اہں دعس فےسی وز  فلیك ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اےنپ وچبں یک اشدایں رکفادی وہں وت ذرا ادنر آاجف اچیچ ہہک ریہ ںیہ اھبوز  اک  ”

اہسین ےن ا؟ ہیب ےک رمکے ےس رس اکنال ۔ فہ بس اھٹ ڑھکی وہںیئ“ اسامؿ د ھک ول ۔   

 ۔
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“ وہب ارگ ںیم اہمتری دمسنھ نب اجفں وت ںیہمت وکیئ ارتعاض وت ںیہن وہںو ؟  ”

 ۔ رمکے ںیم دالخ وہےت وہےئ ا؟ فہی ےن وساہیل رظنفں ےس اہسین وک داھکی

 

یتہک ااملری ےس انمؽ ےک فہ سنہ رک “ وکیئ ںیہن ، آپ ےک یہ ےچب ںیہ یب اامں ۔  ”

ےئل یک یئگ اشگنپ ےک زگیب اکنےنل یگل ۔ ھچک یہ دری دعب فہ بس ڈیب رپ ںیھٹیب رہ اےھچ 

ےنگل فاےل وسٹ رپ ڑگھج ریہ ںیھت ہكبج رمکے ےک درفازے رپ ڑھکا ااشتحؾ 

دصےم ےس اںیہن د ھک راہ اھت ۔ اےس اینپ وہےن فایل ویبی اک لبقتسم اینت اسری 

ؿ اترکی رظن آراہ اھتدننفں ےک درایم  !! ۔۔۔ 

 

_________________________:- 
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فہ ڈیب رپ اتکںیب الیھپےئ یھٹیب یھت بج ااسہم وز  اینپ اتکںیب ےل رک اس ےک 

 ۔ رمکے ںیم آای

 

فہ ڈیب رپ ےتھٹیب وہےئ ہہک راہ اھت“ ےھجم اےلیک زپےنھ ںیم زمہ ںیہن آراہ اھت ۔  ”  ۔ 

 

رعفہ ےن آںیھکن “ ں اےٹھک وہرک زپھ  ےتک ںیہ ۔۔ !! افر ےھجم ںیہن اتگل مہ دفون ”

 ۔ امھگںیئ

 

اتکب وھکےتل وہےئ ااسہم ےن دنكےھ ااکچےئ“ وت لک زپھ ںیل  ے ابیق ۔  ”  ۔ 

 

فہ اس “ اید آای ، لک ایعد ےن البای ےہ اےنپ رھگ ، مت ولچ  ے ؟  ہکل اہں مت ولچ  ے ۔  ”

اجبن ےس وجاب دیتی رس الہیئگےک وجاب اک ااظتنر ےئک انب وخد یہ اس یک   ۔ 
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 “ ۔ ںیم فاہں ایک رکفں ںو ؟ ںیم دیبع ےک رھگ الچ اجفں ںو ”

 

رعفہ ےن رس کٹھج رک اہک ۔ “ ایم ےن رکایچ ےس یہ وجات کنیھپ رک امر؟  ےہ ۔  ”

” اس ےس ےلہپ ہک فہ وکیئ وجاب دیتی اپس راھک اس اک وفؿ جب ااھٹ ۔ ارکسنی رپ 

اگمگج راہ اھت ۔ اس ےن ومابلئ ااھٹ رک اکؿ ےس اگلای“ ڈنچرا آرایؿ از اکگنل   ۔ 

 

اس یک ابت رپ دفرسی اجبن “ نیقی رکف ںیم ےن آج یئک ابر الوحال زپاھ اھت ۔  ”

 ۔ آرایؿ رکسمادای اھت

 

 “ !! ۔۔۔ ںیہمت مسب اہلل زپینھ اچےئیہ یھت ”
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رس الہایاس ےن اتفس ےس “ مت ےسیج اطیشونں وک رفؼ رھپ وز  ںیہن زپانھ ۔  ”  ۔ 

 

مہ ڑلایئ دعب ںیم  ںیہ ےس اجری رکںی  ے رگم ےلہپ ہی اتبف ہک ایک ہی نکمم ےہ ہک  ”

رعفہ ےن رس ااھٹ رک اسےنم ےھٹیب “ ںیم وحیلی آفں افر ہی ابت یسک وک ہتپ ہن ےلچ ؟ 

 ۔ ااسہم وک داھکی

 

ز رھک  ےتک ااسہم آرایؿ وپھچ راہ ےہ ہک فہ وحیلی آ؟  اچاتہ ےہ ایک مت اس ابت وک را ”

 “ ؟ وہ

 

ااسہم ےن داتن اکنےل“ ںیم رصػ دادی وک اتبفں ںو ۔  ”  ۔ 

 



Novelnagri 2038 

 ااسہم ہہک راہ ےہ فہ رصػ دادی وک اتبےئ ںو افر ںیم رصػ امہرے رھگ فاولں وک ”

 “ !! ۔۔

 

آرایؿ ےن داتن اچکچکےت وہےئ اہک“ تہب رتہب ! ںیم ںیہن آراہ ۔  ”  ۔ 

 

رعفہ ےن رفاخ دیل اک اظمرہہ ایک “ااھچ آاجف الھب ایک اید رکف  ے ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ مت یسیج ڑچلی وک وکیئ اید ںیہن رکے ںو ”

 

اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑےت وہےئ اہک“ رکےن فاےل رکےت ںیہ مت ایک اجون !  ”  

 ۔
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اےسی ولگ ںیہنج اینپ زدنیگ ایپری ںیہن ےہ اؿ ولوگں ےس ںیم اہیں آرک  ”

 ےل انیل ۔ 

 

ٹ

 

من

 

ی

ے

ن
رعفہ ےک امےھت رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئ“ رضفر ولمں ںو ااپ  ۔ 

 

 “ ؟ سک یک ابت رکرےہ وہ ”

 

 “ ۔ ایعد یک ”

 

ابت ہی ےہ ہک رپفرسیف ذرا رصمفػ وہےت ” رعفہ ےن بل ڑیکسے ۔ “ افہ ۔  ”

ںیہ رہ اریے ریغے ےک ےئل فتق ںیہن وہات اؿ ےک اپس وت رھپ یھبک وکشش رک؟  

س ےن ریغب آرایؿ یک ےنس وفؿ دنب رکدای ۔ ا“ ۔ یف ااحلؽ ےک ےئل اٹاٹ ابےئ ابےئ ۔ 

ومابلئ ڈیب رپ ر ےتھ وہےئ اس ےن رہگی اسسن ےل رک ااسہم وک داھکی وج ایس یک 

 ۔ رطػ وتمہج اھت
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اس “ ولچ ایر زیپا وگنماےت ںیہ زپاھیئ وت وہیت رےہ یگ ، تہب وھبک یگل ےہ ۔  ”

 ۔ ےن اتکب دنب یک

 

ااسہم الھچگن امر رک ڈیب ےس ارتا “ہی یک ؟ ں مت ےن ریمے دؽ یک ابت ۔  ”  ۔ 

 

رعفہ ےن اےس اید دالای“ ےسیپ اہمترے وہےگن ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

فہ دنكےھ ااکچ رک اتہک “ اہں اہمترے ےسیپ ریمے ےسیپ ، ایک رفؼ زپات ےہ ۔  ”

 ۔ رمکے ےس ابرہ یک رطػ اھبںو

 

فہ الچیئ یھت“ ومےٹ ربخدار وج ریمے وسیپں رپ رظن ریھک وت ۔۔۔ !!  ”  ۔ 
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_________________________:- 

 

اےلگ دؿ فـ حبص ابرہ  ےج فاہں چنہپ یئگ یھت ، ااسہم اےس اہیں وھچڑ رک اےنپ دفتس 

ےک رھگ الچ ایگ اھت ۔ فـ لمحم ےس دنچ ابںیت رکےن ےک دعب اتکںیب ےل رک اس ےک 

 ۔ رمکے ںیم آیئ یھت

 

رس اکنال اس ےن درفازے رپ دکتس دے رک ذرا اس اانپ“ رپفرسیف ۔۔ !  ”  ۔ 

 

فـ پیل اٹپ وگد ںیم رھک رک ڈیب رکاؤؿ یک تشپ ےس کیٹ اگلےئ اھٹیب “ آاجؤ ۔  ”

 ۔ اھت ۔ فـ اتکںیب اہھت ںیم ےئل ادنر آیئ
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فـ پیل اٹپ اسڈیئ رپ راتھک وپھچ راہ اھت“ ایتری وہیئ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن ڈیب رپ ھٹیب رک “ ینتج وہیتكس یھت ںیم ےن رکیل ، اب ابیق آپ د ھک ںیل ۔  ”

اتکںیب اس ےک آ ے رساکںیئ ۔ فـ رس الہات اتکب وھکؽ رک دےنھکی اگل ۔ رہ فـ اٹکپ وج 

اےس ھجمس ںیہن آای اھت اس ےن فاہں ےس اکذغ رمفڑ دای اھت ، ایعد ےن اتکب وک اٹل 

تک یک فہج ےس اتکب اخیص ومیٹ دےنھک یگل یھتٹلپ رک داھکی ۔ اس یک اس رح  ۔ 

 

فـ داںیئ اربف ااھٹےئ وپھچ راہ اھت ۔ رعفـ ےن تلجخ “ مت ےن ھچک زپاھ ےہ رعفـ ؟  ”

ےس اکؿ یک ول اجھکیئ ۔ انعیب رگن ےک ڑپکفں ںیم وبلمس د دفہٹپ اشےن رپ اکٹےئ 

وصعمؾ یگل یھت ابولں اک وجڑا انبےئ اکؿ اجھکےت وہےئ فـ اےس ومعمؽ ےس ٹہ رک  

 ۔
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فـ اکلہ اس رکسمادای“ اب اےسی ذماؼ وت ہن انبںیئ ؟ ں ۔۔  ”  ۔ 

 

ولچ رھپ رشفع رکےت ںیہ ، اسڑےھ ابرہ جب رےہ ںیہ ، اشؾ اپچن  ےج کت لمکم رک؟   ”

رعفـ ےن آںیھکن الیھپےئ اےس داھکی“ ےہ بس ۔   ۔ 

 

زپوھں یگ وھتڑی دری آراؾ اؿ ںیم ےس دف ےٹنھگ اکنںیل ، ںیم اھک؟  اھکؤں یگ ، امنز  ”

اس ےن ںیکلپ اکپھجےت وہےئ ایعد وک داھکی“ رکفں یگ ۔   ۔ 

 

فـ داںیئ اربف ااھٹےئ اےس د ھک راہ اھت“ آراؾ ؟  ”  ۔ 

 

فـ اس ےک وپےنھچ رپ یفن ںیم رس الہایگ ۔ رعفـ ےن رہگی اسسن یل رھپ “ ںیہن ؟  ”

 ۔ اتکب رپ یکھج
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ں  ے” ازے ےس رس اکنال ۔ لمحم ےن رمکے ےک درف“ آیب ، آیپ ۔  ”
 
ن

ے

 ٹ
ی ن

اچےئ   

 “ ؟

 

لمحم ےن ریحت ےس اتکب رپ یکھج رعفـ وک داھکی“ ںیم ںیہن یتیپ ۔  ”  ۔ 

 

فـ ونہز اتکب رپ یکھج یفن ںیم رس الہیئگ“ اکیف ؟  ”  ۔ 

 

لمحم رس الہیت ابرہ لکن یئگ ۔ اکی رطػ اس اک آیب “ ریمے ےئل ےل آف لمحم ۔  ”

ی رطػ رعفـ وج دفونں یہ ںیہن یتیپ یھت ۔ اس ےن اچےئ افر اکیف اک اعدی دفرس

 ۔۔ رھجرھجی یل
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اےلگ دنچ ےٹنھگ اےس زپاھےن ےک دعب بج اشؾ اپچن  ےج اس ےن اتکب دنب رکےک 

 ۔ رہگی اسسن ینیل اچیہ یھت وت رعفـ یک آفاز اکونں ںیم زپی

 

ایعد ےن دصےم ےس اےس داھکی “ آپ یک وچیھت ویبی زفسک ےہ رپفرسیف ۔ !!  ”

فـ زمدی اکی آنشپ وز  متخ رکیکچ یھت ۔ فـ دنچ ےحمل اتکںیب یتٹیمس رعفـ وک داتھکی اھت ۔ 

 ۔ رھپ ڈیب ےس اھٹ ڑھکا وہا

 

 “ ۔ ہی  ٹیم رک ایتر وہاجف آج ںیہمت یسک ےس ولما؟  ےہ ”

 

اس ےن امےھت رپ لب ڈاےل اےس داھکی“ سک ےس ؟  ”  ۔ 
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رطػ ڑبھ ایگ اھت ۔ فـ ڈرگنسی رفؾ  فـ ڈرگنسی رفؾ یک“ وکیئ وساؽ ںیہن احمن ۔ !  ”

ےک دنب درفازے وک دیتھکی ریہ رھپ رہگی اسسن ےل رک ومابلئ ااھٹای وت اسےنم یہ 

 ۔ ااسہم اک اغیپؾ اگمگج راہ اھت

 

اس ےن اغیپؾ زپھ رک ہنم ےک زافےی اگبڑے“ زدنہ وہ ؟  ”  ۔ 

 

اغیپؾ “ فایل ۔ وخش یمہف ںیم تم روہ ، اینت دلجی ںیہمت ریمی ربایین ںیہن ےنلم  ”

 ۔ جیھب رک فـ رہگی اسسن  یتی ڈیب رکافؿ رپ رس اکٹیت کھت رک آںیھکن ومدن یئگ یھت

 

_________________________:- 

 



Novelnagri 2047 

فـ بس اصحل افر ااشتحؾ ےک اسھت امؽ آیئ وہیئ ںیھت ، اصحل اںیہن ااشتحؾ ےک 

زگرےت ےحمل وحاےل رک ےک وخد اھکےن ےنیپ ےک ےئل الچ ایگ اھت افر ااشتحؾ اب رہ 

 ۔ ےک اسھت اشگنپ زگیب ےک وبھج ےلت داتب اجراہ اھت

 

اس ےن پت رک وپاھچ اھت“ مت ولگ ےھجم یلق رپ انب رک الےئ وہ اہیں ؟  ”  ۔ 

 

ااسہم وہات وت اہمتری دمد رکفاات رگم فـ ںیہن ےہ وت مہ ایک رکںی ، مت پچ رک ےک  ”

ونرانیعل ےن دنكےھ ااکچ رک اہک“ ےتلچ روہ ۔   ۔ 

 

“ فےسی وز  ںیہمت اب اعدت ڈاؽ ینیل اچےئہ اشدی ےک دعب یہی رک؟  ےہ ۔  ”

 ۔ رمہح ےن رکسما رک اےس داھکی
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ااشتحؾ ےن آںیھکن امھگںیئ“ وہ ۔ !  Uncountable فـ اکی ےہ مت ولگ ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن اےس “ اوز  مہ آدیھ وفج االسؾ آابد وھچڑ آےئ ںیہ ااشتحؾ اھبیئ ۔  ”

 ۔ اید دالای

 

ااشتحؾ ےن رس “ اہمترے وشرہفں وک وز  وکسؿ اچےئہ اھت یھبت ںیہن آےئ ۔  ”

 ۔ کٹھج رک اہک

 

آپ وک وز  بج وکسؿ یک بلط وہ بت انمؽ اھبوز  وک االسؾ آابد جیھب  ےتک ںیہ ۔  ”

ا؟ فہی ےن امیظعت رس اکھجای“   ۔ 
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یہ ااھچ اب ولچ دلجی ، اوز  اےنت اسرے اکؾ رےتہ ںیہ ےھجم وھبک وز  گل ر ”

ااملس ےک ےنہک رپ ااشتحؾ ےن دصےم ےس اےس داھکی“ ےہ ۔   ۔ 

 

 “ ۔ ھجم رپ ںیہن وت ریمی بیج رپ یہ رمح رکف ”

 

اہسین ےن وز  اانپ ہصح “ ونہبں رپ رخچ رکےن ںیم وجنکیس ںیہن داھکین اچےئہ ۔ !  ”

افر فےسی وز  دںیھکی رعفـ ےک ےئل وز  مہ وھتڑی یس اشگنپ وت رکںی  ے ” ڈاال ۔ 

 “ ۔ ؟ ں آپ یک رطػ ےس ہفحت اس ےک ےئل

 

 آایگ ۔  ”
 
ج

من س

ونرانیعل ےن ومابلئ یک رفنش “ ہی ول اطیشؿ اک ؟ ؾ ایل اطیشؿ اک 

 ۔ ارکسنی رپ اگمگجےت رعفـ ےک اغیپؾ وک د ھک رک اہک
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ااملس ےک وپےنھچ رپ ونرانیعل اغیپؾ زپےنھ یگل“ ایک ہہک ریہ ےہ ؟  ”  ۔ 

 

اک اھک؟  مضہ ہن وہ ، مت ولوگں ےک وٹیپں ںیم رمفڑ  ذولیلں اہلل رکے ںیہمت آج ”

اںیھٹ ، اشدی ےک دؿ ابرش وہاجےئ ، اہمتری کیم اپ ٹک مگ وہاجےئ ، ڑپکے 

ونرانیعل “ ارتسی رکےت وہےئ لج اجںیئ ارگ وج مت ولگ ےھجم وھبےل وز  وت ۔۔ !! 

 ۔ ےن رھجرھجی یل یھت

 

س ڑبڑبایئاامل“ اس یک زابؿ زایدہ یبمل وہیت اجریہ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

اہں وت ااشتحؾ اھبیئ رعفـ یک کین داعفں ےس ےنچب اک فادح رطہقی یہی ےہ ہک مہ  ”

ا؟ فہی “ اس ےک ےئل وز  اشگنپ رکںی فرہن ابرش وت آپ یہ یک اشدی ںیم وہیگ ۔ 
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ےن داتن اکنےل ۔ ااشتحؾ ہنم وسبر رک رہ ایگ ۔ فـ بس اب ونرانیعل یک رسربایہ 

ؾ وز  رمے رمے مدؾ ااھٹات اؿ ےک ےھچیپ الچ ایگںیم آ ے ڑبھ ںیئگ ۔ ااشتح  ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

فـ رگدؿ رتیھچ رک ےک “ اعدی آپ ےھجم اتبںیئ  ے ہک مہ اہکں اجرےہ ںیہ ؟  ”

 ۔ وتہج ےس ڈراویئگن رکےت ایعد وک دےتھکی وہےئ وپھچ ریہ یھت

 

سیپ رک رہ یئگ ومڑ اکےتٹ وہےئ وجاب دای ایگ ۔ فـ داتن“ ںیہن ۔  ”  ۔ 

 

فـ اب وکشمک اگنوہں ےس “ دنلؿ فایل ویبویں ےس ولماےن ےل اجرےہ ںیہ ؟  ”

 ۔ اےس دےتھکی وہےئ وپھچ ریہ یھت
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ںیہمت فایعق اتگل ےہ ںیم اؿ ےس ولماےن ےک ےئل ںیہمت اےسی ےل اجؤں ںو انب  ”

فـ داںیئ اربف ااھٹےئ وپھچ راہ اھت“ یسک اایتحیط دتاریب ےک ؟   ۔ 

 

فـ ریک ۔ اس ےک اترثات دےھکی وج اامہنک ےس “  ںیہک آپ ۔۔۔۔ رھپ ”

اس ےک “ اسرہ ےک اپس ےل رک اجرےہ ںیہ ؟ ” ڈراویئگن رکراہ اھت رھپ وگای وہیئ ۔ 

 ۔ وساؽ رپ ایعد ےک امےھت رپ لب زپے

 

فـ مک یمہف ےس اےس داتھکی وپھچ راہ اھت“ اس ےک اپس ویکں ےل رک اجؤں ںو ؟  ”  ۔ 
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“ ےک رھگ رہتش ےنیل ۔۔۔۔۔۔ اجرےہ ۔۔۔۔ وہں مہ ۔۔۔ آپ اک ۔ اشدی اس  ”

 اس ےن رک رک ابت لمکم یک ۔ ایعد ےن ریحت ےس آںیھکن الیھپےئ اےس داھکی

 ۔

 

 “ ؟ مت اانت افؽ وفؽ ےسیک وسچ  یتی وہ ”

 

اس “ آپ وز  وت اتب ںیہن رےہ ۔۔۔۔ اانت وھتڑا اس کش وت وہات ےہ ؟ ں اب ۔  ”

اگبڑےت وہےئ رس کٹھج رک اہکےن ہنم ےک زافےی   ۔ 

 

اس ےن “ ہی اہمترا اانت وھتڑا اس کش ےہ رعفـ ؟ اوٹسڈٹن ےہ ایر فـ ریمی ۔  ”

 ۔ ںوڑی اپرک رکےت وہےئ اےس وھگری ےس ونازا
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 ںیم وز  وت وہں ، رگم رچیٹ ےک اسھت اسھت آپ ریمے وشرہ وز  ںیہ وت ارگ فـ ”

 “ ۔۔۔۔۔

 

ت اکےتٹ وہےئ فـ ںوڑی رفک رک اس یک ٹیس ٹلی اس یک اب“ ارتف مت وفرا ارتف ۔  ”

 ۔ وھکےنل اگل

 

ہنم انب رک یتہک فـ ںوڑی ےس “ افےک افےک ںیہن یتہک اب ںیم ھچک ارت ریہ وہں ۔  ”

ارتی ۔ وھگؾ رک اکی رظن اردرگد دفڑایئ ۔ ہی وکیئ احؽ یہ ںیم ینب وساسیٹئ یھت ، 

 وپدے رغض رہ زیچ اصػ رھتسی ڑسںیک ، افےچن ٹیلف ، ڑسک ےک انکرے ےگل

 ۔ نیکست شخب یھت ۔ ایعد اب ںوڑی الک رکات اس ےک اپس آڑھکا وہا
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فـ ےلین رگن ےک ابعےئ ںیم وبلمس یھت ، ایسـ ااکسرػ ےس اقنب ےئک ؟ ک رپ ہمشچ 

اکٹےئ فـ اردرگد دےنھکی ںیم رصمفػ یھت ۔ ریغارادی وطر رپ ایعد ےن وز  ایسـ 

رشٹ ےنہپ وہیئ یھت رگن یک زنیج رپ ےلین رگن یک کیچ یک  ۔ 

 

آسپ یک ابت ےہ اب ےھجم فایعق ےنگل اگل ےہ ہک آپ ےھجم اینپ یسک ہیفخ ویبی ےس  ”

اس ےک وصعمتیم ےس ںیکلپ اکپھج رک رازداراہن ادناز ںیم “ ولماےن الےئ ںیہ ۔ 

 ۔ ےنہک رپ فـ اےس د ھک رک رہ ایگ

 

 بل ڑبڑباای اھت ۔ رعفـ فـ آ ے ڑباتھ وہا زری“ آیدنی اصبح یک یھجلس وہیئ وہب ۔  ”

اس ےک رمہاہ مدؾ ااھٹیت اب وکیئ این وشہش وسےنچ ںیم رصمفػ یھت ۔ ااپرٹنمٹ 

 ۔ ےک اپس چنہپ رک اس ےن بیج ےس اچیب اکنیل
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 ںیم دبؽ راہ ےہ افر فہج  ”

 
 

 

 

اعدی چس ںیم ریما وکیئ وصقر ںیہن ےہ رگم ریما کش ي

رگد اکاجزئہ  یتی دیمیھ آفاز ںیم ہہک فـ آںیھکن امھگ رک ارد“ آپ یک رحںیتک ںیہ ۔ 

 ۔ ریہ یھت ۔ ایعد ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس داھکی

 

 “ ؟ ایک ہی نکمم ےہ ہک مت اےنپ ہی وکشک ف ابہشت  ںیہ ابرہ رھک رک ادنر ولچ ”

 

ایک ہی نکمم ےہ آپ ےھجم نیقی دال ںیکس ہک اسرہ رصػ آپ یک اوٹسڈٹن ےہ  ”

ےس ںیکلپ اکپھجےت وہےئ اس ےن رتیک ہب رتیک وصعمتیم “ ےسیج ابیق بس ںیہ ۔ 

وساؽ اک وجاب دےنی ےک اجبےئ وساؽ ایک ۔ فـ سب اےس د ھک رک رہ ایگ ۔ رہگی 

اسسن ےتیل وہےئ اس ےن درفازـ وھکال رھپ ادنر یک رطػ ڑباھ ۔ رعفـ اس ےک ےھچیپ 

 ۔ ادنر دالخ وہیئ

 



Novelnagri 2057 

س ےک اپس آایابعد رکسماےت وہےئ ا“ ےھجم اگل آج آپ ںیہن آںیئ  ے ۔  ”  ۔ 

 

فـ اس ےک ابؽ ریھکبےت وہےئ وپھچ راہ اھت ۔ اس ےک ربارب ںیم ڑھکی “ ےسیک وہ ؟  ”

 !! ۔۔۔۔۔ رعفـ وصعمتیم ےس اےس دےتھکی وہےئ وسچ ریہ یھت ایعد اک اٹیب اانت ڑبا

 

رعفـ ےن آںیھکن الیھپےئ اےس داھکی“ رعفـ ہی اعیب ےہ ، ریما اھبیئ ۔  ”  ۔ 

 

اھبوز االسلؾ مکیلع  ”  “ ۔ 

 

فـ اینپ ریحت وک اپھچیت ابعد ےک ںوؽ ےتچنیھک وہےئ وپھچ “ فمکیلع االسلؾ ، ےسیک وہ ؟  ”

 ۔ ریہ یھت
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ایعد یک رظن نچک ےس یتلکن اہقین رپ یکٹ“ ںیم کیھٹ ابلکل ۔  ”  ۔ 

 

اس ےک مہبم اس رکسما رک ےنہک رپ “ ا؟  آپ یک دفرسی یٹیب وک وز  ےل آای ںیم ۔  ”

رعفـ رپ یکٹ یھت وج ایعد یک ابت نس رک اہقین وک یہ د ھک ریہ یھت اہقین یک رظن  ۔ 

 

فـ دفونں اک اعترػ رکفاات اب دفونں یک رطػ “ رعفـ ہی ا؟  ںیہ ، ا؟  ہی رعفـ ۔  ”

ےس یسک شیپ مدیم ےک ااظتنر ںیم اھت ۔ رعفـ یکٹکٹ ابدنےھ اہقین وک د ھک ریہ یھت وج 

اک رد  لم ایک وہ؟  اچےئہ اےس ےنھجمس ںیم  ارطضاب یک تیفیك ںیم ڑھکی ںیھت ۔ اس

 ۔۔ فتق اگل اھت

بج دامغ ےن اےس شیپ مدیم اک ااشرہ دای وت فـ اکی ےحمل ےک ےئل ریک رھپ آ ے ڑبھ 

رک رکسماےت وہےئ اہقین اک داایں اہھت اھتؾ رک دیقعت ےس اےنپ وبلں ےس اگل رک 
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 رپ اہجں اہقین وک آوھکنں ےس اگلای رھپ اؿ ےک ےلگ گل یئگ یھت ۔ اس ےک رد لم

 ۔ وخیش یلم یھت فںیہ ابعد ےک اسھت ڑھکا ایعد وز  رسمفر وہا اھت

 

وھتڑی دری ےلہپ فاےل ریمے رد لم رپ ذعمرت ، ایعد ےن ےھجم ااچکن اتبای ںیم  ”

اس ےن ذعمرت وخاہ ےجہل ںیم اہک“ اشڈک وہیئگ یھت ۔   ۔ 

 

اتبےت وت یہس ںیم ایتری رک  یتی ےھجم وز  اوز  ہتپ الچ اہمترے آےن اک ، اعدی  ”

آرخ ںیم فـ ایعد ےس اخمبط وہںیئ ۔ رعفـ ےن اؿ ےک اعدی ےنہک رپ “ وھتڑی ۔ 

 ریحت ےس ےلہپ اںیہن رھپ ایعد وک داھکی وج اس یک ریحت وک داتھکی رکسماٹہ داب راہ اھت

 ۔
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“ ایک ایتری رکین یھت آپ ےن ؟ اب رعفـ ےک اسھت رکںیل ہلئسم وھتڑی ےہ ۔  ”

ـ دنكےھ ااکچات وصےف رپ اھٹیبف  ۔ 

 

وھٹیب تم اوھٹ وفرا ، ریمی یٹیب یلہپ ابر آیئ ےہ نچک ںیم اجؤ مت ، ںیم رعفـ ےک  ”

اہقین ےک ےنہک رپ فـ وج ومابلئ رپ رصمفػ وہےن اک وسچ راہ اھت “ اسھت وھٹیبں یگ ۔ 

 ۔ ہنم وسبر رک اںیہن دےنھکی اگل

 

 اسھت یہ اھت اب وھتڑی دری ےنھٹیب دںی ا؟  فلکت تم رکںی ، حبص ےس رتحمہم ےک ”

 “ ۔ ؟ ں

 

فـ رعفـ وک اسھت ےئل وصےف رپ ںیھٹیب ۔ “ ویکں ہن رکفں فلکت ؟ اوھٹ اشابش ۔  ”

ـ ہنم وسبرات ڑھکا وہا  ۔ ف
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 “ ؟ ایک ںیل یگ آپ احمن ”

 

ـ وج رمیض ےل آںیئ ۔  ” ایعد ےن “ اچےئ وز  ںیہن اکیف وز  ںیہن ، اس ےک العف

ےس ونازا رھپ ابعد وک داھکیاےس وھگری   ۔ 

 

 “ ۔ آ؟  ذرا ریمے اسھت نچک ںیم ”

 

ابعد ےن داتن اکنےل ۔ رعفـ ےن “ آیب ںیم اھبوز  ےک اسھت ھٹیب راہ وہں ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ دابےئ اےس داھکی وج اب ربے ربے ہنم انبات نچک یک رطػ اجراہ اھت

 ، اشؾ رہگی وہریہ رسیئم ابدؽ اب وپرے آامسؿ وک اینپ ٹیپل ںیم ےل رےہ ےھت

 ۔ یھت
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_________________________:- 

 

فـ اھک؟  اھکےن ےک دعب وہقـ انبےن ےک ےئل نچک ںیم اھت ، اہقین ےک ےنہک رپ اھک؟  وز  

اس ےن یہ انبای اھت ۔ اس ےن دمد ےک ےئل اانھٹ اچاہ وت اہقین ےن اےس فاسپ اھٹبایل ۔ 

 رپ اگل اھت وت فـ اھٹ رک نچک ںیم آیئ ۔ اب بج اہقین رمکے ںیم ںیھت افر ابعد ومابلئ

نچک یک احتل اس یک وتعق ےک ابلکل اٹل یھت ، رہ زیچ اینپ ہگج رپ یھت ، ربنت دوھ 

دےئ ےئگ ےھت ۔ اب فـ دےلھ وہےئ ربونتں وک کشخ رکات ٹنبیک ںیم رھک راہ اھت ۔ 

فـ ریحت ےس اےس دیتھکی آ ے ڑبیھ یھت ہكبج فـ وہقے ےک ےئل پک اہھت ںیم 

ا  دفونں یک زفر دار ارک وہیئ یھت ۔ فـ رکاـ رک ےھچیپ یٹہ یھت

 

 ٹ
 ح
ی

 

ن

 

ی

 ۔ ےئل اٹلپ اھت ، افر 

 

فـ اےنپ رس رپ اہھت ریتھک الملتیئ یھت“ اعدی ولےہ ےک وہ ایک ؟  ”  ۔ 
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اس ےن اکؿ یک ول اجھکیئ“ ےھجم ایک ہتپ مت اہیں وہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا“ ںیم وت دمد رکفاےن آیئ یھت ۔  ”  ۔ 

 

فـ آںیھکن امھگات اب وہقـ وپکں ںیم ا ےنٹ اگل“ تہب دلجی اید آایگ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن افصیئ شیپ یک“ ںیم آاجیت رگم ا؟  ےن عنم رکدای اھت ۔  ”  ۔ 

 

 ؛ مت ےن فـ وقؽ انس ےہ ”

Your First impression is Your last impression . 
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فـ رکسما رک اتہک اٹلپ “  ایگ ےہ رعفـ ۔۔ ! اہمترا ا؟  ےک اہھت اک وبہس انیل اہمترا اقمؾ ڑباھ

اھت ۔ اہھت ںیم رٹے یھت ، سج ںیم د رگن ےک پک رےھک ےھت ۔ اس ےن آ ے 

 ۔ ڑبھ رک رٹے اےس ۔ اایئ

 

اس ےک ںوؽ رپ یکٹچ رھبات فـ ابرہ لکن ایگ ، فـ اس یک رحتک رپ “ ہی ےل آ؟  ۔  ”

 ابرہ یک رطػ ڑبیھ ۔ بج فـ استک ڑھکی دویار وک وھگریت ریہ رھپ رھجرھجی  یتی

الفجن ںیم آیئ وت فـ ابعد ےک ربارب ںیم وصےف رپ اھٹیب اھت ۔ فـ وز  رٹے زیم رپ رھک رک 

 ۔ دفرسے وصےف رپ ھٹیب یئگ یھت

وہقہ ےنیپ ےک رقتةی آدےھ ےٹنھگ دعب ایعد ےن رھگ اجےن یک ابت یک یھت ۔ فـ رس وک 

ےنیل رمکے ںیم یلچ یئگ یھتشبنج دے رک اہقین ےس ااجزت ےل ےک ابعای   ۔ 

 

 “ ۔ وھتڑی دری زمدی رک اجےت ”
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اہقین اکلہ اس “ ا؟  حبص رعفـ اک رپیپ ےہ افر آپ یک وہب وک دنین تہب آیت ےہ ۔  ”

رکسمادںی ۔ فـ بج اقنب اگلےت وہےئ ابرہ یلکن یھت وت ایعد ابعد ےک ابولں وک 

 ۔ ریھکبات اس ےس ابت رکراہ اھت

 

ےک وپےنھچ رپ رس الہیئگ رھپ اہقین یک رطػ وتمہج وہیئفـ اس “ ںیلچ ؟  ”  ۔ 

 

ےھجم بج ایعد ےن مت دفونں ےک اکنح اک اتبای اھت وت تہب وخیش وہیئ یھت ےھجم ۔ ںیم  ”

رشتک ںیہن رکیکس اس اک ےھجم اوسفس ےہ ۔۔۔ ہی ریمی رطػ ےس مت دفونں ےک 

سج ںیم اچدنی ےک  اوہنں ےن اکی یلمخم ڈہیب وھکیل یھت“ ےئل وھچاٹ اس ہفحت ۔ 

م اوگنایھٹں ریھک ںیھت ۔ اکی اسدی یس وج رمداہن یھت ہكبج 
 

ی

 

ٹ ن

 

ن

رگن یک دف الپ

دفرسی رپ د رگن ےک وھچےٹ ےس ےنیگن ےگل ےھت ۔ وخوصبرت افر سیفن یس فـ 
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 اوگنایھٹں اہقین یک تعیبط افر زماج ےک اطمقب ںیھت ، اسدی رگم دؽ وک اھبےن فایل

 ! ۔۔

 ںیم ایعد وک داھکی وج یکلہ یس رکسماٹہ وبلں رپ اجسےئ اس ےن ارطضاب یک تیفیك

 ۔ اےس یہ د ھک راہ اھت

 

ابعد ےن “ ا؟  اھبوز  ویفنكز وہریہ ںیہ آپ آیب وک دے دںی فـ انہپ دںی  ے ۔  ”

ایعد یک افٹ ےس ےس اکنال ۔ رعفـ ےن ےباایتخر یفن ںیم رس الہای ، اہقین ےن 

یئرکسماےت وہےئ اوگنیھٹ ایعد وک امھت  ۔ 

 

امہرے اہیں وت ہی رمس وز  وہیت ےہ اکنح ےک دعب داہل دنہل اکی دفرسے وک  ”

فـ سب رکسمادای ۔ اب اںیہن ایک اتبات “ اوگنیھٹ انہپےت ںیہ ، مت ےن ںیہن یک اعدی ؟ 

 !! ۔۔ فـ اکنح ےک دعب وفرا فاہں ےس اھبگ ڑھکا وہا اھت
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فـ “ رے اک فہمیل ااکٹ وہا ےہ ۔ اہدی ےن اہک اھت فےمیل ںیم رکںی  ے ، رگم ےباچ ”

رعفـ وک رسکیل رکےن ےک ےئل اہقین ےس ابت رکےت وہےئ اس اک ابایں اہھت اھتےم 

 ۔ اتشگن اامتن ںیم اوگنیھٹ انہپ راہ اھت

م رگن اس یک رطػ ڑباھیئ ۔ اس ےن 
 

ی

 

ن ٹ 

 

ن

اب ابری رعفـ یک یھت ، اہقین ےن الپ

 ۔ ےباچریگ ےس ایعد وک داھکی

 

اس ےن اوگنیھٹ اہقین ےک اہھت ےس ےل رک وخد یہ “ ںیہن وہراہ ۔ ا؟  ںیم ویفنكز  ”

 ۔ نہپ یل ۔ رعفـ ےن وکسؿ یک اسسن اخرج یک

 

ابعد ےن آںیھکن امھگںیئ“ اخاص وبرگن لپك ےہ آپ دفونں اک ۔  ”  ۔ 
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ابعد ےن وجااب داتن اکنےل“ ریمے ےصح اک لغش مت اگل انیل ۔  ”  ۔ 

ےچنیھک رھپ اسڈیئ رپ ڑھکی وہیئ ۔ ایعد ےن کھج رک  فـ اہقین ےس ےلگ یلم ، ابعد ےک ںوؽ

اہقین ےس اشیپین رپ وبہس ایل ، ابعد یک ؟ ک وک اکلہ اس دابای رھپ اےس اسھت ےئل ابرہ یک 

 رطػ ڑباھ ۔ اہقین افر ابعد اؿ ےک ںوڑی ںیم ےنھٹیب کت درفازے ںیم ڑھکے رےہ

 ۔

ڑی ڑسک رپ دفڑےن یگل وت فـ ڈراویئگن ٹیس رپ اھٹیب ، ںوڑی ااٹسرٹ یک افر بج ںو

رعفـ ےن رہگی اسسن ےتیل وہےئ ٹیس یک تشپ رپ رس اکٹ دای ۔ ںوؽ اوز  کت ےتپت 

 ۔۔ وسحمس وہرےہ ےھت ۔ فـ اکی رظن اس رپ ڈاؽ رک رکسمادای اھت

 

_________________________:- 
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ںوڑی ںیم اھچیئ اخومیش وک ایس “ آپ ےن ا؟  ےک ابرے ںیم یھبک اتبای ںیہن ۔  ”

فـ آپ ےس بک ںیلم ؟ اہیں ےسیک آںیئ افر اعیب ؟ اباب اجےتن ںیہ افر ” ےن وتڑا اھت ۔ 

لمحم ؟ افر آپ ےن اہک اھت آپ وک اعدی ؟ ؾ ںیہن دنسپ ہكبج ا؟  آپ وک اعدی ہہک ریہ 

 ۔ ںیھت ، ویکں ؟ اس ےن اکی اسھت یئک وساؽ ےئک

 

اہمترے وساولں اک وجاب دےنی ےک ےئل فتق اچےئہ رعفـ افر اوز  رات وز   ”

فـ اخومیش ےس اےس دیتھکی ریہ ۔ فـ ڈراویئگن رکےت “ وہیئگ ےہ ، رھپ یھبک ۔ 

 ۔ وہےئ اس یک رظنںی وخد رپ وسحمس رکات راہ افر ھچک دری دعب وپھچ اھٹیب

 

 “ ؟ ایک د ھک ریہ وہ ”
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ایعد ےن ونھبںی ایٹھک ےئک “ ومنےن ےتگل وہ ۔ مت ۔۔۔۔۔ مت رکسماےت وہےئ  ”

یچس ۔۔۔ ںیم ےن تہب مک ںیہمت رکسماےت داھکی ےہ افر اب بج ” اےس داھکی ۔ 

فـ اس یک ابت رپ وز  “ مت لقتسم رکسمارےہ ےھت وت ومنےن گل رےہ ےھت ۔ 

اب رہ وکیئ رایؿ ” رکسمادای ۔ رعفـ ےن رک رک اےس داھکی رھپ رشارات وگای وہیئ ۔ 

 “ !! ۔۔  وھتڑی وہات ےہ سج یک رکسماٹہ زخاں ںیم اہبر یک امدنن وہیفطصم

 

فـ ومڑ اکےتٹ وہےئ وپھچ راہ اھت“ ہی انجب وکؿ ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

ایعد ےن “ اکش ںیم اس ےس لم اپؤں ۔ ” فہ لھک رک رکسمایئ ۔ “ ریما رکش ۔  ”

ا ۔ اس یک اکی رظن اس رپ ڈایل رھپ ےشیش ےک اپر رظن آیت ڑسک یک رطػ وتمہج وہ

 ۔ رطػ ےس وکیئ اخص رد لم ہن ےنلم رپ رعفـ ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس داھکی

ی لیف ںیہن وہریہ ”

ٹ لس  
چ

 “ ؟ ںیہمت فـ یملف ریہف یک رطح 
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 “ ؟ ںیہن ، ویکں ”

 

فـ ریحت ےس وپھچ “ بلطم ںیہمت ریمے رکش ےس وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ ؟  ”

 ۔ ریہ یھت

 

اس ےک دنكےھ ااکچ رک ےنہک “ اہجزنبی رپ رکش ےہ ۔ ںیہن ویکہکن ےھجم وخد الم  ”

 ۔ رپ رعفـ ےن دصےم ےس اےس داھکی

 

 “ !! ۔۔ فـ ویبی ےہ رایؿ یک ”
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فـ اس ےک ذماؼ وک ھجمس یکچ یھت یھبت وکسؿ ےس ھٹیب “ ںیم وشرہ وہں اہمترا ۔۔ !  ”

 !! ۔ یئگ ۔ ایعد آیدنی وک یسک رپ رکش ںیہن وہاتکس اھت

 

 “ ؟ مت لج رےہ وہ ”

 

فـ ںوڑی وحیلی ےک “ وج ریما ےہ فـ ریما ےہ ، ےنلج اک وکیئ وجاز ںیہن ےہ احمن ۔ !  ”

 ۔ ٹیگ رپ رفےتک وہےئ ہہک راہ اھت

 

فـ اینپ ٹیس ٹلی وھکؽ رک ںوڑی ےس “ دؽ وک الہبےن وک اغبل ایخؽ ااھچ ےہ ۔  ”

س ارتی ۔ ںوڑی ےک ارئی ڈنکرنشی اموحؽ ےس لکن رک اےس اب وھتڑی یس رگیم وسحم

 ۔ وہیئ یھت

 ۔ ایعد ںوڑی ےس ارت رک اس ےک اپس آراہ اھت
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 “ ؟ ادنر ںیلچ  ے ”

 

رعفـ ےن رس الہدای“ ںیہن ، سب رھگ اجؤں ںو اب ۔  ”  ۔ 

 

آج ےک ےئل رکشہی رعفـ ! ریمے رھگ فاولں وک اےنپ رھگ فاےل ےنھجمس ےک ےئل افر  ”

فـ رکسمادی“ اںیہن تبحم دےنی ےک ےئل ۔   ۔ 

 

ےھجم آپ ےن یہ اھکسیئ یھت بج آپ ےن ریمے رھگ فاولں وک اےنپ رھگ ہی ابت  ”

فـ رکسمادای“ فاےل ام؟  اھت ۔   ۔ 

رعفـ یک رظن اس ےک رس ےک افرپ ڑھکے اچدن رپ یکٹ ، ایسـ آامسؿ رپ رسہی یک امدنن 

اتکمچ اچدن ۔  اگنہ اچدن ےس یتلسھپ وہیئ فاسپ اس رپ یکٹ ۔ فـ رکسما راہ اھت اکلہ اس ۔ اس 
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 دنکونکں ےک ڑبےتھ وشر ےن وگایہ دی یھت ہک ۔۔ فـ رکسماےت وہےئ دشکل یک

 ! ۔ اتگل اھت ۔ اس یک رکسماٹہ رپششک یھت

فـ یکٹکٹ ابدنےھ اےس دیتھکی ریہ ، فـ اس یک وحمتی وک داتھکی آ ے ڑباھ ، درایمؿ 

 ۔ ںیم افےلص وک اٹھگای رھپ اس ےک اکؿ ےک اپس اکھج

 

اٹہ ےک اا زلگ افر ڈاکیرل نش ھکل رک آےن اک زفسک ےک رپیپ ںیم ریمی رکسم ”

اس ےن وچکن رک اگنوہں اک رخ ریھپا اھت ۔ فـ سنہ دای اھت“ ارادـ ےہ ایک ؟   ۔ 

 

اس ےن رس وک شبنج دی ، اےس دخا احظف اہک رھپ “ ادنر اجؤ اب ، رھپ ںیلم  ے ۔  ”

ےس اجات د ھک ٹلپ یئگ ۔ فـ زنیج یک ةیجں ںیم اہھت ڈاےل مہبم اس رکسماےت وہےئ ا

 ۔۔۔ راہ اھت
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اچدن یک رفینش دممھ زپ ریہ یھت ، وکیئ افر اتسرا اچدن یک رفینش رپ تقبس ےل راہ اھت ۔ 

اک وٹاتٹ اترا وہ ےسیج وج اےنپ وٹےنٹ ےک  لم ےک دفراؿ اکی ےحمل ےک ےئل 

 ! ۔۔۔ اسرے اہجؿ وک رفنش رکاجےئ

 

 ، اس رہش ںیم ےنتک رہچے ےھت

 ۔ ھچک اید ںیہن بس وھبؽ ےئگ

 ، اک صخش اتکوبں اسیج اھت

 ۔ فـ صخش زابین اید وہا

 

_________________________:- 
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رہگی وہیت رات ےک اسھت اچدن ڑکسات اجراہ اھت ، فـ ابےچیغ ںیم ریھک رکیس رپ اھٹیب اھت ، 

دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ رپوسچ رظنفں ےس اسےنم داتھکی ۔ وھبری آوھکنں ںیم 

دیجنسیگ یھت ، رہچہ اپسٹ اھتالخػ ومعمؽ   ۔ 

فـ ےلھچپ ھچک دونں ےس لعشم وک وسچ راہ اھت ، لعشم ںیم ربایئ ایک یھت ؟ فـ اےس 

ویکں فیلکت دے راہ اھت ؟ ایک تبحم ںیم اہرےن ےک دعب یسک یک تبحم وک وبقؽ رک؟  

 ! ۔ آاسؿ وہات ےہ ؟ رگم وج تبحم اس ےن یک یھت فـ اس رپ رشدنمہ ےہ

را وت ںیہن اجاتکس ۔۔۔ لعشم ےسیک امرے یگ ؟ ایک فـ اےس وبقؽ رکےل ؟ رگم تبحم وک ام

 ؟ ایک ہی آاسؿ وہںو

وسوچں یک رف ںیم ےتہب وہےئ اس یک رظن اسےنم ےس آیت رعفـ رپ یکٹ ۔ فـ دیساھ وہ 

 ۔ رک اھٹیب
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فـ وج وحیلی ےک ادنرفین ےصح یک رطػ اجریہ یھت اس یک آفاز رپ “ رعفـ ۔ !  ”

آںیھکن ڑیکس رک ربیق رفوینشں ںیم رھگے ابےچیغ ںیم ےھٹیب آري  ؿ وک داھکی وچیکن ۔ 

 ۔ رھپ اس یک رطػ مدؾ ڑباھےئ

 

فـ اقنب وھٹڑی رپ اکٹےت وہےئ وپھچ ریہ یھت“ مت بک آےئ ؟  ”  ۔ 

 

فـ رکسماای“ بج آپ اےنپ وشرہ ؟ دمار ےک اسھت ںیھت ۔  ”  ۔ 

 

 ۔  ھٹیب ریہ یھتفہ اس ےک اسےنم ریھک رکیس رپ“ ااسہم آایگ ؟  ”

 

ـ آںیھکن ڑیکسے “ اہں ، فـ وس وز  اکچ ےہ ۔ ںیہمت دری ںیہن وہیئگ زایدہ ؟  ” ف

 ۔ اےس د ھک راہ اھت ، رعفـ ےن بل وہ ےت وہےئ اےس داھکی
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اس ےن “ ےلہپ ںیم ایعد ےک رھگ یھت اشؾ کت ، زپھ ریہ یھت ںیم ااھچ ۔ !  ”

فـ ریک ، رھپ ھچک “ مہ ایعد یک ۔۔۔۔۔۔۔ رھپ ” آںیھکن امھگ رک اہک ۔ فـ رکسمادای ۔ 

ایعد یک ایم ےک اپس ےئگ افر ںیم اوز  فںیہ ےس آریہ ” وسچ رک دفابرـ وگای وہیئ ۔ 

 “ ؟ وہں ۔ وہیئگ اہمتری یلست

 

اس ےن رکیس یک “ مت ایعد ےک اسھت ںیھت یہی اکیف ےہ ریمی یلست ےک ےئل ۔  ”

 ےہ ؟ انس اھت اس ےک فادلنی یک ایعد یک ایم اک ایک رکچ” تشپ ےس کیٹ اگلیئ ۔ 

رعفہ کسھک رک آ ے “ ڈاویئفرس وہیکچ ےہ افر فـ اینپ امں ےک اسھت ںیہن راتہ ۔ 

 ۔ وہیئ

 



Novelnagri 2079 

کیھٹ انس اھت رگم ہی ااچکن وہا ۔ بلطم اس ےن اہک ںیہمت یسک ےس ولما؟  ےہ افر  ”

“  اجیتن ۔ رھپ ا؟  ےک اسےنم ڑھکا رک ےک اہک ہک ہی ریمی ا؟  ںیہ ۔ زمدی ںیم ھچک ںیہن

اس ےن دنكےھ ااکچدےئ ۔ آري  ؿ یک رظن اس ےک رہچے ےس یتلسھپ اس ےک 

م رگن رپ ۔ فـ فڈیگن رگن یھت 
 

ی

 

ٹ ن

 

ن

ابںیئ اہھت رپ یکٹ افر رھپ اس د ونیگنں فایل الپ

 ۔ افر اغابل فـ ھچک دونں ای وٹنھگں ےلہپ اس یک اتشگن اامتن یک زتنی ینب یھت

 

س آںیئ ، ںیہمت ہی اوگنیھٹ دی افر اہک ہی امہری افر اہمتری اسس اہمترے اپ ”

اخدناین اوگنیھٹ ےہ ںیم ےن ایعد یک ویبی ےک ےئل اھبنسؽ رک ریھک یھت افر اب مت 

فـ رکسماٹہ دابےت وہےئ وپھچ راہ اھت“ اس یک دقحار وہ ، راٹئ ؟   ۔ 
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فـ ریمے اپس ” رعفـ ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ “ اہیں وکیئ ملف ںیہن لچ ریہ ۔  ”

آںیئ ، اوہنں ےن ےھجم اہک اںیہن ریمے افر ایعد ےک اکنح اک نس رک وخیش وہیئ افر 

آ ے اک نیس اس ےن اکس  رک؟  رضفری اھجمس“ ہی اؿ یک رطػ ےس ہفحت ۔ !   ۔ 

 

فـ دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ وپھچ راہ “ اسیک گل راہ ےہ یلہپ ابر اسس ےس لم رک ؟  ”

 ۔ اھت

 

فـ رکسمادی ۔ فـ اےس “ اہں ُاس ےک ےئل ااھچ گل راہ ےہ ۔ اانپ وت ںیہن اجیتن رگم  ”

مت اتبؤ اشدی ںیم ویکں ںیہن ےئگ اہیں ویکں آےئ” داتھکی راہ ۔   “ ؟ 

 

رپوسں فایسپ ےہ ، آج رکایچ اجات وت لک انلکن زپات ابمل رفس افر فتق مک ، وضفؽ یک  ”

ےئاس ےن اشےن ااکچ“ اکھتفٹ وہیت وساچ اہیں آاجات وہں وس آایگ ۔   ۔ 
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اس ےن رہگی اسسن یل ۔ آںیھکن اب دنین ےس وبلھج وہےن یگل “ کیھٹ ۔۔۔ !!  ”

 ۔ ںیھت

 

 “ ؟ ااجزت وہ وت وسےن اجؤں ”

 

فـ ونھبںی ایٹھک ےئک وپھچ راہ اھت“ ریختی آج ااجزت یل اجریہ ےہ ؟  ”  ۔ 

 

امھگیت فـ آںیھکن “ امہمؿ ھجمس رک ، اب اینت رمفت وت ںیم داھک یہ یتكس وہں ۔  ”

 ۔ اھٹ ڑھکی وہیئ

 

 “ ؟ امہمؿ ےن وکیئ اکؾ اہک اھت ، ایک ”
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 “ ؟ وکاسن ”

 

 ےنیل اک ۔  ”

 

ٹ

 

من

 

ی

ے

ن
آري  ؿ ےن داںیئ اربف ااھٹ رک اےس داھکی وج یفن ںیم رس الہ ریہ “ ااپ

 ۔ یھت

 

اس ےن رس وک شبنج دی رھپ زیم رپ رےھک “ ربمن دف اُس اک ، وخد ابت رکات وہں ۔  ”

ابلئ اکنؽ رک اےس ربمن وھکلاایڈنیہ گیب ےس وم  ۔ 

 

 “ ؟ سب ، اب اجؤں ”

 

رعفـ ےن داتن اچکچک رک اےس داھکی“ اہں نکیل ےلہپ اچےئ انب رک دے اجف ۔  ”  ۔ 
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 “ !! ۔۔ وس؟  ےہ ےھجم ”

 

اس ےن الرپفایہ ےس دنكےھ ااکچےئ ۔ فـ اےس وھگری “ وسیت رانہ ےلہپ اچےئ ۔  ”

 ۔  ےک ادنرفین ےصح یک رطػ ڑبھ یئگےس ونازیت ےبمل ےبمل ڈگ رھبیت وحیلی

اس ےن اگنہ ااھٹ رک آامسؿ وک داھکی ۔ زیت رفنش اچدن افر اس ےک ارد رگد امٹمٹےت 

 ! ۔۔ اترے

 ۔۔۔ اکی اسالر ےک رگد اس یک وفج وہ ےسیج

 

_________________________:- 
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وہےئ اس فـ ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ ابوکلین ںیم ڑھکا اچدن وک ےتكت “ یسیک وہ ؟  ”

 ۔ ےس وپھچ راہ اھت

 

ً  وساؽ وپاھچ ایگ“ کیھٹ ، مت ؟  ”

 

دیجنسیگ ےس وجاب دے رک رمفي  ۔ 

 

اس ےن دنكےھ ااکچےئ“ ںیم ۔۔۔۔ ہتپ ںیہن ، سب یسک وک اید رکراہ اھت ۔  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی یک ابت رپ اس ےن رہگی اسسن “ ےن ںیہمت اید ںیہن ایک ۔ “ یسک ” رگم اس  ”

ےک ربارب ںیم ڑھکے اترے رپ اکٹںیئیل رھپ رظنںی اچدن   ۔ 

 

 ، یھبک وساتچ وہں ہک ےھجم وساتچ وہںو فـ ”

 “ ؟ رھپ وساتچ وہں ہک ہی ایک وساتچ وہں ںیم
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 ۔ اس یک آفاز رپ یتلچ وہا ےن وز  مھت رک اےس داھکی اھت ۔ فـ اخومش ریہ

 

رپ  اس یک لسلسم اخومیش وک وسحمس رکےت وہےئ اہدی وک اس یک اکؽ“ ا؟ فہی ؟  ”

 ۔ وموجدیگ رپ ہبش وہا

 

فہ اےنت دیجنسـ وجاب رپ ریحاؿ وہا“ یج ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ا؟ فہی یک وتہج ذبمفؽ رکفا؟  اچیہ“ ریمے رس ںیم درد وہراہ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

دیجنسیگ اب وز  اقمئ یھت ۔ اہدی یک یلہپ ، دفرسی ، رسیتی رغض “ ااھچ ، رھپ ؟  ”

دالےن ںیگلامتؾ ںیسح ھچک طلغ وہےن اک ااسحس   ۔ 
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اکی افر وکشش یک یئگ“ رس اھبری اھبری گل راہ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

وکشش اکایمب یئگ ۔ فہ وتمہج وہیکچ یھت“ فہج ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن ابت ادوھری وھچڑ رک  سسجت دیپا رکےن یک ؟ اکؾ “ ویکہکن ۔۔۔۔۔ ”

 ۔ وکشش یک

 

 ، اکی شمشچ ریمے ےجیھب ںیم ”

 “ ۔ اٹگن رپ اٹگن رھک رک یھٹیب ےہ

اس ےک رہگی اسسن ےل رک ےنہک “ یہی فہج ےہ انجب رس درد یک ۔ وکیئ العج ؟  “

 ۔ رپ ا؟ فہی ؟ اچےتہ وہےئ وز  رکسمادی
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اس ےن اےنپ وہوٹنں رپ ایلگن رھک رک وپاھچ“ رصػ دامغ ںیم اہدی ؟  ”  ۔ 

 

 ۔۔۔۔ اہں ”

 ! دؽ رپ وت شمشچ رباامجؿ ےہ ۔ ےسیج اکی ہکلم اےنپ تخت رپ

ا؟ فہی ےن وفؿ ےس آےن فایل دممہ آفاز “ تنطلس یک اطلسہن وہ مت ۔ ریمے دؽ یک 

 ۔ رپ لکشمب اینپ رکسماٹہ دابیئ

 

زنط ےک ریتفں وک  دہ ںیم وگھبےن یک وز  زتمح ںیہن یک “ اینت یتسس تنطلس ؟  ”

 یک تیفیك ںیم ھچک وبؽ ہن اکس اھت

 

 

 

 

 ۔ یئگ یھت ۔ اہدی دنچ ےحمل ےبي

 

اس یک آفاز ںیم یگفخ یھت“ ےن اک دبپ  ےل ریہ وہ ؟ ں ؟ مت ہی وگؽ ےپگ ہن الھک ”  ۔ 
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فہ ادکیؾ شیط ںیم “ اید تم دالف ےھجم وگؽ ےپگ اہدی ! زرہ گل رےہ وہ ےھجم مت ۔  ”

آیئ ےسیج اکی زیمخ اےنپ زومخں ےک ادنکےن رپ فیلکت ںیم التبم وہ رک درد ےک 

 ۔ امرے الچات ےہ

 

ہنم وسبر رک اہک ایگ“ ےسی ۔  دہ وت ریخ ےس ںیم یھبک ںیہن اگل ف ”  ۔ 

 

فہ رغایئ“  ٹی وی اہدی ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا“ اس یک رعیب ، افریس ، دنسیه ںیہن آیت ایک ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن داتن “ رفنت اک ااہظر وت اےسی رکفں ؟ ں وج ںیہمت ھجمس ںیم آےئ ۔  ”

 ۔ ےتسیپ وہےئ اہک
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ںیم رک؟  نج اک اکی ظفل ےلپ ہن  اہں سب تبحم اک ااہظر یہ رگن ربیگن زابونں ”

اہدی ےن رس اکٹھج“ زپے ۔   ۔ 

 

تبحم ےک ااہظر یک یھبک ونتب یہ ںیہن آےئ یگ ویکہکن مت اکپ ریمے آےن ےک  ”

 “ ۔ دعب ریمے اہوھتں لتق وہاجف  ے

 

اجراہ وہں وسےن ۔ ااھچ الھب ںیم ےن اطلسہن اک درہج دای اھت ںیہمت ، زعت وت راس  ”

اس اک انپت ا؟ فہی وک زمہ دے ایگ اھت“ یسک وک ۔  یہ ںیہن ےہ اہیں  ۔ 

 

رکسماٹہ داب رک اہک ایگ“ تنطلس وج یتسس یھت اہمتری ۔  ”  ۔ 
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اب ارگ مت ےن ھچک اہک وت ںیم ایم وک اتبدفں ںو اؿ یک کین ریست ، رنؾ زماج  ا؟ فہی ”

اےس ہی اافلظ ادا رکےن ںیم وز  اخیص “ ، رنؾ دؽ افر مک وگ وہب یک اکراتساینں ۔ 

 ۔ لکشم شیپ آیئ یھت

 

اہں ےسیج اؿ اک اٹیب رشفی ، وصعمؾ ، دھجمسار افر دیجنسـ ےہ فےسی یہ وہب وز  تہب  ”

اہدی “ ۔ اؿ ےک ےٹیب افر وہب یک وجڑی رپ وت اکال اجدف وز  ارث ہن رکے ۔ ایپری ےہ 

ےن وفؿ اکؿ ےس اٹہ رک وفؿ یک ارکسنی وک وھگرا ےسیج اس ےک اپلگ وہےن رپ نیقی 

 ۔ آایگ وہ

 

اس ےن داتن ےسیپ ےھت“ مت ےس وت ںیم دعب ںیم اتٹپن وہں ۔  ”  ۔۔ 
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اسھت یہ “ وگؽ ےپگ ےتیل آ؟  ۔ ارگ رکایچ آےن اک وسچ رےہ وہ وت آےت وہےئ  ”

 ! وفؿ دنب

 

فہ ڑبڑباای اھت“ ہی ےھجم اپلگ رک ےک وھچڑے یگ ۔  ”  ۔ 

 

_________________________:- 

 

فـ تسس رفی ےس اتلچ الفجن ںیم دالخ وہا ۔ بسح ومعمؽ رات ےک اس رہپ اہیں 

رث اخومیش اھچیئ وہیئ یھت ، فـ ڑیسویھں یک رطػ ڑباھ یہ اھت ہک بقع ےس اح

 ۔ یک آفاز انسیئ دی
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فـ اےنپ رمکے ےک درفازے رپ ےنیس رپ اہھت ابدنےھ ڑھکے “ ولما آےئ اےس ؟  ”

 ۔ ےھت ۔ فـ اٹلپ ، رظن رھب رک اںیہن داھکی رھپ رس وک یکلہ یس شبنج دی

 

فـ اےس دےتھکی وہےئ وپھچ رےہ ےھت ، اس ےن امےھت رپ لب “ فتق ایک وہراہ ےہ ؟  ”

یه ڑھگی وک داھکیڈاےل اینپ الکیئ رپ دنب  ۔ 

 

 “ ۔ ابرہ ےنجب فاےل ںیہ ”

 

اس ےن مک یمہف ےس اںیہن داھکی ےسیج اؿ ےک “ انتک فتق ےہ ابرہ ےنجب ںیم ؟  ”

 ۔ وساولں اک دصقم ہن ھجمس اپای وہ

 

 “ ! ۔ دف ٹنم ”
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اس ےن بل “ کیھٹ دف ٹنم دعب این دؿ رشفع وہںو ، اہدی یک دیپاشئ اک دؿ ۔ !  ”

 ۔ ڑیکسے ےھت

 

ااھچ وہا اید دالدای آپ ےن آیدنی اصبح فرہن اسےل ےن ےبفافیئ رپ اسری  ”

اس ےن اکؿ اجھکای ، اکؿ اجھکےت وہےئ فـ راک ۔ “ اشرعی اسٹیٹس رپ اگل ینیل یھت ۔ 

آںیھکن ڑیکسے اںیہن داھکی وج بل داوتنں ںیم دابےئ اےس د ھک رےہ ےھت ۔ اس 

ہہت کت چنہپ اکچ اھتےن داایں اہھت ولہپ ںیم رگاي   ، فـ ابت یک   ۔ 

 

احرث “ اس ابر اینپ اسرگلہ رپ ںیم آپ ےس ھچک تہب یتمیق اموگنں ںو ، دںی  ے ؟  ”

 ۔ مہبم اس رکسمادےئ
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داںیئ اربف ااھٹ رک اےس داھکی“ الثم ؟  ”  ۔ 

 

 “ ! ۔ اتبدای وت آپ ااکنر رکدںی  ے ”

 

اجاتن اھت فـ اینپ یتمیق اس ےن رس وک شبنج دی ، احرث ےن ولہپ دبال ۔ فـ “ فایعق ؟  ”

ےس یتمیق زیچ وز  اؿ ےس اماتگن وت فـ دے دےتی ، ہی اجےتن وہےئ وز  اےس کش اھت 

ا  ھچک ڑگڑب یھت

 

 ٹ
 !! ۔ ہک اب وج فـ امےنگن اجراہ ےہ فـ اس ےس ااکنر رکںی  ے ۔ ي قن

 

 “ ؟ ارگ ںیم فایعق ہن دے اکس وت ”

 

ارگ ”  رھپ اکی مدؾ آ ے ڑباھ ۔ فـ راک“ وت آدنئہ آپ ےس ھچک ںیہن اموگنں ںو ۔  ”

آپ وک اتگل ےہ ںیم ہی وہکں ںو وت ااسی ھچک ںیہن ےہ ، ںیم وپری زدنیگ اس ےحمل اک 
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احرث “ ااظتنر رکفں ںو بج آپ ریمی امگن وک وپرا رکےن یک اہیم رھبںی  ے ۔ 

دنچ لپ اےس دےتھکی رےہ رھپ ںیکلپ ںیکپھج ۔ رہگی اسسن یل افر داںیئ اہھت وک وھکؽ 

 اس ےک آ ے ایک ۔ ایعد یک رظنںی اؿ یک یلیھتہ رپ ںیکٹ اہجں ںوڑی یک اچیب یھت ، رک

رسیئم رگن یک اچیب افر ایسـ رگن اک وھچاٹ اس رومیٹ وج یک نیچ ےک وطر رپ وز  

 ۔ اامعتسؽ وہات اھت

 

مت اجنےن ایک اموگن ، ںیم دفں ای ہن دفں فـ لک رپ وھچڑےت ںیہ ۔ یف ااحلؽ ہی روھک حبص  ”

اچیب اےس امھت رک فـ ٹلپ ےئگ“ رفؾ ےس ولکناانیل اینپ ںوڑی ۔ وش  ۔ 

 

فـ آںیھکن امھگات وپھچ راہ اھت ۔ احرث آیدنی “ اینت اخرش وہریہ یھت اہھت ںیم ؟  ”

 وہایگ اھت

 
 

 

 

 ۔ اےنپ ربمن ڑباھ رےہ ےھت ، اےس ي
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، مت رہ فتق وہیت ےہ رگم اس اک بلطم ہی ںیہن ےہ ںیم بس وک ےفحت داتی رھپفں  ”

اکی اولدایع اگنہ اس رپ ڈاؽ رک احرث ےن اےنپ رمکے اک درفازـ دنب “ اونےھک وہ ۔ 

رکدای ۔ اس ےن رہگی اسسن یل ، ںوڑی یک اچیب وک اکی رظن داھکی رھپ مہبم اس رکسماات 

ڑیسویھں یک رطػ ڑباھ ۔ ڑیسایھں ڑچھ رک فـ افرپ آای ، مدومں اک رخ لمحم ےک 

 فـ درفازے رپ دکتس داتی ابںیئ اہھت ںیم وموجد رمکے یک رطػ اھت ۔ اس ےس ےلہپ

اس اک ومابلئ رھترھتاای ۔ اس ےن ومابلئ اسےنم رک ےک اگنںیہ رفنش ارکسنی رپ 

ںوڑںی افر رھپ وج اس ےن داھکی اھت فـ اس یک اسرگ ں وک رفےنک ےک ےئل اکیف اھت ۔ 

 ےس یلیھپ ںیھت

 

 

 

 

 ۔ آںیھکن ےبي

 

اھت ، اس ےک ااکفٹن ےس اکی اھبری رمق اکنیل یئگ فـ اغیپؾ ۔۔۔ کنیب یک رطػ ےس 

یھت اس یک ااجزت ےل رک ۔۔ !! اغابل اس یک ویوینریٹس ےس ےنلم فایل اس امہ یک وپری 

 ! ۔۔ وخنتاہ افر اس ےک العفـ وز  ھچک عمج وپیجن
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 احرث آیدنی ۔۔ !! اس ےن داتن اچکچکےئ ےھت ۔ فـ ھچک وز  رک ےتک ےھت ھچک وز 

 !! ۔۔

 ہصغ طبض رکےت وہےئ رہگی اسسن یل رھپ لمحم ےک رمکے ےک اس ےن اانپ

درفازے رپ دکتس دی ۔ اؿ ےک اپس اجےن اک وکیئ افدئـ ںیہن اھت ، فـ اس اک ااکفٹن 

اخیل رکےک افر بس اٹل رک زمے یک دنین ےل رےہ وہےگن فـ اجاتن اھت یھبت لمحم ےک 

 ۔۔ درفازے وھکےنل رپ فیفخ اس رکسمادای

 

_________________________:- 

 

اع ےہ ریمی ”
ُ
 ، اہمتری اسرگلہ رپ ہی د

 ۔۔ ہک ااسی ابُمرک رفز ابر ابر آےئ

ہ ا ری یتسنہ وہیئ زدنیگ یک راوہں ںیم
م
ُ

 

ی

 ، 
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 “ ۔۔ زہارفں یتٹؽ اٹُلیت وہیئ اہبر آےئ

 

اع ےہ امہری ”
ُ
 ، اہمتری اسرگلہ ےک دؿ ہی د

 “ ۔ ےنتج ںیہ اچدن اترے ، اُینت وہ رمُع اہمتری

 

ی ربھت ڈے ۔  ”  
ہ ن ی

ی ربھت ڈے ،   
ہ ن ی

دنین ےس “ اہمتری اسرگلہ ، اہمتری اسرگلہ ، 

اھٹ رک اےنت اسرے اغیپؾ یسھگ یٹپ اشرعی ےک اسھت زپھ رک اس ےن ہنم ےک 

زافےی اگبڑے ۔ سج ےک اغیپؾ اک ااظتنر اھت فـ اس ٹسل ںیم اےس ںیہک ںیہن الم ۔ فـ 

 ۔  اھٹیب یھبت ومابلئ رھترھتاایآںیھکن ا ات ڈیب رکافؿ یک تشپ ےس کیٹ اگل رک

 

 ، ڈےب ںیم ڈاب ، ڈےب ںیم کیک ”

 ۔ ریما دفتس اہدی الوھکں ںیم اکی
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ہی اغیپؾ اس یک الکس ےک یبمل ؟ ک فاےل ڑلےک “ اسرگلہ ابمرک اہدی آیدنی ۔ ! 

یک رطػ ےس اھت ۔ اس اک دؽ ایک اھت فـ ایس ڈےب ںیم اس یک یبمل ؟ ک دے داتی اھت ، 

 !! ۔ اسال دگاھ

 

ویوینریٹس ںیم چنہپ ےئگ ںیہ افر اسرگلہ یک ابمرک آج وز  ڈےب ںیم ڈاؽ رک دےتی  ”

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ ںیہ دگےھ ۔   ۔ 

احرث ، لمحم ، ایعد یتح ہک ا؟ فہی یک رطػ ےس وز  وکیئ اغیپؾ ںیہن اھت ۔ اس اک وھچاٹ 

الھک اس دؽ وٹٹ یتٹٹ اک اکشر وہےن اگل اھت بج اس ےک رمکے اک درفازہ  ۔ 

 

اسنخ ء یک آفاز رپ اس ےن رظتنم اگنوہں “ اوھٹ دلجی ایعد ابرہ الب راہ ےہ ںیہمت ۔  ”

ےس اںیہن داھکی اشدی فـ اےس اسرگلہ ابمرک ہہک دںی رگم فـ اس اک رمکـ ےنٹیمس ںیم 

 ۔ وغشمؽ وہںیئگ ۔ فـ ہنم  الھ رک رفشی وہےن الچ ایگ
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ااظتنر ںیم اھٹیب اپای ۔ فـ بس وک السؾ رکات رفشی وہ رک فـ ےچین آای وت بس وک اےنپ 

وصےف رپ کٹ رک ھٹیب ایگ ۔ ومابلئ رپ ےگل ایعد ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ فاسپ 

 ۔ ومابلئ ںیم وغشمؽ وہایگ

 

احرث ےن اکی ڑبا ااسحؿ ایک اھت اس رپ سج اک رقض “ اسرگلہ ابمرک وہ اہدی ۔  ”

 ۔ فـ زدنیگ رھب ہن اکچ اپات

 

فـ مہبم اس رکسمادای“ رکشہی ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن لمحم یک ریغوموجدیگ وک وسحمس رک ےک اہک“ لمحم اہکں ےہ ؟  ”  ۔ 

 

وجاب ایعد ےن دای“ اکجل ۔ !  ”  ۔ 
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 “ ؟ مت ویوینریٹس ںیہن ےئگ ”

 

ومابلئ زیم رپ رھک رک اس ےن رہگی اسسن یل رھپ اسےنم ےھٹیب “ اجراہ وہں ۔  ”

اانپ داایں ںوؽ اکٹےئ اےس د ھک رےہ ےھت وج ویفس وک داھکی ۔ احرث دنب یھٹم رپ 

اٹگن رپ اٹگن ڑچاھےئ کن کس اس ایتر دیجنسیگ ےس اھٹیب اھت ۔ ہی فاجتہ وت ریخ 

 ! ۔ اےس ابپ ےس یہ فرےث ںیم یلم یھت

 

ویفس ےن رگدؿ رتیھچ رک “ اچوچ آپ ےک اھبیئ یک رحتک اک ہتپ الچ آپ وک ؟  ”

یفن ںیم رس الہای ےک احرث وک وکشمک اگنوہں ےس داھکی رھپ  ۔ 

 

 “ ؟ ایک ایک ےہ اس ےن ”
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ریمی اس امہ یک وخنتاہ وج اغابل ریمی زدنیگ یک یلہپ وخنتاہ یھت افر ریمی آدیھ  ”

ویسزگن ریمے ااکفٹن ےس اکنؽ یل ںیہ اوہنں ےن ۔ ںیم ڑسک رپ آایگ وہں اب 

احرث ےن اکی رظن اردرگد ڈایل رھپ اس یک رطػ وتمہج وہےئ“ ۔ !   ۔ 

 

اہدی ےن لکشمب اینپ “ ویفس ےک رھگ وک ڑسک ےس ہیبشت ںیہن دے  ےتک ۔ !  مت ”

 ۔ یسنہ رفیک یھت

 

 “ ؟ ایک ایک ےہ اس ےن اؿ وسیپں اک ”

 

اس ےن داتن ےسیپ“ ںوڑی ےل رک دی ےہ ےھجم ۔  ”  ۔ 
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اہں ویکہکن اہمتری ںوڑی رپاین وہیئگ یھت ، ااھچ ںیہن اتگل ہک احرث آیدنی اک اٹیب  ”

اوہنں ےن آںیھکن امھگںیئ“ ؽ یک ںوڑی اامعتسؽ رکے ۔ رپاےن امڈ  ۔ 

 

رصػ اکی اسؽ اامعتسؽ ںیم آیئ ےہ ہی ںوڑی ، دف اسؽ وت دنلؿ ںیم اھت ںیم افر  ”

فـ الھجنھجای“ ارگ اانت یہ وشؼ اھت وت اےنپ لب وبےت رپ ےتیل ؟ ں ےھجم ویکں ولاٹ ےہ ؟   ۔ 

 

 مت ےن ںیم ےن وت سب دص ہ دای اےنپ ااکفٹن ںیم اینت ڑبی رمق ریھک وہیئ یھت ”

اوہنں ےن الرپفایہ ےس اشےن ااکچےئ“ ےہ ۔   ۔ 

 

ایعد ہلئسم اہکں ےہ ؟ مت رپ فےسی وز  وکیئ ذہم داری ںیہن ےہ ، ایھچ اجب ےہ  ”

ےسیپ وت آےت اجےت رےتہ ںیہ افر ںیم فوثؼ ےس ہہک اتکس وہں ہک مت اب وز  رغبی 
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ویفس ےن ابت “ چ ایک وہںو ۔ ! ںیہن وہےئ احرث ےن رصػ وچاھتیئ ہصح رخ

 ۔ اھبنسانل اچیہ ۔ احرث ےن اتجیت رظنفں ےس ایعد وک داھکی

 

اہدی ےن رکسماےت وہےئ “ وکیئ ںیہن وج یچب ےہ فـ آدیھ آدیھ رکںیل ےہ ۔  ”

ںوڑی ےہ اہکں”  اہک ۔ ایعد ےن اےس وھگری ےس ونازا ۔   “ ؟ 

 

اس ےن “ ں ےل آفں ںو ۔ وشرفؾ ںیم ڑھکی ےہ ، آج افرغ وہں ہن لک ، رپوس ”

 ۔ ہنم ےک زافےی اگبڑے رھپ زیم ےس اانپ ومابلئ ، فاٹل افر ںوڑی یک اچیب ااھٹیئ

 

ہنم وسبرات فـ ابرہ لکن ایگ“ اجراہ وہں ںیم ، اہلل احظف ۔  ”  ۔ 
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اہدی ےک ےنہک رپ احرث ےن بمھت اپ اک “ اچوچ االگ ڈاہک لم رک امرںی  ے ۔  ”

 ۔ ااشرہ ایک

 

ویفس ےن اکشیتی رظنفں ےس احرث وک داھکی“ رکےت وہ اےس اانت ؟ ویکں گنت  ”  

 ۔

 

 “ ۔ ںیم ےن رصػ اےنپ ےٹیب اک دص ہ دای ےہ ”

 

اہدی ےباایتخر سنہ دای اھت ۔ احرث ےن رخف ےس اکرل اھجڑے “ اےنپ یہ ےٹیب وک ۔  ”

 ۔ ۔ ویفس رہگی اسسن ےل رک رہ ےئگ

 

_________________________:- 
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 ںیہن الم اھت ہن  اس اک فـ وپرا
 
ج

من س

دؿ ااظتنر رکےت زگرا اھت ، ا؟ فہی یک رطػ ےس وکیئ 

یہ اس ےن اکؽ یک یھت ۔ اےس اگل اشدی فـ رصمفػ وہیگ رگم ھچک یہ دری ےلہپ اسنخ ء وک 

 ۔ اس ےس ابت رکات د ھک رک فـ سلک رک رہ ایگ

ر فـ ںوڑی رقتةی اشؾ اپچن  ےج بج فـ رھگ ےس لکن راہ اھت ، نیم ٹیگ الھک اھت اف

ااٹسرٹ رکراہ اھت وت اکی وکررئی فاےل وک وچدیکار ےس ابت رکےت داھکی ۔ فـ ںوڑی 

اکنےنل اگل اھت بج وچدیکار ےن اےس ااشرہ ایک رھپ اس ےک اپس آای ۔ اس ےن ہشیش 

 ۔ ےچین ایک

 

وچدیکار ےن اکی ےکب اس یک رطػ ڑباھای “ اہدی رس ہی آپ ےک ےئل آای ےہ ۔  ”

 دی ، رسخ ف د یتٹولں ےک درایمؿ رےھک اس اکرڈ وک اےنپ ۔ اس ےن رس وک شبنج

 ۔ اوگنےھٹ افر اتشگن اہشدت ےک درایمؿ ااھٹای
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 ۔ اتن بیبح رفیح ”

فـ اکلہ اس رکسمادای“ ا؟ فہی اغلری ۔   ۔ 

 

 “ اتن بیبح رفیح ۔  ”

 

سلن ٹ

 

ي
اس ےن زری بل درہاای ۔ ومابلئ ااھٹ رک وگلگ رٹا

ےھکل ۔ ارکسنی رپ اب اؿ اافلظ اک رتہمج اگمگج راہ اھتوھکال افر یہی اافلظ فاہں   ۔ 

 

" You are love of my Soul . " 

ایک اس ےس رتہب فـ اےس اس یک اسرگلہ رپ ہفحت دے یتكس یھت ؟ اس یک رکسماٹہ 

رہگی وہیئ یھت ۔ یھبت داںیئ اہھت ںیم وموجد اس اک ومابلئ رھترھتاای ، ومابلئ یک 

 ۔  اغیپؾ اگمگج راہ اھترفنش ارکسنی رپ ا؟ فہی اک
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ریمی اسرگلہ رپ مت ےھجم اؿ یتٹولں رپ رخچ وہےئ ےسیپ وسد تیمس فاسپ رکف  ے  ”

اس ےک وبلں رپ یتلچم رکسماٹہ رہگی وہیئ یھت ۔ اکی ابت وت ےط یھت اس “ ۔ ! 

 ! ۔۔۔ یک زسم یک ؟ ک یبمل یھت فـ ہی اکؾ یھبک رفربف ںیہن رکیتكس یھت

وکیئ وھچاٹ  لم اہدی وک رساشر رکاجات اھت ےسیج ہی یتٹؽرگم یھبک اھبكر اس اک   ! ۔۔ 

فـ تبحم اک ااہظر وظفلں ےس رکےن یک اقلئ ںیہن یھت فـ  لم یک اطتق رپ نیقی 

 ۔ رےنھک فاولں ںیم ےس یھت

 ۔۔ فـ

 ! ا؟ فہی اغلری افر زسم اہدی

 

_________________________:- 
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ااھچ وہا اھت ، حبص ھتیم اک اھت افر یھبت فـ فـ آج زفسک اک رپیپ دے آیئ یھت وج اکیف 

ویوینریٹس ےس آےن ےک دعب ےس اےنپ رمکے ںیم یھت ۔ ااسی یہ ھچک احؽ ااسہم اک اھت 

۔ اس بس ںیم رصػ آري  ؿ اھت وج ےبزاری ےس ابری ابری اؿ دفونں ےک 

 ۔ رمکفں اک رکچ اگل رک اب الفجن ںیم لہٹ راہ اھت

 رپ اہھت رےھک ےتلہٹ وہےئ فـ ھچک وسچ رک راک ۔ زیم رپ ایسـ زنیج رپ د رشٹ ےنہپ رمک

راھک اانپ ومابلئ ااھٹای رھپ ھچک ربمن الم رک ومابلئ اکؿ ےس اگلای ۔ وھتڑی دری دعب یہ 

اس یک اکؽ ااھٹ یل یئگ ۔ اس ےن ھچک اہک رھپ دفرسی رطػ ےس وجاب اک ااظتنر رکےن 

 دی رھپ ومابلئ اکؿ ےس اٹہ رک اگل ۔ تبثم وجاب ےنلم رپ اس ےن رس وک یکلہ یس شبنج

 ۔ داںیئ اہھت ںیم ۔ ارک کھج رک ںوڑی یک اچیب ااھٹیئ افر ابرہ یک رطػ ڑبھ ایگ

ھچک دری دعب اس یک ںوڑی ڑسک رپ اینپ وپری راتفر ےس دفڑ ریہ یھت ےسیج ویوینریٹس 

ے ایعد یک ںوڑی افر ےسیج روتسراؿ یک رطػ اجےت اہدی یک ںوڑی

 

کلن

 

ي
 !! ۔۔ ےس 
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_________________________:- 

 

اہدی ےن اچٹیلک “ فلی ےھجم فایعق اگل اھت مت ولگ ریما ربھت ڈے وھبؽ ےکچ وہ ۔  ”

کیک اک اکی ڑکٹا اےنپ ہنم ںیم ر ےتھ وہےئ اہک ۔ اچٹیلک وھتڑا اھٹیم وھتڑا ڑکفا اھت 

 ۔ رگم ذاےقئ دار اھت

 

اوہنں ےن اہک اشؾ وک ںیم رات یہ آپ وک فش رکدیتی رگم آیب ےن عنم رکدای ،  ”

لمحم ےن دنكےھ ااکچدےئ ۔ ایعد ےن “ بس روتسیراؿ ںیلچ  ے وت فاہں رکدانی ۔ 

 ۔ اکی رظن اردرگد ڈایل

فـ رہش ےک اکی وہشمر روتسیراؿ ںیم ےھت وج ربیق رفوینشں ےس اگمگج راہ اھت ۔ اہیں 

رگد ےھٹیب اک اموحؽ ؟ رلم اھت ہن زایدہ یکنخ ہن زایدہ رحارت ، آس اپس زیمفں ےک 

ولوگں یک وخش ویپگں یک آفازںی ایہن کت دحمفد ںیھت ۔ دفرسی زنمؽ رپ وہےن 
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یک فہج ےس فـ ےشیش ےک اپر ےس ےچین ڑسک ےس زگریت ںوڑویں وک د ھک اتکس اھت ۔ اس 

 ۔ ےن رظنںی فاسپ اہدی رپ اکٹںیئ رھپ اہدی ےک ربارب ںیم ےھٹیب آري  ؿ رپ

 

ےک رپفرسیف ےک وطر رپ د ھک رک ، اکیف ابتمہ  ےھجم فایعق ریحت وہیئ ںیہمت رعفـ ”

آري  ؿ یک ابت رپ فـ سب اکلہ اس رکسمادای“ وہ مت ۔   ۔ 

 

آري  ؿ اھبیئ ہی آپ اس ےئل ہہک رےہ ںیہ ویکہکن آپ یک افر رعفـ آیپ یک ڑلایئ  ”

لمحم ےن “ وہیت ریتہ ےہ اوہنں ےن اتبای اھت فرہن فـ اینت ڑلااک ںیہن ںیہ چس ںیم ۔ 

پک اہھت ںیم ےتیل وہےئ اہکاچےئ اک   ۔ 

 

اس ےک امیظعت رس اکھج رک ےنہک رپ بس رکسمادےئ“ اسیج آپ ںیہک ایپری لمحم ۔  ”  

 ۔
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ایعد الگ اکنھکرات آ ے وہ رک اھٹیب ۔ آري  ؿ اس “ آري  ؿ ےھجم اہمتری دمد اچےئہ ۔  ”

 ۔ یک رطػ وتمہج وہا

 

بج ںیم یلہپ ابر دادا ،  بس اجےتن ںیہ ہک ریمے فادلنی یک دحیلعیگ وہیکچ ےہ ، ”

اباب افر رفاقؿ اچوچ ےس الم اھت وت ریما اعترػ ایہن اافلظ ںیم وہا اھت ہک ہی ایعد آیدنی 

ےہ اےنپ ابپ ےک اسھت راتہ ےہ ۔ ریمی امں ےک ابرے ںیم وکیئ ھچک ںیہن اجاتن ۔ 

اباب افر اب ہكبج ا؟  وج دنلؿ ںیم راہشئ ذپری ںیھت فاسپ آیئگ ںیہ وت ےھجم ا؟  وک دادی 

 ! ۔ ابیق بس ےس ولما؟  ےہ ویکہکن ےھجم ہی رک؟  اچےئہ

رعفـ اک آج اکنح وہا ےہ لک اشدی وہیگ ، ولگ ریمی امں ےک ابرے ںیم وساؽ 

ااھٹںیئ  ے افر ںیم وخد ےس ڑجے روتشں وک ولوگں یک اویلگنں یک زد ںیم ںیہن 
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آںیھکن آري  ؿ یک  اس ےن یلین“ دانھکی اچوہں ںو ۔ ادیم ےہ مت ھجمس ےئگ وہ ے ۔ 

 ۔ وھبری آوھکنں ںیم ںوڑںی ۔ آري  ؿ ےن رس وک شبنج دی

 

 “ ؟ ںیم اہمتری ایک دمد رکاتکس وہں ”

 

فـ اکی رظن اہدی افر لمحم رپ “ بک ، ےسیک افر سک رطح ںیم ےھجم ہی رک؟  اچےئہ ؟  ”

 ۔ ڈاؽ رک اس ےس وپھچ راہ اھت

 

س ےل رک اجؤ افر وہک ہک ہی ریمی مت ارگ اوز  ایس فتق وز  آیٹن وک دادی ےک اپ ”

فـ اینپ ابت “ امں ںیہ وت فـ آ ے ڑبھ رک اںیہن وخش آدمدی ںیہک یگ ےھجم ادیم ےہ ۔ 

اوز  بس رکایچ ںیہ مت اؿ ےک فاسپ آےن اک ااظتنر رکف ” ےک ااتتخؾ رپ رکسمادای ۔ 

دادی ، بت کت ںیم الچ اجؤں ںو وت مت رعفـ یک دمد ےس ہی رکانیل ۔ مت رصػ ہی ابت 
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ےس رکف بت وز  اکیف ےہ آ ے ولوگں وک فـ وخد د ھک ںیل یگ ، اؿ ےک وساولں اک 

ایعد ےن رہگی اسسن یل رھپ رکیس یک تشپ ےس کیٹ “ وجاب وز  دے دںی یگ ۔ 

 ۔ اگلیئ

اسےنم ڑسک رپ ںوڑویں اک وجہؾ اگل اھت ، ںوڑویں یک ڈیہ السٹئ ےس وپری ڑسک 

اپرگنك اریای یک رطػ ڑبھ ریہ ںیھت ۔ رفنش یھت ۔ ھچک ںوڑي  ں روتسیراؿ ےک 

وجہؾ یک فہج ےس دنچ دلجابز ولگ اہرؿ دے رےہ ےھت ۔ اضف ںیم وشر ڑبھ راہ اھت افر 

 !! ۔۔ اسھت یہ ادنریھا وز 

 

_________________________:- 

 

ایسـ ومہار ڑسک رپ اس یک ںوڑی ومعمؽ یک راتفر ےس دفڑ ریہ یھت ، رفٹن ٹیس رپ 

فےفق ےس ابت تیچ ےک ےئل وکیئ وموضع ڑیھچ راہ اھت ۔ فـ اامہنک اھٹیب اہدی فےفق 
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ےس ڈراویئگن رکات اہدی یک ابوتں اک وجاب دے راہ اھت ۔ رقتةی دنپرـ ٹنم دعب اس 

یک ںوڑی اکی امعرت ےک ےک ابرہ ریک ۔ فـ ںوڑی اپرک رک ےک ابرہ الکن رھپ اہدی ےک 

دف زنمپ  یھت ۔ اشکدـ رمکے اسھت ادنر یک رطػ ڑباھ ۔ دجدی رطز یک ہی امعرت 

افر د امرلب ےس آراہتس رادہاری ، رنیگن دویارںی افر فـ وخوصبرت یس زگنٹنیپ ۔ 

اہیں یک رہ زیچ اینپ اثمؽ آپ یھت ۔ فـ رادہاری ےس زگرےت وہےئ اکی رمکے 

یک رطػ ڑبےھ ۔ رمکے ےک ےلھک درفازے رپ ڑھکے وہ رک اہدی ےن رکسماےت 

ی ۔ اس یک دکتس رپ یئک ےچب اؿ دفونں یک رطػ ےکپل وہےئ درفازے رپ دکتس د

 ۔ ےھت

 

ےچب وجش ےس الچےئ ےھت ۔ اؿ بس یک رمع “ اہدی اھبیئ افر ایعد اھبیئ آےئگ ۔  ”

اچر ےس اپچن اسؽ ےک رقبی یھت ای اس ےس وز  مک ، دف ےچب اہدی یک اٹگن ےس ٹپل 

دف ںیم اھت ۔ ااسی یہ ےکچ ےھت ، اکی اس یک وگد ںیم اھت دفرسا وگد ںیم ڑچےنھ یک وگت
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 ھچک احؽ ایعد اک اھت ۔ فـ کھج رک اچر اسپ  رہنسے ابولں فایل یچب وک وگد ںیم ااھٹ راہ اھت

 ۔

 

فـ اس ےک ںوولں رپ اہھت ریتھک الڈ ےس ہہک ریہ “ ںیم ےن آپ وک تہب اید ایک ۔  ”

 ۔ یھت

 

اشزنے  اس ےک ےنہک رپ“ اشزنے ےک اھبیئ ےن وز  اشزنے وک تہب اید ایک ۔  ”

 ۔ الھکلھک رک یسنہ

 

اکی ےچب ےن اس اک اہھت ۔ اےت وہےئ اکشتی یک ۔ “ ایعد اھبیئ مہ وز  ںیہ ۔  ”

 ۔ ایعد ےن رکسما رک اےس وز  وگد ںیم ااھٹای اھت
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اس ےک رشارات ےنہک رپ “ ڑبے وہےئگ وہ ایر مت ولگ اب ںیہن ااھٹےئ اجےت ۔  ”

اھ ۔ اشزنے افر دااینؽ وک زیم رپ دفونں سنہ دےئ ۔ فـ اںیہن اسھت ےئل آ ے ڑب

 ۔ اھٹبای افر وخد ونٹھگں ےک لب ےچین اھٹیب

 

 “ ؟ اب اتبؤ ایک این ایک اس ےنیہم ”

 

دفونں ےن وجش ےس مہ آفاز وہ رک اہک“ ڈراگنئ ۔  ”  ۔ 

 

اہدی یک آفاز رپ ونیتں ےن ڑم رک ےھچیپ داھکی اہجں “ اےب اٹگن وت وھچڑف ریمی ۔  ”

یک اٹگن ےس ٹپل رک وھجال وھجےنل یک وکشش ںیم اھت اکی نیت اسپ  ہچب اس  ۔ 
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اس ےک ےنہک یک دری یھت فـ وفرا اھباتگ وہا اس یک رطػ آای “ اامؿ ےچب ادرھ آف ۔  ”

 ۔ اھت ۔ ایعد ےن اےس اینپ وگد ںیم اھٹبای

 

 “ ؟ مت ےسیک وہ ”

 

 ۔ اس ےک وصعمامہن ادناز ںیم کیھٹ وک کیت ےنہک رپ فـ سنہ دای اھت“ کیت ۔  ”

 ۔ اشزنے ےن اےنپ رہنسے ابولں ںیم اگل پلك ااترا رھپ اےس اینپ رطػ وتمہج ایک

 

ی ربھت ڈے اھبیئ ۔  ”  
ہ ن ی

آ ے ڑبھ رک اانپ پلك اس ےک وکٹ یک بیج ںیم ڈاال ۔ “ 

فـ من آوھکنں ےس “ ریمے اپس آپ وک دےنی ےک ےئل افر وکیئ ہفحت ںیہن اھت ۔ ” 

 ۔ رکسمایئ یھت
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فـ لھک رک رکسماای“ دای ۔  مت ےن ےھجم بس دے ”  ۔ 

 

اہدی ےن ہنم  الھ ےک “ ریما ٹفگ اہکں ےہ یئھب ریما وز  ربھت ڈے اھت لک ۔  ”

اینپ وگد ںیم ڑچیھ داہین وک داھکی ۔ داہین ےن اےنپ ےھنن اہوھتں ےک ےکم انب رک آہتسہ 

 ےس اس ےک ںوولں رپ امر رک اس ےک یتٹےل ںوولں یک وہا اکنیل رھپ الھکلھک رک سنہ

 ۔ دی

 

ی ربھت ڈے اہدی اھبیئ ۔  ”  
ہ ن ی

داہین ےن رکسما رک اہک ۔ بج دف اسؽ یک رمع ںیم “ 

داہین اہیں یئن آیئ یھت افر اےنپ احؽ یہ ںیم ادبی رفس رپ ےئگ فادلنی ےک ےئل رف 

ریہ یھت وت اہدی اس ےک اپس آای اھت ۔ اےس الہب رک ، اس ےک آرگ  وپھچن رک اس ےن 

 : اہک اھت
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" Now make my world colourful with your smile little 

princess . ! " 

اس ےن یہی ایک اھت ، فـ بت ےس یہی رکیت آیئ یھت ۔ اہدی یک رہھت ڈے رپ اےس اینپ 

 ۔ رکسماٹہ اک ہفحت دیتی یھت فـ ویکہکن اس ےک اپس اہدی وک دےنی ےک ےئل یہی اھت

 ! ۔ مسب

 ۔۔۔ وج تہب مک ولوگں  ےک اپس وہیت ےہ

 

اشزنے ےن وصعمتیم ےس اےس داھکی “ اھبیئ آپ ےس اکی ابت وپوھچں ؟  ”

آپ ںیمہ وھبںیل  ے وت ںیہن ؟ ” رھپ اس یک رطػ ےس ااجزت ےنلم رپ وگای وہیئ ۔ 

فـ اشزنے ےک “ بت وز  ںیہن بج آپ ےک اپس آپ یک اشزنے آاجےئ یگ ؟ 

 ۔ وساؽ رپ وچاکن اھت
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 “ ؟ ںیہمت سک ےن یہک ہی ابت ”

 

فـ اتب ریہ ںیھت آپ یک ” اس ےن اہیں یک رئیکرکیٹ اک ؟ ؾ ایل ۔ “ آیپ ےن ۔ اعہشئ  ”

اشدی وہیئگ ےہ ، اامؿ اتہک ےہ اس یک امام یک بج اشدی وہیئگ وت فـ اےس وھبؽ ںیئگ 

 “ ۔ ویکہکن اؿ ےک اپس دفرسا اٹیب آایگ

اامؿ ےک فادل ےک ا لاقؽ ےک دعب اس یک امں ےن اےنپ دفرسے وشرہ ےک ےنہک رپ 

ےس اہیں وھچڑ دای اھت افر فـ ریحاؿ اھت ہک اشزنے ےک ےھنن دامغ ںیم ینتک ڑبی ا

 ۔ وسچ پنپ ریہ یھت

 

اشزنے ےن یفن ںیم رس “ اشزنے ، اھبیئ وز  الھب اینپ ونہبں وک وھباتل ےہ یھبک ؟  ”

اہمتری رپاشیین دفر رکےن ےک ےئل ایلگ ابر ںیم اہمتری نہب وک وز  اسھت ” الہای ۔ 

کیھٹ الؤں ںو ۔  “ ؟ 
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 “ ۔ لمحم آیپ یک ابت رکرےہ ںیہ ؟ فـ آیئ ںیھت دف ےتفہ ےلہپ ”

 

اشزنے ےن وخیش ےس اےس “ ںیم رعفـ یک ابت رکراہ وہں ، ا؟ فہی یک نہب ۔  ”

 ۔ داھکی

 

اس ےن رکسماےت وہےئ رس الہدای“ آپ یک فافئ ؟  ”  ۔ 

 

رپ دفونں ےن وچکن اہدی یک داہیئ “ اےب اامؿ وھچڑ دے ایر دخا اک فاہطس ےہ ۔  ”

رک اسےنم داھکی ۔ اامؿ اؿ دفونں وک ابوتں ںیم وغشمؽ د ھک رک فاسپ اہدی ےک اپس 

الچ ایگ اھت افر اب اس یک اٹگن ےس ٹپل رک وھجال وھجےنل یک وکشش ںیم اھت ۔ 

 ۔  دفونں ےباایتخر سنہ دےئ ےھت
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م ےھت افر  فـ ریتہ اسؽ یک رمع ےس اہدی ےک اسھت اہیں آراہ اھت ، اہیں دنچ ےچب
 

ی

 

ی ن

دنچ زامےن ےک اتسےئ ۔ اشزنے ، اامؿ ، داہین ، دااینؽ ےسیج یئک وچبں ےن اؿ دفونں 

اک اہھت اھتؾ رک انلچ اھکیس اھت ۔ فـ دنلؿ ںیم اھت وت اہدی افر لمحم اہیں آےت ےھت ، 

اشزنے آپ وک اید رکریہ یھت ، داہین وک لک اعہشئ آیپ ےن ڈااٹن اھت فـ رف ریہ یھت ، 

ـ اےس رہ ربخ دیتی یھت افر رھپ داہین وک انمےن ےک ےئل اہدی ا؟ فہی وک اسھت رغض ف

ےل ایگ اھت ۔ اس دؿ ےک دعب ےس لمحم ، اہدی افر ایعد ےک اسھت اسھت ا؟ فہی وز  

 ۔ فاہں آےن یگل یھت

ویسزگن وج فـ ےلھچپ یئک اسولں ےس عمج رکراہ اھت فـ اؿ بس ےک ےئل یہ ںیھت ، فـ  فـ

 ! ۔ اؿ ےک ےئل اکی رھگ ونبا؟  اچاتہ اھت ، اؿ بس اک اانپ رھگ

 ؟ افر اجےتن ںیہ رعفـ ےن اہکں یطلغ یک یھت

اس ےن اہک اھت اس ےسیج ولگ اےھچ ےٹیب ، اےھچ اھبیئ افر اےھچ وشرہ ےتنب ںیہ رگم فـ 

 ! ۔  اجیتن یھت ہک اس ےسیج ولگ تقیقح ںیم اےھچ ااسنؿ ےتنب ںیہںیہن
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 ، ااسحس رکےن فاےل

 ، دفرسفں وک ےنھجمس فاےل

 !! ۔۔ ااسنتین ےس رھبوپر ااسنؿ

 

_________________________:- 

 

احرث یکٹکٹ ابدنےھ اےنپ اسےنم ڑھکے ایعد وک د ھک رےہ ےھت ، دامغ اسںیئ 

ا ںی ےبرتہ ب وہریہ ںیھت ، اس ےن فایعق اؿ ےس ھچک اسںیئ رکےن اگل اھت ۔ دنک

تہب یتمیق اماگن اھت ۔ اسسن رفےک اوہنں ےن اگنوہں اک رخ اس ےک ربارب ںیم 

ڑھکے ابعد یک رطػ ایک ۔ رہنسے ابولں افر وھبری رتگن فاال فـ ہچب البہبش 

یک امٹمٹےت اترے یک امدنن اھت افر ایعد آیدنی ےن اس ےچب ےک ےئل اؿ ےس ابپ 

 ؟ تقفش امیگن یھت ۔ فـ اؿ اک اولکات اٹیب اھت فـ یسک افر وک اانپ اٹیب ےسیک امؿ ےتیل
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ایعد ےن رظتنم اگنوہں ےس اںیہن داھکی ، اس یک رظنںی ااجتل رکریہ ںیھت ۔ احرث وک 

اانپ آپ اس فتق ڑکے ااحتمؿ ںیم وسحمس وہراہ اھت ۔ وحملں اک ہلصیف لپ ںیم 

 ہلصیف اھبری اھت ۔ اوہنں ےن رہگی اسسن یل ، دامغ یک ینس زدنیگ دبؽ رک رھک داتی رگم

افر رھپ آ ے ڑبھ رک ابعد اک ںوؽ اپھتپھتای ۔ ایعد ےن ریغ وسحمس وطر رپ یفن ںیم رس 

 ۔ الہای اھت ، یلین آںیھکن ااجتل رکریہ ںیھت فـ اؿ ںیم اھجکن ںیہن اپےئ ےھت

 

ربجًا رکسما رک اہک ۔ ابعد احرث ےن “ ابعد اےنپ آیب اک ابرہ ااظتنر رکف ۔  ”

رفامربنداری ےس رس الہات ابرہ یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ احرث ےن اگنہ ااھٹ رک اس ےس 

 ۔ رظنںی المیئ ںیھت

 

آپ ۔۔۔۔ آپ ابعد ےک ابپ یک یمک وپری رک ےتک ںیہ اباب ؟ آپ ا؟  وک اس رھگ  ”

ث  ےن احر“ ںیم ال ےتک ںیہ ؟ آپ ربوسں رپاےن رےتش وک فاسپ وجڑ  ےتک ںیہ ؟ 
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اینپ اسرگلہ رپ آپ ےس ںیم آپ وک ” رتمح رھبی رظنفں ےس اےس داھکی اھت ۔ 

اس یک آفاز ڑلڑھکایئ یھت ۔ احرث ےن “ امگن راہ وہں ا؟  ےک ےئل ۔ دںی  ے ؟ 

اسسن رفےک اےس داھکی اھت ، فـ اانت اظمل ویکں اھت ؟ بس ھچک امگن اتیل رگم اؿ ےس اؿ 

افسیک اس یک روگں ںیم وخؿ یک امدنن دفڑ ریہ یھت ،  وک وت ہن اماتگن ۔ ہی متس رگی ہی

 ؟ ویکں

 

افر ےسیج ےلصیف یک ڑھگی آؿ یتچنہپ ےہ ، یتلچ وہا مھت اجیت ےہ ، فتق رہھٹ رک ہلصیف 

ےننس اتگل ےہ ، دنکونکں اک وشر ڑباتھ ےہ افر فـ ہلصیف انسای اجات ےہ وج الیسب یک امدنن 

 اجات ےہ ااسی یہ وکیئ ہلصیف احرث ےن وز  آات ےہ افر ااسنین ادیمفں وک اہب رک ےل

 ۔ ااھٹای اھت

 ؛ رصػ ھچک وحملں ںیم
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اظمل وت فـ وز  ےھت ، متس رگی اس یک روگں ںیم ایہن ےک وخؿ ےک ذرےعی اشلم 

 ۔ وہیئ یھت

احرث ےن رظنںی اکھج رک د امرلب رپ ںوڑںی ، رہگی اسسن یل رھپ رس ااھٹای ۔ 

ا فـ ھچک ہن د ھک اکس ۔ اؿ ےک بل دریھے ےس رسیئم آوھکنں ںیم رسد نپ ےک وس

 ۔ ڑھپڑھپاےئ

 

 “ !! ۔۔ ںیہن ”

 

 ؟ اک رکب لسلسم یک زسا دںی وت ےسک دںی

 لتقم ںیم ںیہ ےنیج یک داع دںی وت ےسک دںی

 

_________________________:- 
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آپ ۔۔۔۔ آپ ابعد ےک ابپ یک یمک وپری رک ےتک ںیہ اباب ؟ آپ ا؟  وک اس رھگ  ”

احرث ےن “ ال ےتک ںیہ ؟ آپ ربوسں رپاےن رےتش وک فاسپ وجڑ  ےتک ںیہ ؟ ںیم 

اینپ اسرگلہ رپ آپ ےس ںیم آپ وک ” رتمح رھبی رظنفں ےس اےس داھکی اھت ۔ 

اس یک آفاز ڑلڑھکایئ یھت ۔ احرث ےن “ امگن راہ وہں ا؟  ےک ےئل ۔ دںی  ے ؟ 

 ھچک امگن اتیل رگم اؿ ےس اؿ اسسن رفےک اےس داھکی اھت ، فـ اانت اظمل ویکں اھت ؟ بس

وک وت ہن اماتگن ۔ ہی متس رگی ہی افسیک اس یک روگں ںیم وخں یک امدنن دفڑ ریہ یھت ، 

 ؟ ویکں
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افر ےسیج ےلصیف یک ڑھگی آؿ یتچنہپ ےہ ، یتلچ وہا مھت اجیت ےہ ، فتق رہھٹ رک ہلصیف 

ات ےہ وج الیسب یک امدنن ےننس اتگل ےہ ، دنکونکں اک وشر ڑباتھ ےہ افر فـ ہلصیف انسای اج

آات ےہ افر ااسنین ادیمفں وک اہب رک ےل اجات ےہ ااسی یہ وکیئ ہلصیف احرث ےن وز  

 ۔ ااھٹای اھت

 ؛ رصػ ھچک وحملں ںیم

اظمل وت فـ وز  ےھت ، متس رگی اس یک روگں ںیم ایہن ےک وخؿ ےک ذرےعی اشلم 

 ۔ وہیئ یھت

، رہگی اسسن یل رھپ رس ااھٹای ۔  احرث ےن رظنںی اکھج رک د امرلب رپ ںوڑںی

رسیئم آوھکنں ںیم رسد نپ ےک وسا فـ ھچک ہن د ھک اکس ۔ اؿ ےک بل دریھے ےس 

 ۔ ڑھپڑھپاےئ

 

 “ !! ۔۔ ںیہن ”
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 ؟ اک رکب لسلسم یک زسا دںی وت ےسک دںی

 ؟ لتقم ںیم ںیہ ےنیج یک داع دںی وت ےسک دںی

 

اںیہن داھکی اھت وج اب وبےنل ےک ایعد ےن ربوسں یک نکھت اینپ اگنوہں ںیم ےئل 

 ۔ ےئل اافلظ ڈوھڈن رےہ ےھت

 

اس رھگ ےک درفازے اہمتری امں افر اہمترے اھبیئ ےک ےئل ہشیمہ ےلھک رںیہ  ”

رسیئم “  ے رگم اےنپ دؽ ےک درفازے ںیم دنب رکاکچ وہں ایعد آیدنی ۔ ! 

ل رک دؽ یک رجنب
 ھگ
ی

 زنیم رپ رپ رگ آوھکنں ںیم رسیخ اھچےن یگل یھت ، یمن رطقہ رطقہ 

 ۔ ریہ یھت

 



Novelnagri 2131 

رھگ دولں ںیم یہ انبےئ اجےت ںیہ اباب ! اکی ابر وکشش وت رکںی ۔ ےھجم نیقی ےہ  ”

اس ےک دؽ ںیم اکی وموہؾ یس ادیم “ آپ ابعد ےک اےھچ ابپ نب  ےتک ںیہ ۔ 

 ۔ ااجرگ وہیئ

 

نب  ہی رفض مت رتہبنی رطےقی ےس اھبن  ےتک وہ ۔ مت اس ےک اےھچ ابپ ےسیج اھبیئ ”

 ےتک وہ ، مت ہی رک ےتک وہ رگم ںیم ۔۔۔ ںیم اےس اہمترے ربارب ہگج ںیہن دے اتکس ۔ 

ںیم اےس فـ تقفش ںیہن دے اتکس وج اکی ابپ اینپ افالد وک دے اتکس ےہ ۔ 

اہمتری امں رصػ اہمتری امں ےہ افر اہمترا اھبیئ رصػ اہمترا اھبیئ ےہ ، ںیم 

فـ ہلصیف انس ےکچ ےھت ، ایعد دنچ لپ ںیکلپ اتکپھج  “اںیہن اےنپ اسھت ںیہن وجڑ اتکس ۔ ! 

 ۔ اںیہن داتھکی راہ رھپ رس اکھج رک رس وک یکلہ یس شبنج دی
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فـ اؿ ےک درفازے ےس امویس وہ رک ولٹ راہ اھت ، فـ “ ےسیج آپ یک رمیض ۔ !  ”

 ۔ اےس اجات د ھک رےہ ےھت

ـ وج ادیمںی اےنپ اسھت اہیں ےل رک آای اھت فـ رھکب یکچ  ںیھت ، فایسپ ےک ےئل مدؾ ف

ڑباھےت وہےئ اےس اےنپ مدؾ نم نم رھب ےک وسحمس وہےئ ےھت ۔ آوھکنں 

ے وہےئ اس یک اگنہ درفازے رپ ڑھکی 

 

کلن

 

ي
ںیم  نل وہےن یگل یھت ، رمکے ےس 

لمحم رپ یکٹ وج اسسن رفےک یکٹکٹ ابدنےھ اےس د ھک ریہ یھت ۔ فـ فںیہ رک ایگ ۔ 

رفی ےس آ ے ڑبیھ افر دریھے ےس اانپ رس اس  رظنفں اک ابتدپ  وہا ، فـ تسس

 ۔ ےک ےنیس رپ راھک اھت

 

اس فیلکت ےس زگرےن فاےل آپ اےلیک ںیہن ںیہ ، ںیم آپ ےک اسھت وہں  ”

رظن ااھٹ رک اس یک یلین آوھکنں ںیم اھجاکن“ آیب ۔   ۔ 

 



Novelnagri 2133 

 “ ۔ اکش ںیم ںیہمت اس فیلکت ےس اکنؽ اپات ”

 

ےلصیف ” دریھے ےس ُاس اک اہھت دابای اھت ۔ اِس ےن “ آپ ےن وپری وکشش یک ۔  ”

ا  اوہنں ےن وج ہلصیف ایک ےہ وسچ ھجمس رک یہ ایک وہںو ۔ 

 

 ٹ
فـ “ اک قح اباب وک ےہ ، ي قن

 ۔ اےس یلست دے ریہ یھت ، فـ اےنپ آیب وک زمکفر زپات ںیہن د ھک یتكس یھت

 

 ےن رک اس یک آوھکنں ںیم یمن یکمچ یھت ۔ لمحم“ فـ فتق امگن ےتیل لمحم ۔ !  ”

 ۔ رک اس اسرح یک آوھکنں ںیم اھجاکن اھت

 

آیب آپ زمکفر ںیہن زپںی  ے ، ابلکل وز  ںیہن ۔ مہ لم رک اےھچ فتق اک ااظتنر  ”

 “ ۔ رکںی  ے ، اس فتق اک بج مہ بس اسھت وہےگن
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لمحم ےن رس الہدای“ ںیہمت اب وز  ہی نکمم اتگل ےہ ؟  ”  ۔ 

 

آپ رکںی ” فـ اےس د ھک رک رہ ایگ ۔  “مہ وکشش رکںی  ے بس نکمم ےہ ۔  ”

فـ رپادیم رظنفں ےس اےس د ھک ریہ یھت ۔ فـ رس الہ ایگ ۔ اےس “  ے ؟ ں وکشش ؟ 

 ! ۔ اس فتق لمحم ڑبی یگل یھت دھجمسار افر اہبدر

 آوھکنں ںیم ارتیت یمن وک ےھچیپ دےتلیکھ وہےئ اس ےن لمحم ےک رگد اصحر اقمئ ایک اھت

 ۔

 ہی نہب اھبیئ زدنیگ ےک رہ رہ ومڑ رپ اسھت اھبنےن اک دہع اکی دفرسے اک اہسرا ےتنب

 ! ۔ رکےکچ ےھت ۔ فـ دہع وج اسرگ ں یک ڈفر ےنٹک کت اقمئ رےہ

 

_________________________:- 
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فـ ابےچیغ ںیم رےھک وھجےل رپ یھٹیب رظنںی اسےنم اکٹےئ وسوچں ںیم مگ یھت ، 

د یمن وک وسحمس رکےت وہےئ اس تسس رفی ےس وھجال وھجےتل وہےئ وہا ںیم وموج

ےن اگنوہں اک رخ زبس وپدفں یک رطػ ایک اھت ۔ ده ین رگن ےک ڑپکفں ںیم وبلمس 

فـ اب وسوچں ےس ےنلکن ےک ےئل رظنفں اک رخ وحیلی ےک دایلخ ےصح یک رطػ 

 ۔ رکریہ یھت ۔ وگد ںیم اتکب ریھک یھت افر اتکب ےک افرپ ومابلئ راھک اھت

فـ اےس ابمرک وز  ںیہن دے یکس ، وٹنھگں ےلہپ ےئک ےئگ  آج اُس یک اسرگلہ یھت

 رپ اوز  کت رصػ اکی اشنؿ رظن آراہ اھت ۔ رظنفں اک رخ اکی ابر رھپ دبؽ رک 
 
ج

من س

 ۔ وگد ںیم رےھک ومابلئ رپ ایک

بل داوتنں ںیم دابےئ ومابلئ وک داھکی رھپ داںیئ اہھت ےس ومابلئ وک ااھٹای ، ھچک ربمن 

ؿ ےس اگلای ۔ وھتڑی دری دعب دفرسی رطػ ےس اکؽ ااھٹ یل یئگالمےئ افر ومابلئ اک  

 ۔
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ا؟ فہی یک اشہش اشبش آفاز اس ےک اکونں ںیم زپی“ االسلؾ مکیلع !  ”  ۔ 

 

دیمیھ آفاز ںیم اس ےن السؾ اک “ فمکیلع االسلؾ ، یسیک وہ ؟ بس ےسیک ںیہ ؟  ”

 ۔ وجاب دے رک وپاھچ

 

 “ ؟ ںیم کیھٹ ، بس کیھٹ اانپ اتبؤ ”

 

اےس اانپ دایھؿ اٹبےن ےک ےئل یہی رطہقی الم اھت“ کیھٹ وہں ۔ ایک وہراہ ےہ ؟  ”  ۔ 

 

اوز  مہ بس ےھٹیب اچےئ یپ رےہ ںیہ ، ارکیپس آؿ ےہ بس ںیہمت نس رےہ ںیہ  ”

 “ ۔ ۔ وھتڑی دری دعب دنہمی وگلاےن اجںیئ  ے حبص اکنح ےہ ؟ ں یھبت
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وک اب اینپ ےبیسب رپ رف؟  آای اھترعفـ “ ےھجم وز  آ؟  ےہ ، رف دفں یگ اب ۔  ”  ۔ 

 

رعہشی یک آفاز رپ اس ےن “ ارے ارے ڑلیک وحہلص روھک ، ااسہم اہکں ےہ ؟  ”

 ۔ الچن وہٹن داوتنں ںیم دابای

 

اس یک آفاز ردنھ یئگ یھت ۔ رعہشی ےن رظنفں یہ رظنفں ںیم “ ابرہ ایگ ےہ ۔  ”

اھٹ رک الفجن ےس لکن رک اےنپرمکے ا؟ فہی وک ااشرہ ایک ، فـ رس الہیت ومابلئ زیم ےس ا

 ۔ ںیم آیئ

 

 “ ؟ اہدی وک وہکں لمحم ےک اسھت آاجےئ ، رتہب لیف رکف یگ ”
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اس ےن آوھکنں “ ںیہن ، اھبیئ گنت وہےگن رےنہ دف ۔ ااسہم آےن فاال وہںو ۔  ”

 ۔ ےک انکرفں وک اصػ رکےت وہےئ اہک

 

 “ ؟ کیھٹ ، رپیپ اسیک وہا ”

 

د وک اکیف دح کت اھبنسؽ یکچ یھت ، ا؟ فہی اب اس اک ومڈ فـ اب وخ“ ااھچ وہا ۔  ”

کیھٹ رکےن ےک ےئل اشدی یک الیصفتت افر اسھت یہ اےنپ اکر؟ ےم اتب ریہ یھت 

 ۔ ںیہنج فـ اکلہ اس رکسماےت وہےئ نس ریہ یھت

 ۔ وھجےل یک راتفر ونہز تسس یھت ، اشؾ رہگی وہےن یگل یھت

 

_________________________:- 
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یس رپ آںیھکن ومدنے ےھٹیب ےھت ، رس رکیس یک تشپ رپ اکٹ راھک اھت ۔ راگنك فـ رک

رئیچ آہتسہ آہتسہ وھجؽ ریہ یھت ۔ ذنہ فلتخم وسوچں ںیم ڑکجا اھت ، رہچے رپ 

رکب ےک اترثات ےھت ںیہنج ادنر دالخ وہیت لمحم ےن وخبیب داھکی اھت ۔ فـ 

 ۔ دریھے دریھے مدؾ ااھٹیت ادنر آیئ

 

ؿ ےک رساہےن ڑھکے وہ رک اس ےن اںیہن آفاز دی ۔ احرث ےن ا“ اباب ۔  ”

دریھے ےس آںیھکن وھکؽ رک اےس داھکی ۔ رسیئم آوھکنں ںیم یمن کمچ ریہ یھت 

 ۔ ، فـ اںیہن د ھک رک رہ یئگ

 

فـ اؿ ےک اسےنم ریھک رکیس رپ ھٹیب یئگ“ وھٹیب ۔  ”  ۔ 
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اسھت دانھکی اچےتہ ںیہ سب ۔  اباب آیب یک ابت امؿ ںیل ، ںیم افر آیب ا؟  افر آپ وک ”

آپ اجےتن ںیہ آیب اےنپ ےئل یھبک ہی وخاشہ ہن رکےت آپ ےک ےنتج ااسحؿ ںیہ مہ 

رپ فـ یھبک وز  آپ ےس ہی ابت ہن ےتہک ، ںیم اجیتن وہں فـ ہی ریمے ےئل ہہک رےہ 

ںیہ ۔ اباب زیلپ ںیمہ امویس تم رکںی ۔ رصػ اکی دہعف آیب یک ابت رپ وسںیچ وت 

ں ےس اکی آرگ  ڑلہ ات وہا ںوؽ رپ السھپ ۔ احرث ےن رہگی اسسن یل آوھکن“ ۔۔ 

رھپ دیسےھ وہےئ ۔ اہھت ڑباھ رک اس ےک دفونں اہھت اھتےم ، ابںیئ اہھت ےس اس 

 ۔ ےک آرگ فں وک انچ رھپ رسیئم آںیھکن اس یک آوھکنں ںیم ںوڑںی

 

ض اھت ےسج ںیم ےن مت دفونں رپ وکیئ ااسحؿ ںیہن ایک لمحم ! ہی بس ریما رف ”

اھبنےن یک ںیم ےن وپری وکشش یک ےہ افر ارگ ںیہمت اتگل ےہ ہک ںیم اہمترے آیب 

یک ابت ےک ےھچیپ ےپھچ دصقم ےس ؟ فافق وہں وت ہی طلغ ےہ ، ںیم اس یک رگ رگ 

اؿ یک آفاز ںیم بیجع یس یمن اک ااسحس اھت“ ےس فافق وہں ۔ !   ۔ 
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آپ ویکں عنم رکرےہ ںیہ ؟ آپ انتج فتق اچںیہ ےل ںیل رگم ویں ںیمہ  رھپ ”

اس ےن ااجتل یک ۔ احرث دنچ ےحمل اےس دےتھکی رےہ رھپ رہگی “ امویس ہن رکںی ۔ 

 ۔ اسسن یل ۔ بل داوتنں ںیم دابےئ اس اک اہھت اپھتپھتای رھپ وگای وہےئ

 

ےئل این اھت ، ںیم ؟ رجتہب ںیم ےن بج زبسن یک داین ںیم مدؾ راھک وت ہی بس ریمے  ”

اکر اھت زبسن یک رہگاویئں وک ںیہن اجاتن اھت ۔ ریمے اسھت اہمترے امومں افر اکی 

افر دنبہ اشلم اھت ۔ زبسن ںیم وکیئ افچن چین وہیئ ، اہمترے امومں رپ ازلاؾ ےگل افر 

یگل ۔  لمحم وغر ےس اںیہن ےننس“ اںیہن لیج وہیئگ سج اک وصقر فار ےھجم رہھٹاای ایگ ۔ 

 ۔۔۔ بس ھچک اس ےک ےئل این اھت اکی اہکین یک رطح

ابت  ںیہ ںیہن متخ وہیئ ، اہمتری ؟ ین دؽ یک رمہضی ںیھت ہی دصہم ربداتش  ”

ںیہن رکاپںیئ افر داین افین ےس رتصخ وہںیئگ ، اؿ دونں اہمتری دیپاشئ ےک دؿ 
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ں وک رقبی ےھت ۔ اہمتری امں یک سج دؿ تعیبط اڑگی ایس دؿ اہمترے اموم

لیج ےس راہ ایک ایگ ۔ مت افر اہمتری امں دفونں یک اجونں وک رطخہ اھت ، ڈارٹکز ےن 

رپیپز رپ اسنئ کت رکفاےئل ےھت نج ےک اطمقب ںیم ےن ویبی افر یٹیب ںیم ےس 

احرث ےن رظنںی اکھجیئ ںیھت ۔ لمحم ےن اسسن رفےک اںیہن “ ویبی وک انچ اھت ۔ 

ی وہیئگ ںیھتداھکی ۔ آںیھکن ذرا یس لیھپ رک ڑب  ۔ 

اس رات ایعد رھگ ںیم االیک اھت ، ںیم رپاشیؿ اھت اس یک رطػ ےس وز  رگم اہیں  ”

ریمی رضفرت یھت ۔ رپاشیین ںیم ویفس وک االطع وز  ہن دے اکس ، اےلگ دؿ مت 

اس داین ںیم آںیئ ۔ ںیم تہب وخش اھت ، اہمترے اکونں ںیم وخد آذاؿ دی ، ںیہمت 

دای ۔ اکی ےحمل ےک ےئل ےھجم اگل اھت بس کیھٹ وہایگ ےہ رگم اہمتری امں یک وگد ںیم 

یھبت ویفس اک وفؿ آای اہمترے امومں اےنپ رھگ ےس ےصغ یک احتل ںیم ےلکن ےھت 

ا  اہیں آرےہ ےھت ۔ ںیم ےن اےلیک اج؟  اچاہ رگم اہمتری امں وک ایعد یک رکف یھت وت 

 

 ٹ
ي قن
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یہ زیت ابرش رشفع وہیئگ ۔  اےس وز  اسھت ےل آای ںیم ۔ ادرھ آےئ وت راےتس ںیم

 ۔ یلجب یک ڑکک ، ابدولں یک رگج بیجع ےبنیچ رکےن فاال اموحؽ انب ریہ یھت

ںیم ادنر ایگ وت ایعد وک مہس رک وخد ںیم اٹمس اپای ، اس یک رظن ےسیج یہ ھجم رپ زپی وت ھجم 

ےس ٹپل ایگ اھت ۔ ریمے ےھچیپ یہ اہمترے امومں وز  آےئگ ۔ اوہنں ےن آےت یہ 

رشاہب ڈاال افر ریما رگةیؿ ۔ اایل ۔ اہمترا آیب ذرا ذجابیت دنبہ ےہ رشفع ےس اھت  وشر

فـ اکلہ اس رکسماےئ“ ۔   ۔ 

آ ے ڑبھ رک اس ےن اہمترے امومں وک داکھ دای ، ذرا اس اھت رگم اےنت ےصغ ںیم اھت  ”

 ، ہک اہمترے امومں ڑلڑھکا ےئگ ےھت ۔ ےصغ ںیم آرک اوہنں ےن ایعد وک ڑپھت امرا اھت

اہمتری امں آ ے آیئ افر اہک ہک فـ اہمترے امومں ےک اسھت ےنلچ رپ رایض ےہ ۔ 

اس فتق بس ھچک ریمے اہھت ےس رتی یک رطح ہر ل راہ اھت ، ھجمس ںیہن آراہ اھت 

ایک رکفں ۔ اہمتری امں اہمترے آیب ےک اسےنم یھٹیب افر وپاھچ ہک فـ سک ےک 

 ہشیمہ یک رطح رصػ اس یک زدنیگ رپ اسھت رانہ اچاتہ ےہ ؟ اہمترے آیب اک ہلصیف
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اوہنں ےن رک رک لمحم وک “ ںیہن  ہکل اہمتری زدنیگ رپ وز  ارث ادناز وہ؟  اھت ۔ 

 ۔ داھکی وج وغبر اںیہن نس ریہ یھت

یھبک یھبک مت دفونں وک د ھک رک وساتچ وہں ہک مت دفونں دف وہ رک وز  اکی وہ ۔  ”

 ےس اکی اک  لم وخد وخبد دفرسے یک اکی دفرسے ےک انب یج ںیہن  ےتک ، مت ںیم

زدنیگ رپ وز  ارث ادناز وہات ےہ ۔ مت دفونں دف وہ رک وز  دف ںیہن وہ ۔ اکی اجؿ وہ 

لمحم من آوھکنں ےس رکسمایئ یھت ۔ احرث ےن رہگی اسسن یل“ مت ۔ !   ۔ 

اہمترے اھبیئ ےن ریمے قح ںیم ہلصیف انسای ، اہمتری امں ںیہمت افر اہمتری آیب  ”

ریمے وحاےل رک ےک وخد اس رھگ یک دزیلہ اپر رک یئگ یھبک ہن ولےنٹ ےک ےئل ۔  وک

ایعد اہمتری امں ےک ےھچیپ اكپل ، ابرش یک فہج ےس ڑسک رپ اپین عمج اھت اس اک اپؤں 

السھپ ۔ امےھت رپ وچٹ آیئ ۔ اس یک اشیپین رپ وموجد اشنؿ ایس رات اگل داغ ےہ ۔ 

کی ںوڑی آیئ افر اہمترے آیب وک یتلچک وہیئ  ںیہ سب ںیہن وہیئ وت اسےنم ےس ا
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لمحم ےن وچکن رک اںیہن داھکی اھت ، اس اک آیب اینت وفیلكتں ےس “ آ ے ڑبھ یئگ ۔ 

 ۔ زگرا اھت افر فـ آج کت ااجنؿ یھت

فـ وھچاٹ اھت لمحم ، فـ ہی بس ربداتش ںیہن رکاتکس اھت رگم اس ےن ایک ۔ اس اک انتج  ”

ڈارٹکز ےن اہک اھت ہک زجعمایت وطر رپ اس اک وگتش فاسپ  ربا اڈیسکیٹن وہا اھت ؟ ں

اؿ یک آفاز “ ڈہویں ےس ڑجا ےہ ، فرہن اس ںیم ھچک ںیہن اچب اھت ھچک وز  ںیہن ۔ !! 

اہمتری امں اےس دےنھکی آیئ یھت افر ” کن کا یئ یھت ۔ امیض ےک زمخ اتزہ وہےئ ےھت ۔ 

 ےنس انب اےنپ اھبیئ ےک اسھت بج ڈارٹک ےن اس ےک رمےن یک ربخ انسیئ وت فـ زمدی ھچک

یلچ یئگ ۔ ھجم ےس اس دفراؿ اکی نیگنس یطلغ رسزد وہیئ لمحم اس اک ازاپ  رکےن 

اوہنں ےن رس اکھجای اھت“ ںیم ںیم ہشیمہ ؟ اکؾ راہ ۔   ۔ 

ںیم اہمتری امں ےک اپس ایگ اھت ںیم ےن اےس اتبای اھت ایعد زدنہ ےہ افر فـ ہی ابت  ”

نکیل ہی ابت ںیم ےن اترمع ایعد ےس اپھچیئ ، فـ اس فیلکت ںیم ےلہپ یہ اجیتن یھت ۔ 

زتاتپ راہ ہک اس یک امں ےک ےئل فـ رمایگ ےہ افر ںیم اخومش امتاشیئ انب راہ ۔ ےھجم ڈر 
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اھت فـ ہی اجؿ رک اینپ امں ےک اپس الچ اجےئ ںو ںیہمت وز  ےل اجےئ ںو ، ںیم اخیل 

ےس ںیم اےس یھبک ہی ابت ںیہن اتب اپای ۔ اہھت رہ اجؤں ںو ۔ اینپ وخد رغیض یک فہج 

ںیم اجاتن وہں ہک اب فـ ہی ابت اجؿ اکچ ےہ رگم رظنادناز رکےن یک وکشش ںیم 

اؿ یک “ ےہ ، ےھجم اتگل ےہ فـ ےھجم یھبک اعمػ ںیہن رکے ںو یھبک ںیہن ۔۔ !! 

آوھکنں ےس آرگ  رگےن ےگل ےھت ، لمحم الچن وہٹن یتخس ےس داوتنں ںیم دابےئ 

 ۔  د ھک ریہ یھتاںیہن

 

ںیم ےن اہمتری امں ےس رمح یک کیھب امیگن یھت ، فدعے ےئک ےھت ہک اےس ای  ”

اےنپ وچبں رپ وکیئ فیلکت ںیہن آےن دفں ںو رگم فـ افالد یک تبحم ںیم بس الھبےئ 

احرث ےن رہگی اسسن “ یھٹیب یھت ۔ ھچک دونں دعب اس ےن ھجم ےس علخ ےل یل ۔ 

االسؾ آابد ےس ںیہک یلچ یئگ یھت رھپ فاہں ےس دنلؿ ۔ ویں ےننس ںیم آای فـ ” یل ۔ 

امہری زدنویگں ےس اہمتری امں اخومیش ےس لکن یئگ ۔ اہمترا آیب دؿ ہب دؿ 
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اخومش وہات اجراہ اھت ، اس یک رحںیتک بیجع ںیھت ۔ وٹنھگں اکی یہ ےطقن وک اتکت راتہ 

ہن اج؟  اکی یہ ہگج رپ انھٹیب افر ، یئک یئک راںیت دنین اک رسہم ہن اگل؟  ، اھکےن ےک رقبی 

ریہ یہس رسک فـ اوکسؽ ںیم وپری رکاتیل ۔ افؽ وت اخومش راتہ افر دفرسا زدفوکب 

 ۔ رکےک آاجات

ےھجم اید ےہ اہمتری امں ےک اجےن ےک دعب اوکسؽ ںیم ہی ارثک ڑلوکں وک ٹیپ رک آات 

وپےتھچ ںیہ ہی  اھت ، فہج رصػ ہی اتبات اھت ہک فـ ھجم ےس ریمی امں ےک ابرے ںیم

اجےتن وہےئ وز  ہک فـ ریمے اسھت ںیہن رںیتہ ۔ ! ولہپاونں یک رطح آںینیتس 

ڑچاھےئ ، امےھت رپ لب ڈاےل ، الؽ زپےت رہچے ےک اسھت یلین آوھکنں ےس بس 

وک وھگرےت وہےئ فـ رھگ آات اھت ۔ اسسن ارثک یتٹیل وہیئ وہیت یھت ، ؟ ک وک ڑیکس اتیل 

اتیل اھت اشیپین رپ وخؿ یک وبدنںی وہیت ںیھت ، رشٹ رگد آولد اھت ، آوھکنں وک الیھپ 

فـ اکلہ اس “ وہیت یھت ۔ یئک ابر اےس ااھکڑے ںیم ڑلفاےن اک وساچ اھت ںیم ےن ۔ 

 ۔ رکسمادی یھت
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ےھجم افر وکیئ لح ںیہن الم وت اکونں ےس ۔ ا رک اےس اسوکیئولٹسج ےک اپس ےل  ”

 رگم دص رکش ہک اےنت رعےص دعب فہ ھجم ایگ ۔ فاہں ےس وز  اےٹل مدومں فاسپ آایگ

ےس اخمبط وہا افر اہک آپ وج ںیہک  ے ںیم رکفں ںو رگم آدنئہ ےھجم اہیں تم 

اؿ ےک ہنم وسبر رک ےنہک رپ فـ اکلہ اس سنہ “ الےیئ ںو ۔ ؟ القئ ےن رصػ رٹاخای اھت ۔ 

 ۔ دی یھت

 

ف آایگ ۔ فـ اعدی ےس فـ آہتسہ آہتسہ کیھٹ وہےن اگل رگم اس ںیم اکیف دح کت دبال ”

ایعد نب ایگ ۔ دیجنسـ افر تخس زماج ۔ مک وگ افر اہنتیئ دنسپ ۔ اس یک اجؿ مت ںیم  یتس 

یھت ، اس اک اولکات دفتس اہدی اھت افر یھبک اھبكر فـ ےھجم وز  اانپ ابپ امؿ اتیل اھت ۔ 

زدنیگ ںیم بس کیھٹ وہےن اگل اھت ۔ مت دفونں ڑبے وہرےہ ےھت ، ںیم ےن یھبک 

دفرسی اشدی اک ںیہن وساچ فہج مت دفونں ےھت ۔ ںیم اینپ وپری وتہج ںیہمت دانی اچاتہ 

اھت ںیم مت رپ وسیلیت امں طلسم ںیہن رک؟  اچاتہ اھت ویکہکن اس ڑلےک اک ھچک ںیہن اتپ ہی 
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لمحم اب الھکلھک رک “ اےُس وز  ہہک اتکس اھت ہک اب ارگ ھچک اہک وت ہنم وتڑ دفں ںو ۔ !! 

۔ احرث اکلہ اس رکسمادےئیسنہ یھت   ۔ 

ےھجم اس یک اشدی اک وشؼ ڑچاھ ، فہج رصػ اےس اہنتیئ ےس اکنانل یھت ، رعفـ ایھچ  ”

وہب اثتب وہیئ رگم ہی ؟ القئ دنلؿ الچ ایگ ۔ زپاھیئ رصػ اہبہن اھت ہی فاہں اینپ امں وک 

 ڈوھڈنےن ایگ اھت ، اےس آج وز  اتگل ےہ ںیم اس تقیقح ےس ؟ آانش وہں رگم ںیم

لمحم ےن ریحت ےس اںیہن “ ےن اہک ؟ ں ںیم اس یک رگ رگ ےس فافق وہں ۔ 

 ۔ داھکی ، ہی ااشکنػ وز  اس ےک ےئل این اھت

اس دفراؿ اکی افر ابت ںیم اس ےس اپھچ ایگ فـ ہی ہک رعفـ یک نہب رمہح اک وشرہ  ”

یھت ۔ ریخ دعس اھت اہمترے امومں اک اٹیب ۔ ںیم ریحاؿ اھت ہک تمسق ےسیک اےس اچب ریہ 

فـ فاسپ آای وت وھجمس بس دبؽ ایگ ۔ دعس ےن اہمتری امں وک اس اک اتپ اتبای ، اس یک امں 

لمحم ےن رس الہ دای“ آسف آںیئ اس ےس ںیلم افر آ ے بس ولعمؾ ےہ ںیہمت ۔ !   

 ۔
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اوہنں ےن “ اجیتن وہ ںیم زدنیگ ںیم بس ےس زایدہ سک ابت ےس ڈرا وہں ؟  ”

رصػ اس ےس ہک ریمی افالد ھجم ےس ” ں ںیم اھجاکن ۔ آ ے وہ رک لمحم یک آوھکن

دجا ہن وہاجےئ ، مت دفونں ریما لک رسامہی وہ ۔ بج اہمتری امں فاسپ آیئ وت ےھجم 

یہی اگل اھت ںیم ےن ںیہمت وھک دای رگم ںیم طلغ اھت ۔ ںیم ابپ وہں مت دفونں اک ریما قح 

فـ رےک رھپ “  اجؿ ایگ وہں ۔ ےہ مت رپ وکیئ مت دفونں وک ںیہن ےل اتکس ھجم ےس ںیم

 ۔ رہگی اسسن ےتیل وہےئ رکیس یک تشپ ےس کیٹ اگلیئ

ریہ ابت ایعد ےن وج اہک ےہ فـ ںیم یسک وصرت ںیہن امونں ںو ۔ اہمتری امں بج  ”

ـ اہیں رہ وز  یتكس ےہ رگم ریمے افر اس ےک راےتس دجا  اچےہ اہیں آیتكس ےہ ، ف

۔ رہ زیچ اک اکی فتق وہات ےہ رضفری ںیہ اںیہن وجڑےن یک وکشش ےباکر ےہ 

ںیہن زدنیگ ںیم بس لمکم وہ ھچک ادوھرا وز  رانہ اچےئہ ۔ وج اسیج ےہ اےس فاسی یہ 

رےنہ دف لمحم ، اب وبڑاھ وہایگ وہں تمہ مک وہیت اجریہ ےہ ۔ ریمی ومہار راوہں 



Novelnagri 2151 

ےلیھ اؿ ےک اےھٹ دنكےھ ڈ“ ںیم ارگ یتٹؽ ںیہن اںو  ےتک وت اک ےٹن وز  تم اھچبف ۔ 

 ۔ زپے ۔ لمحم یکٹکٹ ابدنےھ اںیہن دےھکی یئگ

 

اس ےن اکی آرخی وکشش یک یھت ۔ احرث “ آپ اانپ ہلصیف ںیہن دبںیل  ے ؟  ”

 ۔ ےن دریھے ےس یفن ںیم رس الہدای ۔ لمحم ےن بل یتخس ےس داوتنں ںیم دابےئ

 

ےئل فـ رکیس ےس اھٹ ڑھکی وہیئ یھت ۔ فـ اجےن ےک “ ےسیج آپ یک رمیض اباب ۔  ”

 ۔ ڑمی وت احرث ےن اےس رفاک

 

اس ےک قلح ںیم آرگ فں اک وگال “ ایعد ےس انہک وہےکس وت ےھجم اعمػ رکدے ۔  ”

اےنکٹ اگل اھت ، ہنم رپ اہھت رےھک اینپ ویکسسں وک دابیت فـ ابرہ آیئ وت درفازے رپ ایعد وک 
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ھچک ںیہن اجیتن ڑھکا اپای ۔ فـ بک ےس فاہں ڑھکا اھت ؟ اس ےن ینتک ابںیت ینس ںیھت فـ 

 ۔ یھت

اس ےن من آوھکنں ےس ایعد اک داایں اہھت اھتام ۔ آج اس ےک ےئل زعت ، امؿ افر 

تبحم ںیم یئک  ہا ااضہف وہا اھت ۔ فـ دریھے ےس اس ےک اہھت یک تشپ رپ اےنپ بل 

رھک یئگ یھت افر رھپ اس ےک اہھت رپ رس اکٹےئ فـ رف دی یھت ۔ ایعد ےن دھک ےس اےس 

 ۔ داھکی اھت

 

ویکسسں ےک درایمؿ اس ےن اہک اھت“ فـ ںیہن امؿ رےہ ۔  ”  ۔ 

 

فـ یہی ہہک اپای ۔ لمحم ےک رفےن ںیم دشت آریہ یھت ۔ فـ اینت “ اجاتن وہں ۔  ”

وبضمط افر اہبدر ںیہن یھت ینتج اےس ھچک وٹنھگں ےلہپ یگل یھت ۔ فـ فیسی یہ یھت 

 ! ۔۔ وصعمؾ افر ؟ زک
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وہےئ مہ وکاس درد یک وحتلی ںیم رےتہ     ، 

 ۔ پُچ اچپ رھکب؟  ےہ ، امتاش ںیہن رک؟ 

 

_________________________:- 

 

فـ درفازے رپ ڑھکا اس ےس وپھچ راہ اھت ۔ گیب یک “ فایسپ بک وہیگ اہمتری ؟  ”

 ۔ زپ دنب رکیت لعشم ےن اکی ےحمل ےک ےئل اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی

 

فـ اب اینپ “  ، فاسپ ہن آ؟  زپے ۔ داع رک؟  فںیہ ےس ڈوییٹ ںیہک افر گل اجےئ ”

 ۔ وتسپؽ یک زگیمنی وھکؽ رک د ھک ریہ یھت
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 “ ۔۔۔ لعشم ”

 

وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی“ اہں ۔  ”  ۔ 

 

فـ آںیھکن ڑیکسے وپھچ راہ اھت ۔ لعشم ےن رہگی “ ایک ہی ریمی فہج ےس ےہ ؟  ”

اھٹیت اس ےک اسسن ےتیل وہےئ وتسپؽ ڈیب رپ یکنیھپ افر دریھے دریھے مدؾ ا

 ۔ اقملب ڑھکی وہیئ

 

ںیہن ، اہمترے آےن ےس ےلہپ وز  ںیم اس زنیم یک اکپر رپ کیب یتہک یھت اب  ”

 “ ! ۔ وز  ہہک ریہ وہں ۔ ےبرکف روہ مت افر وھبؽ اجؤ فـ بس
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فـ ےنیس رپ اہھت ابدنےھ اےس د ھک راہ اھت ۔ لعشم ےن رس وک “ اکی ابت وپوھچں ؟  ”

 اتگل مت ذرا فلتخم یس وہ ؟ مت ےن دفرسی ڑلویکں یک ںیہمت ںیہن” شبنج دی ۔ 

 “ ۔ ةسن دلج اس ابت وک وبقؽ رکایل

 

اہں ںیم فلتخم وہں ویکہکن ےھجم اتگل ےہ بج کت اینپ تبحم رپ آپ وخد نیقی  ”

اکی ےحمل ےک ےئل “ ںیہن رکںی  ے بت کت دفرسفں وک ےسیک نیقی دال  ےتک ںیہ ؟ 

ھچک ےنہک ےک ےئل بل وھکےل رھپ دنب رکدےئ ۔ لعشم فـ الوجاب وہا اھت ۔ اس ےن 

 ۔ فاسپ ٹلپ یئگ

 

ادیم ےہ ںیہمت افر اسحؿ وک وز  دلج یہ وکیئ ڈوییٹ لم اجےئ یگ ۔ بت کت مت  ”

فـ ڈیب رپ ھٹیب رک اجرگز ےتنہپ وہےئ وپھچ ریہ یھت“ اہکں روہ  ے ؟   ۔ 
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وہں ۔ لک فاسپ آاجؤں ںو آج آرخی یٹھچ   ںیہ وحیلی ںیم ، اوز  فںیہ ےس آراہ ”

لعشم ےن ھجمس رک رس الہدای ۔ رھپ اھٹ رک اھگنسر زیم ےک اپس آیئ ، اکی رظن “ ےہ ۔ 

آےنیئ ںیم رظن آےت اےنپ سکع وک داھکی ۔ زبس فردی ےنہپ ، ایسـ اجحب افڑےھ 

 ۔ دیجنسیگ اک ابلدـ افڑےھ فـ لمکم ایتر یھت

 

ں رپ ذرا یس رکسماٹہ آیئ ۔ گیب ااھٹ رک دنكےھ رپ اس ےک وبل“ رھپ ےتلم ںیہ ۔  ”

 ۔ ڈاال افر اس ےک اسےنم ڑھکی وہیئ ۔ آري  ؿ ےن اکی رطػ وہ رک اےس راہتس دای

 

فـ رمکے ےس لکن یئگ“ اہلل احظف ۔  ”  ۔ 

 

ھک رک ریک یھت ، “ اہمترا ااظتنر رکفں ںو ۔  ”

 

ھی

 

ی

اےنپ بقع ےس آیت آفاز رپ فـ 

 ےبمل ڈگ رھبیت آ ے ڑبھ یئگ ۔ آري  ؿ اس ےک ریحت ےس کلپ یکپھج رھپ ےبمل
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رظنفں ےس افلھج وہےن کت اس یک تشپ وک داتھکی راہ ۔ دؽ رپ ادکیؾ وبھج اس آؿ 

 ۔ رگا اھت ۔ ایک فـ فایعق اجریہ یھت اس یک زدنیگ ےس ؟ فـ ےبنیچ وہا

ایگاینپ دبیتل احتل رپ وخد وک ڑھجاتک فـ وز  آ ے ڑبھ ایگ ۔ اےنپ ےھچیپ انساٹ وھچڑ   ۔۔ 

!! 

 

ا  اغلف ً

 

عٹ
ف
 ، یھبک کی ہب کی وتہج یھبک د

 ! ۔۔ ےھجم آزام راہ ےہ وکیئ رخ دبؽ دبؽ رک

 

_________________________:- 
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فـ اہدی افر لمحم ےک اسھت ابےچیغ ےک اپس ڑھکا اھت ۔ رھگ اک نیم ٹیگ الھک اھت افر 

 ڈراویئر وک جیھب دای ڈراویئر ںوڑی ادنر الراہ اھت ۔ اس ےن وخد وشرفؾ اجےن ےک اجبےئ

 ۔ اھت

اس ےک ربارب ںیم ڑھکی لمحم وھتڑی یس رپوجش یھت ، اہدی اےس یئن ںوڑی اک 

ااتتفح رکےن ےک رطےقی اتب راہ اھت افر وقبؽ اہدی ےک بس ےس رتہبنی رطہقی ہی اھت 

 ! ۔ ہک اےس ںوڑی اہدی وک دصےق ںیم دے دینی اچےئہ فرہن رظن گل اجیت ےہ

یہ ارپ ےنہپ فـ آںیھکن ڑیکسے اب ادنر دالخ وہیت ںوڑی وک د ھک راہ  ایسـ زنیج رپ ایسـ

 ۔ اھت

 ! ۔ رسیئم رگن یک ںوڑی

 

اہدی اس ےک اکؿ ےک “ دصےق ےس البںیئ لٹ اجیت ںیہ ایعد ریمی ابت امون ۔  ”

 ۔ اپس اکھج
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اہدی  اس ےک دیجنسیگ ےس ےنہک رپ“ دص ہ ارگ البفں وک یہ دای اجےئ وت ایک افدئـ ؟  ”

 ۔ ےن آںیھکن امھگںیئ

 

 ، اکی یبمل ڑسک وک د ھک رک ایخؽ آای ”

 “ ! ۔ وکیئ اس ےس وز  یبمل زابؿ راتھک ےہ

فـ رکسماٹہ دابات رظنفں اک رخ ریھپ ایگ ۔ ڈراویئر اب ںوڑی ےس لکن رک اس یک 

 ۔ رطػ آراہ اھت

 

اہدی ےن  ڈراویئر ےن اچیب اس یک رطػ ڑباھیئ وج“ ہی ںیل رس ںوڑی یک اچیب ۔  ”

 ۔ اکچ یل
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اہدی ےن اچیب وک اتشگن اہشدت ںیم “ ولچ لمحم مہ الگن ڈراویئ رپ ےتلچ ںیہ ۔  ”

 ۔ امھگےت وہےئ اہک اھت

 

لمحم ےن رپوسچ رظنفں ےس ںوڑی وک دےتھکی ایعد ےس “ آیب آپ ںیلچ  ے ؟  ”

 ۔ وپاھچ

ھکا  اھت ، آںیھکن ریح

 

ھی

 

ی

ت ےس یلین آوھکنں وک ڑیکسے ںوڑی وک دےتھکی وہےئ فـ 

یلیھپ ںیھت ۔ آیدنی اصبح اجےتن ےھت ہک فـ ہشیمہ اکےل رگن یک ںوڑي  ں اتیل اھت 

 ۔ اس ےک ابفوجد اوہنں ےن رسیئم رگن یک ںوڑی یل یھت افر فہج فـ اجؿ ایگ اھت

 فہ اےس ھچک داھک؟  اچےتہ ےھت ، اس یک تعیبط افر زماج ںیم آات ریغومعمیل دبالف

 ! ۔۔
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د ےس اعدی نب راہ اھت افر ہی دبالف اےنت ریغ وسحمس رطےقی ےس فـ دبؽ راہ اھت ، فـ ایع

آراہ اھت ہک اےس وخد وز  ربخ ںیہن وہیئ یھت رگم آیدنی اصبح یک رظنفں ےن ہی 

 ۔ وسحمس رکایل اھت

 

لمحم یک آفاز رپ ایعد ےن وچکن رک اےس داھکی“ آیب ۔  ”  ۔ 

 

یہ یھت ۔ اس ےن یفن فـ اس یک اغبئ دامیغ رپ اانپ وساؽ درہار“ ںیلچ  ے ؟  ”

 ۔ ںیم رس الہای رھپ ےبمل ےبمل ڈگ رھبات ادنر یک رطػ ڑبھ ایگ

 

فـ اہدی یک رطػ وتمہج وہا“ اںیہن ایک وہا ؟  ”  ۔ 
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فـ لمحم وک اسھت “ دگاھ ڈراےم داھک راہ ےہ ، مت اےس وھچڑف آف ریمے اسھت ۔  ”

وہرےہ ےھت ۔ ےئل ںوڑی یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ آامسؿ رپ اب رہتف رہتف ابدؽ عمج 

 ۔ وسرج ابدولں ےک ےھچیپ ںیہک پھچ ایگ اھت ۔ اشؾ ڈےنلھ یگل یھت

 !! ۔۔ زدنیگ یک اکی افر اشؾ

 

_________________________:- 

 

اس ےک رمکے ںیم بسح ومعمؽ انساٹ اھچای وہا اھت ، اڈٹسی لبیٹ ےک رگد ریھک 

وکر فایل ڈارئی وک د ھک رکیس رپ اھٹیب فـ اخیل اخیل رظنفں ےس اےنپ اسےنم ریھک ایسـ 

راہ اھت ۔ اہھت ںیم ملق اھتؾ راھک اھت ۔ ارگ اس ںیم دبالف آای اھت وت ایک اس ںیم اینپ وسچ 

وک ملق دنب رکےن یک تمہ وز  ولٹ آیئ یھت ؟ ایس وساؽ اک وجاب اجےنن ےک ےئل فـ 

 ۔ اب ملق اہوھتں ںیم ےئل اھٹیب اھت
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وھجےکن ےس فـ اردرگد رھکب ےئگ ، اس ےن دامغ ےن اافلظ اننب اچےہ وت زیت وہا ےک 

اںیہن انٹیمس اچاہ وت فہ اہھت ےس رتی یک امدنن ےنلسھپ ےگل ۔ اس ےن دفابرہ وکشش 

رکین اچیہ وت ذجابت یک اکی رہل آیئ افر اںیہن اہب ےل یئگ ۔ فـ اسلح انکرے ڑھکا 

ت یک اؿ ےک انکرے رپ آےن اک ااظتنر رکےن اگل ، فتق زگرات راہ رگم اافلظ ذجاب

وموجں ںیم ڈفےتب رےہ ، فـ اسرگ ں یک ڈفر ےک ےنٹک ےک ااظتنر ںیم راہ رگم اؿ یک 

اسںیسن ابیق رںیہ ۔ اس ےن دنمسر ےک اپین ںیم اپؤں رےھک وت اپین وک ربػ اس ڈنھٹا 

اپای ، اس ےن وفرا اپؤں ابرہ اکنؽ ےئل ۔ وسںیچ دمجنم وہےن ںیگل ، ذجابت رھٹھٹےن 

وہایگ ۔ اس ےن زیتی ےس ملق زیم رپ  اکنیھ اھت ےسیج فـ وکیئ  ےگل افر رھپ بس ربػ اس

 ۔ اوھچت وہ

اس رپ یہ  یس تیفیك اطری وہےن یگل یھت ، ےسج اسولں زدناؿ ںیم زتاپےن ےک 

دعب اکی دیقی وک راہ ایک اجراہ وہ ۔ شقن ےٹم ےٹم ےس وہں ، ڑپکے رگد آولد وہں ، 
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 یک امدنن وہ رگم ےنیج یک ا گن اقمئ مسج رپ زومخں ےک اشنؿ وہں ۔ دؽ یسک رجنب زنیم

 ۔ وہ

 ؟ ایک اعدی فایعق ولٹ راہ اھت

ہی وساؽ اس ےک ذنہ رپ وھتہڑے رباس راہ اھت ، وسںیچ وٹٹ یتٹٹ اک اکشر وہریہ 

ںیھت ۔ ےبرطب اافلظ رھکبےن ےگل ےھت ، ذنہ ےبینعم ےلمج ےننب اگل اھت افر رھپ ھچک 

ھکا  اھت

 

ھی

 

ی

 ۔ اید آےن رپ فہ ربی رطح ےس 

ریمے اافلظ ےبرطب ںیہ ، ریمی ابوتں اک وکیئ وہفمؾ ںیہن ےہ ۔ ریمے ےبرطب  ”

اافلوظں یک وکیئ رتہ ب ںیہن ےہ الھب وج وخد ےبرتہ ب وہ اس ےک اافلظ ےسیک 

 “ ۔ رتہ ب ےس وہ ےتک ںیہ

اس ےن رسوگیش یک یھت ۔ آفاز ںیم وخػ اک رصنع اشلم اھت“ اعدی ۔۔ !!  ”  ۔ 

انمدی رکایئ یئگ یھت ، دنکونکں اک وشر رباپ وہا اھت ۔ اس ےک ڈفےتب افر رھپ دفر ںیہک 

اافلظ اسلح انکرے چنہپ ےئگ ےھت ۔ رحبی اہجز یک رگنل دنبی یک یئگ یھت ، یسک وک 
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وخش آدمدی اہک اجراہ اھت ۔ وہا آےن فاےل ےک ارد رگد راصقں یھت ، زیت رفینش یک 

یئ ںیھتکمچ ےس اکی ےحمل ےک ےئل اس یک آںیھکن دنھچای  ۔ 

 ۔ فـ ولٹ آای اھت

 !! ۔۔ اعدی ولٹ آای اھت

 

 ، ہی فرؼ فرؼ ریتی دااتسں

 ۔ ہی قبس قبس ریتے ذترکے

 ؟ ںیم رکفں وت ےسیک رکفں اگل

 !! ۔۔ ےھجت زدنیگ یک اتکب ےس

 

_________________________:- 
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 ےج یہ رھگ ےس اہؽ ےک ےئل لکن  اےلگ دؿ ااشتحؾ اک اکنح اھت ، فـ بس اشؾ است

ےئگ ےھت ۔ اہؽ ےک ارئیڈنکرنشی اموحؽ یک یکنخ تبحم ےک ذجابت یک دحت ںیم ںیہک 

مگ وہریہ یھت ۔ اجیٹس رپ بس انمؽ افر ااشتحؾ ےک رگد ریھگا گنت ےئک ےھٹیب ےھت 

 ۔ نج اک اکنح وھتڑی دری ےلہپ یہ وہا اھت

 اس ےس دفدھ الپیئ یک رمس ےک دعب اب ونرانیعل ، ااملس ، رمہح ، ا؟ فہی افر اہسین

 ۔ کین ےنیل ےک رکچ ںیم اکلہؿ وہریہ ںیھت
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ااشتحؾ اےھچ ےچب ونب ، دض وھچڑف افر رشاتف ےس دے دف ےسیپ ۔ انچب فےسی وز   ”

اؿ ےس افےلص رپ ڑھکے ابعد ےن اعمہلم اھجلسےن یک وکشش یک“ نکمم ںیہن ۔   ۔ 

 

 افر اب ےھجم رفی ںیم روشرے دے رےہ وخد مت ےن وت الیل اپپ ۔ اا دےئ ےھت ”

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ وہ ۔   ۔ 

 

ابعد ےن وکٹ “ فـ سب ذماؼ اھت فرہن ںیم وجنکس ںیہن وہں ونر ےس وپھچ ول ۔  ”

 ۔ ےک اکرل اھجڑے

 

ا؟ فہی ےن وصعمؾ لکش انب رک انمؽ وک داھکی وج اؿ “ انمؽ ایر مت یہ ھچک ہہک دف ۔  ”

 ۔  رشامیئ یھٹیب یھتبس ےک درایمؿ ھچک رشامیئ
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اس ےن آفاز مدرے دیمیھ رک “ دے دںی ۔ ” فـ اچکچہیئ ۔ “ ںیم ایک وہکں ؟  ”

ےک اہک ۔ ڑلویکں ےن زفردار اتایلں اجبیئ ںیھت ، ااشتحؾ ہنم وسبرےت وہےئ اانپ وٹبـ 

 ۔ ونرانیعل ےک اہھت ںیم رھک ایگ

 

اصحل ےک ےنہک رپ “  ولچ ڑلویکں اب رعمجات وک آ؟  ریتصخ اک فتق وہایگ ےہ ۔ ”

 ۔ بس ےن اےس وھگرا

 

ا؟ فہی ےن داتن سیپ رک اےس داھکی “ آپ ےک ےصح اک اکؾ مہ ویکم ر رکںی اھبیئ ؟  ”

 ۔ رھپ امتؾ ڑلویکں ےک رمہاہ اجیٹس ےس ارت ںیئگ

 

ھچک یہ دری دعب انمؽ ااشتحؾ اک اہھت اھتےم اجیٹس ےس ارت ریہ یھت ۔ رہنسی رگن ےک 

س ، ااشتحؾ ےک ربارب مد ،  ےھکی وقنش افر ابدایم رگن یک اکدمار وجڑے ںیم وبلم
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آںیھکن نج ںیم یمن کمچ ریہ یھت ۔ اس ےک ربارب ںیم اتلچ ااشتحؾ رہنسے رگن 

یک یہ ریشفاین ںیم وبلمس اھت ۔ انمؽ اک اہھت اھتےم اےس اےنپ اسھت اک نیقی دالات ، 

ـ آ ے ڑبھ راہ اھت  ۔ اامتعد ےس اتلچ ف

 یک اینبد ریھک اجیکچ یھت فـ رےتش وج وقس زقح ےک روگنں ےک اکی افر رحمؾ رےتش

ےسیج وہےت ںیہ ۔ آوھکنں وک اھبےن فاےل ، دؽ وک نیکست اچنہپےن فاےل نج یک 

 ۔ وخوصبریت ااسنؿ وک رپوکسؿ رکدیتی ےہ

فـ رےتش ںیہنج ارگ وتڑےن یک وکشش وز  یک اجےئ وت زدنیگ ےبرگن زپ اجیت ےہ 

یک یکچ ںیم اتسپ راتہ ےہ ، ا؟  ای دلجابزی یک گنج ںیم وخؿ ۔ ااسنؿ ایسـ ای رسیئم 

 !! ۔۔ ااسنین روتشں اک اتہب ےہ ۔ فـ وخؿ وج اسرے رگن وچنڑ ےل

 

_________________________:- 
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اےلگ دؿ فـ رپیپ دے رک ااحتمین اہؽ ےس لکن رک رادہاری ںیم ایح اک ااظتنر رکےن یگل 

 دفڑاےت وہےئ اس یک رظن اسےنم ےس آےت ۔ دویار ےس کیٹ اگلےئ اردرگد اگنںیہ

 ۔ ایعد رپ یکٹ وج اےس د ھک اکچ اھت افر اب ایس ےک اپس آراہ اھت

 

فـ رنیم ےس دےمیھ ےجہل ںیم وپھچ راہ اھت ۔ رعفـ ےن ویتری “ االسلؾ مکیلع ، یسیک وہ ؟  ”

 ۔ ڑچاھ رک اےس داھکی

 

لب زپےایعد ےک امےھت رپ “ فمکیلع االسلؾ ، زدنہ وہں ۔ !  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ایک وہا ےہ احمن ”
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 ” اس ےن داتن ےسیپ ےھت ۔ “ دامغ رخاب وہا ےہ ریما ۔  ”
 
ج

من س

اجےتن ںیہ ےنتک 

ےئک ںیہ ، اکزل یک ںیہ رگم وکیئ وجاب ںیہن ! ےھت اہکں آپ وج اکؽ ااھٹےن یک وز  

 رک ےک االطع دے دےتی ہک رصمفػ وہں 
 
ج

من س

رفتص ںیہن یھت ؟ ای مک از مک اکی 

 رپاشیؿ رک راھک ےہ ےھجم ۔ نیت رپیپ وہےئگ ںیہ ریمے ، نیت دؿ زمدی رک ، اانت

فـ ےصغ ےس الؽ وہیت زیت زیت ہہک ریہ یھت ۔ فـ “ اجںیئ رھپ دیتھکی وہں آپ وک ۔ 

ے ةلط ء بجعت ےس اںیہن 

 

کلن

 

ي
بل داوتنں ںیم دابےئ اےس د ھک راہ اھت ۔ ااحتمین اہؽ ےس 

 ۔ د ھک رےہ ےھت

 

فـ اس یک لسلسم اخومیش ےس الھجنھجیئ“ ؟ اب پچ ویکں ںیہ  ”  ۔ 

 

اس ےک وصعمتیم ےس ےنہک رپ فـ “ وبےنل اک ومعق دف یگ وت ھچک وہکں ںو ؟ ں ۔  ”

لک حبص ںیم ویین ےک دعب اکؾ ےس ایگ اھت ، رھپ ا؟  ےک اپس افر ” اےس د ھک رک رہ یئگ ۔ 
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م

  افر اہمتری رھپ رھگ ۔ ابیق دؿ رھگ ںیم زگرا رگم وھتڑا رصمفػ ںیم اہمترے 

 

ر
ح 
ن س

 “ ۔ اکزل د ھک ںیہن اکس

 

فـ اےس وھگریت وہیئ وپھچ ریہ یھت ۔ ایعد ےن اہھت “ ومابلئ اہکں ےہ آپ اک ؟  ”

 ۔ ںیم ۔ اا ومابلئ اس ےک آ ے ایک وج اس ےن وفرا اھتؾ ایل

 

 “ ؟ اپوسرڈ ”

 

 ارپلی ۔  ”
 
ـ ےن رک رک اےس داھکی رھپ رس کٹھج رک اپوسرڈ اگل رک “ كي ومابلئ رعف

 ۔ آؿ ایک رھپ ارکسنی اس ےک اسےنم یک
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 وز  ۔ ےسیک نکمم ےہ  ”
 
ج

من س

آپ اک ربھت ڈے اھت ، ںیم ےن اکزل وز  یک وہیئ ںیہ افر 

 “ ؟ آپ ےن ومابلئ ااھٹای وہ افر ھچک داھکی ہن وہ

 

اس ےن وصعمتیم ےس اشےن “ اےسی ہک ںیم ےن ومابلئ یہ ںیہن ااھٹای ۔  ”

اسسن یل رھپ اس اک ومابلئ اےس ۔ ااایااکچےئ ۔ رعفـ ےن رہگی   ۔ 

 

ایعد ےن ریحت ےس “ اجریہ وہں ںیم ، رم اجؤں یگ ؟ ں رھپ اید آےئ یگ ریمی ۔  ”

 ۔ اےس داھکی وج اب اس ےک اپس ےس زگر رک اجریہ یھت

 

ریمی ابت ونس اب ںیم ااھچ وگلں ںو اہمترے ےھچیپ اھبےتگ وہےئ ںیہمت  ”

ےتلچ وہےئ ہہک راہ اھت فـ اس ےک اسھت“ آفازںی داتی ؟   ۔ 
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اس ےک مدومں یک راتفر زیت “ ابلکل ںیہن ، وت رہمابین رک ےک آپ ےھچیپ یہ رںیہ ۔  ”

 ۔ وہیئ

 

فـ رک یئگ یھت ۔ ڑم رک اےس داھکی رھپ یگفخ ےس ہنم  الھای“ احمن رںیک ۔  ”  ۔ 

 

ےئ فـ داںیئ اربف ااھٹ“ آدنئہ ہی رمےن رماےن یک ابںیت ہن ونسں ںیم ، کیھٹ ؟  ”

 ۔ ہہک راہ اھت

 

اس ےن وز  “ آدنئہ آپ وک ریمی اکزل وک اونگر رکےت ہن دوھکیں ںیم ، کیھٹ ؟  ”

 ۔ ایس ےک ادناز ںیم داںیئ اربف ااھٹےئ اہک اھت

 

اس ےن افصیئ شیپ یک“ ںیم ےن چس ںیم ںیہن دںیھکی ۔  ”  ۔ 
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ایعد ےن رس وک مخ دای“ ایک اید رکںی  ے ، امؿ  یتی وہں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ رپیپ اسیک وہا ”

 

 “ !! ۔۔ ااھچ ”

 

فـ اب اس ےک اسھت ےتلچ وہےئ وپھچ راہ اھت“ ےنیل وکؿ آےئ ںو ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ڈراویئر وک وفؿ رکےن یگل وہں ”

 

ـ ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس داھکی“ رےنہ دف ، ںیم وھچڑ آات وہں ۔  ” رعف  ۔ 
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 “ ؟ افرغ ںیہ آپ ”

 

اس ےن دنكےھ ااکچدےئ ۔ فـ “ ںیہ ۔  اہں ، بج کت مت ولوگں ےک رپیپز ”

دفونں اب اپرگنك اریای ںیم آےئ ےھت ۔ ایعد ےن آ ے ڑبھ رک ںوڑی اک درفازـ 

 ۔ وھکال اھت

 

رشارات ےتہک وہےئ فـ ںوڑی ںیم ھٹیب یئگ ۔ فـ رکسماٹہ دابےت وہےئ “ رکشہی ۔  ”

ںوڑی  دفرسی اجبن ےس آرک ڈراویئگن ٹیس رپ ھٹیب ایگ ۔ ھچک یہ دری دعب اس یک

 ۔ ویوینریٹس ےس لکن ریہ یھت

 

_________________________:- 
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اتکب اہھت ںیم ےئل ابعد وصےف رپ اھٹیب ۔ اس ےک ربارب “ ا؟  اکی ابت اتبںیئ ۔  ”

 ۔ ںیم ںیھٹیب اہقین ےن وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی

 

اس “ ں ںیہن یئگ ؟ آیب اےنپ اباب رپ ےئگ ںیہ ، ںیم اےنپ اباب رپ وت لمحم اےنپ اباب رپ ویک ”

 ! ۔۔ ےک رہچے رپ الب یک دیجنسیگ یھت ، اس اک وساؽ فایعق ریبمھگ افر لکشم اھت

 

 “ ؟ امں رپ اجےن ںیم ایک ربایئ ےہ ”

 

فـ اب اتشگن اہشدت ںوؽ رپ رےھک وپھچ راہ اھت“ وت ںیم آپ رپ ویکں ںیہن ایگ ؟  ”  

 ۔
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اوہنں ےن ابت متخ رکین اچیہ“ ۔ ںیم ےسیک اتب یتكس وہں ہی وت اہلل یک رمیض ےہ  ”  

 ۔

 

فـ دضب “ اتبںیئ ؟ ں ۔ ” اہقین ےن اےس وھگری ےس ونازا ۔ “ آپ سک رپ یئگ ںیہ ؟  ”

 ۔ وہا

 

 “ ۔ اہمتری ؟ ین رپ ”

 

 “ ؟ افر امومں ”

 

 “ ۔ فـ وز  اہمتری ؟ ین رپ ”
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ا  اوسفس وہا اھت“ ہی وت ؟ ؟  ےک اسھت زایدیت وہیئ رھپ ۔  ”

 

 قٹ
چقن
اےس   ۔ 

 

ااھچ داؤد اھبیئ اولکےت ںیہ وت فـ آدےھ اچوچ رپ افر آدےھ اچیچ رپ ےئگ ںیہ ، رمع  ”

اکی افر وساؽ ےن “ اھبیئ وز  اولکےت ںیہ وت فـ وپرے اینپ ایم رپ ویکں ےئگ ںیہ ؟ 

 ۔ اےس رپاشیؿ ایک

 

اہقین ےن اےس “ ابعد پچ اچپ اتکب وھکول اینپ وضفؽ وساؽ تم ایک رکف ۔  ”

 ۔ وھگرا

 

ایعد آیب یک آںیھکن یلین ویکں ںیہ ؟ اؿ ” فہ آ ے وہا ۔ “ ااھچ آرخی وساؽ ۔  ”

اس یک یتکمچ اشیپین رپ لب زپے ےھت“ ےک اباب یک آںیھکن وت رسیئم ںیہ ۔   ۔ 
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اوہنں ےن اینپ رطػ “ رضفری ںیہن ااسنؿ رہ زیچ اےنپ امں ابپ ےس ےل ۔  ”

 ۔ ےس ابت متخ رکےن یک وکشش یک

 

 “ ؟  یلین ویکں ںیہن ںیہ ؟ ہی اباب یسیج ویکں ںیہوت رھپ ریمی آںیھکن ”

 

فـ اؿ ےک ڈےنٹپ رپ ہنم  الھ رک ےھچیپ وہا“ ابعد اب آفاز ہن آےئ اہمتری ۔  ”  ۔ 

 

ہنم ےک زافےی “ ااھچ ؟ ں زپھ راہ وہں ۔ اکشتی تم اگلےیئ ںو آیب ےس ۔  ”

ےتٹلپ وہےئ اگبڑےت وہےئ اس ےن اتکب وھکؽ رک وگد ںیم ریھک ۔ اتکب ےک ےحفص 

اےس ھچک اید آای ۔ اس ےن اتکب دنب رک ےک ینہک اےنپ داںیئ ےنٹھگ رپ رھک رک اتشگن 

اہشدت ںوؽ رپ رھک رک اہقین وک داھکی افر رھپ اہقین یک وھگری وک رظنادناز رکےت وہےئ 

 ۔ فـ وپھچ راہ اھت
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 “ ؟ ریمے ےچب ھجم رپ اجںیئ  ے ای اینپ اامں رپ ”

 

_________________________:- 

 

ہی ابت کیھٹ ےہ ہک بج ا؟ فہی افر اہسین ےن فڈیوی اکؽ رپ ےھجم ااشتحؾ اھبیئ ےک  ”

 وو داھکای اھت وت ےھجم رف؟  آای اھت رگم اس اک ہی بلطم ںیہن ےہ ہک آپ ےھجم 
ن

 

ن ٹ 
م

اکنح اک 

اہیں ےل آںیئ ۔ بلطم اعدی آپ اجےتن ںیہ ھجم ےس اقنب ںیم ںیہن اھکای اجات ۔ 

 ۔  اھجمسےت وہےئ آرخ ںیم رفاہیسن وہیئفـ اےس لیصفت ےس“ 

اپین اک الگس زیم رپ ر ےتھ وہےئ ایعد ےن اکی اگنہ اردرگد ڈایل ۔ چنل اک فتق وہےن یک 

فہج ےس روتسیراؿ ںیم رش اھت ، فرٹیز رصمفػ ےس ادرھ ادرھ اجرےہ ےھت ۔ اس 

 ۔ ےن اگنوہں اک رخ فاسپ رعفـ یک رطػ ایک
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اس ےن الچن وہٹن داوتنں ںیم “  ھک وز  یتكس وہ ۔ مت اہیں ھٹیب رک رصػ ےھجم د ”

 ۔ دابای

 

ریخ اب ایسی وز  وکیئ ابت ںیہن ےہ بلطم اب اےنت وز  اےھچ ںیہن ںیہ آپ  ”

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ ۔ !   ۔ 

 

 “ ! ۔ بلطم اانت ااھچ ںیہن وہں رگم وہں ”

 

“ ےئل ںیم ۔ ںیلچ ہی وسچ رک یہ وخش وہاجںیئ اانت وت رکیہ یتكس وہں آپ ےک  ”

 ۔ اس ےن امیظعت رس اکھجای
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فـ اکلہ اس رکسماای“ مت ریمے ےئل تہب ھچک رکیتكس وہ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ الثم ”

 

ـ ےن رک رک اےس داھکی رھپ رہگی “ الثم مت اقنب ںیم اھک؟  ھکیس یتكس وہ ۔  ” رعف

 ۔ اسسن یل

 

اکلہ اس اس ےن چمچ ااھٹای ۔ فـ وز  “ لکشم اکؾ ۔۔ رگم وکشش رکےت ںیہ ۔  ”

 ۔ رکسماےت وہےئ ٹیلپ رپ اکھج

 

اعدی آپ وک ارگ اینپ دنلؿ فایل ویبویں ےس رفتص لم یئگ وہ افر آپ ےک اپس  ”

وھتڑا فتق وہ وت ںیم اجانن اچوہں یگ ہک آپ ےن ہی ویکں اہک ہک آپ وک اعدی ؟ ؾ 
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ہک آپ  دنسپ ںیہن ہكبج ا؟  آپ وک اعدی یہ یتہک ںیہ ، افر دعس اھبیئ ےن ااسی ویکں اہک

ےباایتخری ںیم آرخی ابت ہنم ےس ےنلکن رپ اس ےن “ یک ا؟  آپ وک ںیہن اجںیتن ؟ 

 ۔ زابؿ داوتنں ںیم دابیئ ۔ ایعد ےن داںیئ اربف ااھٹ رک اےس داھکی

 

فـ آںیھکن ڑیکسے اےس د ھک راہ اھت ۔ اس ےن “ دعس ؟ دعس ےن ایک اہک مت ےس ؟  ”

احمن آپ ” ہ رفار التش رک؟  اچیہ وہ ۔ ڑگڑبا رک اردرگد رظنںی دفڑاںیئ ےسیج را

 “ ! ۔ ےس وپھچ راہ وہں

 

فـ ہہک رےہ ےھت ” اس ےن وصعمتیم ےس ںیکلپ ںیکپھج ۔ “ ھچک ںیہن فـ سب ۔۔  ”

 “ ۔ ا؟  آپ وک ںیہن اجںیتن
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فـ “ افر اس ےن ااسی ویکں اہک ؟ ایک اجیتن وہ مت رعفـ افر ہی بک یک ابت ےہ ؟  ”

 ۔  اےس داھکی رھپ امےھت رپ ولسںیٹ ومندار وہںیئآ ے وہا ۔ رعفـ ےن رک رک

 

ںیم وز  ہی ہہک یتكس وہں ہک ہی بس اتبےن ےک ےئل فتق اچےئہ رھپ یھبک یہس ۔ !  ”

اس ےن ایعد یک ابت اےس یہ ولاٹیئ یھت“   ۔ 

 

فـ اےس د ھک رک رہ یئگ“ رگم مت ہی ںیہن وہک یگ ۔  ”  ۔ 

 

یک رات اہدی اھبیئ افر دعس اھبیئ یک بج آپ دنلؿ ںیم ےھت وت اہسین یک ینگنم  ”

ڑلایئ وہیئ ۔ ںیم افر لمحم اپس یہ ڑھکے ےھت ، اہدی اھبیئ دعس اھبیئ ےس ہہک رےہ 

ےھت ہک ریمے اھبیئ افر ریمی نہب ےس دفر روہ افر دعس اھبیئ دیحر الکن یک یسک 

اس ےن رک رک ایعد وک داھکی وج اامہنک ےس اےس “ یطلغ یک ابت رکرےہ ےھت ۔ 
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ےھجم اؿ یک ابںیت ” راہ اھت ۔ فـ اکی ےحمل ےک وتفق ےک دعب دفابرـ وگای وہیئ ۔ نس 

ھجمس ںیم ںیہن آںیئ افر وپےنھچ رپ دعس اھبیئ ےن سب ہی اہک ہک ںیم اؿ ابوتں اک ذرک 

 !! ۔ یسک ےس ہن رکفں آپ ےک ےئل

 رک ےھجم ھچک ونیہمں دعب اہدی اھبیئ یک اشدی رپ دعس اھبیئ افر اہدی اھبیئ وک اسھت د ھک

بجعت وہا ، ںیم ےن دعس اھبیئ ےس وپاھچ وت ریمی دض رپ اوہنں ےن سب اانت اتبای ہک 

دعس اھبیئ آپ ےک امومں زاد ںیہ افر ہی ہک آپ افر ا؟  اس ےئل ںیہن لم  ےتک ویکہکن 

اس ےن ابت متخ رک ےک ایعد وک “ ا؟  تہب دفر ںیہ افر فـ آپ وک ںیہن اجںیتن سب ۔ 

یگ ےس اےس یہ د ھک راہ اھتداھکی وج دیجنس  ۔ 

 

 “ ؟ مت ےن ہی بس ےھجم ےلہپ ویکں ںیہن اتبای ”

 

 “ ؟ بک اتبیت ”



Novelnagri 2187 

 

اس ےک امےھت رپ زپی ولسوٹں وک د ھک رک رعفـ ےن الچن “ بج ہی بس وہا ۔  ”

 ! ۔۔ وہٹن داوتنں ںیم دابای ۔ اےس اگل اھت آج وت فـ یئگ

 

 “ ۔ آپ دنلؿ ںیم ےھت ”

 

اس ےن لح شیپ ایک افر رعفـ وک اانپ دانم اچبےن اک “ ںیھت ۔ مت اکؽ رکیتكس  ”

 ۔ رطہقی لم ایگ اھت ۔ فـ آ ے وہیئ ، اینپ آںیھکن اس یک آوھکنں ںیم ںوڑںی

 

ارگ آپ یک ؟ ک اینت ڑبی ےہ ہک آپ فاہں ےس اکؽ ںیہن رک ےتک وت ریمی  ”

اہک اھتاس ےن اکی اکی ظفل ابچ ابچ رک “ رطػ ےس وز  ااسی یہ اعمہلم ےہ ۔   ۔ 
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اس ےن ابت اھبنسےنل یک وکشش “ ابت ہن رکےن یک فہج ہی ںیہن یھت رعفـ ۔ !  ”

ارگ مت ےھجم ہی بس ےلہپ اتبدںیتی وت ںیم دنلؿ ےس فاسپ آاجات افر دف اسؽ ” یک ۔ 

 “ ! ۔ ےلہپ یہ اینپ امں ےس لم اکچ وہات

 

اھت ، آپ ےس ہی راز ریمی وکیئ یطلغ ںیہن ےہ ےھجم اعمےلم یک اسحتیس اک ںیہن اتپ  ”

ا  وکیئ فہج وہیگ ۔ 

 

 ٹ
اس ےن رس وک یکلہ “ اہدی اھبیئ افر دعس اھبیئ ےن وز  اپھچای اھت ي قن

 ۔ یس شبنج دے رک ابت متخ یک

 

 “ ۔ دعس ےن مت ےس ایک اہک اھت درہا؟  ذرا ”

 

اس ےن امےھت رپ “ ںیم اس ابت اک یسک ےس ذرک ہن رکفں آپ ۔۔۔۔ ےک ےئل ۔  ”

وک داھکی ےسیج اس یک ابت اک دصقم ےنھجمس ےس اقرص ریہ وہلب ڈاےل ایعد   ۔ 
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مت ہی ابت ہی ہہک رک وز  متخ رکیتكس ںیھت ہک مت ےن ہی ۔۔۔ ریمے ےئل ایک ،  ”

اس ےن اشےن ااکچدےئ“ لپمس ۔   ۔ 

 

اس ےن ایعد ےک یہ “ وشےخ ہن وہں ےلہپ اانت ڑلےت ںیہ رھپ آرخ ںیم لپمس ۔  ”

 ۔ ادناز ںیم اشےن ااکچےئ

 

اس ےن رکسماٹہ دابیئ“ ڑلایئ ےک ےئل وت آپ وہشمر ںیہ ۔ !  ”  ۔ 

 

ـ آںیھکن ڑیکسے اےس د ھک ریہ یھت“ سک ےن اہک ہی ؟  ” ف  ۔ 
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فـ رکسماےت وہےئ ٹیلپ رپ اکھج اھت ۔ رعفـ ےن “ یسک وک ےنہک یک رضفرت ےہ ؟  ”

 ۔ زیم رپ ریھک اتکب ااھٹ رک اس ےک رس رپ امری یھت

 

فـ رس الہسےت وہےئ “ وہےئ وھتڑی رشؾ ںیہن آیئ ںیہمت ۔  رپفرسیف وک امرےت ”

 ۔ رکااہ اھت

 

اس ےن اشےن ااکچدےئ رھپ اتکب اکی “ ںیم ےن وت اےنپ وشرہ وک امرا ےہ ۔  ”

 ۔ رطػ ریتھک چمچ ااھٹ رک ٹیلپ رپ یکھج یھت ۔ ایعد اےس وھگر رک رہ ایگ

 

_________________________:- 
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راہ اھت بج ااسہم درفازے رپ یکلہ یس دکتس دے رک  فـ اےنپ ڑپکے گیب ںیم ڈاؽ

 ۔ ادنر آای

 

آري  ؿ ےن اےس د ھک رک رس اابثت ںیم الہ دای“ اجرےہ وہ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن رمفت “ وسری اس ابر ںیہمت فتق ںیہن دے ےکس رپیپز ےھت وی ون ۔  ”

 ۔ داھکین اچیہ

 

ےک رھگ وہےت وہ ، ایلگ  اہں اجاتن وہں ںیم اہمترے رپیپز ۔ اسرا اسرا دؿ اس دیبع ”

اس ےن آںیھکن امھگ رک “ ابر آفں ںو وت اچوچ وک اتبؤں ںو اکؿ ۔ اںی ذرا اہمترے ۔ 

 ۔ ےتہک وہےئ گیب یک زپ دنب یک
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ااسہم ےن وصعمتیم ےس “ ںیم اس ےک اسھت زپاتھ اھت ، اےلیک ںیہن زپاھ اجات ۔  ”

 ۔ اےس داھکی

 

 نئ ےسیج ااسنونں ےن اےلیک ”

 

 
ے

فـ اب اھگنسر زیم ےک “  یہ زپاھ اھت ۔ ویننٹ ، آئ

 ۔ اسےنم ڑھکا اانپ سکع آےنیئ ںیم دےتھکی وہےئ ابؽ ٹیس رکراہ اھت

 

فـ ڑبڑباای ۔ آري  ؿ ےن رک “ ایلگ لسن اک انیج رحاؾ بس ےن لم رک یہ ایک ےہ ۔  ”

 ۔ رک اےس داھکی

 

 “ ؟ ھچک اہک مت ےن ”

 

ـ ربجا رکسماایف“ ںیہن ۔۔ ںیم سب ہہک راہ اھت دلجی آ؟  ۔  ”  ۔ 
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ارگ مت آري  ؿ دا اطیشؿ وک اانت یہ اید رکرےہ وہ وت نیقی رکف ںیم ںیہمت اس یک اید  ”

ےس اکٹھچرا دالےن ےک ےئل ںیہمت ابدنھ رک ابوکلین یک رگنلی ےس ااٹل اکٹل اتکس وہں ۔ 

فـ اب ڈیب رپ ھٹیب رک وجےت نہپ راہ اھت“   ۔ 

 

آںیھکن امھگںیئ ۔ آري  ؿ رکسمادایاس ےن “ ںیہن رکشہی زتمح ہن رکف ۔  ”  ۔ 

 

فـ ڈیب ےس “ زتمح یسیک ریمے اھبیئ اہمترے ےئل اانت وت ںیم رک یہ اتکس وہں ۔  ”

اھٹ رک اس ےک اپس آای ۔ ااسہم اایتحاط دف مدؾ ےھچیپ اٹہ ۔ آري  ؿ رہگی وہیت 

 ۔ رکسماٹہ ےک اسھت ٹلپ ایگ ۔ ااسہم ےن ھکس اک اسسن ایل
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تم اتب؟  ریمی اہیں آدم اک ۔ ایم ؟ راض وہیگن ہک ںیم رکایچ  دادی ای یسک وک وز  ”

اس ےن گیب “ ویکں ںیہن آای ۔ اؿ اش ءاّللّ دلج آفں ںو رھپ بس ےس ولمں ںو ۔ 

 ۔ دنكےھ رپ ڈاال

 

 “ ؟ ااھچ ا؟ فہی وک اتبدفں الھب ”

 

 “ ۔ ںیہن ”

 

 “ ؟ اہسین وک ”

 

 “ ۔ ںیہن ”
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ؿ ےن تخس رظنفں ےس اےس داھکیآري  “ اابؿ اھبیئ وک وت اتبےن دف ۔  ”  ۔ 

 

 “ ! ۔ مت وز  ےھجم اچوچ وک اتبےن دف ہک مت اسرا دؿ دیبع ےک رھگ وہےت وہ ”

 

ولچ ںیہمت ” ااسہم ایسھک؟  وہا ۔ “ ںیم وت ذماؼ رکراہ اھت مت دیجنسـ وہےئگ ۔  ”

 “ ۔ درفازے کت وھچڑ داتی وہں

 

آںیھکن امھگات فـ درفازے “ روھک ۔ ںیہن اتب راہ یسک وک ، اینپ وخش آدم اےنپ اپس  ”

 ۔ یک رطػ ڑبھ ایگ

 

ااسہم ےن اےنپ “ اہلل ڈریھفں دنمش دے دے رگم اس اسیج زکؿ ہن دے ۔  ”

 ۔ اکونں وک اہھت اگلےئ ےھت رھپ ہنم یہ ہنم ںیم ڑبڑباات وہا رمکے ےس لکن ایگ
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_________________________:- 

 

وھچےٹ رگم وخش وگار رھگاےن ںیم اپای ۔  ںیم ےن بج وہش اھبنسال وت وخد وک اکی ”

ا؟  ، آیدنی اصبح ےک اسھت اسھت وھپھپ ، اچوچ ، اہدی ، دعس افر اس ےک امں ابپ 

“ بس اؿ فافػ ومویتں یک رطح ےھت وج اکی ڑلی ںیم رپف دےئ ےئگ وہں ۔ 

ابےچیغ ںیم اھچیئ اخومیش ںیم اس یک آفاز وہا ںیم رفس رکیت اس ےک اسےنم ریھک 

اپر رکیس رپ یھٹیب رعفـ کت چنہپ ریہ یھت ۔ فـ دفونں اٹںیگن رکیس رپ رےھک ، زیم ےک 

داںیئ اہھت یک یھٹم انب رک ںوؽ رپ اکٹےئ اےس د ھک ریہ یھت ۔ ےکلہ اخیک رگن یک زنیج 

رشٹ ںیم وبلمس ، اینہکں ونٹھگں رپ اکٹےئ دفونں اہھت ابمہ المےئ رظنںی اھگس رپ 

اھت ۔ ابےچیغ ںیم یتلج رفوینشں ںیم اس ےک رہچے رپ فـ  اکٹےئ فـ اینپ آپ یتیب انس راہ

 ۔ رنؾ اترثات وخبیب دےھکی اج ےتک ےھت
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اہدی افر دعس ےک رمہاہ ںیم ارثک ا؟  ےک ںوؤں اجات اھت ، ؟ ؟  ارثک فاہں اپےئ اجےت  ”

ےھت ۔ ےلھک دیماونں ںیم اھب ہا ، رہی رھبی ولصفں وک اہھت ےس وھچ رک وسحمس رک؟  

ٹیل رک اترے اننگ ، اںیہن ؟ ؾ دانی امہرے ےلغشم ےھت ۔ ریمے دادا یک  افر تھچ رپ

فافت بج وہیئ وت ںیم اپچن اسؽ اک اھت ۔ دادا یک دیل وخاشہ یھت ہک اباب اؿ اک زبسن 

اھبنسںیل رگم ااسی ںیہن وہا ۔ دادا یک ینپمک اچوچ ےن اھبنسیل افر اہدی ےک دادا بلطم 

اسھت وجڑ یل ۔ اباب ےن اےنپ زبسن یک اینبد ریھک وج  ریمے دادا ےک اھبیئ یک ینپمک ےک

فـ یخلت ےس رکسماای ۔ رعفـ ےن کلپ “ امہری زدنایگں ابتہ رکےن ےک ےئل اکیف اھت ۔ 

 ۔ یکپھج

 

ںیم یئک دونں ےس د ھک راہ اھت ہک رھگ ںیم ھچک کیھٹ ںیہن لچ راہ ، اباب اکی دؿ ےئگ  ”

ـ ںیہن آےئ ، ا؟  یک تعیبط رخاب رےنہ وت اسری رات اؿ ےک ااظتنر ںیم اکیٹ رگم ف
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یگل ۔ اکی دؿ ںیم ےن اباب افر ا؟  وک دعس ےک اباب ےک لیج اجےن ےک ابرے ںیم ابت 

رکےت انس افر ہی وز  ہک ریمی ؟ ین ااتپسؽ ںیم ںیہ ۔ ںیم ابت وپری ںیہن نس اکس ، 

ا  ںیم یسک ےجیتن رپ ںیہن چنہپ اپای ۔ 

 

 ٹ
 ح
ی

 

ن

 

ی

ہ ااھٹ رک رعفـ اس ےن رہگی اسسن یل رھپ اگن“ 

 ۔ وک داھکی

 

اس دؿ ا؟  یک تعیبط اڑگ یئگ ، اباب اںیہن ااتپسؽ ےل ےئگ افر رھپ اےلگ دؿ کت فـ  ”

ںیہن ولےٹ ۔ المزہم ےن ےھجم ایتر رکےک اوکسؽ اجیھب ، ںیم فاسپ آای رھگ ںیم وکیئ 

 دےئ ںیہن اھت ۔ وکیئ وفؿ ھچک وز  ںیہن ۔ اشؾ زگر یئگ افر رھپ رات ےن اےنپ رپ الیھپ

۔ ااچکن زیت ابرش رشفع وہیئگ ، یلجب ےنکمچ یگل ۔ ابدولں یک رگج یسک ریش یک اھگنچڑ یک 

امدنن وسحمس وہریہ یھت ۔ ںیم ڈرا امہس اس الفجن ںیم ڑھکا اھت بج اباب آےئ افر اؿ 

ےک ےھچیپ یہ دعس ےک اباب افر ا؟  وز  نج یک وگد ںیم لمحم یھت ۔ دعس ےک ابپ ےن 

رگةیؿ ۔ ا ایل افر اںیہن اقلت ےنہک اگل ۔ ریمی ہگج وکیئ افر ہچب  آیدنی اصبح اک
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ا  یہی رکات وج ںیم ےن ایک آ ے ڑبھ رک اںیہن داکھ دای افر وجااب اوہنں 

 

 ٹ
وز  وہات وت ي قن

اس ےن “ ےن ےھجم ڑپھت ردیس ایک ۔ آج کت ںوؽ ےتپت وہےئ وسحمس وہےت ںیہ ۔ 

 ۔ رھجرھجی یل یھت ۔ رعفـ ےن بل ےلچک ےھت

 

ا؟  آ ے آںیئ افر اؿ ےک آ ے اہھت وجڑے رھپ ایک وہا ںیم ھچک ھجمس ںیہن اپای ۔ فـ  ”

ریمے اسےنم یھٹیب ںیھت اوہنں ےن ھجم ےس اباب افر ا؟  ںیم ےس یسک اکی وک ےننچ اک 

اہک اھت ۔ فـ صخش سج ےن ریمے ابپ اک رگةیؿ ۔ اا اھت ریمی امں اک اھبیئ اھت ںیم 

ںیم ےن اباب وک انچ ، ا؟  اںیھٹ ےھجم ےلگ ےس اگلای ، وھپھپ یک ےسیک اس ےک اسھت اتلچ ۔ 

وگد ںیم وموجد لمحم یک اشیپین رپ وبہس دای ۔ لمحم افر وھپھپ یک وموجدیگ وک ںیم ےن 

 ! ۔۔ اس فتق وسحمس ایک اھت

ںیم ےن ا؟  وک اجےت داھکی ےھجم اگل فـ ھجم ےس ؟ راض وہ رک اجریہ ںیہ ، ںیم اؿ ےک 

ںیم الچای اوہنں ےن ریمی آفاز ںیہن ینس ، ںیم رفای اوہنں ےن ریمی  ےھچیپ اھبںو ۔
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ویکسسں وک رفاومش ایک ںیم رگا اوہنں ےن ےھجم اھتانم وگارا ںیہن ایک ۔ ںیم ےن 

ںوڑی ےک اہرؿ یک آفاز ینس ، ریمے ابپ ےک الچےن یک آفاز رھپ زیت رفینش وک ےتلیھپ 

، وخؿ ڑچنےت وہےئ رھپ ادنریھا افر  وہےئ وسحمس ایک ، اینپ ڈہویں وک وٹےتٹ وہےئ

اس ےن رس ااھٹ رک رعفـ وک داھکی وج “ اخومیش ۔ ںیم اینپ امتؾ ایسحت وک وھک اکچ اھت ۔ 

 ۔ ےبینیقی ےس آںیھکن الیھپےئ اسسن رفےک اےس د ھک ریہ یھت

بج ںیم وہش ںیم آای وت وخد وک ااتپسؽ ےک رمکے ںیم اپای ۔ د دویارںی ، د  ”

  اھت ۔ اکی ےحمل ڑپکفں ںیم

 

 
 وبلمس ااسنؿ ، ڈیب رپ یھچب د یہ اچدر سج رپ ںیم ل

ےک ےئل ےھجم اگل ںیم رم اکچ وہں ، ہی بس رفےتش ںیہ افر ںیم تنج ںیم وہں ۔ ےچب 

فـ لھک رک رکسماای“ تنج ںیم اجےت ںیہ ؟ ں ۔   ۔ 

 ںیم ریخ آیدنی اصبح رگن ںیم گنھب ڈاےنل چنہپ ےئگ ، اوہنں ےن ےھجم اتبای ”

زدنہ وہں افر تہب دلج کیھٹ وہاجفں ںو ۔ ا؟  ےک ابرے ںیم بج ںیم ےن وپاھچ وت 

 ۔۔۔ فـ اخومش وہےئگ ۔ ںیم ےن دشت ےس اےنپ رمےن یک داع یک یھت
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ںیم دؿ ہب دؿ کیھٹ وہراہ اھت ، دف ےس نیت ےتفہ ااتپسؽ ںیم رےنہ ےک دعب ںیم رھگ 

ر اینپ نہب وک داھکی اھت ۔ اس یک ؟ ک ا؟  آای وت اباب لمحم وک ےل آےئ ۔ ںیم ےن یلہپ اب

یسیج یھت ڑھکی افر یلتپ یس ، اہھت وھچےٹ وھچےٹ ےس ےھت ، دلج رنؾ ف ؟ زک ۔ اس 

ےک نین وقنش ا؟  ےسیج ےھت ۔ اباب ےن اتبای اوہنں ےن لمحم اک ؟ ؾ ںیہن راھک وت ںیم ےن 

ػ ہی ہہک رک ےھجم رھک دای ۔ بج اباب ےن ابراہ ریمے ا؟  ےک ابرے ںیم وپےنھچ رپ رص

اخومش رکفادای ہک اؿ یک افر ا؟  یک الطؼ وہیکچ ےہ وت اس فیلکت دـ ےحمل ںیم لمحم 

فـ “ ریمے ےئل ےنیج یک ا گن اثتب وہیئ اکی ےلھک وہےئ یتٹؽ یک امدنن ۔۔ !! 

اہوھتں وک آسپ ںیم ےتلم وہےئ لھک رک رکسماای اھت ۔ رہگی اسسن ےتیل وہےئ رکیس 

یئ یھتیک تشپ رپ کیٹ اگل  ۔ 

 

اباب اےلیک لمحم وک ںیہن اھبنسؽ  ےتک ےھت ، یھبت اوہنں ےن لمحم وک وھپھپ وک دے دای  ”

۔ ےھجم اگل اھت اکی ابر رھپ ا؟  ھجم ےس ڑھچب ںیئگ ۔ ںیم اس ےس ےنلم اجات یسک امہمؿ یک 



Novelnagri 2202 

رطح ۔ اس دفراؿ اہدی ےھجم اس یک رہ ربخ داتی اھت رگم رھپ وز  دؽ ںیم شلخ ریتہ 

سج رطح اہدی رہ لپ اس ےک اسھت وہات اھت ےھجم وز  اس ےک اسھت رانہ اھت ۔  یھت ۔

ںیم ںیہن رہ اپای ۔ ےھجم فتشح وہےن یگل یھت رہ زیچ ےس ، دؽ رکات اھت بس متخ 

رکدفں ۔ ںیم ےن اخومش وہاجےن ںیم اعتیف یھجمس ویکہکن ںیم وباتل اھت وت ولگ 

 ، تعیبط ڑچڑچی وہےن یگل ، ےھجم اخومش رکفادےتی ےھت ۔ ںیم ہصغ رکےن اگل

اوکسؽ ےس اکنؽ دای ایگ ۔ آج وز  فـ دؿ اید آات ےہ وت وساتچ وہں ہک وکؿ نیقی 

رکے ںو ہک ارٹنلنشین االسکم ویوینریٹس اک رپفرسیف اےنپ زامےن ںیم اوکسؽ ےس 

ـ اےس د ھک رک سب رکسمادی“ اکنال ایگ اھت ۔  فـ اکلہ اس سنہ دای اھت ۔ رعف  ۔ 

 

ےننس فاال وکیئ ہن راہ وت ںیم ےن انھکل رشفع رکدای ۔ ںیم وٹنھگں اکذغ رپ بج ےھجم  ”

اےنپ ذجابت وک ملق دنب رکات راتہ اھت افر آیدنی اصبح ےک زندکی ہی وضفؽ رتنی 
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اس ےن وچر اگنوہں ےس رعفـ وک “ اکؾ اھت سج ںیم ںیم اانپ فتق ربابد رکراہ اھت ۔ 

س اک وھجٹ ۔ اا اجاکچ اھتداھکی وج ریحت ےس اےس د ھک ریہ یھت ۔ ا  !! ۔ 

اکی دؿ گنت آرک فـ ےھجم اسٹاکرٹٹس ےک اپس ےل ےئگ ۔ بج اس ےن ذایت  ”

اس ےن رکسماٹہ “ وساؽ وپانھچ رشفع ےئک وت دؽ ایک اھت اسےل اک ہنم وتڑ دفں ۔ 

رگم رھپ آیدنی اصبح رپ رمح آایگ وت ںیم اےس اہھت اگلےئ انب ابرہ آایگ افر ” دابیئ ۔ 

یل ۔ اسیج اباب اچےتہ ےھت ںیم ےن فاسی اٹیب ےننب اک ارادـ رکایل ۔ ںیم زپاھیئ ںیم  اہر امؿ

ااھچ اھت رگم یسک اخص ےبعش ںیم وکیئ ارٹنٹس ںیہن اھت ، وج آیدنی اصبح ےن اہک 

رک؟  رشفع رکدای ۔ اس دفراؿ لمحم اپچن اسؽ یک وہیئگ یھت ۔ ریمی ابروہںی 

ےئ ۔ ںیم اس دؿ تہب وخش اھت ۔ اہدی اسرگلہ رپ آیدنی اصبح اےس رھگ ےل آ

ہنم  الھےئ رھپ راہ اھت افر ریمے داتن ادنر ںیہن وہرےہ ےھت ۔ دگےھ ےن ےصغ 

فـ الھکلھک رک یسنہ یھت “ ںیم آرک ااسی اکم امرا اھت ہک اسےنم ےک دف داتن لہ رک رہ ےئگ ۔ 

 ۔ ۔ ایعد وز  ےباایتخر سنہ دای اھت
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اس ےن رکسماےت وہےئ یفن ںیم رس الہای“ ںیہمت دنین وت ںیہن آریہ ؟  ”  ۔ 

 

ایعد ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی رھپ وگای وہا“ مت ےبرکف رہ رک اجری روھک ۔  ”  ۔ 

 

زدنیگ ںیم بس کیھٹ اجراہ اھت ، ںیم اخاص دبؽ اکچ اھت ۔ دیجنسـ اس افر وقبؽ  ”

ا؟  وک ےل رک اہمترے ڑھکفس ۔ ! یھبک اھبكر اباب ےک اسھت خلت الکیم وز  وہاجیت یھت 

۔ فـ اچےتہ ےھت ںیم اںیہن الھب رک آ ے ڑبھ اجؤں ، ںیم اچاتہ اھت ا؟  یک ایدفں وک 

اسھت ےل رک آ ے ڑبوھں ۔ ایس ڑلایئ ںیم ںیم ےن یب اڈی ےک نیت اسؽ لمکم 

 ارپلی ےک دعب آیدنی اصبح ےن ریمی اشدی یک 
 
رکےئل ۔ اکی دؿ ااچکن كي

وجےت ےک ادنر کت ےس ےھجم ایھٹچں  دض رشفع رکدی ۔ نیقی رکف رعفـ ریمے



Novelnagri 2205 

اس ےن رس اکٹھج ۔ رعفـ ےن “ یتلم یھت اکی یہ اغیپؾ ےک اسھت ہک اشدی رکول ۔ 

 ۔ رکسماٹہ دابیئ ۔ اہکین اب دپسچل ومڑ ںیم دالخ وہریہ یھت

 

ںیم ےن اؿ ےس فتق اماگن اوہنں ےن فتق دای افر اکی اسؽ دعب ہتپ الچ ہک فـ  ”

اہمترے ارٹن ےک ااحتم؟ ت ےک دفراؿ یہ اوہنں ےن  اہمترے ااظتنر ںیم ےھت ۔

وھپھپ وک جیھب دای ۔ اہدی ےس دمد امیگن ںیم ےن وت اسےل ےن ااٹل ےھجم کپ اڈنی ڈراپ 

رسفس اک اتب؟  رشفع رکدای ۔ ںیم ےن وز  اشدی یک ہی رشط رھک دی ہک ھجم ےس ےلہپ 

یک فہج ےس کھت  اس ےن لسلسم اکی یہ احتل ںیم ےنھٹیب“ اہدی یک اشدی وہیگ ۔ 

ی ےک ادناز ںیم ریھک ںیھت ۔ رعفـ ےن آںیھکن 
 
ج
ی 

 

ٹ ن
ق

رک وجےت ااتر رک اٹںیگن زیم رپ 

 ۔ ڑیکس رک اےس داھکی وت اس ےن وجااب دنكےھ ااکچدےئ
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رھپ آ؟  اف؟  اکنح یک اترخی ےط وہیئ ، سج رات اکنح اھت ایس دؿ ریما رپیپ اھت ۔  ”

اس ےن “ ھچک ہہک اتکس اھت ںیم ؟  ہصغ وت تہب آای اھت آیدنی اصبح رپ رگم

 ؟ وصعمتیم ےس ںیکلپ ںیکپھج ۔ فـ اےنپ اباب وک الھب ےسیک ھچک ہہک اتکس اھت

 

اشدی ہن رکےن یک فہج ہی یھت ہک ےھجم اتگل اھت ںیم یھبک ہی رہتش اھبن ںیہن اپؤں ںو  ”

یک ویکہکن ریمے امں ابپ وز  اےس اھبن ہن ےکس ۔ دؽ ںیم شلخ یس یھت ہک ںیم یسک 

زدنیگ ربابد رک وھٹیبں ںو ، ںیم اس رےتش ےس دفر رانہ اچاتہ اھت رگم وج ںیم رک؟  اچاتہ 

وہں فـ آیدنی اصبح یھبک ںیہن رکےن دےتی ۔ اوہنں ےن اہیں وز  اینپ رمیض 

یک ۔ اکنح ےک دعب رس ںیم دشدی درد ااھٹ ۔ اابؿ اھبیئ یک ااجزت ےس ںیم رھگ آایگ ۔ 

 آای فہج ہی یھت ہک آیدنی اصبح ےن ےھجم آےن اک اہک دعس یک اشدی رپ وز  ںیم ںیہن

اس ےن رشارات رکسماٹہ دابیئ“ اھت ۔   ۔ 
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فـ اےس وھگر رک رہ یئگ“ اباب وک ںیہک نیچ ںیہن دای آپ ےن ۔  ”  ۔ 

 

فـ اکلہ اس رکسمادای“ ےسیج وک شیت ۔  ”  ۔ 

 

یھت ۔ ہی فـ ہحمل اھت مت ےس یلہپ الماقت ویوینریٹس ںیم وہیئ ، اہمترے اسھت اہسین  ”

اس “ بج ںیم شکمشک ںیم اھت ہک ریمی ویبی وکؿ یس ےہ ؟ ےہ ؟ ں ڈراامکٹ نیس ؟ 

اہسین وک ہمشچ ںیہن اگل اھت ، ” ےک رشارت ےس وپےنھچ رپ رعفـ داتن سیپ رک رہ یئگ ۔ 

مت ےن ہمشچ اگل راھک اھت ایس ابت ےس ےھجم ادنازہ وہا ہک مت وکؿ یس ںیھت افر ریمی 

اہمتری اس رحتک ےن متخ رکدی بج ریمے دےنھکی رپ مت ےن رظنفں اک شکمشک 

رعفـ ےن آںیھکن امھگیئ ںیھت“ رخ دبال اھت ۔۔ !   ۔ 
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بج یلہپ ابر رفربف مت ےس الماقت وہیئ وت اہمتری آںیھکن ےھجم داکچھ دےنی ےک  ”

ںیم ےئل اکیف ںیھت ۔ ہی ابلکل ا؟  یک آوھکنں یسیج ںیھت ۔ اس فتق مت ےس ایک فدعـ 

ےن ویکں ایک ںیم ںیہن اجاتن اھت ۔ فہج ےھجم بت ھجمس آیئ بج داؤد وک ارئیوپرٹ رپ 

دخا احظف ےتہک وہےئ ںیم ےن ا؟  ےک اسھت ابعد وک داھکی اھت ۔ ا؟  دنلؿ ںیم ںیھت ، 

دافد دنلؿ اجراہ اھت ہی ےسیک نکمم اھت ہک سج فتق اکی اہجز دنلؿ ےک ےئل اڑاؿ 

ایس فتق اکی اہجز دنلؿ ےس آےئ ؟ ےھجم اگل ریمی رھبےن ےک ےئل ایتر وہ وت 

آوھکنں اک دوھاک ےہ ہی افر دصتقی ےک ےئل ںیم ےن دنلؿ اجےن اک ہلصیف ایک ۔ ارگ 

ـ نیع فتق رپ اہجز  ںیم انب یسک فہج ےک اجات وت آیدنی اصبح یھبک ہن اجےن دےتی ، ف

 نکیل ارگ ںیم ااھچ روکاےتیل ، فـ ریمی الفٹئ لسنیک رکفاےتیل فـ ھچک وز  رک ےتک ےھت

رعفـ ےن “ ہچب نب رک دنلؿ زپےنھ ےک ےئل اجات وت فـ ےھجم ںیہن رفک  ےتک ےھت ۔ ! 

 ۔ رس رکیس یک تشپ رپ اکٹای اھت
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وت ہی ااھچ ہچب زپےنھ ےک ےئل دنلؿ الچ ایگ ۔ دنلؿ یک زنیم رپ مدؾ ر ےتھ یہ بج  ”

 ۔ آیدنی اصبح وک ںیم ےن ومابلئ آؿ ایک وت رقتةی بس یک ڈریھفں اکزل ںیھت

وجااب اکؽ یک وت امرجا ولعمؾ وہا ہک اب ارگ ںیم وھتڑی دری زمدی ومابلئ آػ راتھک وت 

اس ےن رس “ ریمے رھگ فاولں ےن ریمی ربق ونبا رک فاہں افہحت زپھ ینیل یھت ۔ 

 ۔ کٹھج رک اہک

 

رعفـ ےن تفخ ےس اکؿ یک ول اجھکیئ“ اب ایسی وز  وکیئ ابت ںیہن ےہ ۔  ”  ۔ 

 

آپ انجب ےک زماج ںیہن لم رےہ ےھت ، اکزل ںیک وت وفؿ دنب ۔ اباب ےس اہک  ”

ـ آںیھکن ڑیکسے اےس “ اوہنں ےن ابت رکفایئ مت ےس ۔ فےسی مت رفیئ ںیھت ؟  ف

 ۔ دےتھکی وہےئ وپھچ راہ اھت
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 “ ؟ وکیئ کش ”

 

 یہ یک اہں ، ںیہمت د ھک رک اگل ںیہن مت رفیئ وہ ۔ فـ آوھکنں فایل ابت ںیم ےن اےسی ”

 “ ! ۔ یھت مت اجیتن وہ ہی ابت

 

اس ےن رخفہی اکرل اھجڑے ۔ “ ہی ٹنلیٹ وہات ےہ ایعد ےب ، یسک یسک وک آات ےہ ۔  ”

 ۔ فـ سب رکسمادای

 

اس ےک دعب ںیم داؤد ےس الم ، ھچک وتفہں دعب ےھجم اتپ الچ ہک داؤد یک یچچ ریمی امں  ”

ا اٹیب افر ریما وسالیت اھبیئ ےہ ۔ داؤد ےک ےہ ، داؤد اک اچچ زاد اھبیئ ریمی امں اک دفرس

اچچ اک ا لاقؽ وہاکچ اھت یھبت اس یک یچچ افر اؿ اک اٹیب اپاتسکؿ ےلچ ےئگ ےھت بلطم 

ریمی امں افر ریما اھبیئ اپاتسکؿ ںیم ےھت نکیل اہکں ںیم ںیہن اجاتن اھت ۔ ںیم ےن 



Novelnagri 2211 

 اؿ یک زدنیگ ںیم اںیہن زمدی ڈوھڈن؟  رتک رکدای فہج ابعد یک وموجدیگ یھت ۔ ںیم

فـ “ ںیہن آ؟  اچاتہ اھت رگم تمسق ٹیسھگ رک ال؟  اچیتہ یھت ۔ مت کھت وت ںیہن ںیئگ ؟ 

 ۔ یلست ےک ےئل وپھچ راہ اھت

 

اس ےن رکسماٹہ “ ںیم وسچ ریہ وہں اٹںیگن زیم رپ روھکں ای ہن روھکں ۔  ”

ےک ربارب ںیم  دابیئ ۔ ایعد ےن رکسماےت وہےئ اےس ہگج دی ۔ دنچ اثےین دعب فـ اس

ی ےک ادناز ںیم رےھک ، رکیس یک تشپ رپ رس اکٹےئ اےس دےتھکی 
 
ج
ی 

 

ٹ ن
ق

زیم رپ اٹںیگن 

 ۔ وہےئ نس ریہ یھت

 

 “ ۔ دنلؿ ںیم رےتہ وہےئ اکی ڑلیک ےھجم یھبک یھبک اید آےن یگل ”

 



Novelnagri 2212 

سج ےک اسھت آپ ےن دعب ںیم اشدی رک یل افر آپ دفونں یسنہ وخیش دنلؿ  ”

فـ ےن ہنم  الھ رک اہکین لمکم یکرع“ ںیم رےنہ ےگل ۔   ۔ 

 

فـ دبزمہ وہا ۔ فـ فیفخ اس رکسمادی“ ںیم اہمتری ابت رکراہ اھت ۔  ”  ۔ 

 

ںیہمت اکؽ رکےن اک وساتچ رگم رھپ فیہ وخػ ھجم رپ احفی وہاجات ؛ ارگ ںیم ہی رہتش  ”

ےن مت ےس وکیئ ہن اھبن اپای وت ؟ رتہب ہی اھت ںیم ںیہمت اانپ اعدی ہن وہےن داتی ۔ یھبت ںیم 

اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ“ راہطب ںیہن راھک اجاتن وہں طلغ ایک ۔   ۔ 

دادا یک فافت یک ربخ یلم وت ںیہمت اکؽ یک رگم مت وسیئ وہیئ ںیھت ، وت ا؟ فہی وک اکؽ یک  ”

ہک ریمی رطػ ےس زعتتی رک ےل ۔ اس دفراؿ ھچک بیجع اس وہا ۔ اکی اشؾ ںیم 

 رپ اھت ےفیک ریٹای ںیم اھٹیب اک

 

ٹ

 

لن

ے

یف یپ راہ اھت ےھجم رعفـ احمن یک اکؽ آیئ ، ومابلئ اسی

ںیم د ھک ںیہن اپای افر وھتڑی دری دعب بج ومابلئ رپ رظن زپی وت ںیم ےن اکؽ ااھٹ یل 
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رعفـ وچکن “ رگم دفرسی رطػ ےس ےھجم یسک یک ویکسسں ےک وسا ھچک انسیئ ہن دای ۔ 

 ےس اےس دےتھکی وہےئ ابت اجری ریھک رک دیسیھ وہرک یھٹیب یھت ۔ ایعد ےن دیپسچل

ںیم ےن اکؽ اکٹ دی ، لمحم ےس وپاھچ رگم اس اک انہک اھت مت ابلکل کیھٹ وہ ۔ مت ” ۔ 

اس ےن ونھبںی ایٹھک رک ےک وپاھچ“ ویکں رفیئ ںیھت اس رات ؟   ۔ 

 

اوز  آپ ابت لمکم رکںیل ںیم آرخ ںیم اتبدفں یگ ” رعفـ ڑگڑبایئ ۔ “ فـ ۔۔۔  ”

یہی لح رظن آای ۔ ایعد ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی رھپ وگای وہااےس “ ۔   ۔ 

 

دف اسؽ زگر ےئگ ، امی اڈی لمکم وہا وت ںیم اپاتسکؿ آایگ اخومیش ےس ۔ امی اڈی لمکم  ”

وہےن ےک دعب ںیم ےن اینپ یہ ویوینریٹس ںیم اجب ےک ےئل االپےئ رکدای ۔ ےھجم 

ہگج رپ ےھجم البای ایگ ۔ مت ےس ےنلم اک  اہیں آےئ دفرسا دؿ اھت بج رپفرسیف اعمص یک

اس ےس ااھچ ومعق ںیہن لم اتکس اھت ۔ ےھجم ڈراےم اےھچ ےتگل ںیہ مت اجیتن وہ ؛ سب 
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یھبت زدنیگ ںیم ھچک اگل رکےن اک وساچ ۔ مت ےس ارکاےن اک ںیم ےن وساچ ںیہن اھت ہی 

 ڈراےم اک نیس اافتاق وہا ، اہمترے فـ اترثات ےھجم ڈراامیئ ےگل ےھت ۔ ارگ ہی یسک

 اجات افر رھپ الکس ںیم اہمترا اینپ دفتس ےس وپانھچ رپفرسیف یک 

 

ِ
 
ا  ہ

 

 ٹ
وہات وت ي قن

فـ ےباسہتخ سنہ دای اھت“ آںیھکن یلین ںیہ ؟   ۔ 

 

اس ےن ہنم  الھ رک ایعد وک داھکی“ ذماؼ ہن اڑاںیئ ۔  ”  ۔ 

 

ر رھپ بس کیھٹ زدنیگ ںیم اکی اب” فـ رکسماےت وہےئ وگای وہا ۔ “ ںیہن رکات ۔  ”

وہےن اگل اھت ، اس دفراؿ ریمی ویبی ےن ھجم رپ دف زمدی ویبایں طلسم رکدی ںیھت ۔ 

اس ےن رخفہی اکرل “ مہ اس یک راض ںیم رایض ےھت ، اؿ یک وخیش ںیم وخش ےھت ۔ 

 ۔ اھجڑے
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اکی ابر رھپ اےس فارؿ ایک ایگ“ وشےخ ہن وہں ۔ !  ”  ۔ 

 

اصبح یک اکؽ آیئ وقبؽ اؿ ےک فـ اینپ  اکی دؿ ااچکن ےھجم آسف ںیم آیدنی ”

آرخی اسںیسن نگ رےہ ےھت ، ںیم اؿ یک آسف ایگ وت فاہں ا؟  وک ڑھکا اپای ۔ فـ اجیتن 

ںیھت ںیم زدنہ وہں ہی راز فاہں ااشفں وہا ۔ ریمی تبحم ںیہک ےھچیپ یلچ یئگ افر اینپ 

 ںیم ےن مت ےس اینپ ںیفیلکت اید آںیئ وت ںیم فاہں ےس الچ آای ۔ ںیہمت اید ےہ بج

وپاھچ اھت ہک ےھجم ایک رک؟  اچےئہ افر مت ےن اہک اھت ےھجم آےن فاےل وک وخش آدمدی انہک 

 ۔ اچےئہ

ںیم فاہں ےس ا؟  ےک اپس ایگ اھت افر رھپ ھجم رپ یئک راز ااشفں وہےئ ۔ ےسیج ہک ا؟  ےن 

اب افر ا؟  اباب ےس علخ یل یھت ، فہج اؿ ےک اھبیئ ےھت ۔ اس بس ںیم وصقر اعیب ےک اب

ےک اھبیئ اک اھت مک از مک ےھجم یہی اگل ۔ دعس ےک اباب ےن آیدنی اصبح وک اقلت اس 

ےئل اہک اھت ویکہکن اؿ ےک لیج اجےن اک دصہم ؟ ین ربداتش ںیہن رکاپںیئ افر داین 
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افین ےس رتصخ وہںیئگ ۔ ریمے ؟ ؟  وز  ھچک رعےص دعب وفت وہےئگ ےھت ۔ ا؟  یک 

 یھت افر اشدی ےس ےلہپ فـ اےنپ آابیئ ںوؤں یلچ یئگ ںیھت اشدی اکی اسؽ دعب وہیئ

 ! ۔ ؟ ؟  ےک اسھت

ںیم ا؟  ےس لم اکچ اھت ، اب لمحم وک ولما؟  اھت ۔ ںیم افر اہدی اےس ا؟  ےک اپس ےل ےئگ 

وت اس اک رد لم دشدی ریغ وتمعق اھت ۔ اس اک رنفس ربکی ڈاؤؿ ایس فہج ےس وہا اھت 

دؿ رگم رھپ امؿ یئگ ۔ ںیم افر لمحم ا؟  ےس ےنلم ےگل ۔  ۔ فـ ھجم ےس ؟ راض ریہ ھچک

بس کیھٹ وہےن اگل رھپ اسال دعس آایگ افر ےھجم ہتپ الچ ہک فـ ریما زکؿ دعس ےہ افر 

رعفـ اس یک وھگری وک رظنادناز رکےن “ بس ہی اجےتن ےھت یتح ہک مت وز  ۔۔ !! 

 ۔ ےک ےئل اردرگد دےنھکی یگل

 

یگ وت اےس وز  ےلگ ےس اگل ایل ۔ ابیق بس اہمترے اسےنم ریخ ہصغ مک وہا ، تبحم اج ”

ےہ ۔ زدنیگ یک اس اھبگ دفڑ ںیم ںیم اےنپ ادنر اکی فلتخم یس دبتیلی وسحمس 
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ںیم اس رےتش وک اھبن ” اس ےن رک رک رعفـ وک داھکی ۔ “ رکےن اگل ، فـ ہی ہک ۔۔۔ 

  ۔ فـ رکسمادایرعفـ ےن رظنںی وفرا اس ےک رہچے ےس اٹہیئ ںیھت“ اتکس وہں ۔ ! 

 ۔

 

ی اڈنیگن وہےن فایل ےہ ۔  ”  
ہ ن ی

ںیہک ہن ںیہک اب ےھجم ےنگل اگل ےہ ہک اب امہری 

ریمے بس اےنپ ریمے اسھت ںیہ ےلھب فـ اکی دفرسے ےس ہن ڑجے وہں رگم 

” اس اک ااشرہ احرث افر اہقین یک رطػ اھت ۔ “ فـ ریمے اسھت ںیہ یہی اکیف ےہ ۔ 

ےک اہیں اچنہپ وہں رعفـ ! ےھجم اتگل ےہ اب سب ںیم اکی نھٹک اسمتف ےط رک 

ااتتخؾ وہ؟  اچےئہ ۔ مہ اسھت وہں افر وکیئ ہہک راہ وہ ہک افر فـ بس وخیش وخیش 

فـ اکلہ اس رکسماای“ رےنہ ےگل ۔ ڈراامیئ ااتتخؾ ۔۔ !!   ۔ 

 

فـ اجیتچن اگنوہں ےس اےس د ھک ریہ یھت“ افر ارگ ہی نکمم ہن وہا وت ؟  ”  ۔ 
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فـ “ یگ ےس ںیم ےن ہی اج؟  ےہ ہک وطلی ااظتنر ےک دعب بس نکمم ےہ ۔ اینپ زدن ”

لھک ےک رکسماای ۔ فـ پچ اچپ اےس دیتھکی ریہ ۔ رھپ اٹںیگن زیم ےس اٹہ رک دیسیھ 

 ۔ وہ رک یھٹیب ۔ اہھت وگد ںیم رھک رک اےس داھکی

 

اگل ہک مت ںیم اس دؿ اہمترے رھگ یئگ یھت ۔ ےھجم فاہں ڈارئی یلم ےسج زپھ رک ےھجم  ”

فـ بل یتلچک اخومش وہیئ ۔ ایعد ےن آںیھکن ڑیکس رک اےس داھکی“ ۔۔۔   ۔ 

 

 “ ؟ ںیہمت اگل ںیم ”

 

ایعد ےن دصےم ےس اےس “ بلطم اشدی مت یسک ںیم ارٹنڈٹس وہ ای ھچک وز  ۔  ”

اس ےک اےھٹ دنكےھ ڈےلیھ زپے“ مت ؟ ؾ وت ھکل ےتیل ا؟  اک ۔ ” داھکی ۔   ۔ 
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ہک مت فـ ڈارئی زپوھ یگ افر ہی افؽ وفؽ وسچ رک اانت رفف یگ وت ںیم  ےھجم ارگ ہتپ وہات ”

اس ےن داتن اچکچکےئ“ رضفر اتھکل ۔ !!   ۔ 

 

وصعمتیم ےس اےس د ھک رک وپاھچ ایگ“ زنط رکرےہ وہ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن “ اہمتری اس رحتک رپ ںیم اہمتری رعتفی رکےن ےس راہ ۔۔ !!  ”

 ۔ آںیھکن امھگںیئ

 

فـ اےس د ھک رک رہ ایگ ۔ رھپ “ آدنئہ کش ںیہن رکفں یگ اکپ ۔  ااھچ ؟ ں وسری ”

 ۔ رہگی اسسن ےتیل وہےئ اھٹ ڑھکا وہا
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فـ ہی ےتہک وہےئ ابےچیغ ےس لکن ایگ ۔ فـ رگدؿ امھگ رک “ آات وہں اکی ٹنم ۔  ”

اس یک تشپ وک دیتھکی ریہ ، وھتڑی دری دعب فـ فاسپ آات داھکیئ دای ۔ اس ےک اہھت 

۔ فـ آںیھکن وھچیٹ ےئک اےس دےنھکی یگل ۔ فـ اس ےک ےھچیپ ڑھکا وہا ۔ فہ  ںیم ھچک اھت

 ۔ اسسن رفےک اسےنم دےنھکی یگل

 

لمحم ےن ےھجم اتبای ہک ںیہمت ڑلویکں فاال وکیئ اکی وشؼ وز  ںیہن ےہ افر اس  ”

اس ےک امےھت رپ لب زپے ےسیج “ اکی ےنیہم ںیم ںیم اس اک رجتہب وز  رکاکچ وہں ۔ 

ت اک دصقم ےنھجمس یک وکشش ںیم وہ ۔ وییہن اسےنم دےتھکی وہےئ اےس اےنپ اس یک اب

ابولں ںیم وکیئ پلك اتگل وسحمس وہا اھت ۔ اس ےک سمل رپ دنکونکں یک راتفر ادکیؾ 

 ۔ تسس زپی یھت
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ےھجم دنلؿ ںیم ڈریھفں اشگنپ امزل وھگےنم ےک دعب سب یہی ھجمس آای ، ارگ ریمی  ”

ا  اس اعمےلم ںیم ریمی دمد رکیت ۔ فاہں وکیئ ویبی وہیت وت 

 

 ٹ
فـ اس ےک اسےنم “ ي قن

 ۔ آ ڑھکا وہا اھت ۔ فـ اےس د ھک رک رہ یئگ

ابےچیغ یک رفینش ںیم اس ےک ڈارک ربافؿ ابولں ںیم اگل د ومویتں رپ ینبم فـ 

 ۔ سیفن اس پلك کمچ راہ اھت ۔ فـ اب کھج رک اانپ ومابلئ افر فاٹل ااھٹ راہ اھت

  درایمؿ رھگا اچدن رفنش اھت ، اترے امٹمٹ رےہ ےھت ۔ بس لمکم اھتایسـ ابدولں ےک

 ۔

افر رھپ رفینش فںیہ دیپا وہیت ےہ اہجں ادنریھا وہ ، وج ہگج ےلہپ ےس رفنش وہ اےس 

 !! ۔ زمدی رفنش رکےن یک وخاشہ ےباکر ےہ

 

_________________________:- 

 



Novelnagri 2222 

 !! ۔۔ تبحم

 فـ ڑلی سج ںیم اؿ ومویتں وک رپفای اجات ااسنؿ د ومویتں یک امدنن ےہ افر تبحم

ےہ ، ڑلی ےک وٹےنٹ ےس ومیت رھکب اجےت ںیہ ےسیج تبحم ںیم وٹےنٹ ےس ااسنؿ 

 ۔ رھکب اجےت ںیہ

رہ اہکین اک ااتتخؾ اس ےئن ومڑ رپ ااصحنر رکات ےہ وج ااچکن ےس اہکین ںیم آات ےہ ، 

ی اڈنیگن ای فـ اکی ومڑ اقیض وہات ےہ وج اہکین ےک ااتتخؾ اک ہلصیف  
ہ ن ی

 انسات ےہ ۔ 

 !! ۔۔ ڈیس اڈنیگن رصحنم ےہ رصػ اس اکی ےئن ومڑ رپ

ہی وز  نکمم ےہ ہک یسنہ وخیش رسب وہیت زدنیگ اس اکی ومڑ یک فہج ےس اممت دکـ نب 

اجےئ افر زدنیگ ںیم وطلی الکشمت ےک دعب ااتتخؾ اکی وخوصبرت ومڑ رپ وہ ۔ ہی 

ااتتخؾ ادوھرا وہ افر ادوھری اہکین اک ااتتخؾ لمکم وہوز  نکمم ےہ ہک لمکم اہکین اک   

 ۔
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ںیم زدنیگ ےک اکی اےسی ومڑ رپ ڑھکی وہں اہجں ریمی اہکین اک ااتتخؾ ایک وہےن 

اجراہ ےہ ںیم ںیہن اجیتن ۔ ںیم اینپ وپری زدنیگ اس ےک ااظتنر ںیم زگار دیتی رگم 

ا ااظتنر رکے ںو ، اس ےن اب ہی لکشم وہات اجراہ ےہ ویکہکن اس ےن اہک اھت فـ ریم

 ۔ اجےت اجےت ادیم یک اکی یھنن عمش امھتدی ےہ ےھجم

اسولں ےلہپ ںیم اینپ قیلخت رکدـ اہکین ےک ااتتخؾ ےک ےئل اس ںیم اکی این رکدار 

الیئ یھت ، آج بج دقتری ریمی اہکین ںیم این رکدار الیئ ےہ وت ہی وز  نکمم ےہ ارگ فـ 

ؾ دبؽ اجےئولٹ آےئ وت ریمی اہکین اک ااتتخ  !! ۔۔ 

 ۔۔ ںیم رظتنم وہں اس ومڑ یک سج ےک دعب بس وخیش وخیش رےنہ ےتگل ںیہ

 ۔۔۔ ںیم رظتنم وہں آري  ؿ ادمح یک

 ۔۔۔ ںیم

 !! ۔۔ لعشم اعمل اشہ
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 ، یہ  ںیہن ےہ وصترات ںیم وھکیئ ڑلیک

 ۔۔ خلت اس وبیتل ےہ اب اداایسں یہ یتھکل ےہ

 

_________________________:- 

 

 

 

اؿ یک االسؾ آابد فایسپ یھت ، امتؾ ایترایں لمکم رک ےک فـ بس الفجن ںیم ےھٹیب  آج

یکلہ یکلھپ پگ پش ںیم رصمفػ ےھت ۔ اربامیہ رعہشی یک وگد ںیم ڑچھ رک اھٹیب اھت ، 

زاایؿ افر انمی رفاقؿ یک وگد ںیم ےنھٹیب یک وگتدف ںیم ےھت ۔ اہسین بس وک اچےئ شیپ 

 ۔ رکریہ یھت
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ا؟ ہیب ےن اہسین ےس اچےئ اک پک “ زمدی رک اجےت آپ بس ۔ وھتڑے دؿ  ”

 ۔ ےتیل وہےئ اہک

 

ویعش ےن ذعر “ فاہں رعفـ افر ااسہم اےلیک ںیہ افر رھپ آسف وک وز  دانھکی ےہ ۔  ”

 ۔ شیپ ایک

 

اصحل ےن رعہشی وک دےتھکی “ دادی آپ رک اجںیئ ، دعب ںیم آراؾ ےس اجےیئ ںو ۔  ”

 ۔ وہےئ اہک

 

رعہشی ےن اچےئ اک “ اب سب مت آ؟  ۔ رعفـ یک اشدی وز  وت وہین ےہ ۔ ہن اٹیب ،  ”

 ۔ پک وبلں ےس اگلای
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ا؟ فہی ےن اید داہین رکفایئ“ افر ریما فہمیل وز  ۔  ”  ۔ 

 

“ دادی ےلہپ اس اک فہمیل رکفادںی ، اجنےن ےنتک دؿ ابیق ںیہ زدنیگ ےک ۔  ”

 ۔ ونرانیعل ےن داتن اچکچک رک اہک

 

ایک ۔ ےلہپ ایعد یک فہج ےس ںیہن وہا اب وت اےس آےئ وز  ہنیہم وہایگ افر ںیہن وت  ”

ےہ ۔ اب ویکں رےک وہےئ ںیہ ۔ وکیئ فہمیل رکفاںیئ وھتڑا زمہ آےئ الفئ ںیم 

اس ےن ابت ےک ااتتخؾ ںیم رس اکٹھج“ وھتڑا لغش اگلںیئ ۔   ۔ 

 

ےف رمہح ےن وص“ اہں وت وہک اہدی ےس رھک ےل فہمیل مہ رشتک رکںیل  ے ۔  ”

 ۔ یک تشپ رپ کیٹ اگلےت وہےئ اہک
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فـ انجب ایعد ےک ااظتنر ںیم ںیہ ، ایعد رعفـ ےک ااظتنر ںیم ےہ ، رعفـ یب اڈی لمکم  ”

وہےن ےک ااظتنر ںیم ےہ افر ںیم اس رکچ ںیم اےنپ فےمیل ےک ااظتنر ںیم وبڑیھ 

سب دادی ںیم وت یتہک وہں اب ” اس ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ “ وہےن فایل وہں ۔ 

فـ اب رعہشی یک رطػ وتمہج “ رکفادںی رعفـ یک اشدی زپاھیئ وت وہیت ریتہ ےہ ۔ 

 ۔ وہیئ

 

ںیم ایک وخد اترخی ےنیل یلچ اجؤں اس ےک رسساؽ ؟ فـ ولگ آںیئ  ے ابت  ”

“ رکںی  ے یھبت ھچک وہاتکس ےہ ۔ ربص رکول مت ذرا رکدںی  ے اہمترا فہمیل وز  ۔ 

 ۔ رعہشی ےن اچےئ اک پک زیم رپ راھک

 

یئھب ںیم وز  وت ایعد یک اھبوز  وہں ، ںیم ہہک ریہ وہں رکدںی اشدی وت ایک ہلئسم  ”

فـ الھجنھجیئ“ ےہ ؟   ۔ 



Novelnagri 2228 

 

ونرانیعل “ اہمتری اہمترے رھگ ںیم وکیئ ںیہن اتنس رسساؽ ںیم وکؿ ےنس ںو ؟  ”

 ۔ یک ابت رپ اس ےن تخس رظنفں ےس اےس داھکی

 

امری اجؤں یگ ، ویکہکن ایعد ےن ہہک دای ےہ فـ  ںیم ہن ایس رمفت ںیم انب فےمیل ےک ”

 “ ۔ اچر اسؽ ےس ےلہپ ھچک ںیہن رکےن فاال

 

ااملس ےن آںیھکن ڑیکس ” اچر اسؽ ؟ رعفـ ےک یب اڈی ےک وت دف اسؽ رےتہ ںیہ ۔  ”

 ۔ رک اےس داھکی

 

ـ انجب امی اڈی وز  رکفاںیئ  ے ، اےنپ فـ امی لف ےک افرؾ عمج رکفااکچ ےہ ۔ اہلل  ” ف

 “ ۔  احظف ےہ اب امہرا ۔ اہیں مہ ےس یب یب اے ںیہن وہراہیہ
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ریخ دےتھکی ںیہ وہاجےئ ںو ہلئسم لح انمؽ مت امہرے اسھت االسؾ آابد ولچ ۔ ھچک  ”

رمہح ےک روشرے رپ ااشتحؾ ےن یسک “ دؿ وھگؾ رھپ رک رھپ آاج؟  فاسپ ےلھب ۔ 

 ۔ اٹنی یک التش ںیم اگنںیہ دفڑاںیئ

 

ویبی وھگےنم اجےت ںیہ رگم اہیں ڑلیک رسساؽ فاولں ےک  اشدی ےک دعب ایمں ”

  ۔ 

 

 ر
 ملٹ
فی

ٹ گ ڈارک ربافؿ 

 

ن

ن

 س
ہ ن

اہسین ےک رکسماےت وہےئ “ اسھت وھگےنم اجیت ےہ ، 

 ۔ ےنہک رپ بس سنہ دےئ ےھت

 

ا؟ فہی ےن وساہیل رظنفں ےس “ رسساؽ مہ اسیج وہ وت بس اتلچ ےہ ویکں انمؽ ؟  ”

 ۔ انمؽ وک داھکی
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انمؽ ےن وساہیل رظنفں ےس ا؟ ہیب وک داھکی “ ں ایم ےس وپھچ ںیل ۔ ںیم وت ایتر وہ ”

 ۔ ۔ ااشتحؾ اک ہنم دصےم ےس الھک ۔ بس یک ےباایتخر یسنہ وھچیٹ یھت

 

اصحل ےن وز  اانپ ہصح ڈاال“ ااشتحؾ ےن ںوڑی ےک ےچین ٹیل اج؟  ےہ ۔  ”  ۔ 

 

ھکل ےک رھک ول ۔  وکیئ ںیہن سب وھتڑی یس یمٹ ادنر وہیگ اؿ یک ، اجؿ چب اجےئ یگ ”

ا؟ فہی ےن الرپفایہ ےس دنكےھ ااکچےئ ۔ اؿ بس یک ونک وھجکن وییہن اجری “ 

 ۔ یھت

اہبر ےک وممس یک آدم آدم یھت ، دروتخں رپ رہے رھبے ےتپ رہلارےہ ےھت ، ےئن 

 ۔ یتٹؽ ےنلھک ےگل ےھت ۔ وہا ںیم یکلہ یس یکنخ یھت

 

_________________________:- 
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رپ اس یک ںوڑی ومعمؽ یک راتفر ےس دفڑ ریہ یھت ، اشؾ ےک اس ایسـ ومہار ڑسک 

رہپ ڑسک رپ بسح ومعمؽ ااکداک ںوڑایں زگر ریہ ںیھت ۔ فـ ڈراویئگن ٹیس رپ 

اھٹیب اامہنک ےس ڈراویئگن رکراہ اھت ۔ رظنںی اسےنم ڑسک رپ رموکز ںیھت ۔ اس 

رصمفػ اھت ۔ یلھچپ ےک ربارب ںیم دعس اھٹیب اھت وج اینپ ؟ مدری اک رف؟  رفےن ںیم 

  اھت ۔ داںیئ ابزف وک ےیکت ےک ادناز ںیم رس ےک ےچین دای وہا اھت ۔ اس 

 

 
ںوٹیں رپ اہدی ل

 ۔ یک یبمل اٹںیگن رہ وھتڑی دری دعب کہب رک دعس ےک رس ےس ارکاریہ ںیھت

 

فےسی مت وھچےٹ وہےت ےھت وت ریمی زعت رکےت ےھت ، اھبیئ ےتہک ےھت اب وت  ”

دعس ےن ہنم “ ؟ ؾ ےتیل وہ ڑبے وہےن اک احلظ وز  ںیہن رکےت ۔ دبزیمتفں یک رطح 

 ۔ ےک زافےی اگبڑے ۔ اہدی یک اٹگن اکی ابر رھپ دعس ےک رس رپ یگل
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ایعد ےن “ اب ںیہمت اھبیئ ےتہک وہےئ ایک اھبیئ امےتن وہےئ وز  رشؾ آیت ےہ ۔  ”

اھترکسماٹہ دابےت وہےئ ومڑ اکاٹ ۔ اہدی اک ےباسہتخ ہہقہق دنلب وہا   ۔ 

 

فـ رگدؿ رگا رک اسنہ اھت“ وتکں فایل وہیئگ دعسے ریتی ۔  ”  ۔ 

 

دعس ےن داتن اچکچک رک اہک“ وت ہنم دنب رھک اانپ ۔  ”  ۔ 

 

ـ اینپ زعت اک رف؟  ےتٹیپ رےتہ ںیہ ”  ، ف

اہدی ےن دنلب آفاز ںیم “ اؿ ےک ہنم ےس وت ظفل زعت وز  ںیہن اھبات ںیمہ ۔۔ !! 

 ۔ رعش زپاھ
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دؿ زعت اک ؟ ؾ ےل امہرے اکونں ےس اےلگ یئک دونں کت وخؿ اتہب دگاھ اکی  ”

ایعد ےک سنہ رک ےنہک رپ دعس ےن اےس وھگرا“ ےہ ۔   ۔ 

 

 “ ؟ مت ولوگں ےن ریمے الخػ حلص رک یل ےہ ایک ”

 

اہدی ےن اکی “ ایرفں اک ایراہن ےہ وت ویکں لج راہ ےہ ےب ؟ پچ رک ےک ھٹیب ۔  ”

یھت ابر رھپ اس ےک رس رپ الت امری  ۔ 

 

دعس الھجنھجای“  یلگن اجونر اٹگن اقوب ںیم رھک اینپ ۔  ”  ۔ 

 

فـ دیساھ وہ رک “ ایعد ںوڑی اک الک وھکانل ذرا آج اس اک دنبفتسب رکےت ںیہ ۔  ”

 ۔ اھٹیب
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ایعد ےن اےھچ “ اجےن دف اہدی ، وضفؽ ولوگں ںیم فتق ںیہن اضعئ رکےت ۔  ”

 ۔ وچبں یک رطح اےس اھجمسای

 

ےن ابلکل کیھٹ یک ریمے دفتس ۔ اج دعسے ریتی زدنیگ آج ںیم  ہی ابت مت ”

اہدی ےن رفاخ دیل اک اظمرہہ ایک“ ےن شخب دی ایک اید رکے ںو ۔   ۔ 

 

فـ افیچن آفاز ںیم ڑبڑباای“ تہب ڑبے ےنیمک وہ مت دفونں ۔  ”  ۔ 

 

اہدی ےن اےنپ اکونں وک “ ارفغتساہلل آج لک یک لسن یک زابؿ تہب دنگی ےہ ۔  ”

اگلےئ اہھت  ۔ 
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ایعد ےن ںوڑی اپرک رکےت وہےئ “ وخد ہی دگےھ ےس وز  ایگ زگرا ےہ ۔  ”

 ۔ لکشمب اینپ یسنہ رفےتک وہےئ اہک

 

اکی تخس رظن دفونں رپ ڈاؽ رک دعس ںوڑی ےس الکن ۔ فـ “ دعف وہراہ وہں ںیم ۔  ”

 ۔ دفونں وز  اس ےک ےھچیپ ےکپل

 

 اس قح ےس ہی اچیب اب ریمے افےئ ومےٹ اچیب ادرھ دے ، اجیتھب وہں یچچ اک ”

دعس ےن رک رک اےنپ ےھچیپ ڑھکے ایعد افر اہدی وک “ اپس رےہ یگ ویکں ایعد ؟ 

 ۔ داھکی
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ایعد آ ے “ ابلکل ںیم آج لک ےک فولیكں رپ ابلکل وز  رھبفہس ںیہن رکاتکس ۔  ”

 ڑبھ رک درفازـ وھکےنل اگل ۔ کلک یک آفاز ےس الک ےتلھک یہ فـ ادنر یک رطػ ڑباھ اھت

 ۔

 

اس ےن ڑم رک دفونں وک آفاز دی رھپ ےسیج یہ فـ آ ے ڑباھ وپری “ آاجؤ دفونں ۔  ”

 ۔ وقت ےس یسک ےس ارکاای اھت

 

رعفـ ےن “ اظمل آپ ےن ایک مسق اھک ریھک ےہ ےھجم ارکںی امر امر رک امرےن یک ۔  ”

 ۔ اینپ ؟ ک ۔ اےت وہےئ داہیئ دی یھت
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“ وہ ۔ رعفـ ہمشچ کیچ رکف اچب ہک ایگ ۔ مت دفونں ومشچں ےک اسھت وز  ادنےھ  ”

اہدی ےن وصےف یک رطػ ڑبےتھ وہےئ اہک ۔ رعفـ ےن زیتی ےس ہمشچ ااتر رک 

 ۔ اٹل ٹلپ رک داھکی

 

اس ےن فاسپ ہمشچ ؟ ک رپ اکٹ رک ایعد وک “ چب ایگ فرہن آپ یہ ونبا رک دےتی ۔  ”

 ۔ وھگرا

 

یک ول اجھکیئاس ےن تفخ ےس اکؿ “ ےھجم ایک ہتپ مت آریہ وہ ۔  ”  ۔ 

 

ااھچ وہا اعدی مت آےئگ ، ذرا اس ڑلیک وک رفوک ںیم ہہک ریہ وہں رگم نس ںیہن ریہ  ”

نچک ےس “ وہا ےک وھگڑے رپ وسار ےہ ۔ اب ےنلم آیئ ےہ وت وھتڑی دری وت رےک ۔ 
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آیت اہقین یک آفاز رپ اس ےن اگنوہں اک رخ اہقین یک رطػ ایک رھپ فاسپ رعفـ یک 

 ۔  اےس د ھک ریہ یھترطػ وج وصعمتیم ےس

 

ںیم سب ےنلم آیئ یھت ، رپیپز ےک دعب وبر وہریہ یھت یھبت ۔ اب اجؤں اباب ہہک  ”

اس ےن ذعر شیپ ایک“ رےہ ےھت دف وٹنھگں ںیم چنہپ اجںیئ  ے ۔   ۔ 

 

اھبوز  ہہک ریہ ںیھت فـ ھجم ےس ےنلم آیئ ںیہ آپ ےک اسےنم مہ ایھچ رطح ےس  ”

وصےف رپ ےھٹیب ابعد ےن اتکب ےس رس “ ابںیت وز  ںیہن رکےکس آپ ڈاےتٹن ںیہ ۔ 

اکنؽ رک ایعد وک داھکی ۔ رعفہ ےن آوھکنں ےک ااشرے ےس اےس پچ رکفاےن یک 

 ۔ وکشش یک رگم اس ےن رصػ دنكےھ ااکچدےئ
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“  ریہ ںیہ وت وھتڑی دری رک اجؤ ۔ ایھچ رطح ےس ابںیت رکول اعیب ےس ۔ ا؟  ہہک ”

اس ےن ایھچ رطح رپ زفر دے رک اہک ۔ رعفـ ےن ہنم ےک زافےی اگبڑ رک اےس داھکی 

 ۔ وج اب اہدی ےک ربارب ںیم ھٹیب راہ اھت

 

 “ ؟ اہدی اھبیئ آپ ا؟ فہی وک ےنیل اجںیئ  ے ؟ ں ”

 

اہدی ےن اےس یلست دی“ ںو ۔ ھٹیب اجؤ آراؾ ےس ۔  اہں ، ںیہمت وز  وھچڑ دفں ”  ۔ 

 

ایعد ےن اتکب دنب رک ےک فاہں ےس ےتکسھک ابعد وک ڈاٹپ“ اعیب اتکب وھکول فاسپ ۔  ”  

 ۔

 

اس ےن وصعمتیم ےس اےس داھکی“ آیب وھتڑی دری ۔۔۔۔  ”  ۔ 
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فـ ہنم ےک زافےی اگبڑات فاسپ فاہں ھٹیب ایگ“ وھٹیب وفرا ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

مت ولگ وھٹیب ںیم ” اہقین یک ابت رپ ابعد رفاہاسن وہا ۔ “  ںیہن زپاتھ ہی ڑلاک ۔ ابلکل ”

 “ ۔ اچےئ انبالیت وہں

 

اس ےن رپا؟  اسحب اکچای“ ا؟  آپ ںیھٹیب ، اچےئ رعفـ انب الےئ یگ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ! ۔۔ ںیہن ، ااھچ ںیہن اتگل اعدی ”

 

داتن سیپ رک ایعد وک دےتھکی  رعفـ ےن“ ا؟  وکیئ ابت ںیہن ںیم انب الیت وہں ۔  ”

 ۔ وہےئ اہک رھپ نچک یک رطػ ڑبھ یئگ
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فـ اب دعس یک “ ادرھ دوھکی ومےٹ مت ، رعفـ ےس ایک اہک اھت ا؟  ےھجم ںیہن اجںیتن ؟  ”

دعس ےن تفخ ےس اینپ رگدؿ “ وپرے فلیك وہ مت وھجےٹ ۔ ” رطػ وتمہج وہا ۔ 

 ۔ رپ اہھت ریھپا

 

ی ہی وھجٹ ںیہن اھت ”

ن کل

 

ٹ كن

 

ن

، مت ےنتج دبؽ ےئگ ےھت وھپھپ فایعق ںیہمت ںیہن اجیتن  

ایعد اےس وھگر رک رہ ایگ ۔ اہدی ےن اکی رظن اؿ رپ ڈاؽ رک آ ے ڑبھ رک “ ںیھت ۔ 

 ۔ ابعد ےک اہھت ےس اتکب یل

 

ےن وخیش ےس اےس داھکی ، اگنہ اس ےس  ابعد“ وھچڑف اےس آف میگ  ےتلیھ ںیہ ۔  ”

 ۔ یتلسھپ وہیئ وخد وک وھگرےت ایعد رپ یکٹ

 



Novelnagri 2242 

فـ فیفخ اس رکسمادای ۔ “ ںیہن اھبیئ حبص ٹسیٹ ےہ ریما زپانھ رضفری ےہ ۔  ”

 ۔ اتکب فاسپ اہدی ےک اہھت ےس یل

 

اہدی ےن اےس وھگرا“ لمحم اکیف ںیہن یھت وج اب اعیب ےک ےھچیپ زپ ےئگ وہ مت ۔  ”  ۔ 

 

“ ایک رکفں ںیم اہمتری رطح اےنپ نہب اھبویئں وک اضعئ وہےت ںیہن د ھک اتکس ۔  ”

فـ لھک رک رکسماای اھت ۔ اہدی ےن اےس امرےن ےک ےئل نشک یک التش ںیم اگنںیہ 

 ۔ دفڑایئ ںیھت ۔ فـ زیتی ےس اپس زپا نشک ااھٹ رک وصےف ےس ااھٹ اھت

ابدؽ رغفب وہےت وسرج ےک شقن اشؾ ےک اسےئ رہ وس ےنلیھپ ےگل ےھت ، رسیئم 

 ۔ اٹمےن ںیم رصمفػ ےھت

 

_________________________:- 
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 ےس پک اکنؽ ریہ یھت بج فـ ےھچیپ آ رک ڑھکا وہا ۔ فـ اکی 

 

ٹ

 

ن

 

ٹ ن
ک
فـ ہنم  الھےئ 

 ۔ رظن اس رپ ڈاؽ رک فاسپ اےنپ اکؾ ںیم رصمفػ وہیئگ

 

 ونباںیل ، ےھجم ںیہن اید وسچ راہ وہں ا؟  ےس وہکں اینپ وہب ےس رات اک اھک؟  وز  ”

رعفـ ےن ڑم رک اےس داھکی“ زپات یھبک اہمترے اہھت اک انب اھک؟  اھکای وہ ںیم ےن ۔   ۔ 

 

آپ وک فایعق اتگل ےہ بج آپ دنلؿ ےس آےن ےک دعب یلہپ ابر رھگ آےئ ےھت وت  ”

ں دادی ےن یسک افر وک اھک؟  انبےن دای اھت ؟ ریمے رس رپ ڑھکے وہ رک ونباای اھت اوہن

ےن ۔ رمںیچ زیت تم رک؟  ، ربنت ےقیلس ےس روھک ہچب ایک وسےچ ںو ۔ اچفولں اک ہمیق 

ہنم وسبریت فہ وچاہل دنب “ تم انب؟  الب الب الب ۔ وشرہ ہن وہایگ وکیئ اشیہ امہمؿ وہایگ ۔ 

رکےن ےک ےئل یکھج ۔ ایعد یک رظن اس ےک ابولں رپ یکٹ ۔ ابولں وک اکلہ اس امھگ رک فیہ 
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ں فاال پلك اگلای وہا اھت ہكبج ابیق ابولں وک وجڑے ںیم ابدنھ راھک اھت ۔ فـ د ومویت

 ۔ دیشکل ےس رکسمادای

 

اس ےک وساؽ رپ رعفـ ےن رک رک اےس داھکی ۔ فـ اکی مدؾ آ ے “ وخش وہ ؟  ”

آج اہمترے رھگ فاےل آرےہ ںیہ” ڑباھ ۔   “ ۔ 

 

۔ اتپ ںیہن بس اک ایک ری  آں اہں اظرہ ےہ وخش وہں افر وھتڑی یس ااسکیڈٹئ وز  ”

اس یک آوھکنں “ ال نش وہںو بج ںیم اںیہن اتبؤں یگ ہک ںیم اینپ اسس ےس یلم ۔ 

ویکہکن ںیم ےلہپ وھتڑی یس رپاشیؿ یھت ہک آپ ےک ” ںیم کمچ ارھبی یھت ۔ 

اسھت ےسیک روہں یگ بلطم اباب افر آپ وت آسف وہےگن ۔ لمحم اکجل ، ںیم سک ےک 

ںیم وخش وہں تہب زایدہ ۔ ا؟  فایعق تہب ایھچ ںیہ ۔ آج  اسھت روہں یگ رگم اب

ںیم آیئ ؟ ں وت اوہنں ےن آ ے ڑبھ رک ےلہپ ےھجم ےلگ ےس اگلای رھپ اشیپین رپ وبہس دای 
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فـ وھچےٹ وچبں یک رطح ےتکہچ وہےئ اےس اتب ریہ یھت ۔ رہچہ “ ، ےھجم تہب ااھچ اگل ۔ 

 اس ےک رہچے رپ آیئ وخیش یک وخیش ےس کمچ راہ اھت ۔ فـ بل داوتنں ںیم دابےئ

 ۔ رقم وک د ھک راہ اھت

افر اعیب وز  ۔ تہب ایپرا ےہ ، یلہپ دہعف آیئ وت ںیم ویفنكز یھت ذرا ، رگم آج ابلکل  ”

کیھٹ وہں ۔ مہ ےن لم رک تہب یس ابںیت ںیک اڈنی آیئ امی ویشر یہ از دا ٹسیب 

ر رکےن یگلفہ اب رک رک اس یک رطػ ےس وجاب اک ااظتن“ ربادر اویر ۔   ۔ 

 

 “ ؟ افر ”

 

اس ےک امےھت رپ لب ڈاےل“ افر ؟  ”  ۔ 

 

فـ رشارت ےس رکسماای“ اغابل ا؟  افر اعیب ےک دعب ریما ربمن آات ےہ ۔  ”  ۔ 
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اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ آپ ہشیمہ یک رطح ڑھکفس ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ملظ ےہ ”

 

 “ ۔ تقیقح ےہ ”

 

اہدی ےن نچک ےک درفازے ےس رس “ ۔  ںوزیئ مہ اچےئ ےک ااظتنر ںیم ےھٹیب ںیہ ”

 ۔ اکنال ۔ رعفـ ےن فلیش رپ ریھک رٹے ااھٹ اےس ۔ اایئ
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اس ےن وز  رپا؟  اسحب اکچای اھت رھپ رکسماٹہ دابیت “ الفجن ںیم ےل آںیئ ۔  ”

ابرہ لکن یئگ ۔ ایعد ےن اکی رظن اہھت ںیم ۔ ای رٹے وک داھکی رھپ رہگی اسسن ےتیل 

ڑباھ دےئوہےئ مدؾ ابرہ یک رطػ   ۔ 

 

_________________________:- 

 

فـ رات وک دس  ےج ےک رقبی االسؾ آابد ےچنہپ ےھت ، اہدی وھتڑی دری دعب یہ اےس 

ےنیل آایگ اھت ۔ وھتڑے ےس رخنے داھکےن ےک دعب اس ےن اسھت ےنلچ یک اہیم رھب 

یت یل یھت افر اب اس ےک اسھت ںوڑی ںیم یھٹیب یھت ۔ رظنںی ےشیش ےک اپر رظن آ

ڑسک رپ یکٹ ںیھت ، ادنریھے ںیم رھگے آامسؿ ےلت ادنریھ ڑسک وج ںوڑی یک 

 ۔ ڈیہ السٹئ یک رفینش ےس رفنش یھت
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فـ ںوڑی ڑسک رپ ڈاےتل وہےئ وپھچ راہ اھت“ مت ےن ےھجم اید ایک ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ ابلکل ںیہن ۔  ”  ۔ 

 

فـ ہنم وسبر رک رہ ایگ“ رمفات اہں ےنہک ںیم ےسیپ ےتگل ںیہ اہمترے ؟  ”  ۔ 

 

اہدی ےن “ ارگ ےسیپ ےتگل وہےت وت ںیم ہہک دیتی اہمتری رطح وجنکس ںیہن وہں ۔  ”

 ۔ رہگی اسسن ےل رک اےس داھکی

 

 “ ۔ اجب سیل دنبہ وہں ایر یخس وت وہ ںیہن اتکس ںیم ”
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ا؟ فہی ےن “ ںیہمت آج لک اےنپ اجب سیل وہےن اک زایدہ لیف ںیہن وہراہ ؟  ”

 ۔ رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس داھکی

 

اس ےک وچبں یک رطح “ یچس ابت ےہ ، آج لک تہب زفر ےس لیف وہراہ ےہ ۔  ”

 ۔ ؟ ک ڑیکس رک ےنہک رپ فـ سنہ دی یھت

 

فـ رشارت ےس رکسمایئ“ ایک ایخؽ ےہ رھپ رھگ ےک ابرہ الیھٹ ہن اگلںیل ۔  ”  ۔ 

 

اہدی ےن آںیھکن امھگںیئ“ تہب ربا ایخؽ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

ااھچ رھپ ھچک افر وسےتچ ںیہ ، اوز  ںیم اینت کھت یئگ وہں افر ےھجم تہب زایدہ دنین  ”

اس ےن رھبوپر امجیئ ےل رک اہک“ آریہ ےہ دوھکی آںیھکن وز  دنب وہریہ ںیہ ۔   ۔ 
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دنین ےھجم وز  آریہ ےہ ںیم اےنت دونں ےس ںیہن وسای ، آوھکنں ےک رگد ےکلہ زپ  ”

ؽ ںیم اےنپ وھجٹ رپ وتہب یک یھت ۔ ویبی وک اٹپےن ےک اس ےن دؽ یہ د“ ےئگ ںیہ ۔ 

 !! ۔۔ ےئل اانت وت فـ رک یہ اتکس اھت

 

مت ےن وھچڑ دی ںیم ےن ٹیپل یل ولچ اب وکسؿ ےس ڈراویئگن رکف ، ےھجم دلجی  ”

دفرسی رطػ وز  ا؟ فہی یھت اانت وت فـ اہدی وک اجیتن یہ یھت“ رھگ اج؟  ےہ ۔   ۔ 

 

اہدی ےن ہنم  الھ رک اےس داھکی“ دایتسب ےہ مت ںیم ؟  رمفت ؟ ؾ یک وکیئ زیچ ”  ۔ 

 

اس ےن اصػ ااکنر ایک رھپ رگدؿ رتیھچ رک ےک ےشیش ےک اپر دےنھکی “ ںیہن ۔۔ !!  ”

 ۔ یگل
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 ، دےنھک ںیم وت ایھچ اخیص وہ ”

اہدی ےک رعش رپ ا؟ فہی وک اےنپ ٹیپ ںیم دگدگی “ مت رپ اتچج ںیہن ہی دبزیمت ہجہل ۔ 

وہیئ یھت ۔ رکسماٹہ دابےت وہےئ فـ اانپ رخ ومٹ یئگ یھت وہیت وسحمس  ۔ 

 

_________________________:- 

 

رات ےک ادنریھے ےن دریھے دریھے ڑکس؟  رشفع ایک وت رفنش حبص اس یک ہگج 

رپ اقضب وہیئگ ۔ حبص ےک آامسؿ رپ ابدؽ عمج وہےن ےگل ۔ ابدولں رپ یگل یکلہ یس ایسیہ 

 ۔ زیت یتلچ ڈنھٹی وہا ےن وممس وک زمدی وخوگشار رکدای ابرش اک اغیپؾ دے ریہ یھت

 ۔ اھت
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فـ زیت زیت مدؾ ااھٹےت وہےئ ادنر دالخ وہےئ ، اہیں ےک ارئیڈنکرنشی اموحؽ ںیم 

یکلہ یس یکنخ یھت ۔ بس اےنپ اکومں ںیم رصمفػ ےھت ۔ اؿ یک اگنںیہ اردرگد اک 

ںیم بجعت ارھبا اجزئہ ںیتیل ذرا افےلص رپ ڑھکے ایعد رپ ںیکٹ ۔ آوھکنں  ۔ 

ایسـ وکٹ ٹنیپ ںیم وبلمس ، ہشیمہ یک رطح رہچے رپ الب یک دیجنسیگ اقمئ ےئک فـ پیل 

اٹپ رپ اکھج یسک وک وکیئ اکؾ اھجمس راہ اھت ۔ آںیھکن ڑیکسے اوہنں ےن اعدؽ یک 

التش ںیم اگنںیہ دفڑاںیئ وت فـ اںیہن اپس ڑھکا لم ایگ ۔ آوھکنں ےک ااشرے ےس 

الب رک اوہنں ےن اگنوہں اک رخ فاسپ اس یک رطػ ایکاےس اےنپ اپس   ۔ 

 

امےھت رپ لب ڈاےل فـ اےس دےتھکی وہےئ وپھچ رےہ ےھت “ ہی اہیں ایک رکراہ ےہ ؟  ”

 ۔ ۔ اعدؽ آراؾ ےس اؿ ےک اسھت آ ڑھکا وہا
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حبص حبص دگھبڑ  اچدی ےہ اوہنں ےن ، رہ اکی وک اویلگنں رپ اچن رےہ ںیہ ۔ ایک ہی  ”

اس “  آپ اںیہن فاسپ رھگ جیھب دںی اب وت آپ آ ےئگ ںیہ ؟ ں ۔ نکمم ںیہن ہک

 ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک احرث وک داھکی وج رکسماےت وہےئ اسےنم د ھک رےہ ےھت

 ۔

 

“ ریما اٹیب آایگ ےہ اب ، مت اس ےک اڈنر وہ ۔ ریمے آراؾ ےک دؿ ںیہ ، ںیم الچ ۔  ”

داھکیاعدؽ ےن دصےم ےس ہنم وھکےل فاسپ ےتٹلپ احرث وک   ۔ 

 

اؿ اک رشفی اٹیب اںیہن داھکی اکچ اھت افر اؿ ےک آراؾ ںیم “ آیدنی اصبح ۔ !!  ”

 !! للخ ڈاےنل اک ارادـ وز  رکاکچ اھت ، ؟ القئ
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فـ تخس رظنفں ےس اعدؽ وک وھگرات اس “ اعدؽ ںیہمت وکیئ اکؾ اہک اھت ںیم ےن ۔  ”

 ۔ ےک اسےنم ڑھکا وہا

 

اعدؽ اےٹل مدومں فاہں ےس اھبںو اھت ۔ اس ےن اگنوہں “ یج رس ، ںیم اوز  آای ۔  ”

اک رخ اب احرث یک رطػ ایک وج وبلں رپ دنب یھٹم رےھک اینپ رکسماٹہ اپھچےن یک 

 ۔ وکشش ںیم ےھت ۔ ایعد ےن داںیئ اربف ااھٹ رک اںیہن داھکی

 

فـ الکیئ رپ دنبیھ ڑھگی “ اہکں ےلچ آپ ؟ افر ہی اینت دری ےس ویکں آےئ ںیہ ؟  ”

 ۔  وہےئ وپھچ راہ اھتدےتھکی

 

فـ وخش دیل ےس “ ایک رفؼ زپات ےہ ںیم فاسپ اجراہ وہں مت وہ اہیں ریمی ہگج ۔  ”

 ۔ رکسماےئ
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اس ےن احرث وک وھگری “ رشاتف ےس اےنپ آسف ںیم رظن آںیئ آپ ےھجم ۔  ”

 ۔ ےس وناز رک اسےنم ےس آےت اعدؽ وک داھکی

 

لئ اےس امھتیئ ۔ اس ےن ےحفص اٹل ٹلپ اعدؽ ےن ےلین رگن یک اف“ ہی ںیل رس ۔  ”

 ۔ رک افلئ اک اجزئہ ایل رھپ افلئ فاسپ اعدؽ وک ۔ اایئ

 

آج وہےن فایل امتؾ زگنٹیم اوز  رھک ول افر لک وہےن فایل امتؾ زگنٹیم آج رھک ول ۔  ”

احرث ےن “ اؿ ںیم ےس دف آیدنی اصبح اھبنسںیل  ے ابیق ںیم د ھک ولں ںو ۔ 

 ۔  آہتسہ ےس اؿ یک ادیمفں اک افصای رکراہ اھتدصےم ےس اےس داھکی وج
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اس “ افےک رس ، ےسیج آپ وک کیھٹ ےگل رس ۔ ںیم اوز  ہی اکؾ رکات وہں رس ۔ !  ”

 ۔ رس ےک ےچب ےن اکی وچر اگنہ احرث رپ ڈایل افر فاسپ ڑم ایگ

 

ر  رشفع وہےن ںیم اکی امہ ےہ ، اکی امہ دعب ںیم ویوینریٹس ےک دعب  ”

 

سٹ
 م
سی

االگ 

آفں ںو رگم آفں ںو ۔ رہ ڈلی ےک دعب آپ ےھجم نشیمک دںی  ے ، ینپمک وک  اہیں

وہےن فاےل رہ رپاٹف اک وچاھتیئ ہصح ریمے ااکفٹن ںیم رٹارفسن وہںو ، ریمی رہ 

فـ دیجنسیگ ےس اںیہن دےتھکی وہےئ “امہ یک وخنتاہ اینت یہ وہیگ ینتج آپ ےتیل ںیہ ۔ ! 

۔ہہک راہ اھت  

 

۔فـ ےباایتخر وپھچ ےھٹیب ےھت“ آےئ وہ ؟ مت اہیں ےھجم ولےنٹ  ”  
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ارگ ااسی وہات وت یلہپ رفتص ںیم آپ ےک اہیں آےن رپ اپدنبی اگل داتی ۔  ”

 ےک “

 

ن

  

رکسماٹہ ےن دریھے ےس اس ےک وبلں وک وھچا ۔ احرث ےن ڑم رک رس

 ۔ اپس ڑھکے اعدؽ وک داھکی رھپ اگنوہں اک رخ فاسپ اس یک رطػ ایک

 

اؿ یک آفاز رپ “  ول وہراہ ےہ دلجی ےس ریمے آسف آف ۔ اعدؽ ریما ڈلب رپرشی ”

 ۔ اعدؽ ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک اںیہن داھکی

 

احرث زیت زیت مدؾ ااھٹےت آ ے ڑبھ ےئگ ۔ ایعد ےن ڑم رک اںیہن “ آای رس ۔  ”

داھکی ، اؿ یک تشپ وک دےتھکی وہےئ فـ ذرا اس سنہ دای اھت ۔ احرث یک آسف یک رطػ 

رتیتس رظنفں ےس اےس داھکی اھت ۔ ایک وہاجات ارگ اس اک ہی ڑھکفس اھبےتگ اعدؽ ےن 

 ! ۔۔۔ ابس اےسی یہ اتسنہ رکسماات راتہ
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ایعد یک رظنںی وخد وک ےتكت اعدؽ رپ زپںی ۔ اس ےن وساہیل رظنفں ےس اعدؽ وک 

 ۔ داھکی

 

فـ ڑگڑبا رک فاہں ےس اھبںو اھت ۔ آج اس اک دؿ تہب ربا زگرےن فاال “ وسری رس ۔  ”

 !! ۔۔  ۔ اکش فـ اسولں ےلہپ ایعد آیدنی اک راہتس ہن رفاتک اکشاھت

 

_________________________:- 

 

رعفـ ےن رعہشی ےک رمکے ںیم “ دادی ، اباب آپ ےس اکی ابت رکین یھت ۔  ”

دالخ وہےت وہےئ اہک ۔ ڈیب رپ ںیھٹیب رعہشی افر اپس یہ ڑھکے ویعش ےن رگدؿ 

آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹےت وہےئ ادنر آریہ یھت رتیھچ رک ےک اےس داھکی وج اب  ۔ 
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رعہشی ےن وھٹڑی رپ اہھت رھک رک وپاھچ“ ہی اہمترا ہنم ویکں ارتا وہا ےہ ؟   ”  ۔ 

 

اس یک ابت رپ “ افں وہں ارتا وہا ںیہن ےہ دیجنسـ وہےن یک وکشش ںیم وہں ۔  ”

 ۔ ویعش رکسمادےئ

 

ےہ سک ابت ےن رعفـ وک دیجنسـ وہےن رپ وبجمر ایک ”  “ ؟ 

 

فـ ڈیب رپ آیتل اپیتل امر رک “ امہ ۔۔ ںیم وہیئ ںیہن وہں سب ذرا وکشش یک ےہ ۔  ”

الص ںیم آپ ےک ےھچیپ بلطم آپ یک ریغوموجدیگ ںیم ۔۔۔۔ ںیم ” ھٹیب یئگ ۔ 

 اس ےن رک رک دفونں وک داھکی ۔ فـ وتہج ےس اےس نس رےہ“ اینپ اسس ےس یلم ۔ 

 ۔ ےھت اغابل ابت وپری ےننس ےس ےلہپ وکیئ اترث ںیہن دانی اچےتہ ےھت
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ایعد ےک ایم اوب یک دحیلعیگ ےک دعب اس یک ایم یک دفرسی اشدی وہیئگ یھت افر فـ  ”

دنلؿ یلچ یئگ ںیھت ۔ ھچک رعہص ےلہپ اؿ ےک وشرہ اک ا لاقؽ وہایگ وت فـ اےنپ ےٹیب ےک 

 اچیتہ ںیہ ۔ اؿ ےک ےٹیب اک رسساؽ ےہ اسھت اپاتسکؿ آںیئگ افر اب آپ ےس انلم

اس ےن لیصفت اتب رک ےلہپ رعہشی رھپ ویعش وک داھکی“ یھبت ۔   ۔ 

 

مت اںیہن ” لہپ رعہشی ےن یک ۔ “ اہلل اؿ یک رفغمت رفامےئ تہب اوسفس وہا ۔  ”

رعہشی یک ابت رپ فـ رکسمادی“ ہہک دف ہک البکھجھج آںیئ  ہکل آج یہ الب ول ۔   ۔ 

 

ویعش ےک وساؽ رپ اس ےن اکؿ یک ول “ ایعد ےن وخد ویکں ںیہن یک ؟  ہی ابت ”

 ۔ اجھکیئ

 

 “ ۔ اباب الص ںیم فـ آج آسف ےئگ ںیہ ، یھبت رصمفػ ےھت ”
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 “ ؟ ویوینریٹس ںیہن اجراہ ”

 

اس ےن بل وہ ےت وہےئ ویعش وک داھکی“ اجرےہ ںیہ ، آسف وز  اجرےہ ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

رعہشی ےن بجعت ےس “ وہگجں رپ اکؾ ےسیک رکے ںو ؟ ہی ڑلاک اکی اسھت دفونں  ”

 ۔ اےس داھکی

 

اس ےن دنكےھ ااکچدےئ“ ہتپ ںیہن ۔  ”  ۔ 
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ویعش رعہشی وک یلست دے رک رعفـ یک رطػ “ رکےل ںو ایم تہب دھجمسار ےہ ۔  ”

دادی اک ڈلب رپرشی کیچ رکف ارگ ول ےہ وت دفایئ دف افر رگش وز  کیچ ” وتمہج وہےئ ۔ 

اجراہ وہںرکف ۔ ںیم   “ ۔ 

 

فـ ڈیب ےس ایھٹ“ یج کیھٹ ےہ اباب ۔  ”  ۔ 

 

ویعش ےن اکی اولدایع اگنہ اؿ رپ ڈایل رھپ ابرہ لکن ےئگ“ اہلل احظف ۔  ”  ۔ 

 

ااملری یک رطػ اجیت رعفـ ےن رعہشی یک اکپر رپ ڑم رک “ ڑلیک ونس ادرھ ذرا ۔  ”

 افر یلہپ رفتص رسساؽ فاےل آرےہ ںیہ ذرا ہیلح درتس رکانیل” اںیہن داھکی ۔ 

ںیم نچک ںیم اجؤ ۔ ےلہپ وت اسس ںیہن یھت اب اسس وز  ےہ وکیئ راعتی ںیہن ےلم 

 “ ۔ یگ ںیہمت
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اس ےن اینپ “ رکف ہن رکںی ا؟  تہب ایھچ ںیہ لک وز  یلم یھت ںیم اؿ ےس ۔  ”

 ۔ رطػ ےس رعہشی یک رکف وک مک رک؟  اچاہ

 

 رک رسساؽ اجےت وہےئ ؟ ہن ںیم ڑلیک رشؾ ہن آیئ ںیہمت اشدی ےس ےلہپ ہنم ااھٹ ”

افر اب اےس ولعمؾ وہا اھت ہک رکف مک رکےن ےک “ وپیتھچ وہں وکیئ ایح ابیق ےہ ؟ 

 !! ۔۔ رکچ ںیم فـ ینتک ڑبی یطلغ رک یھٹیب یھت

 

_________________________:- 
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اغیپؾ زپھ رک اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ اھگنسر زیم ےک “ بک آرےہ ںیہ ؟  ”

ر آےنیئ ےک اسےنم ڑھکے ابعد وک داھکی وج آےنیئ ںیم اانپ سکع دےتھکی وہےئ مد آف

 ۔ لیج ےس ابؽ ونسار راہ اھت

 

اس ےن کھت رک وپاھچ اھت“ سب رکف اعیب افر انتک فتق ؟  ”  ۔ 

 

آیب رںیک وت ، ںیم ایتر وہایگ اھت لمحم یک یچب ےن اسرے ابؽ رخاب رکدےئ اب  ”

اس ےن رفین وصرت انبیئ “گل راہ وہں ۔  ugly ںیم اانت  ۔ 

 

ایعد ےن اےس وھگرا“ لمحم آیپ ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ اہں وسری لمحم آوپ ۔  ”  ۔ 
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لمحم اشؽ وک اےنپ رگد ےتٹیپل وہےئ ادنر آیئ“ آیب ںیلچ مہ ایتر ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن آوھکنں ےس ابعد یک رطػ ااشرہ ایک“ اس اک ایک رکفں ںیم ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ وھچڑ دںی اےس ہی ہٹنھگ اگلےئ ںو ”

 

گل  ugly لمحم آوپ ریمے ابؽ آپ ےن رخاب ےئک ںیہ ، آپ یک فہج ےس ںیم ”

فـ رقتةی رفےن وک اھت ۔ “ راہ وہں ۔ ھجم ےس نشنیٹ ںیم ابؽ ٹیس ںیہن وہرےہ ۔ 

 ۔ ایعد ےن آ ے ڑبھ رک اس اک اہھت ۔ اا
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 وج رپاشیؿ وہرےہ وہ ، ولچ مت ، ریمے رسساؽ اجرےہ ںیہ اہمترے ںیہن ”

ابعد ےن ڈڈبابیئ آوھکنں ےس اےس “ اہمتری رمع یک وکیئ ڑلیک وز  ںیہن ےہ فاہں ۔ 

 ۔ داھکی اھت ۔ لمحم الھکلھک رک یسنہ یھت

 

فـ اس ےک اسھت “ ریمے ابؽ ٹیس رکںی آیب فرہن ںیم رف دفں ںو چس ںیم ۔  ”

ے وہےئ ہہک راہ اھت ۔ ایعد رہگی اسسن ےل

 

کلن

 

ي
رک راک ، اس ےک اسےنم  رمکے ےس 

 ۔ ونٹھگں ےک لب ےچین اھٹیب ۔ اےنپ اہوھتں ےس اس ےک ابؽ ڑھکے ےئک

 

ابعد ےن رکسما رک رس الہدای رھپ اتجیت رظنفں ےس لمحم وک داھکی وج اےس “ وخش ؟  ”

رظنادناز رکےن ےک ےئل اردرگد اک اجزئہ ےل ریہ یھت ۔ ایعد ےن ڑھکے وہ رک 

دابےت وہےئ آ ے آای ۔ اانپ داایں ابزف اس ےک رگد  لمحم وک داھکی رھپ رکسماٹہ

 ۔ احلئ ایک ، ابںیئ اہھت ےس ابعد اک اہھت ۔ اا
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اںیہن اسھت ےئل فـ ابرہ آای اھت“ ا؟  دلجی ےس آاجںیئ ابرہ ۔  ”  ۔ 

لمحم اب رکسمارک ابعد وک د ھک ریہ یھت وج اینپ آوھکنں رپ اہھت رےھک رس اکھج رک لچ 

اٹہ فےفق فےفق ےس اؿ دفونں ےک اکونں ںیم زپ ریہ یھتراہ اھت ۔ اس یک ڑبڑب  ۔ 

 

 !! ۔۔ ںیم اانت ایلگ گل راہ اھت اف امےئ ںوڈ ”

س وٹ آیب فرہن ریمی ایک زعت رہ اجیت

ک

 

 ٹ
ھن

 

ی

 “ !! ۔۔ 

 

_________________________:- 
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اشؾ ےک است  ےج فـ وحیلی آےئ ےھت ، ایعد ابعد ےک رمہاہ امہمؿ اخےن الچ ایگ اھت 

اہقین افر لمحم وعروتں ےک رمہاہ الفجن ںیم یھٹیب ںیھت ۔ بس ےک درایمؿ یکلہ  ہكبج

 ۔ یکلھپ پگ پش اجری یھت بج نچک ےس رعفـ ربآدم وہیئ

 

رکسما رک بس وک السؾ ایک رھپ آ ے ڑبھ رک لمحم وک ےلگ ےس اگلای ۔ “ االسلؾ مکیلع ۔  ”

۔ رعہشی ےن دؽ یہ دؽ ںیم  کھج رک اہقین ےس اشیپین رپ وبہس ےل رک فـ اپس ھٹیب یئگ

اس یک رشاتف ےک اظمرہے رپ رکش ادا ایک ۔ ومعمیل ےس احؽ اوحاؽ ےک دعب اہقین 

رعہشی ، انعای افر راہمح ےک اسھت پگ پش ںیم رصمفػ وہںیئگ ۔ لمحم یسک اکؾ 

 ۔ ےس فاہں ےس اھٹ یئگ ۔ فـ داںیئ اہھت یک دنب یھٹم ںوؽ رپ اکٹےئ اہقین وک دےنھکی یگل

تگن وھبری یھت ، آںیھکن ڈارک ربافؿ ۔ وتساں ؟ ک افر رنؾ دلج ۔ اؿ اؿ یک ر

ےک رہچے ےس وصعمتیم یتکلھج یھت ، ہجہل دامیھ اھت ، زماج رنؾ اھت ۔ اؿ ےک رہ 

 لم ںیم اسدیگ افر افنتس یک کلھج یھت ۔ لمحم فایعق اؿ یسیج یھت ، رنؾ ف ؟ زک 
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ر لکش ف وصرت ںیم وز  ۔ زماج افر ایعد فـ احرث رپ ایگ اھت ۔ تعیبط ںیم وز  اف

ںیم یتخس افر دیجنسیگ احالت ےک دبالف یک فہج ےس یھت رگم فیہ احالت اہقین رپ وز  وت 

 ؟ آےئ ےھت وت فـ ویکں ںیہن دبیل ںیھت

وسوچں ںیم رھگی فـ اںیہن دیتھکی ریہ بج ااچکن اؿ ےک البےن رپ وچکن رک 

 ۔ دیسیھ وہیئ

 

وہےئ وپھچ ریہ ںیھتفـ رکسماےت “ اہکں مگ وہ ؟  ”  ۔ 

 

فـ اےنھٹ یگل بج اہقین ےن اےس رفاک“ امم ںیہک ںیہن ۔ ںیم اچےئ الیت وہں ۔  ”  ۔ 

 

فـ فںیہ ھٹیب یئگ“ وھٹیب اوز  ۔  ”  ۔ 
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اہقین ےن اشگنپ زگیب آ ے رےھک“ آپ بس ےک ےئل ھچک ےفحت الیئ یھت ںیم ۔  ”  ۔ 

 

داھکیراہمح ےن رکسما رک اںیہن “ فلکت ایک آپ ےن ۔  ”  ۔ 

 

رعہشی ےن داتن سیپ رک “ فلکت اسیک ایم ؟ ا؟  آپ ےن تہب ااھچ ایک چس ںیم ۔  ”

اےنت رعےص ںیم ” رعفـ وک وھگرا اھت وج اؿ یک رظنفں ےس ااجنؿ وبؽ ریہ یھت ۔ 

بلطم دف اسولں افر اچر دیعفں ںیم اباب ےھجم اےنپ اسھت ےل اجےت ےھت افر 

ےس ےھجم وز  ؟ رلم ولوگں یک رطح اشگنپ رکفادےتی ےھت ۔ اب آپ ےک آےن 

رعہشی وک د ھک رک اس یک وبیتل دنب وہیئ “ دیعی ےلم یگ ۔ زمے ںیہ یم ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ ۔ رکسماٹہ دریھے ےس وبلں ےس اغبئ وہیئ

اس ےن تفخ ےس رس اکھجای اھت ۔ اہقین سنہ دی “ بلطم آپ ےن فلکت ایک ا؟  ۔  ”

 ۔ ںیھت
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بس رکسمادےئ ےھت ۔ فـ “ رھگ الےن اک ۔  ےھجم تہب ااظتنر ےہ رعفـ وک اےنپ ”

ارطضاب یک تیفیك ںیم بل لچک ریہ یھت بج اہقین ےن اس اک اہھت اھتام ۔ آ ے 

 اکنال افر اس یک الکیئ رپ ابدناھ ۔ فـ 

 

سلن ٹ
ي 
ڑبھ رک اوہنں ےن اکی یلمخم ڈایب ےس رب

 وک ےسیک وھبؽ یتكس یھت ؟ اسدہ اس رب

 

سلن ٹ
ي 
 وچکن رک دیسیھ وہیئ ۔ فـ اس رب

 

سلن ٹ
ي 

 ایعد 

 

سلن ٹ
ي 
سج ےک چیب ںیم اکی ومیت کمچ راہ اھت ۔ ڈزیھ اسؽ ےلہپ اس ےن ہی رب

 ۔۔ یک ڈارئی ںیم داھکی اھت افر اب

 

اس ےن اگنوہں ںیم یئک وساؽ ےئل اہقین وک داھکی نج یک رکسمایت آںیھکن اےس اس 

وک ےک وساولں اک وجاب دے یئگ ںیھت ۔ ھچک دری زمدی فاہں ےنھٹیب ےک دعب فـ بس 

ابوتں ںیم اگل د ھک رک فاہں ےس یکسھک یھت ۔ زیتی ےس ڑیسایھں  الھےتگن وہےئ فـ 

اےنپ رمکے ںیم آیئ ، ابوکلین اک درفازـ وھکال افر ابرہ آیئ ۔ رگنلی وک اھتؾ رک ےچین 
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اگنںیہ دفڑاںیئ وت فـ اابؿ افر ااسہم ےک اسھت فںیہ ڑھکا اھت ۔ فـ بل یتلچک اےس 

 ۔ دیتھکی ریہ

س ےک تحت اس ےن رظن ااھٹ رک افرپ داھکی ، دفونں یک رظنںی یلم ںیھت ۔ یسک ااسح

اس یک آوھکنں ںیم یئک وساؽ ےھت ۔ ایعد یک رظنںی اس یک الکیئ رپ دنبےھ 

 رپ ںیکٹ ۔ فـ رکسماای ۔ اہھت ںیم ۔ اے ومابلئ یک ارکسنی رفنش یک رھپ 

 

سلن ٹ
ي 
رب

 ۔ وکیئ اغیپؾ ےنھکل اگل

لئ یک ارکسنی رپ رظنںی ںوڑںیاغیپؾ ےنلم رپ رعفـ ےن وماب  ۔ 

 

ارگ اکنح ےک فتق ا؟  ریمے اسھت وہںیت وت ںیم اؿ ےس اتہک ہی اامتن اینپ وہب  ”

اس ےن زیتی ےس دنکےتک “ کت اچنہپدںی ؛ ریمی رطػ ےس اکنح اک ہفحت ۔۔ !! 

دؽ وک اقوب ںیم رکےت وہےئ رظنںی ااھٹ رک اےس داھکی اھت یھبت اےس اکی افر اغیپؾ 

ا اھتوموصؽ وہ  ۔ 
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“ نیقی رکںی احمن ہی ںیم ےن اینپ دنلؿ فایل یسک ویبی یک دراز ےس ںیہن رچاای ۔  ”

 ۔ فـ سنہ دی یھت ، فـ اےس اتسنہ د ھک رک رکسمادای اھت

ابدولں ےس ڈےکھ آامسؿ ےلت ڑھکے وہ رک اکی دفرسے وک دےتھکی وہےئ اںیہن 

 ۔ دفونں ےن رس ااھٹ رک اےنپ رسفں رپ اپین یک وبدنںی رگیت وہیئ وسحمس وہیئ ںیھت

 ال رکیئگ ںیھت ۔ من وہا 

 

آامسؿ وک داھکی اھت ، اپین یک یئک وبدنںی اؿ ےک ومشچں وک ده

 ۔ ےن اؿ ےک رگد اصحر اقمئ ایک اھت ۔ ابرش اک وشر ااھٹ اھت ، زبس ےتپ ےنگیھب ےگل ےھت

یگ ںیم بس افر رھپ ابرش ںیم ےتگیھب وہےئ اےس دےتھکی وہےئ ایعد وک اگل اھت ہک زدن

 !! ۔۔ کیھٹ وہےن اجراہ ےہ ، بس کیھٹ

 

 ، نیقی ںیہن ےہ رگم آج وز  ہی اتگل ےہ

 !! ۔۔ ریمی التش ںیم اشدی اہبر آج وز  ےہ
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_________________________:- 

 

ںیم وھچاٹ اس اھت بج لمحم امہرے رھگ آیئ ، ںیم اولکات اھت ںینہب تہب ایپری  یتگ  ”

ںیہن ۔ بج لمحم آیئ وت اگل زدنیگ یک اسری وخایشں لم  ںیھت رگم وکیئ نہب یھت یہ

فـ زیتی ےس ربےتس آامسؿ وک د ھک راہ اھت ۔ اس ےک اسھت ڑھکی ا؟ فہی “ یئگ ںیہ ۔ 

 ۔ رگدؿ رتیھچ ےئک اےس د ھک ریہ یھت

اپچن اسؽ کت فـ امہرے اسھت ریہ رھپ فاسپ یلچ یئگ ۔ اس دؿ اےس اچوچ ےک  ”

تہب رفای اھت ںیم ۔ تہب زایدہ ، بت اباب ریمے اپس رھگ وھچڑےن ےک دعب رھگ آرک 

آےئ ۔ ےھجم اخومش رکفاای افر اہک ہک اہدی اہمترے اپس اہمتری امں ےہ ، اہمتری 

نہب رصػ دفرسے رھگ یئگ ےہ مت اس ےس لم  ےتک وہ ۔ فـ اپچن اسؽ کت اہمترے 

ینپ نہب وک اسھت ریہ رگم اہمترا اھبیئ نب امں ےک ےہ ، اس ےن اینپ امں ےک اسھت ا
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وز  وھکای اھت ۔ فـ امہمونں یک رطح اس ےس ےنلم آات اھت ۔ ےھجم ادیم ےہ مت اس ےک 

فـ اکلہ اس رکسماای ۔ اپین یک “ اےھچ اھبیئ نب رک اس اک افر اینپ نہب اک ایخؽ روھک  ے ۔ 

 ۔ اکی وبدن اس ےک اسےنم ےس زگریت وہیئ ےچین رگی

 

اھت ، بج اعدی اک اڈیسکیٹن وہا وت فـ وپری  اس دؿ ےھجم یچچ ےس ایک فدعـ اید آای ”

رات اس اک اہھت اھتؾ رک اس ےک رساہےن ڑھکے وہ رک زگاری یھت ںیم ےن ۔ فـ 

 ۔۔۔ ریمے ےئل ےگس اھبویئں ےس ڑبھ رک اھت

یچچ بج اس ےس ےنلم آںیئ وت ےھجم د ھک رک فـ رکسمایئ ںیھت ۔ ریمے اسےنم ونٹھگں 

ے دفونں اہھت اھتےم افر اہک ؛ اہدی اےنپ اھبیئ ےک لب ےچین ھٹیب رک اوہنں ےن ریم

یک افحتظ رکف  ے ؟ ں ابلکل ڑبے اھبیئ یک رطح ، فـ وھچاٹ ےہ مت ڑبے ونب  ے 

؟ ں ۔ رہ لکشم ںیم اس اک اسھت دف  ے ، فدعـ رکف ۔ ںیم ےن اکی رظن رتسب رمگ رپ 

 ۔ زپے اعدی رپ ڈایل یھت افر رفےت وہےئ اابثت ںیم رس الہای اھت
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ےک دعب ںیم یچچ ےس ںیہن الم ، ںیم اؿ ےس ایک فدعـ وز  وھبؽ ایگ ۔ اباب یک  اس دؿ

ابت ےن ریما وھبال فدعـ ےھجم اید دالای اھت افر ےھجم ںیہن اید زپات اس دؿ ےک دعب یھبک 

ہشیمہ ” فـ لھک رک رکسماای ۔ آوھکنں ںیم یمن یکمچ ۔ “ ںیم فـ فدعـ وھبال وہں ۔ 

فـ اکلہ “ تظ یک ، اہجں فـ یطلغ رکات فںیہ اٹپ وز  ۔ ڑبے اھبیئ یک رطح اس یک افح

 ۔ اس سنہ دای ۔ ا؟ فہی رکسمادی

ا؟ فہی فـ ریمے ےئل تہب اخص ےہ تہب زایدہ ، ریما وکیئ اھبیئ وہات وز  وت ےھجم  ”

اس ےس اینت تبحم ہن وہیت ینتج اس ےس ےہ ۔ فہج ںیم ںیہن اجاتن رگم اس ںیم افر 

ی ۔ یچچ ےک فاسپ آےن ےک دعب ںیم ےن اےس دباتل لمحم ںیم اجؿ  یتس ےہ ریم

وسحمس ایک ےہ ، اب بج فـ لھک رک اتسنہ ےہ وت اتگل ےہ اعدی ولٹ آای ےہ افر آج 

۔۔۔۔ آج بج فـ ابےچیغ ںیم ڑھکا گیھب راہ اھت ، رظنںی افرپ یکٹ ںیھت وت ےھجم نیقی 

یک ہی رحتک  آایگ اعدی ولٹ آای ےہ ۔ ںیم اےس یھبک ںیہن اتبؤں ںو ںیم ےن اس

فـ رکسماٹہ دابایگ“ دیھکی یھت ۔   ۔ 
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ا؟ فہی ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ“ افرپ ویکں د ھک راہ اھت ؟  ”  ۔ 

 

فـ اکلہ اس اسنہ ۔ ا؟ فہی ےن رکسماٹہ دابیئ“ وکیئ وت ڑھکا اھت ۔  ”  ۔ 

 

آج دؽ رکراہ ےہ ںیم اس ےک ےئل ڈریھ اسری داعںیئ رکفں افر رہ داع ںیم اس  ”

  ں اموگنں ۔ ےک ےئل ڈریھ

ن

اس یک آفاز یکلہ وہیت اجریہ یھت ، زیت وہیت “ فں وخش

ابرش اک وشر ڑبھ راہ اھت ۔ وہا ابرش اک رخ دبےنل یک وکشش ںیم یھت ۔ آامسؿ 

 ۔ ادنریھے ںیم ٹمس ایگ اھت

 

_________________________:- 
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ےس فـ ریحت ےس اےنپ اسےنم ڑھکے دعس وک د ھک رےہ ےھت ، آںیھکن ےبینیقی 

 ۔ یلیھپ ںیھت نج ںیم اب دریھے دریھے ےصغ اک رصنع اشلم وہراہ اھت

 

مت ہی ہہک رےہ وہ ہک مت اہقین وک ایعد ےس ولماےکچ وہ افر رصػ یہی ںیہن بس  ”

اؿ یک آفاز ںیم ااعتشؽ دیپا وہا اھت“ اجؿ ےئگ ںیہ ہک فـ ایعد یک امں ےہ ؟   ۔ 

 

 اجںیئ ، احرث الکن افر ویفس ابلکل ۔ ! اب ںیم اچاتہ وہں ہک آپ حبص وحیلی ”

الکن وز  فاہں آرےہ ںیہ ۔ وھپھپ وز  فاہں وہیگن مہ اچےتہ ںیہ آپ بس ڑبے 

دعس ےن دیجنسیگ ےس “ آسپ ںیم ابت رکںیل اتہک ربوسں یک ہی دینمش متخ وہ ۔ 

 ۔ اںیہن داھکی
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دیحر ےن آگ رباسیت رظنفں ےس اسےنم “ افر ںیم ااسی ویکم ر رکفں ںو ؟  ”

دعس وک داھکیڑھکے   ۔ 

 

ویکہکن ااسی ہن رکےک آپ اانپ یہ اصقنؿ رکرےہ ںیہ ، احرث الکن ےک اسھت  ”

بس ںیہ اؿ اک اٹیب افر مہ بس وز  ۔ یتٹیتٹ ےک اپس وز  بس ںیہ اؿ ےک ےچب اؿ 

اک اہسرا نب رک ڑھکے ںیہ ۔ فادح اس بس ںیم آپ ںیہ وج ارگ اؿ بس ےس اگل 

 ۔ آپ ےک اپس وکؿ وہںو اباب ؟ آپ یک نہب ؟ آپ رانہ اچںیہ  ے وت اہنت وہاجںیئ  ے

وک اتگل ےہ اب آپ وھپھپ رپ اینپ رمیض طلسم رک ےتک ںیہ ؟ اؿ اک وجاؿ اٹیب اؿ ےک 

آ ے دویار یک رطح ڑھکا ےہ اب آپ ھچک ںیہن رک ےتک ۔ آپ ےک اپس حبص وحیلی 

 “ !! ۔۔ اجےن ےک وسا وکیئ راہتس ںیہن

ےھت ، فـ ےسیک وھبؽ ےئگ ےھت فـ فلیك اھت ۔ ابوتں دیحر ریحت ےس دعس وک د ھک رےہ 

 ! ۔۔ ےس رہاےن ںیم امرہ
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اکی رظن اؿ رپ ڈاؽ رک فـ رمکے ےس لکن “ حبص بس آپ اک ااظتنر رکںی  ے ۔  ”

ایگ ۔ دیحر اینپ ہگج استک ےھٹیب ےھت ۔ اؿ ےک اپس ےلصیف ےک ےئل رصػ دنچ ےٹنھگ 

تکس یھتےھت ۔ دنچ ےٹنھگ نج ںیم زدنیگ دبؽ دےنی یک   !! ۔۔ 

 

_________________________:- 

 

ںیہن مت ادرھ دوھکی ریمی رطػ ذرا ، مت بس ھچک اینپ رمیض ےس رکرےہ وہ  ”

ںیم ےن ںیہمت یھبک ںیہن رفاک ۔ اب مت اچےتہ وہ ہک ںیم ۔۔۔ ںیم دیحر ؟ یم صخش 

“ ؟  ےک اسےنم ڑھکا وہ رک دفیتس اک اہھت ڑباھفں ؟ دامغ رپ وچٹ آیئ ےہ ربوخردار

 ۔ ایعد ےن دیجنسیگ ےس اںیہن داھکی
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اہں ںیم یہی اچاتہ وہں افر آپ ہی رکرےہ ںیہ سب ۔ ! ںیم ےن آپ ےس اہک اھت ہک  ”

ا؟  ےک اسھت اکی ابر رھپ رہتش وجڑ ںیل آپ ےن عنم ایک رگم اس ابر آپ ااکنر ںیہن 

احرث ےن داتن سیپ رک اےس داھکی“ رکںی  ے ۔   ۔ 

 

اوہنں ےن اکی اکی ظفل ابچ ابچ رک اہک“ ۔۔۔ !!  ںیم ہی ںیہن رکفں ںو ”  ۔ 

 

اس ےن وز  ایہن ےک ادناز ںیم اہک“ آپ ہی رکںی  ے ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ویکں رکفں ںیم ہی ”

 

افر اہیں فـ اہر ےئگ ےھت ۔ احرث ےن تسکش وخردـ رظنفں “ ریمے ےئل ۔  ”

 ۔  راہ اھتےس اےس داھکی وج رکسماےت وہےئ افاحتہن رظنفں ےس اںیہن یہ د ھک
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کیھٹ ےہ ںیم ولچں ںو رگم اس ےن عنم ایک وت ںیم اےٹل اہھت یک دف اگلؤں ںو اےس  ”

احرث ےن ایلگن ااھٹ ےک اےس فارؿ ایک“ افر مت ےھجم ںیہن رفوک  ے ۔   ۔ 

 

فـ لھک رک رکسماای“ ابلکل ںیہن رفوکں ںو ۔  ”  ۔ 

 

ـ اجےن ےک ےئل ڑمے“ کیھٹ ےہ ، اسھت ںیلچ  ے رھپ ۔  ” ف  ۔ 

 

اس یک آفاز رپ احرث یک “ ےھجم ااجزت دںی ںیم آپ وک ےلگ ےس اگل ولں ۔  ”

 وہایگ اھت ہک ڑلاک ذینہ وتازؿ وھک اھٹیب ےہ ۔ فـ 

 
 

 

 

آوھکنں ںیم بجعت ارھبا ۔ اںیہن ي

اےس عنم رکےن ےک ےئل ڑمے ےھت رگم فـ اؿ ےک ڑمےت یہ آ ے ڑبھ رک اںیہن 
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، آںیھکن ریحت ےس یلیھپ ںیھت ۔ فـ دنچ  ےلگ ےس اگل ایگ اھت ۔ فـ ریحاؿ ڑھکے ےھت

 ۔ ےحمل وییہن ڑھکا راہ اھت رھپ آراؾ ےس ےھچیپ اٹہ

 

آپ ےتہک ںیہ ؟ ں ےچب فادلنی ےک ےئل ےچب یہ رےتہ ںیہ ، وت اب اےنت ریحاؿ  ”

احرث ےن رک رک اےس داھکی“ ویکں ںیہ ؟   ۔ 

 

امےھت رپ لب اوہنں ےن “ ںیہن ںیم ریحاؿ ںیہن وہں سب ذرا رپاشیؿ وہں ۔  ”

ارگ مت اوز  وز  ےچب وہ وت ےھجم ںیہمت وخنتاہ افر نشیمک ےک ” ڈاؽ داڑیھ اجھکیئ ۔ 

ایعد ےن کلپ کپھج رک اںیہن داھکی رھپ رس “ العفـ رہ امہ اپٹک ینم وز  دینی وہیگ ۔ 

 ۔ وک یکلہ یس شبنج دی
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 ے بج آپ ےن ریمے ااکفٹن رپ ڈاہک ڈاال اھت ۔۔ !!  آپ اس دؿ رپ اتھچپںیئ ”

اس ےن آںیھکن ڑیکسںی ۔ احرث ےن ہنم وسبرا افر رھپ دفونں البفہج یک ثحب “ 

ںیم وغشمؽ وہےئگ ۔ احرث اس دبےل دبےل ےس ایعد وک زمدی دنچ ےحمل رظن رھب رک 

 !! ۔۔ دےنھکی ےک ےئل افر ایعد زمدی دنچ ےحمل ااھچ اٹیب نب رک داھکےن ےک ےئل

 

_________________________:- 

 

 !! ۔۔ یھبک وز  ںیہن یھبک ںیہن ”

ںیہمت اتگل ےہ سج صخش ےن ریمے اھبیئ اک رھگ ااجڑا اھت ںیم اےنپ اھبیئ افر وشرہ وک 

فاہں اجےن دفں یگ ؟ افر سج وعرت ےک آ ے ریمے اھبیئ ےن ےنٹھگ ےکیٹ ےھت 

 “ !! ۔۔  وہاتکسںیم اس وعرت ےس ولمں یگ ؟  اہدی ہی یھبک ںیہن
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ایم آراؾ ےس وکسؿ ےس وسںیچ ۔ اچوچ وک وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ اؿ ےس ےنلم ںیم  ”

ریہ ابت یچچ یک وت اؿ ےس اےنپ دفرسے ےٹیب یک اخرط لم ںیل ۔ فـ امں ںیہ آپ 

اہدی ےن ااجتل یک ۔ اسنخ ء ےن یگفخ ےس ہنم ومڑا“ ےک ےٹیب یک زیلپ ۔   ۔ 

 

اس “  نب اجںیئ ںیہنج یسک ےس وکیئ ہلئسم ںیہن وہات ۔ ایم زیلپ ریمی فـ فایل ایم ”

 ۔ ےک وچبں ےک ےس ادناز ںیم ےنہک رپ ویفس ےن لکشمب اینپ رکسماٹہ دابیئ

 

 “ !! ۔۔ ںیہن ابلکل ںیہن ”

 

ر می الھکےن ےل اجؤں ںو امؿ اجںیئ ۔  ”
 سک
ن

ے

ی

ویفس اک ےباسہتخ ہہقہق “ ایر ایم آ

دںیھکی ”  ۔ اس ےن تفخ ےس اکؿ یک ول اجھکیئ ۔ دنلب وہا اھت ، اسنخ ء ےن اےس وھگرا اھت

 “ ۔ آپ ےک وشرہ ایتر ڑھکے ںیہ ، اےنپ اجمزی دخا ےک ےئل امؿ اجںیئ
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 “ ؟ نکیل ریمے اھبیئ اک ایک ”

 

آپ ےک اھبیئ ےس الم اھت ںیم آج یہ ۔ !! اٹیب آسف آےن اگل ےہ ایس وخیش ںیم  ”

وز  ںیہن آےئ ےھت ۔ آپ  وخش ںیہ آج لک فـ ، آراؾ ےک رکچ ںیم لک فاک رپ

اؿ یک رطػ ےس رپاشیؿ ہن وہں ۔ آپ سب اہں رکںی ۔ ہہک دںی ہک ےھجم وکیئ 

اس ےن کھج رک اسنخ ء یک آوھکنں ںیم اھجاکن“ ہلئسم ںیہن ےہ ۔   ۔ 

 

ااھچ کیھٹ ےہ نکیل ارگ اوہنں ےن وکیئ ایسی فیسی ابت یک وت ںیم فاسپ آاجؤں  ”

 ۔  اےس فارؿ ایکاوہنں ےن ایلگن ااھٹ رک“ یگ ۔۔ !! 
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ابلکل ابلکل ، زمہ ہن آےئ وت ےسیپ فاسپ فاال اکؾ رکںی  ے مہ ۔ آپ سب ایتر رںیہ  ”

فـ دیساھ ڑھکا وہا رھپ ویفس یک رطػ وتمہج وہا“ حبص لچ رےہ ںیہ مہ ۔ !   ۔ 

 

وفس الکن آپ وز  ںیلچ  ے ؟  ” ویفس ےن اربف ااھٹ رک اےس داھکی رھپ آ ے “ ي 

اڑبھ رک اس اک اکؿ ۔ ا  ۔ 

 

 “ ۔ اباب وہک وفرا ”

 

ویفس یک رگتف تخس وہیئ“ ںیم ذماؼ رکراہ اھت الکن ۔  ”  ۔ 

 

 “ !! ۔۔ اباب ”
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ویفس ےن رکسما رک اس اک اکؿ “ ااھچ وسری اباب اباب آپ وز  ںیلچ رباہ رہمابین ۔  ”

 ۔ وھچڑا

 

 “ ! ۔۔ وسےتچ ںیہ ، دےتھکی ںیہ ”

 

فـ اانپ اکؿ رڑگےت وہےئ ڑبڑباای اھت“ ۔۔ !  امرےت ںیہ ، ےتٹیپ ںیہ ”  ۔ 

 

_________________________:- 

 

فـ ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ وصےف رپ ھٹیب راہ اھت ، داںیئ اہھت ںیم اکیف اک پک اھت ۔ 

 ۔ رہچے رپ ازیل رکسماٹہ یھت
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وت مت ہی ہہک رےہ وہ ہک مت ےن ویوینریٹس ےک اسھت اسھت آسف اج؟  وز  رشفع  ”

اس ےن اکیف اک پک زیم رپ راھک ۔ دنلؿ یک اؿ رسد اشومں ںیم اکیف اس “ دای ۔ رک

 !! ۔ یک رضفرت نب یئگ یھت

 

پیل اٹپ رپ اایلگنں الچےت وہےئ اس “ اہں ، اوز  کت وت بس ٹف اجراہ ےہ ۔  ”

 ۔ ےن وجاب دای ۔ اکونں ںیم ےگل ڈنیہرفی ںیم اکی ابر رھپ داؤد یک آفاز وگیجن

 

 ےن ھچک ںیہن اہک ؟ فہ اکی اسھت دف وہگجں رپ اکؾ رکےن ےک ےئل افر احرث الکن ”

فـ وصےف یک تشپ ےس کیٹ اگلےت وہےئ وپھچ راہ اھت“ رایض وہےئگ ؟   ۔ 
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آیدنی اصبح وک سب اانپ اٹیب آسف ںیم اچےئہ ۔ ےلھب فـ حبص اابخر چیب رک آسف آات  ”

داؤد “ یئ رفؼ ںیہن زپات ۔ وہ ای ویوینریٹس ںیم ةلط ء وک زپاھ رک ، اس ےس اںیہن وک

 ۔ لھک رک رکسماای

 

مت ابپ اٹیب ںیہک ےس وز  ابپ اٹیب ںیہن ےتگل ، سب ومعق اچےئہ وہات ےہ اکی  ”

 “ ! ۔ دفرسے وک گنت رکےن اک

 

اس ےن اسرا ہبلم احرث رپ ڈاال“ اہں ، رشفاعت آیدنی اصبح ےن یک یھت ۔  ”  ۔ 

 

داؤد ےن اکیف اک پک وبلں ےس اگلای“  ریخ اابخر انچیب بک ےس رشفع رکرےہ وہ ؟ ”  

 ۔
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سج دؿ اس وقؾ وک وخاب تلفغ ےس اگجےن فاال اکی صخش وز  ابیق ہن راہ اس  ”

اکیف یک ڑکفاٹہ افر رگامشئ داؤد وک قلح ںیم “ دؿ ںیم ہی اکؾ رشفع رکدفں ںو ۔ 

 ۔ ارتیت وسحمس وہیئ یھت

 

 “ ! ۔ ےھجم اےنپ اسھت اپؤ  ے ”

 

بک آرےہ وہ اپاتسکؿ ”  “ ؟ 

 

داؤد ےن “ وسچ راہ وہں یف ااحلؽ ، آج لک ایٹھچں وز  ںیہ وت اشدی آ وز  اجؤں ۔  ”

مت دنلؿ بک آف  ے اب” دنكےھ ااکچےئ ۔   “ ؟ 

 

اس ےن رکسماٹہ دابیئ“ اہمترے اکنح رپ ۔  ”  ۔ 
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داؤد ےن ہنم وسبرا“ ایم یتہک ںیہ اشدی اہمتری اپاتسکؿ ںیم یہ رکفاؤں یگ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ فاہ رھپ بلطم دلج یہ الماقت وہےن فایل ےہ ”

 

اس “ دےتھکی ںیہ ، ںیم یف ااحلؽ ااسی وکیئ ارادـ ںیہن راتھک اوز  امی لف رک؟  ےہ ۔  ”

 ۔ ےن اکیف اک آرخی وھگٹن رھبا

 

 “ ؟ حیحص ، وممس اسیک ےہ اہیں اک ”

 

 ! ۔۔ ڈنھٹ وہریہ ےہ ”
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فـ اب “ پک اکیف زمدی انب راہ وہں ۔ دنلؿ ےک رسد وممس ںیم اہمتری اید ںیم اکی 

 ۔ اھٹ رک نچک یک رطػ ڑبھ راہ اھت

 

فـ لھک رک رکسماای“ ہی اشرعاہن زماج اہدی اک یہ اکیف ےہ ، مت اچےئ ویپ اچےئ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ اہں فـ ایک ےتہک ےھت مت ”

 

 ، ینیچ رفک ےک ”

دےئ ےھتدفونں ےن کیب فتق اہک اھت رھپ دفونں سنہ “ یتپ وھٹک ےک ۔۔ !!   ۔ 

 !! ۔۔ دنلؿ ںیم داؤد اہجریگن افر اپاتسکؿ ںیم ایعد آیدنی

 

_________________________:- 
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“ ںیہمت لیج ےنجیھب فاال ںیم ںیہن اھت ، اہمتری امں اک اقلت وز  ںیم ںیہن اھت ۔ !  ”

 ۔ احرث یک دیجنسیگ ےس رھبوپر آفاز

 

یس رسوگیش رھپ اکی یئن اہکین دیحر یک دیمیھ “ ںیم بس اجانن اچاتہ وہں ۔ !  ”

 ۔ رشفع وہیئ

رمکے ےک دنب درفازے ےس کیٹ اگل رک ےھٹیب اہدی ےن رہگی اسسن یل ۔ فـ ونیتں 

ڈنھٹے رفش رپ ےھٹیب ےھت ، چیب ںیم اہدی اھت ۔ اس ےک داںیئ رطػ انمی وک وگد ںیم 

  ےھتےئل ایعد افر ابںیئ رطػ دعس ۔ ونیتں اکی یہ ادناز ںیم اٹںیگن الیھپےئ ےھٹیب

 ۔

 



Novelnagri 2295 

اس ےن اےنپ “ ےھجم نیقی ںیہن آراہ ریمی زدنیگ اکی اہکین نب اجےئ یگ ۔  ”

 ۔ اہوھتں ےس یتلیھک انمی وک رظنفں ےک اصحر ںیم ےئل اہک

 

اہدی “ افر ےھجم نیقی ںیہن آراہ ہک ھچک دری ےلہپ ایم ادنر یچچ ےک ےلگ یگل ںیھت ۔  ”

 ۔ ےن آںیھکن دنب رک ےک فاسپ وھکںیل

 

 نیقی ںیہن آراہ ہک اباب اےنت ربص اک اظمرہہ رکےت وہےئ احرث الکن یک افر ےھجم ”

دعس ےن رھجرھجی یل“ ابت ںینس  ے ۔   ۔ 

 ؟ فـ ونیتں وکؿ ےھت

 ! ۔ فتق یک دفڑ ںیم ڑھچب اجےن فاےل نیت دفتس
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وج اےنپ ڑبفں یک فہج ےس وصعمؾ وہےت وہےئ وز   ہاوہں اک رمبكت اپےئ ےئگ ، 

یہ یک زساںیئ اکںیٹ افر رھپ فتق یک اس دفڑ ںیم اؿ ونیتں وہنجں ےن اینپ ےب ہا

 !! ۔۔ یک راںیہ فاسپ لم ںیئگ ۔ ےھجم نیقی ںیہن آراہ فـ ونیتں اسھت ےھٹیب ںیہ

 

ادنر آےت ااسہم ےن رکسماٹہ “ فاہلل اھبیئ آپ ونیتں اھكبری گل رےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ داب رک اہک

 

رک اس ےک ےئل ہگج انبیئ اہدی ےن ذرا اس کسھک“ مت وز  آاجؤ اسھت ۔  ”  ۔ 

 

ںیہن ۔ ا؟ فہی افر رعفـ آےن فایل وہیگن ، ںیم ڈراویئر ےس ںوڑی ولاگن ےھجم دیبع ےک  ”

اس ےن ذعر شیپ ایک ۔ اہدی ےن دنكےھ ااکچدےئ ۔ ااسہم فاہں “ رھگ اج؟  ےہ ۔ 

ےس کسھک ایگ ۔ ھچک یہ دری زگری یھت ہک ااچکن رمکے اک درفازہ الھک ۔ اہدی وج 
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زے ےس کیٹ اگلےئ اھٹیب اھت ، اس ےک ےئل ایتر ںیہن اھت یھبت وخد وک اھبنسؽ درفا

 ۔ ںیہن اپای افر اس اک رس رفش ےس ارکاای

 

ـ رس ۔ ا رک رکااہ اھت“ امر دای اچوچ ۔  ” ف  ۔ 

 

اؿ ےک رہچے رپ “ ںیہمت ےنھٹیب ےک ےئل وکیئ افر ہگج ںیہن یلم یھت ؟ اوھٹ وفرا ۔  ”

رک فـ ونیتں وفرا اھٹ ڑھکے وہےئ ۔ احرث ےک ےھچیپ یہ دیحر اھچیئ دیجنسیگ وک د ھک 

 ۔ ، ویفس ، رفاقؿ افر ویعش وز  لکن آےئ

دیحر یک اگنںیہ اسےنم ڑھکے ایعد رپ ںیکٹ ۔ آوھکنں ںیم رکب ارھبا ۔ فـ یلہپ ابر 

اس وجاؿ وک د ھک رےہ ےھت ، فـ ابلکل احرث اک سکع اھت ۔ ذنہ یک ارکسنی رپ یلین من 

ںی افر رھپ اانپ ڑپھت ۔۔ فـ انب کلپ ےکپھج اےس دےتھکی رےہ اہیں کت ہک آںیھکن ارھب

 ۔ آوھکنں ںیم یمن ارھب آیئ
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اؿ یک رھبایئ آفاز نس رک ایعد ےن “ اعمیف ۔۔۔۔ اعمیف لم یتكس ےہ اعدی ؟  ”

 ارھبی یھت ۔ احرث 

 

 

 

 

رظنفں اک رخ احرث یک رطػ ایک اھت ۔ آوھکنں ںیم ےبي

۔ ہلصیف اکی ابر رھپ اس رپ وھچڑ دای اھت ۔ اکی ابر رھپ اےس ذرا اس رکسماےئ ےھت 

ڑکے ااحتمؿ ںیم ڈاؽ دای ایگ اھت ۔ اس ےن رظنںی اےنپ مدومں ںیم ںوڑںی ۔ بل 

 : یتخس ےس ےچنیھب افر ھچک دری دعب فـ اؿ ےس ہہک راہ اھت

 

آپ ےن ھجم ےس ریمی امں وک انیھچ ، ںیم آپ ےس آپ یک نہب وک ںیہن ونیھچں ںو  ”

۔ ںیم اجاتن وہں ارگ ںیم ےن آپ وک اعمػ ہن ایک وت ا؟  آپ ےس انکرہ یشک اایتخر 

فـ راک ۔ اکی مدؾ آ ے ڑباھ ، یلین آںیھکن دیحر یک آوھکنں ںیم “ رکںیل یگ ۔ 

ںیم آپ ےس آپ یک نہب وک ںیہن ےل اتکس ویکہکن ںیم وز  اینپ نہب اک ” ںوڑںی ۔ 

آرگ  وکلپں یک ابڑ وتڑےت وہےئ ںوؽ رپ دیحر ےن کلپ یکپھج ۔ “ اھبیئ وہں ۔ ! 
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فـ آ ے ڑبھ رک اےس وخد ےس اگل “ ںیم ےن آپ وک اعمػ ایک ۔ ” ڑلکھ ےئگ ۔ 

 ۔ ےئگ ےھت ۔ بس یک آوھکنں ںیم یمن ےک ذرات ےکمچ ےھت

دنچ اثےین دعب فـ اس ےس اگل وہےئ ، رظنںی اس ےس یتلسھپ وہیئ اہدی رپ ںیکٹ وج 

د ےن ڑم رک اےس داھکی ، آوھکنں ےک ااشرے ےس تخس اترثات ےئل ڑھکا اھت ۔ ایع

 ۔ ھچک اھجمسای ۔ فـ دنچ ےحمل اےس داتھکی راہ رھپ رہگی اسسن ےل رک وگای وہا

 

آپ ایعد ےک امومں ںیہ ریمے ےئل اقلب زعت ںیہ ، وج وہا وھبؽ اجںیئ ۔ مہ  ”

دیحر رکسمادےئ ےھت“ دؽ ےس اینپ زدنویگں ںیم آپ وک وخش آدمدی ےتہک ںیہ ۔   

 ۔

فـ اچاتہ وت اںیہن اعمػ ہن رکات یھبک ہن رکات ، رگم اس ےن زدنیگ ںیم اےنپ وبحمب 

 ؟ ولوگں یک اخرط تبحم رک؟  اھکیس اھت فـ ےسیک عنم رکداتی
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لمحم یک آفاز رپ بس ےن رس “ اعیب ادرھ دف ریما ومابلئ فرہن اجنگ رکدفں یگ ۔  ”

 ےئل اھباتگ ابعد افر اس ےک ےھچیپ امھگ رک رک اسےنم داھکی ۔ لمحم اک ومابلئ اہھت ںیم

 ۔ یتکپل لمحم وج اؿ بس وک د ھک رک رہھٹ یئگ یھت ۔ رہچہ رشدنمیگ ےس رسخ زپا اھت

 

ایعد ےن آ ے ڑبھ رک اس اک اعترػ ایک ۔ لمحم دریھے “ ریمی نہب لمحم ۔ !  ”

ےس مدؾ ااھٹیت دیحر ےک اپس آیئ ۔ دیحر ےن من آوھکنں ےس رکسماےت وہےئ 

رپ اہھت راھک اھت ۔ فـ رکسمادی یھت اس ےک رس  ۔ 

 

ااسہم یک زیت آفاز رپ بس ےک امےھت رپ ںینکش ومندار وہںیئ ۔ فـ “ اباب ، اچوچ ۔ !!  ”

 ۔ اھباتگ وہا آراہ اھت ، اسسن یتٹیل وہیئ یھت
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اس ےک رہچے یک اڑی رتگن افر اس “ اڈیسکیٹن ۔۔ اڈیسکیٹن وہایگ ےہ ۔  ”

ےئل لش رکےن ےک ےئل اکیف ےھت ےک اافلظ بس وک اکی ےحمل ےک  ۔ 

 

اہدی ڑبڑباای ۔ ااسہم ےن یفن ںیم رس الہای“ ا؟ فہی ۔  ”  ۔ 

 

اےس اگل اھت “ رعفـ ۔۔ ! ” اس ےن اگنوہں اک رخ ایعد ک رطػ ایک ۔ “ ںیہن ۔  ”

یسک ےن اھبری اہپڑ اس ےک رس رپ دے امرا وہ ۔ آوھکنں ںیم ریحت ارھبی یھت رھپ 

س ےن ااسہم وک داھکی رھپ زیتی ےس ابرہ یک رطػ اكپل ۔ ےبینیقی ۔ اسسن رفےک ا

 ۔ بس اس ےک ےھچیپ ابرہ آےئ ےھت

فـ ابےچیغ ےس زگر راہ اھت ۔ دؽ زیت زیت دنکک راہ اھت ، اوز  لک یہ یک ابت یھت اس 

ی اڈنیگن اچاتہ ےہ وت اب زدنیگ   
ہ ن ی

ےن  ںیہ اس ےس اہک اھت فـ اب اینپ اہکین یک 

ریہ یھتسک ومڑ رپ ال رک ڑھکا رک  ؟ 
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فـ لش وہےت دامغ ےک اسھت ںوڑی ںیم اھٹیب اھت ۔ اہدی ےن اےس رفےنک یک وکشش 

 ۔ یک یھت رگم فـ اینپ ںوڑی وحیلی ےک ٹیگ ےس اکنؽ رک ڑسک رپ ڈاؽ اکچ اھت

 

_________________________:- 

 

 ۔ زیت زیت مدؾ ااھٹات فـ وحاس ابہتخ وہ رک رنشپسی یک رطػ اھبںو اھت

 

رعفـ اغلری ںیم ۔۔۔ ”  !! 

اینپ اہکین اک فـ رکدار وہں سج ےک ےصح ںیم ہشیمہ تبحم آیئ ےہ ، ںیم ےن بس ےس 

تبحم یک ےہ بس ےن ھجم ےس تبحم یک ےہ افر ایس تبحم ےن ےھجم الڈال انب دای ۔ مہ 

الڈولں اک ہلئسم ہی وہات ےہ ہک مہ احداثت ےک ےئل ایتر ںیہن وہےت ؛ یھبت فتق 

وموجں ںیم ےکنت یک رطح رھکب اجےت ںیہآےن رپ احالت یک   “ ! ۔۔ 
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 ےس ٹلپ رک فـ ارمییسنج فارڈ یک رطػ اكپل اھت ۔ رظنںی د رفش رپ ںیکٹ 

 

ن

  

رس

 ۔ ۔ د امرلب رپ رگا رسخ وخؿ

ااتپسؽ ےک ڈنھٹے رفش رپ ارٹسرچی ےک رچرچاےت ےئہپ افر د امرلب رپ رگات 

 ! ۔ رسخ وخؿ

وہا اھت ۔ تسکش وخردـ رظنفں ےس اس ےن اسےنم  اےس اانپ آپ لش وہات وسحمس

 ۔ داھکی اھت

 

زدنیگ یک شبط رپ بج یلہپ ابزی اگلیئ یئگ بت دؽ ںیم ُاےس وھکےن اک وخػ ااجرگ  ”

 ! ۔ وہا اھت ، فـ ایعد آیدنی

دفرسی ابزی رپ ںیم ےن اےنپ دادا وک وھکدای ، ںیم ےن بس وھک دای ۔۔ ںیم تہب ھچک 

وہیکس ، ریمے اردرگد اب وز  تبحم ےک یتٹؽ ےتلھک ںیہ وج ےھجم وھک رک وز  اہبدر ہن 
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زمکفر ےس زمکفر رت انبےت ےئگ ۔ ےتہک ںیہ تبحم آپ وک اہبدر انبیت ےہ وبضمط انبیت 

 ! ۔۔ ےہ ، ریمی تبحم ےن ےھجم الڈال انب دای ۔ ںیم زمکفر زپیت یئگ

اجےئ ای وٹٹ رک رگ الگب یک اکی ؟ زک یلک وہ ےسیج وج زیت وہا ےک وھجےکن ےس رھکب 

 “ ۔ اجےئ

 

اس یک رظن اسےنم ڑھکی ا؟ فہی رپ یکٹ یھت ، اگنںیہ اس ےس ںیتلسھپ اس ےک وخؿ 

آولد اہوھتں رپ یکٹ ںیھت ۔ اگنوہں اک رخ دبال ، اس ےک داںیئ رطػ ارمییسنج فارڈ 

 اھت ۔ بیجع دگھبڑ یچم یھت ۔ فـ فںیہ ڑھکا راہ ۔ اس ےک ےھچیپ آات اہدی ا؟ فہی یک رطػ

 ۔ ڑباھ

 

ایسی ابت ںیہن ےہ ہک ےھجم انیج ںیہن ےہ ای ںیم رمےن ےس ڈریت وہں ، زدنیگ  ”

ےن سج ومڑ رپ الڑھکا ایک ےہ ںیم ھچک وز  وسحمس رکےن ےس اعری وہں ۔ ںیم ہی 
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وز  اجیتن وہں ہک درفازے ےک اس اپر ریمے یئک اےنپ ریمے رظتنم ںیہ ، ںیم ہی 

 ےن ڑھچب؟  ےہ ۔ وت ںیم ہی ویکں ہن اچوہں وز  اجیتن وہں آج ںیہن وت لک مہ بس

ہک اؿ بس یک دجایئ اک درد ےنہس ےس ےلہپ ںیم یلچ اجؤں ؟ اجیتن وہں اںیہن فیلکت 

 “ ! ۔۔ وہیگ رگم اس اعمےلم ںیم ااسنؿ وخدرغض وہات ےہ ۔ ںیم وز  وہں

 

مہ دفونں اسھت ےھت ، اس ےن اہک اھت اےس الربئریی ںیم وھتڑا اکؾ ےہ فـ دلج  ”

ےئ یگ ۔۔۔۔۔ اہدی اس یک اکؽ آیئ یھت اس ےن اہک اھت ابرہ آاجؤ ںیم چنہپ یئگ آ

وہں ۔ فـ کیھٹ یھت ابلکل رگم ااچکن آ ے ےس وکیئ ںوڑی آیئگ ۔ اہدی اےس اچب ول 

فـ ھٹا رک رف دی یھت ۔ اؿ ےس افےلص رپ ڑھکے ایعد ےن ڑم رک “ اہدی زیلپ ۔ 

، اس ےک اھبیئ ۔ احالت وک ےنھجمس یک  اسےنم داھکی ۔ فاہں بس ےھت ، اس ےک فادلنی

 ! ۔۔ وکشش رکےت وہےئ فـ بس فںیہ ےھت
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ںیم وھتڑا ڈر ریہ وہں وھتڑا اس رگم اانپ آپ ڈالیھ وھچڑ ریہ وہں ۔ ںیم اانپ آپ  ”

احالت یک ذنر رکریہ وہں ہی اجےتن وہےئ وز  ہک احالت فـ رہلںی ںیہ وج الیسب 

ںیہ ۔ ارگ اےسی وت رھپ اےسی یہ کیھٹیک رطح آیت ںیہ افر بس اہب ےل اجیت   ! ۔ 

ےھجم اےنپ ارد رگد وشر وسحمس وہراہ ےہ ، اانپ آپ ونیشمں ںیم ڑکجا وسحمس وہراہ 

ےہ ۔ ںیم اؿ یک آفازںی نس یتكس وہں رگم اافلظ ھجمس ںیہن اپریہ ۔ بس اخومش 

 “ ۔۔۔۔ وہرےہ ںیہ ، ادنریھا اھچ راہ ےہ افر رھپ

 

ںیم فیلکت وہریہ ےہ ۔ رس رس ٹنشیپرس ٹنشیپ وک اسسن ےنیل  ”  “ ۔۔۔۔ 

 

ے وہےئ وسحمس وہےئ ےھت ، فـ 

 

کلن

 

ي
زدنیگ یک اس دفڑ ںیم اےس بس وخد ےس آ ے 

ےھچیپ رہ ایگ اھت ۔ یلین آںیھکن درفازے رپ اکٹےئ رظتنم اگنوہں ےس دنب درفازے وک 
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ڈارٹک ابرہ  داتھکی ۔ اےس اسولں ےھچیپ دلیکھ دای ایگ اھت ، ااتپسؽ ںیم رتسب رمگ رپ ۔

 ۔ ےلکن ےھت ۔ اکی آفاز اس یک امستع ےس ارکایئ

 “ ! ۔ یہ از ڈڈی ”

 

 !! ۔۔ زدنیگ ےن ہشیمہ ریمے زمکفر ولہپفں رپ فار ایک ےہ ، ںیم اےس ںیہن اچب اکس

 

؟اب ایک ںیہک ہی گنس دیل ےہ ہک ےبیسح  

 !! ۔۔ دؽ ےہ ومغں یک زد ہپ رگم آھکن من ںیہن

 

_________________________:- 
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آامسؿ زتازت ربس راہ اھت ، ڑکیتک یلجب اکی ےحمل ےک ےئل وپرے اہجؿ وک رفنش 

رکریہ یھت ۔ زیتی ےس رگےت اپین اک وشر ، ولوگں ےک اپین ںیم زپےت مدؾ افر 

 اپ یک آفازںی اکونں ےس ارکاریہ ںیھت رگم اس اک ولفمج ذنہ یسک 

 
ن

 اپ ش

 
ن

ش

ااکنری اھت ۔ اکرڈیفر ںیم فہ بس ےھت ۔ وکیئ ڑھکا اھت ، وکیئ اھٹیب  آفاز وک اچہپےنن ےس

اھت افر وکیئ رپاشیین ےس لہٹ راہ اھت ۔ بس یک رظنںی دنب درفازے رپ یکٹ ںیھت ۔ 

درفازے ےک اپر فـ زدنیگ افر ومت یک گنج ڑلریہ یھت ، دؽ ےب رقار ےھت 

 ۔ آںیھکن من ںیھت بل اس ےک ےئل داع وگ ےھت

ڑھگی ااتتخؾ وک یچنہپ ، رمکے اک درفازـ الھک افر ڈارٹک ابرہ ےلکن ۔ اکی ڈارٹک ااظتنر یک 

 ۔ اؿ ےک اپس راک دفرسا آ ے ڑبھ ایگ

 

ویعش ےن ےبینیچ ےس وپاھچ“ ڈارٹک اصبح یسیک ےہ ریمی یٹیب ؟  ”  ۔ 
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اؿ یک احتل رطخے ےس ابرہ ےہ ، یف ااحلؽ فـ وہش ںیم ںیہن آںیئ ۔ نکمم ےہ  ”

ادنرفین وچٹ یگل وہ سج یک ربخ اؿ ےک وہش ںیم آےن ےک دعب یہ  ہک اںیہن وکیئ

ڈارٹک ےن اؿ اک دنكه  “ وہیتكس ےہ ۔ مہ ااظتنر یہ رک ےتک ںیہ ۔ آپ داع رکںی ۔ 

 ۔ اپھتپھتای

 

وساؽ ااسہم یک رطػ ےس آای اھت“ مہ اؿ ےس لم  ےتک ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

آ ے ڑبھ ےئگ ۔ بس ےن ڈارٹک “ یج رگم ایخؽ رےئھک ںو فـ ڈرٹسب ہن وہں ۔ !  ”

 ۔ رہگی اسسن یل یھت ۔ ویعش ادنر یک رطػ ڑبھ ےئگ

وھتڑی دری دعب بج فـ ابرہ آےئ وت بس ےن وساہیل رظنفں ےس اںیہن داھکی اھت ۔ 

 ۔ اؿ یک آںیھکن من ںیھت ، رہچے رپ فیلکت ےک اترثات ےھت
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  ےک اپس ڑھکے ایعد وک داھکی اھت ۔ استک
 
 رگدؿ رتیھچ رک رک اوہنں ےن پ

رظنفں ےس رفش وک اتکت ۔ فـ ابرش ںیم گیھب رک آای اھت ، امےھت رپ رگے ابولں ےس 

اپین یک وبدنںی رگریہ ںیھت ۔ رہچہ د زپ راہ اھت ۔ آوھکنں ںیم ایقتم رباپ یھت ۔ فـ 

 ۔ اےس د ھک رک رہ ےئگ

 

اس ےن وچکن رک رس ااھٹای اھت ، اخیل اخیل رظنفں ےس اںیہن داھکی“ ایعد ۔  ”  ۔ 

 

فـ دنچ ےحمل ںیکلپ “ اس ےس لم آف رھپ رھگ ےلچ اج؟  ، مت کیھٹ ںیہن گل رےہ ۔  ”

اتکپھج اںیہن داتھکی راہ ۔ کیھٹ ؟ اس ےن ربوسں ےس اانپ اوحاؽ انس؟  وھچڑ دای اھت ، فـ 

ےسیک ہہک  ےتک ےھت فـ کیھٹ ےہ ای ںیہن ؟ اہں ہی چس ےہ فـ کیھٹ ںیہن اھت ویکہکن فـ 

ـ ہی اتب؟  وز  ںیہن اچاتہ اھت ہک فـ کیھٹ ںیہن ےہکیھٹ ںیہن یھت رگم ف  !! ۔۔ 
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ویعش یک اکپر رپ فـ ایخولں ےس ابرہ آات رس وک یکلہ یس شبنج دے رک اؿ “ ایعد ۔۔ !  ”

ےک اپس ےس زگر رک رمکے یک رطػ ڑباھ ۔ اجےن ویکں درفازے وک وھکےتل 

 ۔ وہےئ اہھت اپکپکےئ ےھت ۔ فـ تسس رفی ےس مدؾ ااھٹات ادنر آای

رظنںی اسےنم ایھٹ ںیھت ، فـ ڈیب رپ یٹیل یھت ، احتل دؽ ےس ےبربخ آںیھکن 

ومدنے ۔ امےھت رپ یٹپ دنبیه یھت ، داایں اہھت ڈرپ یک زد ںیم اھت ۔ آوھکنں ےک 

اپس وچٹ اک اشنؿ اھت ۔ ارد رگد ںینیشم ریھک ںیھت فـ اس یک دنکونکں وک د ھک اتکس 

اس ےک اہوھتں رپ ںیکٹ ۔  فلتخم رخاںیش ےسیج اھت ۔ فـ ڈیب ےک رقبی آای ، رظنںی 

ربی رطح ےس رڑگ یگل وہ ۔ رظنںی فاسپ اس ےک رہچے رپ یکٹ ںیھت ۔ اس ابر 

 ۔ رظنفں ںیم دھک اھت

 

اس ےک داںیئ ںوؽ وک اےنپ ابںیئ اہھت ےس وھچےت فـ “ ایک ایک ایر اےنپ اسھت ؟  ”

۔۔ ےباایتخر وپھچ اھٹیب اھت ۔ اکش فـ وجاب دے یتكس اکش  ! 
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یئک لپ فـ اےس داتھکی راہ ےسیج وجاب اک رظتنم وہ ۔ اس اک ااظتنر وضفؽ اھت ، فـ وجاب 

ںیہن دے یگ فـ اجاتن اھت ۔ رظنںی اس ےک رہچے رپ یکٹ ںیھت رھپ ذرا افرپ وک اںیھٹ 

۔ اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ رھپ ھچک وسچ رک دلجی ےس ابرہ آای ۔ التمیش 

اسےنم ڑھکی ا؟ فہی رپ رظن یکٹ وت وفرا اس ےک اپس آای رظنفں ےس اردرگد داھکی رھپ  

 ۔

 

ا؟ فہی ےن رس اابثت ںیم الہ رک اےنپ رگد یٹیپل اشؽ “ وکیئ اشؽ ای اچدر وہیگ ؟  ”

اےس دی ۔ فـ فاسپ رمکے ںیم آای اھت ۔ اشؽ وک وھکؽ رک آ ے ڑباھ ۔ دریھے ےس 

اےنپ وہش ںیم اس ابت اک ایخؽ ریتھک یھت آج  اشؽ اس ےک رس رپ اکٹیئ یھت ، فـ وج

بج فـ ہی ںیہن رکیتكس یھت وت فـ رکراہ اھت ۔ ڈارٹکز ےن اس ےک کیچ اپ ےک ےئل 

 ؟ آ؟  اھت فـ ےسیک اےس انب اجحب ےک رےنہ داتی
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ـ دنچ زمدی دنچ ےحمل اےس دےنھکی ےک دعب تسکش وخردـ مدومں  اشؽ اےس افڑاھ رک ف

 ےس رظنںی المےئ فـ ےبمل ےبمل ڈگ رھبات ابرہ اجراہ اھت ۔ ےس ابرہ لکن ایگ ۔ انب یسک

دفر ںیہک ۔۔۔ اہجں فـ بس ےس پھچ رک رف ےکس ، اےنپ دوھکں رپ ۔۔۔ اس ابر 

 !! ۔۔ اےس دنكه  شیپ رکےن ےک ےئل فـ ںیہن یھت ؟ ں

 

_________________________:- 

 

 ۔۔۔۔ اھبری فـ رات اخومیش ےس رسک یئگ یھت ، وچر رظنفں ےس بس وک دیتھکی

 ۔۔۔۔ رات

ابرش حبص رجف ےک فتق ریک یھت ، ابدؽ اب وز  فےسی یہ ےھت ، رھپ ےس ربےنس ےک 

 ! ۔۔ ےئل ےباتب
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فـ ابرہ  ےج ےک رقبی وہش ںیم آیئ یھت ، دنمی دنمی یس آںیھکن وھکؽ رک رھپ 

ےس دنب رک یتی ۔ ہی تیفیك ھچک فتق اجری ریہ افر اکی ابر رھپ فـ وہش وھک یھٹیب 

 ۔ ڈارٹکز وج وھتڑی دری ےک ےئل رپادیم وہےئ ےھت اب رپاشیین ےس اےس د ھک یھت

رےہ ےھت ۔ اکرڈیفر ںیم ےھٹیب ولگ ےبینیچ ےس ولہپ دبؽ رےہ ےھت ، ڈارٹکز ےک 

ارتے رہچے بس ےک اسےنم ایعں ےھت ۔ اشؾ وک ابرش رھپ ےس رشفع وہیئگ یھت 

یھت ۔ فـ ویوینریٹس ےک دعب  ںیہ آای اھت ، یکلہ یکلہ وبدنا ابدنی وج رہتف رہتف زیت وہریہ 

 یک رطػ اھبےتگ داھکی ۔ فـ 

 

ن

  

۔ ےکھت ےکھت مدؾ ااھٹات فـ ادنر آای وت ااسہم وک رس

 رپ ےھٹیب ڑلےک ےس ھچک وپھچ راہ اھت ، ایعد زیت زیت مدؾ ااھٹات اس ےک اپس اچنہپ 

 

ن

  

رس

 ۔ اھت

 

 ۔  اھتدؽ ںیم وخػ ےئل اس ےن وپاھچ“ ایک وہا ےہ ااسہم ؟  ”
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اس ےن رک رک اےس “ رعفـ وہش ںیم آیئگ ےہ رگم فـ کیھٹ ںیہن ےہ اھبیئ ۔  ”

داھکی اھت رھپ زیتی ےس رادہاری یک رطػ اكپل ۔ مدؾ ااھٹ؟  احمؽ وہراہ اھت ، رتگن قف 

وہریہ یھت ۔ رمکے ےک اپس چنہپ رک فـ راک ۔ درفازـ الھک اھت ۔ ابرہ وکیئ ںیہن اھت بس 

 ۔  ادھ ےلھک درفازے ےس اس ےن مدؾ ادنر راھکادنر ےھت ۔ رمکے ےک

 

ڈارٹکز اس رپ ےکھج ےھت ، رنںیس رپاشیؿ یس ڑھکی ںیھت ۔ فـ رف ریہ یھت ، آرگ  رگؾ 

ایسؽ یک رطح ہہب رےہ ےھت ۔ رس وک لسلسم رحتک دےنی یک وکشش رکریہ یھت ۔ 

رطػ  وکیئ وز  اس یک ابت ےنھجمس ےس اقرص اھت ۔ اس ےن رظنفں اک رخ ڈارٹکز یک

 ۔ ایک

 

ُاس ےن وچکن رک فاسپ اےُس داھکی اھت ، اُس اک رس “ اٹیب آپ ںیمہ د ھک یتكس ںیہ ؟  ”

یفن ںیم الہ اھت ۔ دنکا ںی استک وہیئ ںیھت ، آوھکنں ںیم ریحت ارھبی رھپ 
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ےبینیقی ۔۔۔ بس اخومش وہےئگ ۔ اکی رنس ےن آ ے ڑبھ رک اےس دنین اک 

 اگلدای ۔ فـ ھچک دری دعب 

 

ں

ن

س
 ٹ ک
ح

 

ی

وس یئگ ۔ بس اینپ وہگجں رپ دمجنم ےھت ۔ ڈارٹکز آسپ ا

 ۔ ںیم وگتفگ رکرےہ ےھت ۔ ھچک دری دعب فـ ویعش افر رفاقؿ یک رطػ ڑبےھ

 

س رکفاےن وہےگن ، داع رکںی وکیئ ربی ربخ  ”

 

 سن
ن

 

ی

ھچک دخاشت یک انب رپ اؿ ےک دنچ 

یک رطح ، فـ آ ے ڑبھ ےئگ ۔ فـ درفازے رپ ڑھکا راہ ۔ استک یسک رھتپ “ ہن وہ ۔ 

 !! ۔۔ دمجنم تخس ربػ یک رطح

 

_________________________:- 

 

ابرش رہ زگرےت ےحمل ےک اسھت زفر ۔ ا ریہ یھت ، ڑکیتک یلجب ، رگےتج ابدؽ ، ابرش اک 

وشر رغض وطافؿ رباپ اھت ۔ فـ نحص ےس قحلم رمکے ےک ےکپ رفش رپ اجےئ امنز 



Novelnagri 2317 

ےچک رفش رپ زیت راتفر ےس رگیت اپین اھچبےئ یھٹیب یھت ۔ وخزفدہ یس رظنںی نحص ےک 

یک وبدنفں رپ یکٹ ںیھت ۔ د دفہٹپ رہچے ےک رگد اٹیپل وہا اھت ۔ وخػ ےس رہچہ 

د زپ راہ اھت ۔ ابدؽ اکی ابر رھپ یسک ریش یک رطح رگ ے ےھت ۔ اس ےن ڈر رک 

 ۔ آںیھکن دنب یک ںیھت

 

تھچ ےک دیھچفں ےک  رمکے یک یتکپٹ“ ردیش ےک ااب ڑبا وخػ آراہ ےہ ےھجم ۔  ”

ابرش رتمح وہیت ےہ افر ” ےچین ربنت ر ےتھ ردیش ےک ااب ےن رک رک اےس داھکی ۔ 

 ! ۔۔ رتمح وک زتمح ےتنب دریی ںیہن  یتگ یج

 ا وطافؿ آای ےہ ؟ سک یک آہ یگل ےہ ، وکؿ زتاپ ےہ ؟ اہلل بس وک اینپ 

 
 
اجےن رھپ ک

اہھت داع ےک ادناز ںیم افرپ اس ےن ابت ک ااتتخؾ ںیم دفونں “ اامؿ ںیم رےھک ۔ 

 ۔ ااھٹےئ
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ہنیکس ریتی آدیھ ابںیت ریمی ھجمس ںیم وت ںیہن آںیت ، اب اتب الھب رتمح زتمح  ”

ردیش ےک ااب رس کٹھج رک الیٹس اک ربنت ااھٹ رک وغر ےس تھچ وک دےنھکی ےگل “ ےسیک ؟ 

 ۔۔ ۔ اشدی وکیئ افر دیھچ اچب وہ

 

ںیہن  یتگ ، بج وخد رپ زپیت ےہ بت بس ھجمس ںیہن ھجمس  یتگ یسک یک ھجمس ںیم  ”

آاجات ےہ بس ھجمس آاجات ےہ ردیش ےک ااب ۔ رتمح زتمح نب اجےئ وت ولحمں ںیم 

رےنہ فاےل اسری رات رکفںیٹ دبؽ رک زگارےت ںیہ افر وھجڑپنویں ںیم رےنہ 

فاےل وکسؿ یک دنین وسےت ںیہ ۔ رگم استں ہن لحم ںیم رےہ ہن وھجڑپنی ںیم ، استں 

فـ اب اھٹ رک اجےئ امنز ےط رکےن یگل“ ھجمس ںیہن آین اس لگ دی ۔  وک  ۔ 
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ردیش ےک ااب یک رظن اکی ربنت رپ زپی وج “ ااھچ رھپ وت ےسیک ھجمس  یتی ےہ بس ؟  ”

رھب اکچ اھت ۔ فـ آ ے ڑبےھ ربنت ااھٹای افر رمکے ےس ذرا اہھت اکنؽ رک اپین نحص ےک 

 اپ یک آفاز 

 
ن

آیئ افر ربنت اخیل وہایگےچک رفش رپ رگا دای ۔ ش  ۔ 

 

 ! ۔۔۔ ںیم ےن داھکی ےہ بس ردیش ےک ااب ”

ولحمں ںیم رےنہ فاولں وک اؿ وطافین راوتں ںیم رفےت وہےئ ، رب ےک آ ے اہھت 

فـ اب اچراپیئ رپ ھٹیب ریہ یھت“ وجڑےت وہےئ داھکی ےہ بس داھکی ےہ ۔   ۔ 

 

وہنں ےن اخیل ربنت فاسپ ڈنھٹی آہ رھب رک ا“ ریتی ابںیت ڑبی ںیہ ہنیکس ۔۔۔  ”

 اینپ ہگج راھک بت کت دفرسا ربنت رھب اکچ اھت ، فـ اےس ااھٹےن ےک ےئل آ ے ڑبےھ

 ۔
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 ! ۔۔ داین ڑبی ےہ ردیش ےک ااب ”

فـ وبےتل وبےتل ںیہک “ فڈی داین ، فڈے ولگ ، فڈے ےلئسم ےت فڈے ذعاب ۔ 

یس نحص ںیم رگےت اپین وک  وھک یس یئگ ۔ ردیش ےک ااب ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی وج مگ مس

 ۔ د ھک ریہ یھت

 

فہ رس کٹھج رک اانپ اکؾ رکےن ےگل“ ہی وز  اپلگ ےہ ۔  ”  ۔ 

ابدولں یک رگج ےس ڑکیتک یلجب مہس رک ٹمس یئگ ، ابرش اک وشر ڑباتھ اجراہ اھت ۔۔ 

 !! ۔۔۔ دریھے دریھے ۔۔ رہتف رہتف

 

_________________________:- 
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اہقین یک آفاز رپ ابعد آںیھکن ا ات ااھٹ رھپ “ درفازے رپ وکؿ ےہ ؟ اعیب اجف دوھکی  ”

درفازے یک رطػ ڑباھ ۔ اہھت ڑباھ رک درفازـ وھکال ، اسےنم دےتھکی یہ آوھکنں وک 

 ۔ ےتلم اہھت ولہپ ںیم اجرگے ۔ فـ بل ڑیکسات ذرا اس ٹہ ایگ

 

ریحت ےس ںیلیھپ اہقین دفہٹپ رس رپ اکٹںیت ابرہ آںیئ ۔ آںیھکن“ وکؿ آای ےہ ؟  ”  

 ۔

 

فـ زیتی ےس اس یک رطػ یکپل ںیھت ۔ فـ لمکم ابرش ںیم “ اعدی ایک وہا ےہ ؟  ”

اگیھب وہا اھت ۔ رہچہ ڈنھٹا زپ راہ اھت ، ابؽ ےنگیھب یک فہج ےس زمدی ایسـ وہ رک امےھت رپ 

آرگے ےھت ۔ آںیھکن الؽ وہریہ ںیھت ۔ فـ اکی ےحمل ےک ےئل اےس د ھک رک مہس 

ڑلےک ایک احؽ انبای وہا ےہ ؟ ایک وہا ےہ ںیہمت ؟ اعیب اھبیئ ےک ےئل وتایل ” ۔ یئگ ںیھت 
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ابعد رس الہات رمکے یک رطػ ڑباھ ۔ اہقین ےن اےس ابزف ےس ۔ ا رک “ الؤ دلجی ۔ 

 ۔ وصےف رپ اھٹبای

 

ابعد ےن وتایل اںیہن امھتای ۔ فـ اب وتےیل ےس اس ےک ابؽ کشخ “ ا؟  ہی ںیل ۔  ”

د ھچک وسچ رک اس ےک اسےنم ےچین اھٹیب ۔ ایعد ےن وفرا اےنپ اپؤں رکریہ یھت ۔ ابع

ےھچیپ ےئک ےھت ۔ ابعد اس یک رحتک وک رظنادناز رکات اہھت ڑباھ رک اس ےک ےگیھب 

 ۔ اجرگز ےک ےمست وھکےنل اگل

وتہیل وصےف رپ ڈاؽ رک اہقین نچک یک رطػ ںیئگ ۔ دلجی ےس دفدھ رگؾ وہےن 

یف انب رک ابرہ آںیئ وت فـ رس وصےف یک تشپ رپ اکٹ رک راھک ۔ ھچک دری دعب بج فـ اک

 ۔ آںیھکن ومدنے اھٹیب اھت
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اس ےن آںیھکن وھکؽ رک اںیہن داھکی رھپ اکیف اک “ ہی ول رتہب وسحمس رکف  ے ۔  ”

 ۔ پک اؿ ےس ےل رک زیم رپ راھک ۔ فـ رہگی اسسن ںیتیل اس ےک ربارب ںیم ںیھٹیب

 

 “ ؟ ایک وہا ےہ ”

 

اس یک آفاز ںیم ابرش ےک اپین یس یمن یھت“ ےہ وہےن وک ؟ ھچک ابیق  ”  ۔ 

 

 “ ؟ تعیبط یسیک ےہ اس یک ”

 

اس ےن اینہکں ونٹھگں رپ اکٹ رک داںیئ اہھت یک اتشگن “ کیھٹ ںیہن ےہ ۔  ”

 ۔ اہشدت افر اوگنےھٹ ےس اینپ ؟ ک یک ڈہی وک السم اھت
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 “ ؟ افر مت ”

 

 ںیہن اج؟  اچاتہ ) لمحم وک رپاشیؿ ںیہن اتپ ںیہن ۔ ںیم آج  ںیہ رک اجؤں ؟ رھگ ”

اس ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک وساہیل رظنفں ےس اہقین وک داھکی“ رک؟  اچاتہ ۔ (   ۔ 

 

فـ فاہں “ ہی وز  اہمترا یہ رھگ ےہ ۔ مت وھٹیب اکیف ویپ ںیم اہمترا رتسب اگلیت وہں ۔  ”

رس وک ےنگل فاےل ےکٹھج یک ےس اھٹ ںیئگ ۔ فـ دنچ ےحمل اسےنم داتھکی راہ رھپ رس اکٹھج ۔ 

فہج ےس اےنپ ؟ ک ےس وکیئ زیچ ریتگنی وہیئ وسحمس وہیئ یھت ۔ اس ےن ایلگن ےک 

 ! ۔۔ وپرفں ےس اےس وھچا ۔ رسخ ںوڑاھ ںوڑاھ وخؿ

فـ دنچ ےحمل اےس داتھکی راہ رھپ اہھت ڑباھ رک اکیف اک پک ااھٹرک وبلں ےس اگلای ۔ قلح ںیم 

 !! ۔۔  زدنیگ ےس زایدہ ڑکفی ںیہن یھتارتیت رگؾ رگؾ ڑکفی اکیف اس یک
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_________________________:- 

 

حبص رجف ےک فتق فہ بس امنز زپھ رک الفجن ںیم یھٹیب ںیھت بج راہمح اک وفؿ جب ااھٹ 

۔ بس یک رظنںی اؿ رپ اجںیکٹ وج اب آوھکنں ےک انکرے اصػ رکےت وہےئ 

 ۔ وفؿ اکؿ ےس اگل ریہ ںیھت

 

یک من آفاز وفؿ ےک دفرسی رطػ ینس یئگ اؿ“ االسلؾ مکیلع ۔  ”  ۔ 

 

ویعش ےک وساؽ رپ اوہنں ےن رہگی “ فمکیلع االسلؾ ، ایم یک تعیبط یسیک ےہ ؟  ”

 ۔ اسسن یل
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اوہنں ےن لیصفت اتبیئ “ ڈلب رپرشی ول اجراہ ےہ دفایئ دی ےہ ، آراؾ رکریہ ںیہ ۔  ”

آفاز ردنھ یئگ یھت“ رعفہ یسیک ےہ ؟ ” ۔   ۔ 

 

“ ، وکیئ راپسسن ںیہن دے ریہ اوز  کت ۔ دفرسا دؿ ےہ آج وت ۔  داع رکف سب ”

 ۔ راہمح ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی رھپ زمدی دنچ ابںیت رکےک وفؿ دنب رکدای

 

ا؟ فہی ےن آ ے وہ رک اؿ ےس وپاھچ“ ایک اہک اباب ےن ؟  ”  ۔ 

 

“ اوز  ۔ اہمتری دادی اک وپھچ رےہ ےھت افر رعفہ اک اتبرےہ ےھت ، وہش ںیہن آای  ”

ا؟ فہی رس الہ رک رعہشی ےک “ مت اجف دادی وک دوھکی ۔ ” بس ےن بل ڑیکسے ےھت ۔ 

رمکے یک رطػ ڑبھ یئگ ۔ راہمح رس اکھج رک حیبست ےک داےن رگاےن ںیگل ۔ ااظتنر 

 ! ۔ ےک العفہ یہی اکؾ اھت وج فہ بس رک ےتک ےھت
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_________________________:- 

 

اؿ ےک وپےنھچ رپ فہ اخیل اخیل رظنفں ےس “  اعدی ؟ وسرہ ارلنٰمح اید ےہ ںیہمت ”

 ۔ تھچ وک اتکت راہ رھپ ذرا اس رس یفن ںیم الہدای

 

فہ اؿ یک وگد ںیم رس رےھک ہہک راہ اھت“ ںیم ےن الھبدی ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ ویکں ”

 

ویکہکن ۔۔۔۔۔ آپ وک ایھچ  یتگ یھت ، آپ رفزاہن حبص رجف ےک دعب ھجم ےس یتنس  ”

رظنںی ونہز تھچ رپ یکٹ ںیھت ۔ یلین “  ںیئگ وت ںیم وز  وھبؽ ایگ ۔ ںیھت ۔ آپ یلچ
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آوھکنں ںیم یمن یک ہہت یس یمج یھت ، طبض ےک امرے آںیھکن رسخ وہریہ ںیھت ۔ 

 ! ۔۔ اس ےن یئک ابر رفےن وکشش یک یھت فہ ںیہن رف اپای اھت

 

ے فہ رپوسچ رظنفں ےس اس ےک رہچ“ دفابرہ اید رکےن یک وکشش رکف  ے ؟  ”

وک دےتھکی وہےئ وپھچ ریہ ںیھت ۔ ابؽ امےھت رپ رھکبے وہےئ ےھت ، ابولں ےک ےھچیپ 

 ۔ اشنؿ پھچ ایگ اھت

 

اس ےن دفرسا راہتس اکنانل اچاہ“ اعیب وک اید رکفادںی ۔  ”  ۔ 

 

 “ ؟ مت ویکں ںیہن ”
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فہ وساؽ ےک دبےل وساؽ وپھچ راہ اھت افر ہی بت وہات اھت بج فہ “ ںیم یہ ویکں ؟  ”

اھجل وہا وہات اھتا  ۔ 

 

اس ےن رہگی اسسن یل“ مت اجےتن وہ ، مت ایھچ رقات رکےت ےھت ۔  ”  ۔ 

 

فہ اھٹ رک ھٹیب ایگ“ وکشش رکفں ںو ا؟  ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن رگدؿ رتیھچ رکےک اہقین وک داھکی افر داتھکی راہ“ اہکں ؟  ”  ۔ 

 

ہ اھٹ ایگ ۔ فہ اس ف“ فاہں اہجں ںیم رہ ابر یسک ےئن رطےقی ےس آزامای ایگ وہں ۔  ”

یک تشپ وک دیتھکی رںیہ ۔ رمکے اک درفازہ دنب وہےن رپ اہقین ےن کلپ یکپھج رھپ رس 

 ۔ اکھجدای
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 !! ۔۔ بس ھچک تہب ااچکن تہب زایدہ دبؽ ایگ اھت

 

_________________________:- 

 

فـ رکیس یک تشپ رپ رس اکٹےئ آںیھکن ومدنے اھٹیب اھت بج وکیئ اس ےک ربارب ںیم 

رک اھٹیب ۔ آںیھکن وھکؽ رک اس ےن اسےنم داھکیآ   ۔ 

 

ایعد یک ابت رپ فـ یخلت ےس “ مت رھگ ےلچ اجف ، آراؾ رکول ںیم وہں اہیں ۔  ”

 ۔ رکسمادای
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یگس نہب ںیہن ےہ رگم یگس ونہبں ےس ڑبھ رک ےہ رعفـ ریمے ےئل ، فہ اینت  ”

 لپ اےس داتھکی راہ اابؿ یک ابت رپ فـ یئک“ فیلکت ںیم ےہ ںیم ےسیک آراؾ رکفں ؟ 

 ۔ رھپ رہگی اسسن یل

 

اس ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی رھپ رکیس ےس کیٹ “ رھپ دفونں  ںیہ ےتھٹیب ںیہ ۔  ”

 ۔ اگلیئ ۔ اابؿ ےن رگدؿ رتیھچ ےئک اےس داھکی

 

فـ دریھے ےس رس یفن ںیم الہ ایگ ۔ اس ےن رات اک اھک؟  “ مت ےن ؟ ہتش ایک ےہ ؟  ”

، دفرہپ اک وز  ںیہن ، فـ لک حبص ےس وھباک اھت رگم وھبک وک وسحمس وز  ںیہن اھکای اھت 

 ۔ رکےن ےس اقرص اھت

 

 “ ؟ اکیف ویپ  ے ای اچےئ ”
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اابؿ رس الہ رک اھٹ ڑھکا وہا رھپ ابرہ یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ اس ےن اکی “ ھچک وز  ۔  ”

 ۔ رظن رمکے ےک دنب درفازے رپ ڈایل رھپ دفونں اینہکں ونٹھگں رپ رھک رک اکھج

رظنںی د امرلب رپ اکٹںیئ ۔ ھچک ےحمل فـ ایس احتل ںیم اھٹیب راہ رھپ رس ااھٹای ۔ 

ٹکیج یک بیج ےس ومابلئ اکنؽ رک ارکسنی رفنش یک ۔ فاسٹ اپی ںیم افرپ یہ 

 یھت ۔ اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ اےس وھکال ۔ فـ نیت دؿ ےلہپ 

 

اس یک چ  

 ےھت ۔ سج دؿ اہقین وحیلی یئگ
 
ج

من س

ـ رظنںی ومابلئ یک  ےک  ںیھت ایس دؿ ےک ۔ ف

 ۔ ارکسنی رپ اکٹےئ اںیہن زپےنھ اگل

 

 ، یھبک ھجم ےس رایض یھبک ھجم ےس افخ ”

 “ ؟ زدنیگ اتب وت ریمی ایک  یتگ ےہ

 ۔ اس ےک اسٹیٹس رپ اس ےن وجااب اےس البای اھت
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 “ ۔ رعفـ ”

 

 “ ۔ یج ”

 

 “ ؟ ایک وہا ےہ ”

 

 اس یک رطػ ےس وجاب اک ااظتنر ےئک انب یہ دفرسا افر رھپ“ اب ںیم ےن ایک ایک ؟  ”

 ۔ 
 
ج

من س

چس ںیم اعدی ااسہم ےس سب اکی اچٹیلک ایل اھت ، اکؾ وز  ایک ےہ آج وت رھگ ” 

اےس افصیئ شیپ یک یئگ“ اک ۔   ۔ 

 

اس ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ اھت“ مت دسه  ںیہن ںیتکس ؟  ”  ۔ 
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اسھت یہ اکال “ ےسیک آےئ یگ ؟  دسرھ یئگ وت آپ ےک رہچے رپ ومنین رکسماٹہ ”

 ۔ ہمشچ ےنہپ ومنےن ابزی رکات اومییج آای وہا اھت

 

 “ ؟ ریمی رکسماٹہ ےک ےئل ںیہمت وجرک اننب رضفری ےہ ”

 

اجںیئ اعدی ۔۔۔۔ اب دںیھکی ںیم زمدی ڈیس وپرٹئی اگلؤں یگ وکیئ ھچک ہہک رک وت  ”

 اک ااظتنر رکےن فـ اےس وجاب دےنی ےک اجبےئ اس ےک اےلگ اسٹیٹس“ داھکےئ ۔ 

 ۔ اگل اھت

 

 ، اصحِر ذات ںیم اک آرزف یتلچم ےہ  ”

 “ !!! ۔۔ ںیمہ وز  اکش وکیئ ڈوھڈنات وہا آےئ

 ۔ دنچ وٹنمں دعب یہ اسٹیٹس گل ایگ اھت
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 “ ۔ ڈوھڈنےت اںیہن ںیہ ںیہنج مہ وھک ےکچ وہں ”

 

افخ افخ اس ادناز“ وت ؟  ”  ۔۔ 

 

فـ اخیل اخیل رظنفں ےس “ فر وھک؟  ںیہن اچاتہ ۔ وت ہی ہک ںیہمت ںیم اپاکچ وہں ا ”

 وک د ھک رک مدرت انتک یسنہ وہیگ ؟ ں اس رپ
 
ج

من س

 !! ۔ ارکسنی وک داتھکی راہ ۔ اس 

 

م ۔۔۔۔۔۔  ”

م
م
م
م

 اکیف دری دعب آای اھت“ ا
 
ج

من س

 ۔ 

 

ر  رشفع وہےن ںیم وھتڑا اس فتق اچب ےہ ، زپھ انیل  ”
س

 

سن
 م
سی

وساجؤ اب ، اہمترا االگ 

 “ ۔ ھچک
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وتہب ےہ یئھب ویین ںیم زپاھیئ رھپ رھگ ںیم زپاھیئ رھپ رات وک وشرہ وز  زپاھیئ یک  ”

فہ پت یئگ یھت“ رٹ اگل رک راتھک ےہ ۔   ۔ 

 

ادناز یہیبنت اھت“ رعفـ ۔۔ !  ”  ۔ 

 

اجریہ وہں وسےن ۔ ہتپ ےہ ےھجم رکین وہیگ ہن اینپ ابیق دف ویبویں ےس ابت ۔ ہنہ  ”

 “ ۔ مدر ںیہن ےہ وکیئ ریمی

 

 “ ۔۔ حبص اتٹپن وہں مت ےس وت ںیم ”
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رھپ فہ وفرا یہ آالفنئ وہیئگ یھت “ ویبی وچبں ےس رفتص ےلم ارگ آپ وک وت ۔۔۔  ”

۔ اجےت اجےت وز  اےس اپت یئگ یھت ۔ اس فتق اس ےن وساچ اھت ہک فہ اس ڑلیک اک ایک 

رات ہن  رکے افر اب فـ وسچ راہ اھت اکش فـ وھتڑی زمدی ابںیت رکاتیل ، اکش فـ

 ۔ زگریت ۔ اکش ہی دؿ یھبک ہن آات

ں 
 
 سن
ن

 

ی

آوھکنں ےس بک ےبرگن اپین لکن رک ںوؽ رپ ڑلاکھ فـ ااجنؿ راہ ۔ دؽ ںیم 

ےس اھٹ ریہ ںیھت ، آوھکنں ںیم  نل وہےن یگل یھت ۔ اس ےن رہگی اسسن یل رھپ 

 نی

ے

 !! ۔۔۔ ڑھکا وہا ۔ رس ںیم درد یک دشدی رہل ایھٹ یھت ۔ امئ

 

ے وہےئ اس ےن اس ےن اےنپ مد

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

ؾ رمکے یک رطػ ڑباھےئ ےھت ۔ وہٹن 

 ۔ رمکے اک درفازـ وھکال اھت

 

 ، یھبک رصمفػ وحملں ںیم
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 ، ااچکن دؽ وج دنکےک وت

 ، یھبک ےبنیچ ےس وہ رک

 ، ارگ رہ اسسن زتےپ وت

ی آشت یس نت نم ںیمٸوک  ، 

 ، ااچکن لج ےک ڑھبےک وت

 ۔۔ ھجمس انیل تبحم اک ااشرہ ےہ

ےن اکپرا ےہںیہمت مہ   !! ۔۔۔ 

 

فـ ڈیب ےک رقبی آای اھت ، اس ےک رہچے وک رظنفں ےک اصحر ںیم ایل اھت ۔ آوھکنں 

 ےس ےبرگن اپین ڑلےنکھ اگل اھت ، ےسیج آرخی ےحمل ںیم طبض اک دنبنھ وٹٹ اجےئ

 ! ۔۔
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اینپ آوھکنں وک رڑگ ےک آرگ فں ےک اشن؟ ت وک اٹم رک اس ےن اکی اولدایع اگنہ 

اگنہ اس ےس یتلسھپ اس ےک داںیئ اہھت رپ یکٹ یھت ، فـ رحتک رکریہ اس رپ ڈایل ۔ 

یھت ۔ رظنںی وفرا افرپ اںیھٹ ۔ وکلپں ںیم شبنج وہیئ یھت ۔ رمکے ےک ادھ ےلھک 

 ۔ درفازے ےس اابؿ دالخ وہا ۔ فـ زیتی ےس ڑما

 

ـ راپسسن دے ریہ ےہ ۔  ” ںیم ” اس یک آفاز ںیم وخیش یک کلھج یھت ۔ “ رعف

فـ زیتی ےس ابرہ یک رطػ ڑباھ ۔ اابؿ یک رظنںی اب اس رپ “ البات وہں ۔ ڈارٹک وک 

 ۔ یکٹ ںیھت وج اینپ آںیھکن وھکےنل یک وکشش ںیم یھت

 

_________________________:- 
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 ال ددنھال  اس ےن دریھے ےس ںیکلپ دجا ںیک ، رظنںی

 

اسےنم ںیکٹ ۔ بس ده

اس اھت ۔ دوھاں دوھاں اس ۔۔ یلہپ وسچ وج اس ےک دامغ ںیم آیئ فـ ہی یھت ہک ایک فـ 

 ؟ رم یئگ ےہ

رظنںی ذرا یس رتیھچ ںیک وت یسک وک وخد رپ ےکھج اپای ۔ د ڑپکفں ںیم وبلمس وکیئ 

افر ااسہم وز  ۔ رفہتش ؟ رگم رفےتش ےک ربارب ںیم ویعش ڑھکے ےھت ، رفاقؿ وز  

بس اکی اسھت وت ںیہن رم ےتک ؟ ں ۔ اس ےن اگنوہں اک رخ ابںیئ رطػ ایک ۔ بس 

 ال ۔۔۔ شقن ےٹم ےٹم ےس یسک یک لکش فاعض ںیہن یھت ۔ فـ رفہتش اب 

 

ددنھال ده

 ۔ دنچ ابںیت رک ےک اجاکچ اھت ۔ دوھاں اوز  وز  ںیہن اٹہ اھت

 

تبحم ےس اس ےک رس رپ اہھت رھک رک  ویعش ےن“ رعفـ اسیک وسحمس رکریہ وہ ؟  ”

وپاھچ اھت ۔ اس ےن آںیھکن ذرا یس ڑیکس رک اںیہن داھکی ۔ اب اؿ یک لکش فاعض یھت 

 ال اھت

 

 ۔ رگم اؿ ےک ےھچیپ ونہز بس ده
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اس ےن دیمیھ آفاز ںیم وپاھچ اھت ۔ ویعش ےن من آوھکنں ےس “ زدنہ وہں ؟  ”

ھت وبلں ےس اگلایاےس داھکی ۔ اہھت ڑباھ رک اس اک داایں اہ  ۔ 

 

فـ اخیل اخیل رظنفں ےس اںیہن “ اہلل اک رکش ےہ ںیم ےن اہمتری آفاز ینس ۔  ”

دیتھکی ریہ ۔ اگنںیہ اکی ابر رھپ ذرا رتیھچ ںیک ۔ فاہں بس ڑھکے ےھت وت فـ اہکں 

 ؟ اھت

 

دامغ ںیم اےتھٹ وساؽ وک اس ےن اافلظ یک وصرت وبلں ےس ادا “ فـ اہکں ےہ ؟  ”

 ۔ ایک

 

رعفـ ےن رک رک اںیہن داھکی“ وکؿ اٹیب ؟  ”  ۔ 
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بس ےن وچکن ےک اےس داھکی اھت ۔ فـ وصعمتیم “ ریما ۔۔۔ ہمشچ اہکں ےہ ؟  ”

 ؟ ےس وساہیل رظنفں ےس اںیہن د ھک ریہ یھت ۔ اس اک ہمشچ اہکں اھت

 ۔ لک ڈارٹکز ےک وساؽ رپ اس ےن یفن ںیم رس الہي   اھت ویکہکن اس اک ہمشچ اغبئ اھت

 ال ددنھال اھت ویکہکن آج وز  ہمشچ ںیہن اھتآج بس 

 

ده  ۔ 

 

ویعش ےن ڑگڑبا رک اابؿ وک داھکی رھپ ااسہم وک“ اباب ؟  ”  ۔ 

 

اوہنں ےن رک رک رک اہک“ اٹیب اہمترا ہمشچ ۔۔۔ وت وٹٹ ایگ اھت ۔  ”  ۔ 
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اس ےن زیتی ےس اےنھٹ یک وکشش یک “ ایک بلطم آپ ےن دفرسا ںیہن ونباای ؟  ”

رہل وپرے مسج ںیم دفڑی یھت ۔ ویعش اےس اھبنسےنل ےک ےئل آ ے  ۔ درد یک اکی

 ۔ ڑبےھ ۔ فـ ےیکت رپ رس ر ےتھ وہےئ رکایہ یھت ۔ آوھکنں ںیم یمن یکمچ یھت

 

فـ وہٹن ےچنیھب “ آپ بس وک ریمے ۔۔۔۔۔ رمےن اک اانت نیقی وہایگ اھت ایک ؟  ”

آپ وک ” وک داھکی ۔  ہہک ریہ یھت ۔ رظنںی ذرا یس رتیھچ رک ےک اسےنم ڑھکے ایعد

 “ ؟ وز  ایخؽ ںیہن آای

 

ـ ےچب ۔۔۔  ” رفاقؿ اےس اھجمسےن ےک ےئل آ ے آےئ“ رعف  ۔ 

 

اسھت یہ دف “ اچوچ ھچک رکںی ۔ ںیہک ےس وز  ہمشچ الںیئ فرہن ںیم رف دفں یگ ۔  ”

 ۔ آرگ  ںوؽ رپ ڑلکھ ےئگ



Novelnagri 2344 

 

رفاقؿ اؿ دفونں  “ااھچ ااھچ رکےت ںیہ ھچک ۔ اابؿ ااسہم ابرہ آف ذرا ابت ونس ۔  ”

ےک اسھت ابرہ ےلچ ےئگ ۔ ھچک یہ دری دعب ویعش وز  ۔ رعفـ ےن رظنفں اک رخ اس یک 

 ۔ رطػ ایک ۔ کلپ کپھج رک اےس داھکی رھپ ہنم  الھ رک یگفخ ےس آںیھکن دنب رکںیل

 

ـ آںیھکن ومدنے ڑبڑبایئ یھت ۔ طلغ “ ھجمس رےہ وہےگن رم یئگ اجؿ یٹھچ ۔  ” ف

؟  اجےن ویکں اس یک اعدت یھتہگج رپ طلغ ابت رکاج  ۔۔ 

ـ یئک لپ اےس داتھکی راہ رھپ ےنیس ںیم دیق اسسن اخرج رکات ابرہ یک رطػ لکن ایگ ۔  ف

 !! ۔۔ ےھچیپ اخومیش اھچیئگ ۔ فـ رھپ ےس وس یکچ یھت

 

_________________________:- 
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رعفہ وک  ”ا؟ فہی اںیہن آفازںی دیتی نچک ںیم آیئ ۔ “ ایم ایم ۔۔۔ ایم ۔۔ !!  ”

راہمح ےن زری بل رکشادا ایک اھت“ وہش آایگ ےہ ، اباب اک وفؿ آای اھت ۔   ۔ 

 

 “ ؟ تعیبط یسیک ےہ اس یک ”

 

کیھٹ ےہ ، اےتھٹ یہ ےمشچ اک وپھچ ریہ یھت ۔ ںیم افرپ یئگ وہں اس ےک رمکے  ”

لب  فہ امےھت رپ“ ںیم رتحمہم ےن دفونں ےمشچ وتڑے وہےئ ںیہ ، اب ایک رکںی ؟ 

 ۔ ڈاےل اؿ ےس وپھچ ریہ یھت

 

ااسہم ےس وہک ونباالےئ دلجی ےس ، یلھچپ ابر رظن کیچ رکفایئ یھت اس یک دوھکی  ”

رمکے ںیم یہ وہںو اکرڈ اس اک ۔ ںیم ذرا ایم وک اتبدفں رھپ ااتپسؽ ےتلچ ںیہ ۔ ڈراویئر 
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وز   فہ دلجی دلجی ربنت ںیتٹیمس ابرہ یلکن ۔ ا؟ فہی“ ےس وہک ںوڑی اکنؽ ےل ۔ 

 ۔ رہگی اسسن ےل رک اؿ ےک ےھچیپ نچک ےس لکن یئگ

 

_________________________:- 

 

الفجن ںیم دالخ وہےت ایعد وک د ھک رک فہ وفرا اھٹ ڑھکی “ آیب ، آیپ یسیک ںیہ ؟  ”

 ۔ وہیئ

 

فہ اس ےک رس رپ وبہس دےتی وہےئ وپھچ راہ اھت“ کیھٹ ںیہ ، لمحم یسیک ےہ ؟  ”  ۔ 

 

ں ےھتکیھٹ ، آپ اہک ”  “ ؟ 
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فہ وجاب دے رک وصےف رپ اھٹیب ۔ دفرسے وصےف رپ ےھٹیب احرث “ ااتپسؽ ۔  ”

 ۔ ےن رظنںی رتیھچ رکےک اےس داھکی

 

آںیھکن ڑیکس رک اےس دےتھکی وہےئ وپاھچ ایگ“ رہچہ ویکں ارتا وہا ےہ ربوخردار ؟  ”  

 ۔

 

احرث “ ں ۔ آپ یک یھجلس وہیئ افر دھجمسار وہب یک دھجمساری د ھک رک آراہ وہ ”

 ۔ رکسمادےئ

 

اوہنں ےن رخفہی اکرل اھجڑے“ اماش ءاہلل ابلکل ھجم رپ یئگ ےہ دھجمسار ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

فہ زنطہی رکسماای“ یج آپ رپ ۔۔ !!  ”  ۔ 
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ںیم اجراہ وہں اینپ یٹیب ےس ےنلم ، لمحم وز  لچ ریہ ےہ ریمے اسھت ۔ مت اب  ”

زیم رپ رھک رک اھٹ ڑھکے وہےئفہ اابخر “ ےھجم آسف ںیم ےتلچ رھپےت رظن آف ۔   ۔ 

 

فہ دنكےھ ااکچ رک “ یف ااحلؽ ںیم سب آراؾ رکفں ںو ، آپ اک اکؾ آپ اجںین ۔۔ !  ”

 ۔ اٹںیگن الیھپ رک وصےف رپ ٹیل ایگ

 

فہ اےس وھگر رک رہ ےئگ“ ؟ القئ اج رک رمکے ںیم وسف رھپ ۔۔ !  ”  ۔ 

 

 رک ےنہک رپ اؿ دفونں یک اس ےک آںیھکن امھگ“ اہیں وسےن رپ رکاہی اگل ےہ ایک ؟  ”

 ۔ وگتفگ یتنس لمحم ےن اےنپ رس رپ اہھت امرا اھت
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دفونں کیب فتق “ آپ دفونں یھبک وز  ںیہک وز  رشفع وہاجےت ںیہ ۔  ”

آیب ؟ ہتش ایک ےہ آپ ےن” رکسمادےئ ۔   “ ؟ 

 

 “ ۔ ںیہن ، اھٹ رک رکولں ںو مت اجف آراؾ ےس ”

 

 “ ؟ اکپ ”

 

دیفہ رکسما“ اہں اکپ ۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔ آیدنی اصبح ذرا اجےت اجےت اہدی وک اہیں جیھب دےئجی ںو ، دعس وک وز  ”

 

احرث ےن وکشمک اگنوہں ےس اےس داھکی“ مت وت وس رےہ ےھت ؟ ں ؟  ”  ۔ 
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اس ےک ابیق اافلظ وبلں “ ںیم ےن بک اہک ںیم ںیہن وسفں ںو ؟ آپ اےنپ ۔۔۔  ”

رھک یکچ یھترپ یہ دؾ وتڑ ےئگ ۔ لمحم اس ےک ہنم رپ اہھت   ۔ 

 

احرث رس وک شبنج دےتی ابرہ یک رطػ ڑبھ “ آپ اجںیئ اباب ںیم آریہ وہں ۔  ”

 ۔ ےئگ ۔ لمحم ےن وھگر رک اےس داھکی

 

 “ ۔ مک ڑلا رکںی اباب ےس ”

 

اس ےن الرپفایہ ےس دنكےھ ااکچدےئ“ ںیم وت سب ابت رکراہ اھت ۔  ”  ۔ 
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”  یتی دیسیھ ڑھکی وہںیئ ۔ فہ رہگی اسسن “ آپ افر آپ یک ابںیت آیب ۔  ”

 “ ۔ اجریہ وہں اہلل احظف

 

فہ اکلہ اس رکسماےت وہےئ اےس اجات د ھک راہ اھت ۔ دنچ اثےین دعب “ اہلل احظف ۔  ”

رظنںی اس ےس اٹہ رک تھچ رپ اکٹںیئ ۔ یسک اک افخ افخ اس رہچہ آوھکنں ےک اسےنم 

یک ڈراامیئ زدنیگ ںیم اکی  رہلاای اھت ۔ وبلں رپ یتلچم رکسماٹہ رہگی وہیئ یھت ۔ اس

 !! ۔۔ افر ڈراامکٹ نیس وہایگ اھت ، ھچک وہےن فاےل ےھت ھچک فہ وخد رکےن اجراہ اھت

 

_________________________:- 

 

اس ےن ےبیسب ےس آرگ  اہبیت راہمح “ ایم ایم کیھٹ وہں ںیم سب رکںی ایر ۔  ”

 ۔ وک داھکی
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آیئ ںیہ ، لچ رھپ مت ںیہن ںیتکس اہکں احتل دوھکی اینپ ۔ رہچے رپ ینتک وچںیٹ  ”

راہمح یک ابت رپ فـ اںیہن د ھک رک رہ یئگ ۔ اب ارگ فـ یتہک ہک فـ “ ےس کیھٹ وہ ؟ 

 !! ۔۔ ذعمفر وت ںیہن وہیئ ؟ ں وت  ںیہ ایس فتق ٹپ اجیت اؿ ےس

 

اس ےن ابت دبینل اچیہ“ وھبک یگل ےہ ےھجم ۔  ”  ۔ 

 

فـ وفرا ایھٹ “ وہں ایک الھک؟  ےہ ںیہمت ۔  اہں روک ںیم اہمترے اباب ےس وپیتھچ ”

 ۔ ںیھت ۔ فـ سب رکسمادی ۔ رظنںی رتیھچ رک ےک ا؟ فہی وک داھکی

 

وکیئ دفہٹپ ای اجحب دے دف ۔ اشؽ ڑبی ےہ رس وک رحتک دےتی وہےئ درد وہات  ”

ا؟ فہی ےن رک رک اےس داھکی“ ےہ ۔   ۔ 
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“ یھبت ںیہن ڑیھچا اےس ۔ امم ۔۔۔ ایعد ےن افڑاھیئ یھت ںیہمت ، ںیم ےن سب  ”

دفں اجحب” رعفـ ےن آںیھکن ذرا یس ڑیکس رک اےس داھکی ۔   “ ؟ 

 

ا؟ فہی سنہ دی یھت ۔ ریغوسحمس رطےقی ےس اشؽ رپ اینپ “ ںیہن سب رےنہ دف ۔  ”

 ۔ رگتف تخس رکےت وہےئ فـ فیفخ اس رکسمادی

 

فـ رشارات وپھچ ریہ  “افر ۔۔۔  وکؿ وکؿ رفای اھت ؟ ںیہمت فایعق اگل ںیم کپٹ یئگ ؟  ”

 ۔ یھت

 

“ ںیہن ، مہ بس ابرہ ےھٹیب ڈلف لیھک رےہ ےھت ۔ رفےن یک وکیئ ابت یھت الھب ؟  ”

 ۔ اس ےن آںیھکن امھگںیئ



Novelnagri 2354 

 

 “ ؟ رشؾ ہن آیئ ڈلف  ےتلیھ وہےئ ”

 

ا؟ فہی ےن داتن اکنےل“ اینت یس وز  ںیہن ۔  ”  ۔ 

 

اچکچک رک اہکاس ےن داتن “ ربایین اک آرڈر وز  دے دانی اھت ۔  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی ےن “ ںیمہ اگل اھت مت چب اجؤ یگ سب یھبت ںیہن دای ۔ اضعئ وہاجیت ربایین ۔  ”

 ۔ دنكےھ ااکچدےئ

 

 “ !! ۔۔۔ وھتڑا اس فتق اکنؽ رک رماجؤ مت ”
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فـ رکیس چنیھک رک اس ےک ربارب “ وسےتچ ںیہ ۔ مت یف ااحلؽ اےنپ ابرے ںیم وسوچ ۔  ”

ےن یگفخ ےس ہنم  الھای اھت ۔ ا؟ فہی اےس د ھک رک سنہ دی  ںیم ھٹیب ریہ یھت ۔ رعفـ

 ۔ یھت

ڈفیتب اشؾ دریھے دریھے رہگی رات ںیم دبؽ ریہ یھت ۔ وممس لسلسم 

 ۔ ابروشں یک فہج ےس ڈنھٹا وہایگ اھت ۔ وہا ںیم اب وز  ابرش یک یمن یھت

 

_________________________:- 

 

مخ دریھے دریھے رھب رےہ ےھت ۔ فـ اب اےس ااتپسؽ ںیم ہتفہ وہےن فاال اھت ، ز

اھٹ رک ھٹیب یتكس یھت رگم ےنلچ رھپےن ےک اقلب اب وز  ںیہن یھت ۔ رس ںیم ارثک درد 

ں ایتھٹ ںیھت ۔ لسلسم اکی ہتفہ اکی یہ رمکے ںیم دنب وہےن یک فہج ےس 
 
 سن
ن

 

ی

یک 
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تعیبط بیجع یس وہریہ یھت ۔ کیب فتق دف ےس نیت ولگ اس ےک اپس رضفر 

یھبت وھتڑا اس لہب اجیت یھت وہےت ےھت  ۔ 

احرث رقتةی رفز اس ےس ےنلم آےت ےھت ، لمحم وز  اؿ ےک اسھت وہیت یھت ۔ 

اہدی وز  آات اھت یتح ہک اہقین وز  آںیئ یھت ۔ اؿ بس ںیم فیہ اھت وج اس دؿ ےک 

دعب ےس رظن ںیہن آای اھت ۔ اس اک دؽ ایک اھت فـ اکؽ رک ےک اےس اید دالدے ہک فـ 

 !! ۔۔ زدنہ یھت

ا  اس 

 

 ٹ
ڑھکفس ارگ اےنپ یتمیق فتق ںیم ےس وھتڑا اس فتق اکنؽ رک فاہں آاجات وت ي قن

یک اجب ںیہن اجین یھت ہن یہ احرث یک ینپمک ڈفب اجیت رگم فـ اےس ہی ابت ےسیک 

 ؟ اتبیت
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دفرسی رطػ فـ ڑھکفس ویوینریٹس ےس آرک اکی یبمل دنین ےنیل ےک دعب اب اھگنسر 

ایتر وہراہ اھت ۔ الخػ ومعمؽ آج فـ ضیمق ولشار ںیم وبلمس اھت ، زیم ےک اسےنم ڑھکا 

 ! ۔۔ اکےل رگن یک ضیمق ولشار ںیم

ابولں وک لیج ےس ٹیس رک ےک ، ؟ ک رپ ہمشچ اھٹبای ۔ وھتڑا اس رپویفؾ ڑھچاک ، الکیئ رپ 

ڑھگی ابدنیھ رھپ اخیک رگن یک اشؽ ااھٹ رک دنكوھں رپ ڈایل ۔کھج رک زیم ےس اانپ 

، فاٹل افر ںوڑی یک اچیب ااھٹیئ رھپ ابرہ یک رطػ ڑباھ ۔ ڑیسایھں ارت رک فـ  ومابلئ

 ۔ الفجن ںیم آای ۔ وصےف رپ ےھٹیب  اہدی یک رظن اس رپ یکٹ ۔ رس ات ریپ اس اک اجزئہ ایل

 

وکشمک اگنوہں ےس اےس دےتھکی وہےئ اس ےن وپاھچ“ اہکں ؟  ”  ۔ 

 

داھکی اہدی ےن رھپ ےس رس ات ریپ اےس“ ااتپسؽ ۔  ”  ۔ 
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ونہز وکشمک اگنوہں ےس اےس ےتكت وہےئ اہک“ گل وز  راہ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

فـ اکی رظن اس رپ ڈاؽ رک آ ے ڑبھ ایگ“ اہلل احظف ۔  ”  ۔ 

 

ےھچیپ اہدی زری بل ڑبڑباای اھت“ ااھچ گل راہ اھت دگاھ فےسی ۔  ”  ۔ 

ٹنم یک ھچک یہ دری دعب اس یک ںوڑی ڑسک رپ دفڑ ریہ یھت ۔ ااتپسؽ رھگ ےس سیب 

اسمتف رپ اھت ۔ سیب ٹنم دعب فـ ںوڑی اپرگنك اریای ںیم ڑھکی رکےک ابرہ لکن راہ 

اھت ۔ ادنر دالخ وہ رک اس ےن مدؾ رادہاری یک رطػ ڑباھےئ ےھت ۔ فلتخم رمکفں 

 ۔ ےس زگرےت وہےئ اس یک رظن اکی رمکے ےک ابرہ ےھٹیب ااسہم افر ویعش رپ یکٹ

ھچ رک رمکے یک رطػ ڑباھ ۔ ادنر آرک اس یک فـ اؿ وک السؾ رکات احؽ اوحاؽ وپ

رظنںی ےلہپ ڈیب ےک اپس ڑھکںی راہمح رپ یکٹ رھپ اؿ ےک ربارب ںیم ڑھکںی اہقین رپ ۔ 

 ۔ فـ اؿ دفونں ےک ےھچیپ پھچ یئگ یھت
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اس یک آفاز رپ دفونں وخانیت ےن ڑم رک اےس داھکی رھپ السؾ اک “ االسلؾ مکیلع ۔  ”

 ڑھکی رںیہ رھپ ابرہ یلچ ںیئگ ۔ اس یک رظنںی اب ڈیب وجاب دای ۔ ھچک دری فـ فںیہ

رپ یھٹیب رعفہ رپ یکٹ ںیھت ۔ فـ رصمفػ ےس ادناز ںیم اےنپ ےئن ےمشچ وک اٹل ٹلپ 

رک د ھک ریہ یھت ۔ فـ آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹات اس ےک اپس آای رھپ اس ےک ربارب ںیم 

 ۔ ڈیب رپ اھٹیب

 

 “ ؟ ایک د ھک ریہ وہ ”

 

 ےک اکؾ ۔۔ !  ےتس ںیم اکؾ الچای ےہ ڈگنھ اک ہمشچ وز  ںیہن ونباای ااسہم ےک ےچب ”

اس ےن اانپ ہمشچ وگد ںیم راھک افر اہھت ڑباھ رک اس اک ہمشچ ااترا رھپ ؟ ک رپ اکٹای “ ۔ 

 ۔ ۔ بس ادکیؾ تہب وھچاٹ وھچاٹ دےنھک اگل اھت
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 یھت ۔ ایعد ےک فـ ابر ابر ںیکلپ اکپھجریہ“ آپ وت ھجم ےس وز  زایدہ ادنےھ ںیہ ۔  ”

لک وہات اھت ہكبج فـ الپکٹس ےک یتنہپ یھت ۔ اس فتق اس ےک ےمشچ 

 

 ٹ
من
ےمشچ اک رفمی 

 ۔۔ ںیم یھبت فـ دبیل دبیل یس گل ریہ یھت

 

 ! ۔ مت ےس مک وہں ”

ارگ یسک ؟ زک وصراحتؽ ںیم ڈارٹک ھجم ےس وپںیھچ ہک ایک ںیم اںیہن د ھک اتکس وہں 

رعفـ ےن رظن ااھٹ ےک اےس داھکی ۔ ےمشچ “ ںو ۔۔ ! وت ںیم یفن ںیم رس ںیہن الہفں 

 ےک انب فہ اےسی گل راہ اھت ےسیج اوز  دنین ےس ااھٹ وہ ۔ دنین ےس اےتھٹ یہ زنطہی ابںیت

 !! ۔۔
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یلہپ رمہبت وہا ےہ ؟ ں اڈیسکیٹن زایدہ رجتہب ںیہن ےہ ، اؿ اش ءاہلل ایلگ ابر   ”

ااکچےئ ۔ رظنںی اہھت ںیم اس ےن دنكےھ “ دھجمساری اک اظمرہہ رکفں یگ ۔ 

وموجد اس یک ےمشچ رپ ںیکٹ ، اس یک رطػ ےس اخومیش وک وسحمس رکےک فہ ریک ۔ 

 ۔ رہھٹ رک اےس داھکی وج تخس رظنفں ےس اےس وھگر راہ اھت

 

اس ےن رشدنمیگ ےس بل الچک ۔ اانپ ہمشچ “ یطلغ ےس ۔۔۔ ہنم ےس لکن ایگ ۔  ”

 ۔  اہھت ںیم اھتفاسپ ؟ ک رپ اکٹای ۔ اس اک ہمشچ اوز  وز 

 

دیجنسیگ ےس ےتہک وہےئ اس “ زابؿ رپ وھتڑا اس اقوب رک؟  ھکیس ول ، اکؾ آےئ ںو ۔  ”

 ۔ ےک اہھت ےس ہمشچ ایل

 

 “ ؟ زایدہ زنط ںیہن رکےن گل ےئگ آپ ”
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رعفہ ےن دصےم ےس ہنم “ ریما دؽ رکراہ ےہ ںیم رھک رک دف اگلفں ںیہمت ۔  ”

درفازہ الھک ۔ دفونں ےن رگدںین رتیھچ رکےک وھکےل اےس داھکی ۔ یھبت رمکے اک 

 ۔ اہقین وک داھکی وج یسک اکؾ ےس ادنر آیئ ںیھت

 

رعفہ ےن کلپ کپھج رک اںیہن داھکی“ ایک وہا رعفہ ؟  ”  ۔ 

 

ہی آپ اک اٹیب اؿ ےس وپںیھچ ذرا ۔ بج ےس آےئ ںیہ ڈاٹن رےہ ںیہ ، دںیھکی  ”

د یک رطػ ایکاہقین ےن رظنفں اک رخ ایع“ وھگر وز  رےہ ںیہ ۔   ۔ 

 

فہ رعفہ ےک ابںیئ رطػ ڑھکںی زیم رپ ریھک اس “ اعدی ویکں ڈاٹن رےہ وہ ؟  ”

 ۔ یک دفاویئں ںیم ھچک ڈوھڈن ریہ ںیھت
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اس ےن دنكےھ ااکچےئ رھپ اھٹ ڑھکا وہا“ اینپ یٹیب ےس وپںیھچ ۔  ”  ۔ 

 

ریمے ےئل اچٹیلک “ اؿ ےس ںیہک وسری ںیہک ےھجم فرہن ںیم رفدفں یگ ۔  ”

الںیئ فرہن رف دفں یگ ، ےھجم ریما ومابلئ دںی فرہن رف دفں یگ ، ارگ اب آپ ےن 

آج لک اس یک آرخی “ رف دفں یگ ” ےھجم زربدیتس بیس الھکای وت ںیم رف دفں یگ ۔ 

 ! ۔۔ دیکمھ یھت

 !! ۔۔ رقنعبی فہ ےنہک فایل یھت اب ارگ اسسن وز  یل وت ںیم رف دفں یگ

 

رظن اہقین رپ ڈایل رھپ دفونں اہھت ڈیب رپ رھک رک اکھجایعد ےن اکی “ اعدی ۔۔ !  ”  ۔ 

 

" I am in love with every breath you take .. !! " 
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اس ےک اکؿ ےک اپس رسوگیش یک یئگ یھت ، رعفہ ےن اسسن رفےک اےس داھکی ۔ فہ 

 ااہظر تبحم رکراہ اھت ؟ اس فتق بج فہ اانپ رس ڑھپفا رک افر اٹںیگن زتفا رک یھٹیب یھت

 !! ۔۔۔ ۔۔ تمسق فایعق یتٹیٹ اپیئ یھت اس ےن

 ۔ فہ اب اس ےک رہچے ےک دبےتل روگنں ےس وظحمظ وہات دیساھ ڑھکا وہراہ اھت

 

اسولں رپا؟  اسحب اکچای ایگ “ ںیم رہ اریے ریغے ےس اعمیف ںیہن اماتگن ا؟  ۔۔ !  ”

 ۔ اھت ۔ اہقین ےن اےس وھگرا اھت

 

رکسماےت وہےئ ہہک راہ اھتفہ اکلہ اس “ ایخؽ رانھک اانپ ۔  ”  ۔ 

 

آفاز مدرے دیمیھ یھت“ آپ اہکں اجرےہ ںیہ ؟  ”  ۔ 
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اس ےن رک رک رعفہ وک داھکی رھپ “ آسف ںیم اکی اکؾ اھت فںیہ اجراہ وہں ۔  ”

“ ھچک دونں ےس ذرا رپاشیؿ اھت وت اینپ وکزگیل ےس لم ںیہن اکس ۔ ” رشارات وگای وہا ۔ 

 اےس داھکی ، یلہپ ابر اس ےن رس ات ریپ اےس رعفہ ےن آںیھکن ریحت ےس الیھپےئ

 ۔ داھکی اھت ۔ بس ھچک دبال دبال اس اھت

 

اس ےن اکشیتی “ ا؟  د ھک ریہ ںیہ آپ ہی اانت ایتر وہرک آسف اجرےہ ںیہ ۔۔ !!  ”

 ۔ رظنفں ےس اہقین وک داھکی

 

فہ اجےت اجےت “ ۔۔۔۔ اسرہ السؾ دے ریہ یھت ںیہمت ۔  ںیم اتلچ وہں اب ”

وز  اےس اپت ایگ اھت ۔ فہ داتن یتسیپ اےس اجات د ھک ریہ یھت ۔ رہچہ ےصغ ےس رسخ 

 ۔ زپےن اگل اھت ۔ اہقین رکسماٹہ دابےئ اےس دےنھکی ںیگل
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فہ ےباایتخر سنہ دی ںیھت“ اےسی ہن دںیھکی ںیم رفدفں یگ فرہن ۔  ”  ۔ 

 

لکشمب اینپ یسنہ طبض رکےت وہےئ فہ ابرہ یک رطػ ڑبیھ ںیھت ۔ “  ۔ ںیہن دیتھکی ”

فہ اب ہنم  الھےئ اسےنم دویار وک وھگر ریہ یھت ۔ دبزیمت ، ڑھکفس ، اڑکف ۔۔۔۔ فہ 

 !! ۔۔ وت اےس دگاھ وز  ںیہن ہہک یتكس یھت

فہ ڑھکفس اب داںیئ ابںیئ ڑھکے مد آفر دروتخں ےک درایمؿ ےس زگرات 

یک رطػ ڑبھ راہ اھت ۔ وبلں رپ رکسماٹہ لچم ریہ یھت ، یلین آوھکنں  اپرگنك اریای

ںیم اونیھک کمچ یھت ۔ اکی ڈراامکٹ نیس فہ رکاکچ اھت اکی رکےن اجراہ اھت ۔ ںوڑی 

فایل “ ےتلم ںیہ وھتڑی ےس ربکی ےک دعب ” اک درفازہ وھکےتل وہےئ اس ےن 

آامسؿ وک داھکی رظنفں ےس ااتپسؽ یک امعرت وک داھکی رھپ رظن ااھٹ رک  ۔ 
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رسیئم ابدولں ںیم رھگا آامسؿ ، مہبم اس رکسماات ۔ یکلہ یکلہ وہا ےک وھجےکن ، 

دروتخں ےک زبس ےتپ ، آےت اجےت ولگ افر امستع ےس ارکاںیت ھچک ےبرطب 

 ! ۔۔ آفازںی

 ! ۔۔ وھتڑا اس لمکم وھتڑا اس ادوھرا رظنم

 ! ۔۔ بس لمکم ، بس ادوھرا

 

   اک امذخ ںیہ 
ِ

اس یک آںیھکن  انس ےہ س  ، 

 !! ۔۔ انس ےہ اس ےک رہچے ےس دُھوپ یتنب ےہ

_________________________: 
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اکی ہتفہ دعب اےس ااتپسؽ ےس یٹھچ دے دی یئگ یھت ۔ فافػ آامسؿ ےلت ایسـ 

 ۔ ومہار ڑسک رپ دفڑیت ںوڑی یک ڑھکیک ےس اھجےتکن وہےئ اس ےن رہگی اسسن یل

 

اس ےک وصعمتیم ےس ےنہک رپ “ ےنگل اگل ےہ وھتڑا اس ۔ اباب ےھجم اب وھتڑا اس ڈر  ”

اجےتن ںیہ فـ ںوڑی اینت زفر ےس ارکایئ یھت ھجم ” ویعش ےن رکسما رک اےس داھکی ۔ 

ےس افف ، ایک ااسی ںیہن وہاتکس مہ رفس اک وکیئ افر رطہقی اکنؽ ںیل ۔ ےھجم اب وز  

ںوڑی آےئ یگ افرگل راہ ےہ ںیم ںوڑی ےس ولکنں یگ افر رھپ اسےنم ےس اکی   

 ۔۔۔

 

ربارب ںیم یھٹیب راہمح ےن اےس اخومش رکفاای“ رعفـ ۔۔ !  ”  ۔ 
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“ ااسنؿ رپ وج تبیصم آین وہیت ےہ فـ یسک رطح وز  آیتكس ےہ ، انچب ؟ نکمم ےہ ۔  ”

اؿ ےک اھجمسےن رپ فـ رس الہیئگ ۔ ںوڑی اب وحیلی ےک درفازے ےک اسےنم ریک 

افر ںوڑی ادنر آیئگ ۔ بس درفازـ وھکؽ رک ارت ےئگ یھت ۔ وچدیکار ےن درفازـ وھکال 

فـ فںیہ یھٹیب ریہ ۔ ویعش ےن آ ے ڑبھ رک درفازـ وھکال ۔ ااملس افر ااسہم ےن اےس 

 ۔ اہسرا دای رھپ فـ ںوڑی ےس ارتی ۔ رعہشی وفرا اس یک رطػ ڑبیھ ںیھت

 

ںیھت ۔ اس  فـ اےس اےنپ اسھت اگلےئ ہہک ریہ“ رکش ےہ اہلل اک ںیہمت د ھک ایل ۔  ”

ایک احتل انبیل ےہ ڑلیک اینپ ۔ رہچہ انتک ” ےن داںیئ اہھت ےس اقنب وھٹڑی رپ اکٹای ۔ 

فـ اس ےک وپرے رساےپ وک اجےتچن وہےئ ہہک ریہ ںیھت“ زمکفر گل راہ ےہ ۔   ۔ 

 

اس ےن الچن وہٹن داوتنں ںیم دابای“ دادی ادنر ںیلچ ڑھکا ںیہن وہا اجراہ ۔  ”  ۔ 
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فـ اؿ دفونں اک اہسرا ےئل آ ے ڑبیھ“  اہں اہں آاجؤ ۔ ”  ۔ 

 

ااسہم ےن داتن ےسیپ“ آراؾ ےس ومیٹ اسرا فزؿ ھجم رپ ہن ڈاول ۔  ”  ۔ 

 

دادی ااسہم ہہک راہ ےہ وخد یہ لچ رک ادنر اجف ونرک ںیہن اگل اہمترا وج اھبنساتل  ”

ااسہم ےن ہنم وھکےل دصےم ےس اےس داھکی“ رھپفں ۔   ۔ 

 

احتل دیھکی ےہ مت ےن ۔ اینپ زپی ےہ ، حیحص ےس ۔ اف اس اک امكن ؟ القئ نہب یک  ”

رعہشی ےک وھگر رک ےنہک رپ فـ داتن سیپ رک رہ ایگ“ اہھت درد ہن وہ؟  اچےئہ ۔   ۔ 

 

فـ ادکیؾ الچیئ یھت ۔ رعہشی رک رک اےس دےنھکی “ آہ دادی اس ےن امر دای ےھجم ۔  ”

ف ےک ےئل یفن ںیم رس الہراہ اھتںیگل وج رس اکھجےئ رکاـ ریہ یھت ۔ ااسہم اےنپ اچب  ۔ 
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ایس ےک اسھت یہ “ دادی ںیم ےن ھچک ںیہن ایک چس ںیم ڈراےم رکریہ ےہ ہی ۔  ”

رعفـ ےک رکاےنہ یک آفازںی زیت وہیت ںیئگ ۔ رعہشی اب فںیہ ڑھکے ڑھکے 

ااسہم یک الکس ےل ریہ ںیھت ۔ ویعش افر راہمح رکسماےت وہےئ ادنر اجےکچ ےھت ۔ 

رپ اسہی نگف وہےئ ےھت رسیئم ابدؽ اؿ  ۔ 

 

_________________________:- 

 

ا؟ فہی یک آفاز رپ پیل اٹپ رپ ےکھج اہدی ےن رس ااھٹ رک اےس “ اہدی ایر ابت ونس ۔  ”

 ۔ داھکی وج اینپ اایلگنں رمفڑیت اس ےک ربارب ںیم ھٹیب ریہ یھت

 

 “ ۔ انسؤ ”
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ےک ؟ ک ڑیکس رک ےنہک رپ اہدی ےن پیل اٹپ دنب  اس“ نشنیٹ وہریہ ےہ ےھجم ۔  ”

 ۔ رک ےک اسڈیئ رپ راھک

 

 “ ؟ ویکں ”

 

“ ااسٹنمئ بیجع یس انبیئ یھت ںیم ےن ۔ زپاھ وت ھچک اھت ںیہن ، ربمن مک ےلم وت ۔۔۔  ”

 ۔ اس ےن رفین وصرت انبیئ ۔ اہدی ےن رکسما رک اےس داھکی

 

 مت ےن وت فےسی وز  یھبک ایھچ ںیہن نشنیٹ رکے فـ وج یلہپ ابر ااسٹنم ربی انبےئ ”

اس ےن رکسماےت وہےئ اشےن ااکچدےئ ۔ ا؟ فہی ےن داتن اچکچک رک اےس “ انبیئ ۔ 

 ۔ داھکی
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س تہب ایھچ وہیت ںیہ مت اجےتن وہ ، رہ ابر ریمے ربمن مت ےس زایدہ  ”

 

ن

 

مٹ

ے

ی

ریمی ااس

 “ !! ۔۔ وہےت ںیہ ۔ اب زایدـ ابںیت تم انبؤ ںیم ےلہپ یہ رپاشیؿ وہں

 

ارگ اس ابر اہمترے ربمن ” فـ کسھک رک آ ے وہا ۔ “ ولچ اکی رشط ر ےتھ ںیہ ۔  ”

ھجم ےس زایدہ وہےئ وت ریمی اس امہ یک اپٹک ینم اہمتری نکیل ارگ ریمے زایدہ 

وہےئ وہےئ وت ںیم ںیہمت اس امہ اپٹک ینم ںیہن دفں ںو ، اباب فایل ےس زگارا رک؟  ۔ 

ےس داھکیا؟ فہی ےن آںیھکن ڑیکس رک ا“   ۔ 

 

“ ہی ںیہن ےلچ ںو ابلکل ںیہن ےلچ ںو ۔ اپٹک ینم اک ذماؼ ںیہن ےہ ھچک افر وسوچ ۔  ”

 ۔ اس ےن آںیھکن امھگےت وہےئ اہک ۔ اہدی یک رکسماٹہ رہگی وہیئ
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وسچ ایل ۔ ارگ اہمترے ربمن زایدہ وہےئ وت ںیم اہمتری اشؿ ںیم دنچ اافلظ وہکں ںو  ”

ا؟ فہی ےن رک “ وہےئ وت مت ہی اکؾ رکف یگ ، اب ےلچ ںو ؟ افر ارگ ریمے ربمن زایدہ 

 ۔ رک اےس داھکی ۔ آہتسہ ےس داںیئ اربف ااھٹیئ

 

وھتڑی یس ردف دبؽ رکےت ںیہ ، ارگ ریمے ربمن زایدہ وہےئ وت اہمتری اپٹک ینم  ”

ےھجم ےلم یگ افر ارگ اہمترے ربمن زایدہ وہےئ وت ںیم اہمتری اشؿ ںیم دؽ رپ رھتپ 

اہدی دنچ ےحمل ںیکلپ اکپھج رک “ ھچک ہن ھچک ہہک یہ دفں یگ ، اب ےلچ ںو ۔۔ !! رھک رک 

 ۔ اےس داتھکی راہ رھپ رس الہدای

 

فـ پیل “ ولچ کیھٹ ےہ ، وظنمر ےہ ۔ اس وخیش ںیم ےھجم اچےئ الپؤ اوھٹ اشابش ۔  ”

 ۔ اٹپ ااھٹ رک رھپ ےس اٹںیگن الیھپ رک ھٹیب ایگ
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فـ اس یک اٹوگنں وک “  وخد انبؤ افر دف پک انب؟  ۔ ںیم فںی ںیہن انبریہ اھٹ رک ”

ر رٹ افڑھ رک ٹیل یئگ
مف
ک

 ۔ دیتلیکھ ڈیب یک دفرسی رطػ آیئ افر 

 

فـ “ وج ویبی وشرہ ےک اکؾ ےس عنم رکیت ےہ اس ےک اسھت ہتپ ےہ ایک وہات ےہ ؟  ”

ؿ پیل اٹپ رپ اایلگنں الچےت وہےئ ہہک راہ اھت ۔ اس یک یک ابت رپ ا؟ فہی ےن رگد

 ۔ رتیھچ رک ےک اےس داھکی

 

فـ رکفٹ دبؽ رک ٹیل یئگ ۔ “ اہں ہتپ ےہ ، فـ وپری زدنیگ وکسؿ ےس ریتہ ےہ ۔  ”

 ۔ اہدی ےن رہگی اسسن یل

 

 “ ۔ اینپ تمسق رپ رفےن اک دؽ رکات ےہ ریما ںیہمت د ھک رک ”

 



Novelnagri 2376 

رف ول وخب رف ول ، دؽ ںیم ابت ہن رہ اجےئ اہمترے ۔ رگم اہیں تم رف؟  ریمی  ”

ر رٹ ںیم دے یئگ یھت “ دنین رخاب وہیگ افر الٹئ دنب رکدف اب ۔ 
مف
ک

فـ اب اانپ ہنم 

۔ اہدی ےن پیل اٹپ دنب رک ےک اسڈیئ لبیٹ رپ راھک رھپ ڈیب ےس اھٹ ڑھکا وہا ۔ اکی 

 ۔ رظن اس رپ ڈایل رھپ الٹئ دنب رکےک ابرہ یک رطػ ڑبھ ایگ

ےئ انب رک آےئ ںو وت فـ اجگ اےس دف پک اچےئ انبین یھت ، اےس نیقی اھت بج فـ اچ

 ۔ ریہ وہیگ

 

_________________________:- 

 

ےھجم اہمترے اڈیسکیٹن اک ہتپ الچ ، تہب اوسفس وہا ہی اجؿ رک ہک ںیہمت اکٹ رفؼ  ”

آري  ؿ یک ابت رپ اس ےن “ ںیہن زپا ۔ بلطم ایک وہاجات ارگ مت رم رما اجںیت وت ؟ 

 ۔ اکؿ ےس ےگل ومابلئ وک وھگرا اھت
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مت ویکں ںیہن رماجےت ؟ بس ےس اجؿ وھچٹ اجےئ یگ ۔ اوز  اتبؤں ؟ ں دادی  ”

اس ےن داتن ےسیپ ۔ دفرسی رطػ ےس “ وک ہی ابت ااٹل اکٹلدںی یگ ںیہمت ۔ 

 ۔ ڑیسویھں رپ ھٹیب رک اچدن وک داتھکی آري  ؿ رکسماای اھت

 

وساچ ۔ ہی کین  ایر ایم اوب ےک تہب ارامؿ ںیہ ےھجم ےل رک ، یف ااحلؽ رمےن اک ںیہن ”

 “ ۔ اکؾ مت رکںیتیل ااھچ الھب ومعق الم اھت رصػ اٹگن زتفارک یھٹیب وہ

 

اچوچ اچیچ ےک اسرے ارامونں رپ مت وفج ںیم اج رک اپین ریھپ ےکچ وہ افر ریہ ابت  ”

رصػ اٹگن وٹےنٹ یک وت رصػ اٹگن ںیہن وٹیٹ بج بج ںیم ڑھکے وہےن یک 

اہسرے ےک ڑھکی ںیہن وہاپیت وت ریما دؽ  وکشش رکیت وہں نکیل ںیم انب یسک ےک

اس ےن اکیف نیگمغ رقتری یک یھت ، آري  ؿ وک اانپ دؽ “ وز  وٹاتٹ ےہ ادمح ۔۔۔ !! 
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ے آرگ فں ںیم ڈفاتب وسحمس وہا اھت سج اک ااسحس رعفـ وک دلج وہایگ 

 

کلن

 

ي
آوھکنں ےس 

زایدہ وت ںیہن وہایگ” اھت یھبت فـ وپھچ ریہ یھت ۔   “ ؟ 

 

ـ ۔ ! ںیم ڈفب راہ وہں ۔  تہب زایدہ ” اس ےن رکسماٹہ دابیئ“ وہایگ ےہ رعف  ۔ 

 

 “ ؟ ربایین اک آرڈر دے دفں رھپ ”

 

 ؟ اسلح رپ ڑھکے وہ ںیہمت ایک ربخ ”

 “ ۔ ںیم ڈفب راہ وہں اوز  ڈفاب وت ںیہن وہں

 

اس ےن امجیئ یل“ دادا ےک زامےن اک رعش ےہ ہی ، ھچک این ؟  ”  ۔ 
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اچدن ےک “ ےک ےئل ، ںیم رپاین زیچںی دنسپ رکات وہں ۔ اہدی ےس راہطب رکف اس  ”

 ۔ ربارب ںیم ڑھکا اکی اترا اکلہ اس امٹمٹای اھت

 

 ی  ”

 

اہں فـ اید ےہ ، افےھک ڈنیپے ایملں ین راوہاں قشع دایں افر فـ ایر ڈاهڈ

 “ ۔ قشع آشت الیئ ےہ

 

 “ ! ۔۔ بس اید ےہ ”

 

ںیئ  ے ہی افر ربخدار وج مت ےن اینپ فـ اس ابر ا؟ فہی ےک فےمیل رپ وقایل ؟ ٹئ ںیم ںو ”

رعفـ ےک فارؿ رکےن رپ اےس ھچک اید آای اھت“ رحتک درہایئ وت ۔۔ !!   ۔ 
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وصےف رپ ڑھکے وہ رک داایں اہھت اکؿ رپ رھک رک ابایں وہا ںیم رہلا رک افےھک 

ڈنیپے زپیت رعفـ افر ےھچیپ ےس چنیھک رک اےس ہیکت امرات آري  ؿ ، رھپ اس اک وصےف 

ڑھکا رک رگ؟  افر اس یک کین داعںیئےس ڑل  ۔ 

 

اس ابر ھچک این رکفں ںو ، اٹگن زتفا یکچ وہ رس ںیم اھپڑ دفں ںو رھپ مہ بس وقایل  ”

؟ ٹئ ےک اجبےئ اہمترے اچوسیلںی یک رات انمںیئ  ے ربایین یک دگی ےس گیل 

فـ لھک رک رکسماای“ سیپ ڈوھڈنےت وہےئ ۔   ۔ 

 

ت افر وھتڑی یس ایح ابیٹل ںیم ڈاؽ رک الھچگن وھتڑی یس رشؾ ، وھتڑی یس ریغ ”

 “ ! ۔۔ اگلدف مت اس ںیم ۔ دنب رکریہ وہں ںیم وفؿ

 

 “ ۔ ےلہپ مت آزام رک دوھکی اےس ”
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اکی اکی ظفل ابچ ابچ رک ےنہک ےک دعب اس ےن وفؿ دنب “ اھبڑ ۔۔۔ ںیم ۔۔۔ اجؤ ۔  ”

اےت وہےئ اچدن رکدای ۔ ومابلئ اےنپ ربارب ںیم ڑیسیھ رپ رھک رک آري  ؿ ےن رکسم

ی یس ڈنھٹک داتی ، رفنش اس اچدن

 م
هی

 !! ۔۔ وک داھکی ۔ دیمیھ د

 

اسحؿ اس ےک اسےنم آڑھکا وہا“ اچدن ادرھ ےہ آرایےن ۔  ”  ۔ 

 

اس ےک زنطہی ےنہک رپ اسحؿ “ ذرا اسےنم ےس وٹہ ریمی انیبیئ یلچ اجےئ یگ فرہن ۔  ”

ایگ لجخ وہ رک اکؿ یک ول اجھکات اس ےک ربارب ںیم ھٹیب  ۔ 
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اےھچ وہ مت ۔۔۔ وھتڑے ےس زابؿ ےک زیت وہ ۔۔۔ وھتڑے ےس اطیشؿ وہ  ”

۔۔۔ وھتڑے ےس ہنم ٹھپ افر دبزیمت وہ ۔۔۔ بس ھچک وہ مت سب ااسنؿ ںیہن وہ ۔ 

آرخ ںیم اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے ےھت“   ۔ 

 

 “ ! ۔۔۔ تبحص اک ارث ےہ رگج ”

 

آري  ؿ اکلہ اس سنہ دای اھتاسحؿ ےن رس اکٹھج ۔ “ اسال اڈیٹی ۔۔ !!  ”  ۔ 

اچدن ےک ربارب ںیم یلیھپ ایسیہ رہ زگرےت ےحمل ےک اسھت رہگی وہریہ یھت ۔ 

 ۔ اترے فےفق فےفق ےس امٹمٹ رےہ ےھت

 

_________________________:- 
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ر  رشفع وہےکچ ےھت ، فـ حبص ویوینریٹس اجات افر ویوینریٹس 

 

سٹ
 م
سی

ویوینریٹس ںیم ےئن 

 فاہں ےنھٹیب ےک دعب اہقین ےک اپس افر رات وک رھگ ۔ زدنیگ ےک دعب آسف ۔ دف ےٹنھگ

اکیف رصمفػ وہیئگ یھت ۔ ارگ ابت آیدنی اصبح یک ہن وہیت وت فـ یلہپ رفتص ںیم 

 !! ۔۔ آسف اج؟  رتک رکداتی رگم ابت آیدنی اصبح یک یھت

 ؟؟ اوہنں ےن اس ےک ااکفٹن رپ ڈاہک ڈاال یہ ویکں

ےتفہ یک ایٹھچں ےل یل ںیھت ، اےس لمکم کیھٹ وہےن رعفـ ےن ویوینریٹس ےس اکی 

ںیم فتق انگل اھت ۔ رصمفتیف یک فہج ےس فـ اس ےک ااتپسؽ ےس رھگ اجےن ےک دعب 

 ۔ اس ےس لم وز  ںیہن اپای اھت یھبت آج اشؾ فـ وحیلی اجراہ اھت

ںوڑی ڑھکی رک ےک فـ ںوڑی ےس ارتا رھپ وحیلی ےک ادنرفین ےصح یک رطػ ڑباھ ۔ 

ںیم دالخ وہےت یہ اس یک رظن اسےنم وصےف رپ ںیھٹیب رعہشی رپ یکٹالفجن   ۔ 
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رعہشی ےن وخوگشار ریحت ےس اےس داھکی رھپ السؾ اک “ االسلؾ مکیلع دادی ۔  ”

 ۔ وجاب دای

 

فـ اس یک رمک رپ اہھت ریھپےت وہےئ “ ےسیک وہ ؟ اےنت دونں دعب رظن آےئ وہ ۔  ”

 ۔ ہہک ریہ ںیھت

 

اعدت ےک اطمقب  الہ وساؽ رظنادناز رکےک فـ “  یھبت ۔ وھتڑا رصمفػ اھت سب ”

وصےف رپ اھٹیب ۔ نچک ےس راہمح وز  لکن آیئ ںیھت ۔ ھچک دری دعب فـ اؿ ےک درایمؿ 

 ۔ اھٹیب وگتفگ ںیم رصمفػ اھت

 

راہمح ےک ےنہک رپ اس ےن امےھت رپ لب ڈےل رہچہ امھگ رک “ ہی ول رعفـ وز  آیئگ ۔  ”

 ۔ اےس داھکی اھت
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رگن ےک ڑپکفں ںیم وبلمس دفہٹپ اشےن رپ اکٹےئ فـ رگنلی وک اھتےم  لھبن  انعیب

 لھبن رک ڑیسایھں ارت ریہ یھت ۔ اس ےن فاسپ راہمح وک داھکی ۔ اس یک اگنوہں 

 ۔ ںیم ارھبےت وساؽ وک د ھک رک فـ رکسمادںی

 

فـ رکسمادای اھت“ وھتڑا تہب لچ  یتی ےہ اب ، رتہب وہریہ ےہ آہتسہ آہتسہ ۔  ”  ۔ 

 

فـ اکلہ اس رکسماےت وہےئ السؾ رک ےک رعہشی ےک ربارب ںیم یھٹیب “ االسلؾ مکیلع ۔  ”

 ۔ ۔ اگنںیہ اس رپ اکٹںیئ

 

 “ ؟ فمکیلع االسلؾ ، یسیک وہ ”
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اہھت ڑباھ رک زیم رپ رےھک ولازامت ےس اکی ٹکسب ااھٹای ۔ فـ رکسماےت “ کیھٹ ۔  ”

 ۔ وہےئ اچےئ اک پک وبلں ےس اگلایگ

 

راہمح “ وھٹیب ںیم نچک ںیم اجریہ وہں ۔ ایعد اٹیب رات اک اھک؟  اھک رک اج؟  ۔  مت ولگ ”

 ۔ ےن وصےف ےس اےتھٹ وہےئ اےس اتدیک یک

 

رعفـ ےن وساہیل رظنفں ےس اںیہن داھکی“ ایک انبریہ ںیہ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے ےھت“ اہمترے ےئل ینخی ۔  ”  ۔ 

 

اےس ااکبیئ “ فر انبںیئ ںیم کھت یئگ وہں اس ےس ۔ دادی ایر ایم ےس ںیہک ھچک ا ”

 ۔ آیئ یھت
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ڈراےم دنب رکف ، تحص ےسیک کیھٹ وہیگ رھپ ؟ ںیم اجریہ وہں رمکے ںیم مت وھٹیب  ”

رعہشی وز  اھٹ ڑھکی وہںیئ“ ےچب ےک اسھت ۔   ۔ 

 

رظنفں ےس اےس وھگرا اھت ۔  رعہشی ےن تخس“ ےچب وک ولھکےن وز  ۔ اادفں ؟  ”

 ۔ ایعد ےن رس اکھج رک رکسماٹہ وک رفےنک یک وکشش یک یھت

 

اےس وھگری ےس ونازںیت فـ آ ے ڑبھ ںیئگ ۔ فـ ایعد یک “ دسه  اجؤ مت ۔  ”

 ۔ رطػ وتمہج وہیئ

 

 “ ؟ اچٹیلک الےئ ںیہ ریمے ےئل ”
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 کپھج رک اس ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ۔ رعفـ ےن کلپ“ انہک اھت ؟ ں ۔۔۔  ”

 ۔ اےس داھکی

 

آپ وک ہتپ وہ؟  اچےئہ اھت ۔۔۔ مدر یہ ںیہن ےہ ریمی ۔۔۔ رم اجیت ؟ ں رھپ ےھٹیب  ”

ےباایتخری ںیم ہنم ےس ےلکن اافلظ بج امستع ےس ارکاےئ وت اس “ رےتہ ۔۔ !! 

 ۔ ےن زابؿ داوتنں ںیم دابیئ یھت

 

تخس رظنفں  ذعمرت وخاہ رظنفں ےس اےس داھکی وج“ وسری یطلغ ےس ۔۔۔  ”

ایعد ےن ےنت وہےئ اترثات ےک اسھت “ وسری ۔۔۔ ” ےس اےس وھگر راہ اھت ۔ 

وصےف یک تشپ ےس کیٹ اگلیئ رھپ اےس رظنادناز رکےن ےک ےئل ومابلئ ااھٹایل ۔ 

 ۔ فـ وھتڑی دری رظتنم اگنوہں ےس اےس دیتھکی ریہ رگم فاہں ؟ رایگض تخس یھت
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اکھجےئ اھٹیب راہ ۔ فـ دنچ ےحمل اےس دیتھکی فـ ونہز ومابلئ رپ رس “ اعدی ۔۔۔۔  ”

ریہ رھپ اھٹ ڑھکی وہیئ ۔ وصےف اک اہسرا ےل رک اردرگد اگنںیہ دفڑاںیئ ۔ فـ اب 

ومابلئ ےس رس ااھٹ رک اےس دےنھکی اگل ۔ فـ اہسرے ےک ےئل یسک زیچ یک التش ںیم 

ا  دف مدؾ 

 

 ٹ
 ح
ی

 

ن

 

ی

دعب یہ فـ یھت ۔ فـ اےنھٹ اگل اھت بج اس ےن وییہن مدؾ ڑباھدےئ ۔ 

 ۔ ڑلڑھکا رک ےچین رگی یھت ۔ فـ زیتی ےس اس یک رطػ ڑباھ

 

اس ےک اسےنم ےتھٹیب وہےئ فـ وپھچ راہ اھت“ یگل وت ںیہن ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ ںیہن ، کیھٹ وہں ”

 

رعفـ ےن اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی“ اہکں اج؟  ےہ ؟  ”  ۔ 
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فـ دنچ لپ اےس داتھکی راہ رھپ اہسرا “ ۔۔  ابےچیغ ںیم ۔۔ آپ وت ؟ راض وہےئگ ےھت ”

 ۔ دے رک اےس ڑھکا ایک

فـ اس ےک اسھت رپ وھتڑا ربھگایئ رھپ وخد وک اھبنسیتل اس ےک رمہاہ ےنلچ یگل ۔ دفونں 

 ۔ ےک مدؾ اب ابےچیغ یک رطػ ڑبھ رےہ ےھت

 

_________________________:- 

 

زبس رگن یک یپ پیك وک د ھک ریہ فـ ڈیب رپ یھٹیب مگ مس رظنفں ےس اہھت ںیم وموجد 

یھت ۔ آںیھکن الؽ وہریہ ںیھت ، رہچے ےک رگد ابولں یک ںیٹل وھجؽ ریہ ںیھت ۔ 

لک یہ اےس یٹھچ یلم یھت افر آج فـ رھگ آیئ یھت ۔ آري  ؿ ےس ےلم اےس انتک رعہص 

 ؟ وہےن فاال اھت ؟ اشدی ہنیہم

ہن وہیت وت فـ زگرے فتق اک ادنازـ رضفر اگلیت ارگ درفازے رپ دکتس  ۔۔۔ 
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“ وبا ںیم ےن اہک ؟ ں ےھجم ںیہن اھک؟  ھچک ، آپ ےھجم وھتڑی دری االیک رےنہ دںی یگ ؟  ”

اس ےن رظن ااھٹ رک اسےنم داھکی وت اافلظ وبلں رپ یہ دؾ وتڑ ےئگ ۔ آوھکنں ںیم 

 

 

 

 

 

 ۔ ریحت ارھبی رھپ ےبي

 

ےس لیھپ رک  بل دریھے ےس ڑھپڑھپاےئ ۔ زبس آںیھکن اینپ ہگج“ آري  ؿ ۔۔  ”

 ۔ وھتڑی یس ڑبی وہںیئگ

 

فـ اشےن ااکچات “ دف دؿ یک یٹھچ اس ںیم وز  االیک رانہ ےہ ، زمے ںیہ یئھب ۔  ”

 ۔ اس ےک رفربف آؿ ڑھکا وہا

 

فـ دنکےتک دؽ وک اھبنسےتل وہےئ  اسھت وپھچ ریہ یھت“ ویکں آےئ وہ ؟  ”  ۔ 
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لپم ڈیلی ۔۔۔ اےس سب وج اانپ بس اہر رک آاجےئ اس ےس فہج ںیہن وپےتھچ ڈ ”

فـ اس یک “ انپہ دے دےتی ںیہ ۔۔۔۔ اےس اینپ افحتظ ںیم ےل ےتیل ںیہ ۔۔۔۔ 

آوھکنں ںیم آںیھکن ڈاےل ہہک راہ اھت ۔ لعشم ےن اسسن رفےک اےس داھکی ۔ ادھ 

 ۔ ےلھک بل دنب رکےئل

 “ ۔۔۔ ںیم اہر ایگ ۔۔۔ مت تیج ںیئگ ”

 

اس ےن وخد وک ےتہک انس اھت ۔ آوھکنں ںیم “ ۔۔۔۔  مہ تیج ےئگ ۔۔۔ مہ اہر ےئگ ”

ریحت یک ہگج آرگ فں ےن ےل یل ںیھت ۔ ہنم ےس یکسس ےنلکن رپ ، طبض اک دنبنھ 

وٹےنٹ رپ فـ اس ےک دنكےھ رپ رس اکٹےئ رف دی یھت ۔۔۔ فـ اخومیش ےس اس ےک 

 ۔ آرگ فں ےس اینپ رشٹ وک اتگیھب وسحمس رکراہ اھت
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فـ رشارات رکسماٹہ “ ر ایم ذرا رشفی وہب ال؟  اچیتہ ںیہ ۔ ونس ۔۔ ریمی دادی اف ”

دابےت وہےئ ہہک راہ اھت ۔ لعشم ےک امےھت رپ لب زپے ۔ اس ےن اکی مدؾ ےھچیپ 

 ۔ ٹہ رک اےس داھکی

 

آںیھکن ڑیکسے اےس دےتھکی وہےئ وپاھچ ایگ“ ںیم دباعمش وہں ؟  ”  ۔ 

 

ےھ رپ رس اکٹےئ رفیت وہ ۔ وکؿ اجےن ۔۔۔۔ یھبک ےنیس ےس گل اجیت وہ یھبک دنك ”

لعشم ےن الؽ وہےت رہچے ےس اےس وھگرا اھت“ ریمی دادی ریما الگ دابدںی یگ ۔   

 ۔

 

تخس رظنفں ےس اےس وھگرا“ اوہنں ےن ہن وز  دابای وت ںیم دابدفں یگ ۔  ”  ۔ 
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 “ ؟ رکلن اصبح ےک داامد ےک اسھت ااسی ولسک ”

 

لعشم ےن ریحت ےس ہنم وھکےل اےس “ مت ےن ۔۔۔ مت ےن اباب وک وز  اتبدای ۔  ”

 ۔ داھکی

 

اس ےن رخفہی اکرل اھجڑے“ اہبدر وہں ؟ ں ؟  ”  ۔ 

 

اےس اکی یئن رپاشیین ےن “ وپھچ وت ےتیل ھجم ےس ،  اباب ایک وسچ رےہ وہےگن اب ۔  ”

 ۔ آؿ رگا

 

آري  ؿ ےن “ فـ وت اشدی یک اترخی ےک ابرے ںیم وسچ رےہ ںیہ ابرہ ھٹیب رک ۔  ”

دےئدنكےھ ااکچ  ۔ 
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اتشگن اہشدت داوتنں ںیم دےئ اس ےس وپاھچ ایگ“ افر اہمتری دادی ؟  ”  ۔ 

 

فـ ۔۔۔۔ فـ ریمے ےئل دنھپا ایتر رکےن ےک رکچ ںیم ںیہ ، اتبای ںیہن ےہ اںیہن  ”

ووں ؟ 
س
 ھ
ی

فـ سنہ دی یھت“ اوز  ںیہمت اسھت ےل اجؤں ںو ۔ رصػ ںیم ویکں   ۔ 

 

 “ ؟ اینت تخس ںیہ اہمتری دادی ”

 

اس ےک الرپفایہ ےس دنكےھ “  ، سب اںیہن رشفی وہب اچےئہ یھت ۔ ںیہن ”

 ۔ ااکچرک ےنہک رپ اس ےن داتن ےسیپ
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فـ ےصغ ےس اےنپ دفونں اہھت اس یک رگدؿ یک رطػ ےل “ آري  ؿ مت رمف  ے ۔  ”

 ۔ یئگ یھت

 

ہی دوھکی لبقتسم ےک وشرہ ےک اسھت ہی رفہی ےہ اہمترا ، دادی ےن ااٹل اکٹلدانی ےہ  ”

فـ اےنپ اہھت ےھچیپ رکیت داتن سیپ رک رہ یئگ“ ۔   ۔ 

 

فـ اسڈیئ ےس زگرےن یگل فـ اس ےک آ ے آایگ ، فـ ابںیئ “ وٹہ اسےنم ےس ۔  ”

رطػ وہیئ فـ وز  ابںیئ رطػ آایگ ۔ لعشم ےن داتن اچکچک رک اےس داھکی رھپ 

 ۔ دفونں اہوھتں ےس اےس داکھ دای اھت

 

اےس وھگرےت وہےئ فـ ابرہ یک رطػ “ وہ مت ۔ تم وھبول ریمی امکڈن ںیم رہ ےکچ  ”

 ۔ ڑبیھ
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اس ےن ےھچیپ ےس “ نکیل اب آپ ریمی امکڈن ںیم آےن فایل ںیہ رتحمہم ۔۔  ”

 ۔ آفاز اگلیئ یھت ۔ فـ رکسماٹہ دابیت ابرہ لکن یئگ

رمکے ےک ےلھک درفازے وک دےتھکی وہےئ فـ اکلہ اس رکسمادای ۔ اےس ہی ڈلپم ڈیلی 

 ۔۔۔۔  ۔۔۔ ریہ ابت تبحم یک وت فـ وز  وہ یہ اجےئ یگایھچ ےنگل یگل یھت

اس ےن اینپ زدنیگ ےس اھکیس اھت ہک وج تبحم دے اس ےک آ ے رس میلست مخ رکںی ، 

رضفری ںیہن رہ ابر فیہ وہ وج آپ ےن اچاہ وہ ۔۔ یھبک وز  زدنیگ ںیم فـ وہات ےہ وج 

 !! ۔۔۔ وکیئ افر اچاتہ ےہ

 ۔۔۔۔ فـ اہر رک تیج ایگ اھت

 ۔۔ تبحم ںیم اہر رک تبحم وک تیج ایگ اھت

 ۔۔۔ فـ

 !! ۔۔۔ آري  ؿ ادمح
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_________________________:- 

 

فـ اس ےک اسھت وھجےل رپ یھٹیب “ اس دبتیلی یک فہج اجؿ یتكس وہں رپفرسیف ؟  ”

اس ےس وپھچ ریہ یھت ۔ ااشرہ اس ےک د ضیمق ولشار ںیم وبلمس وہےن رپ اھت ۔ 

اسھت وھجال وز  آہتسہ آہتسہ رحتک رکراہ اھت یکلہ یکلہ وہا ےک  ۔ 

 

فـ اکلہ اس رکسماای ۔ رعفـ ےن “ آج فہج ھچک اخص ںیہن ےہ ، ُاس دؿ یھت ۔۔ !  ”

 ۔ رگدؿ رتیھچ ےئک اےس داھکی

 

آںیھکن ڑیکسے اےس دےتھکی وہےئ وپاھچ ایگ“ اسرہ ےس بک ےلم ؟  ”  ۔ 
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” اس ےن اشےن ااکچدےئ ۔ “ بج بج ریما رچکیل وہات ےہ اہمتری الکس ںیم ۔  ”

فےسی ںیہمت اب اسرہ ےک اعمےلم ںیم ھجم رپ کش ںیہن رک؟  اچےئہ اس یک اشدی 

رعفـ ےن ریحت ےس اےس داھکی“ وہریہ ےہ ۔   ۔ 

 

 “ ؟ سک ےس ؟ بک ”

 

اجشع ےن اس دؿ الکس ںیم وہےن فایل وگتفگ ” فـ اکلہ اس رکسماای ۔ “ اجشع ےس ۔  ”

اس ےک رھگ جیھب دای اھت ۔ اس اک انہک ےہ ہک وج وکسؿ اس ےک دعب اےنپ رھگ فاولں وک 

رعفـ ےن ریحت ےس کلپ یکپھج“ ےک اپس ےہ فـ اسرہ وک وز  دانی اچاتہ ےہ ۔   ۔ 

 

فـ سنہ دی“ ڈراامکٹ نیس ۔۔  ”  ۔ 
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 “ ۔ وت انجب اسرہ وک وھبؽ اجںیئ آپ افر ریمی رشاتف رپ نیقی رکںیل ”

 

رس ےتکٹھج وہےئ اےس اید “ تم وھبںیل ۔۔  دنلؿ فایل ویبایں ںیہ اوز  آپ یک ”

داہین رکفایئ یئگ ۔ ایعد ےن رہگی اسسن یل رھپ رظنںی اسےنم وپدفں رپ اکٹںیئ ۔ زبس 

وپدے نج رپ ےئن یتٹؽ لھک رےہ ےھت ، رہی رھبی اھگس ےسج ھچک فتق ےلہپ یہ 

ےس اپین دای ایگ اھت ۔ اس ےن رظنںی رتیھچ رک ےک اےس داھکی ۔ رس اکھجےئ آہتسہ 

وھجال وھجیتل فـ رپوسچ رظنفں ےس اھگس وک د ھک ریہ یھت ۔ ابولں وک وجڑے ںیم 

ابدنھ راھک اھت ، ھچک ابؽ وجڑے ےس لکن رک رمک رپ رھکبے وہےئ ےھت ۔ آھکن ےک 

رقبی زمخ اک اشنؿ اب دنملم زپراہ اھت ۔ ُاس ےن داع یک یھت ہی زمخ اانپ اشنؿ ہن 

 ۔۔  ؟ ں سب اکیف اھتوھچڑ اجےئ ، فـ اس فیلکت ےس زگرا اھت
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فـ رظنںی ااھٹ رک ھچک ھچک ےتہک ریک ۔ اےس وخد وک اتکت اپ رک وساہیل “ اعدی آپ ۔۔  ”

ںیم ” رظنفں ےس اےس داھکی ۔ فـ رس یفن ںیم الہایگ ۔ فـ ھچک دری ریک رھپ وگای وہیئ ۔ 

وساؽ فاعض ںیہن اھت رگم اس یک اگنوہں “ وپھچ ریہ یھت ہک ۔۔۔۔ ہی بک وہا ؟ 

 ۔  بس فاعض اھت ۔ فـ اکلہ اس رکسمادایںیم

 

بج مت اپرک ںیم ےھجم ۔ ا رپ ” اس یک رکسماٹہ رہگی وہیئ ۔ “ ہشیمہ ےس ۔۔  ”

 چنی یک رطػ ےل یئگ ںیھت ، بج اچدن وک وحمتی ےس دےتھکی وہےئ ںیم ےن یسک 

ااجنےن ااسحس تحت ےچین داھکی اھت افر ںیہمت فاہں ڑھکا اپای ۔ بج ںیم ےن مت رپ 

ػ یکنیھپ یھت ، بج مت وفؿ رپ رفیئ ںیھت ۔۔۔ بج ویوینریٹس ںیم مت ھجم ےس رب

 ! ۔۔ ارکایئ ںیھت افر ۔۔۔۔ افر اس ےک دعب رہ ےحمل ےھجم ہی ااسحس وہا اھت احمن

بت وز  بج مت ےن ےھجم رفےن ےک ےئل دنكه  دای اھت ، ںیم ےن رہ رہ ےحمل وک اید راھک 

ا ےہ ہک ےکپچ ےس اکی افر ااسنؿ ریمی ےہ ۔۔۔ تہب فتق دعب ےھجم ااسحس وہ
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زدنیگ ںیم اشلم وہا ےہ ۔۔ مت بک ریمی تبحم ںیم ۔۔۔ دقحار ںینب ںیم ااجنؿ 

فـ اخومش وہا اھت ، فـ یسک مسلط ےک زری ارث ُاےس دےھکی یئگ ، اخومیش ےس“ راہ ۔   

 ۔۔۔

فـ رگدؿ رتیھچ ےئک اےس د ھک راہ اھت ، رظنںی اس ےک رہچے اک وطاػ رکریہ 

 ۔ وہا اُس ےک ابولں ےک اسھت یتلیھک اںیہن امےھت رپ ریھکب یئگ یھت ، اشیپین اک ںیھت

اشنؿ ابولں ےک ےھچیپ پھچ ایگ اھت ۔ اِس ےن اہھت ڑباھ رک اُس ےک ابؽ اٹہےئ ےھت ۔ 

 ۔ دریھے ےس ُاس ےک اشنؿ وک وھچا اھت

 

ھچک زومخں ےک اشنؿ ااسنؿ ےک فوجد اک ہصح نب اجےت ںیہ ۔۔۔ اکی  ”

ایعد ےک وبلں رپ یتلچم رکسماٹہ رہگی وہیئ ۔ فـ وچکن رک “ رت ہصح ۔۔ !! وخوصب

دیسیھ وہیئ ۔ وفرا اانپ اہھت اس یک اشیپین ےس اٹہای ۔ وبلں وک وہ ےت وہےئ فـ رس اکھج رک 
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وگد ںیم رےھک اہوھتں وک دےتھکی وہےئ اینپ ےباایتخری رپ وخد وک وکس ریہ یھت افر 

راہ اھتفـ اےس د ھک رک لسلسم رکسما  ۔ 

 

انمی یک آفاز رپ اس ےن رظنفں اک رخ اینپ رطػ اھبگ رک آیت انمی “ اچوچ ۔۔  ”

 ۔ یک رطػ ایک

 

” فـ کھج رک اےس وگد ںیم ااھٹ رک اس ےک ںوؽ وچؾ راہ اھت ۔ “ اچوچ یک اجؿ ۔  ”

 “ ؟ بک آںیئ آپ ؟ اباب وز  آےئ ںیہ

 

فـ اس یک وگد ںیم “ اسھت ۔ آپ اےت دونں ےس ےنلم یئن آےئ وت انمی آیئگ اباب  ”

 ۔ ڑچھ رک اےنپ دفونں اہھت اس ےک ںوؽ رپ رےھک ہہک ریہ یھت
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فـ رکسماےت “ اچوچ تہب رصمفػ ےھت رگم اینپ انمی وک اوہنں ےن تہب اید ایک ۔  ”

انمی ےن یفن ںیم رس الہای“ اچیچ ےس ںیلم ؟ ” وہےئ ہہک راہ اھت ۔   ۔ 

 

آ ے ایک ۔ اس ےن رکسماےت وہےئ اس ےک  انمی ےن الڈ ےس اانپ ںوؽ“ اخپ  ۔  ”

 ۔ ںوؽ رپ وبہس دای

 

ایعد ےن یفن ںیم رس الہای“ د ھک ںیل اخپ  وہں ںیم انمی یک ۔  ”  ۔ 

 

انمی ےن ھجمس رک رس الہدای“ انمی ہی آپ یک اچیچ ںیہ ، کیھٹ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن ایعد وک وھگرا“ ںیہن اخپ  ۔۔  ”  ۔ 
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رپ ڈاٹ راہفـ وز  اینپ ابت “ اچیچ ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

 “ ۔ انمی اخپ  وہک ”

 

فـ الھکلھک رک یسنہ ۔ رعفـ ےن دصےم ےس اےس داھکی ، ایعد زری بل سنہ “ اچیچ ۔  ”

 ۔ دای

 

فـ “ ایر اخپ  وت بس یک وہ اربامیہ یک وز  زاایؿ یک وز  ، انمی یک اچیچ نب اجؤ ۔  ”

 ۔ ہنم  الھ رک ھٹیب یئگ

 

 ےک اسھت رھگ آای اھت وت آیدنی اصبح ےن ںیہمت ہتپ ےہ ھچک دؿ ےلہپ دعس انمی ”

 “ ۔۔۔ اےس د ھک رک داع یک یھت
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فـ ونھبںی ایٹھک ےئک وپھچ ریہ یھت“ ایک ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ اہلل دلج یہ انمی یک رطح اںیہن اےنپ وپےت وپایتں وز  دانھکی بیصن رکے ”

 

 ۔ اس ےن رکسماےت وہےئ رس الہای ۔ ایعد ےن بل داوتنں ںیم دابےئ“ آنیم ۔  ”

رس وک شبنج دےتی وہےئ فـ ریک ۔ اس یک ابت اک وہفمؾ ےنھجمس رپ داتن سیپ رک اےس 

 ۔ وھگرا اھت ۔ فـ رکسماٹہ دابایگ ۔ فـ پنیھج رک رظنفں اک رخ دبؽ یئگ

 

اس ےن انمی وک اینپ وگد ےس ااترا“ آاجف انمی اہمترے اباب ےک اپس ےتلچ ںیہ ۔  ”  

 ۔
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وسبرااس ےن ہنم “ ںیہن وگد ںیم ۔۔۔  ”  ۔ 

 

انمی ےن رظنفں اک رخ رعفـ یک رطػ “ اہمتری اچیچ وک وکؿ اھبنسےل ںو رھپ ؟  ”

 ۔ ایک وج وہٹن ےچنیھب یھٹیب یھت ۔ ایعد ےن آ ے ڑبھ رک اےس اہسرا دای

 

فـ ومغمؾ ےجہل ںیم ہہک ریہ یھت ۔ ایعد ےن “ یھبک یھبک تہب زایدہ لیف وہات ےہ ۔  ”

 ۔ رک رک اےس داھکی

 

فـ رکسمادی“ ےص یک ابت ےہ احمن ۔۔ ! رصػ ھچک رع ”  ۔ 

 

“ دلجی کیھٹ وہاجفں ، ےھجم آپ رپ رظن رےنھک ےک ےئل ویین آ؟  ےہ اعدی ےب ۔ !  ”

 ۔ فـ سنہ دای اھت
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فـ ونیتں ھچک دری دعب ابےچیغ ےس لکن رےہ ےھت ، رعفـ ایعد اک اہسرا ےل رک لچ ریہ 

زبس اھگس اہلہلریہ یھت ۔ وھجال اب  یھت ۔ انمی ےن رعفـ اک ابایں اہھت ۔ اا وہا اھت ۔

 ۔۔۔ استک ڑھکا اھت ۔ آامسؿ رپ رسیئم ابدؽ اھچرےہ ےھت ، ادنریھا اھچےن فاال اھت

 ۔۔ ادنر اجےت وہےئ فـ دفونں انمی یک یسک ابت رپ لھک رک ےسنہ ےھت

 ۔۔۔ فـ

 !! ۔۔۔ رعفـ احمن افر اعدی ےب

 

_________________________:- 

 

فـ ڑیسویھں ےک ےچین ڑھکی وہرک الچیئ یھت“ ۔۔ اہدی اہدی روک ۔۔ ”  ۔ 
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ےلہپ فدعـ رکف مت اینپ رشط وپری رکف یگ فرہن ںیم ومابلئ کنیھپ راہ وہں اہمترا ۔  ”

ڑیسویھں رپ ڑھکے اہدی ےن اس اک ومابلئ رہلاای“   ۔ 

 

 “ ! ۔۔۔ اہدی ومابلئ اک ذماؼ ںیہن ےہ وھچڑف اےس ”

 

 ۔  رک ےک اےس داھکیاہدی ےن ونھبںی ایٹھک“ وھچڑدفں ؟  ”

 

اس ےن رفین وصرت انبیئ“ ںیہن ںیہن ایر زیلپ اےس ھچک تم رکف ۔  ”  ۔ 

 

مت اہر یئگ وہ ریمے ربمنز زایدـ آےئ ںیہ اب مت اجیتن وہ ںیہمت ایک رک؟  ےہ فرہن  ”

اس ےن ےتہک اسھت یہ اس اک ومابلئ اتشگن اہشدت افر اوگنےھٹ ےس “ ہی ۔۔۔ 

 ۔ ۔ اا
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 اجیتن وہں ہی ومابلئ ارگ وٹٹ ایگ وت مت ےھجم این ںیہن ےل رک دف  ے اہدی دوھکی ںیم ”

فـ داب داب اس الچیئ“ ےھجم وخد انیل زپے ںو ، ایر ںیم رغبی وہں ومابلئ فاسپ رکف ۔   

 ۔

 

ا؟ فہی ےن داتن سیپ رک اےس داھکی“ ےلہپ ریمی اشؿ ںیم دنچ اافلظ امداؾ ۔۔ !  ”  ۔ 

 

 یہ یلہپ ڑیسیھ رپ مدؾ راھک اہدی ےن زیتی اس ےن ےسیج“ اہدی ےک ےچب ۔۔۔  ”

 ۔ ےس اس اک ومابلئ وھچڑ دای

 

اس یک خیچ دنلب وہیئ یھت“ اہدی ۔۔۔ !!!  ”  ۔ 
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اس ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ اہھت ںیم ۔ اا ومابلئ اےس داھکای“ افےک ہی وکر اھت ۔  ”  

 ۔

 

رپاشیین ےس ابرہ آںیئاسنخ ء اس یک خیچ رپ “ ایک وہایگ ےہ ا؟ فہی اٹیب اانت وشر ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن رفین “ ایم ایم اس ڈنچرے وک دںیھکی ریما ومابلئ ےل رک ڑھکا ےہ ۔  ”

 ۔ وصرت انب رک اہدی یک رطػ داھکی

 

 “ ۔ ایم اینپ وہب یک زابؿ دںیھکی وشرہ وک ڈنچرا ہہک ریہ ےہ ”

 

فـ الھجنھجیئ“ ایم اس ےس ںیہک ریما ومابلئ دے ۔  ”  ۔ 
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اسنخ ء ےن اےس وھگرا“ ا؟ فہی وک ۔ اہدی ومابلئ دف  ”  ۔ 

 

فـ اینپ ابت رپ ڈاٹ راہ“ ایم اس ےس ںیہک ےلہپ رشط وپری رکے ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن “ ااھچ ونس کیھٹ ےہ ےچین آاجؤ ۔ ” فـ زری بل ڑبڑبایئ ۔ “  یلگن اجونر ۔  ”

وہےئ ےچین آای ۔ اسنخ ء اؿ یک ڑلایئ متخ وہےت د ھک رک اےنپ  اہر امین ۔ اہدی رکسماےت

 ۔ رمکے ںیم یلچ ںیئگ

 “ ! ۔۔ ومابلئ دف ”

 

اپلگ ھجمس راھک ےہ ؟ بج کت مت رشط ںیہن وپری رکںیت ہی ریمے اپس رےہ ںو  ”

دف ” اس ےن ومابلئ اینپ بیج ںیم ڈاؽ دای ۔ ا؟ فہی ےن وھگر رک اےس داھکی ۔ “ ۔ 
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رکسماےت وہےئ اس “ ابےچیغ ںیم آاجؤ ، ںیم ااظتنر رکراہ وہں ۔ پک اچےئ ےل رک 

 ۔ اک ںوؽ اپھتپھت رک فـ آ ے ڑبھ ایگ

 

فـ ےھچیپ ےس الچیئ یھت ۔ فـ اس اک اّلِچ؟  رظنادناز رکات “ اجنگ رکدفں یگ ںیہمت ۔  ”

 ۔ ابرہ الچ ایگ ۔ ا؟ فہی ریپ یتخٹپ نچک یک رطػ ڑبھ یئگ

 

_________________________:- 

 

فـ ڑسک انکرے اس ےک رمہاہ ےتلچ وہےئ “ مت اس دؿ رف ویکں ریہ ںیھت ؟  ”

وپھچ راہ اھت ۔ ارٹسٹی السٹئ یک رفینش ادنریھے وک امت دے ریہ ںیھت ۔ ڑسک 

ےس زگریت ںوڑایں ومعمؽ یک راتفر ےس دفڑ ریہ ںیھت ۔ ایسـ رگن یک زنیج رپ زبس 

 ۔  ے ڑبھ راہ اھترگن یک رشٹ ےنہپ فـ آہتسہ آہتسہ مدؾ ااھٹات آ
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اس ےن رظنںی اےنپ مدومں ںیم امجےئ وجاب دای اھت ۔ “ ایم یک اسرگلہ یھت ۔  ”

ےکلہ ےلین رگن ےک اجحب ںیم اس اک رہچہ کمچ راہ اھت ، زبس آوھکنں ںیم ارھبےت دھک 

 ۔ ےک اترثات وک فـ د ھک ںیہن اپای اھت

 

ں ںیہ ؟ بلطم ںیم رصػ اس ںیم رفےن فایل ایک ابت یھت ؟ افر اہمتری ایم اہک ”

اس ےک امےھت رپ ںینکش ومندار وہںیئ“ رکلن ےس الم وہں فـ ںیہن آںیئ ۔   ۔ 

 

آري  ؿ ےن ریحت ےس رگدؿ “ اںیہن اس داین ےس ےئگ اسین اسؽ وہےئگ ںیہ ۔  ”

ںیم نیت اسؽ یک یھت بت” رتیھچ رک ےک اےس داھکی اھت ۔   “ ۔ 

 

وہافـ رشدنمہ “ وسری ںیم ںیہن اجاتن اھت ۔  ”  ۔ 
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فـ اکلہ اس رکسمایئ رھپ رہگی اسسن ےل رک رظنںی اسےنم “ وکیئ ابت ںیہن ۔  ”

 ۔ اکٹںیئ

 

 “ ؟ مت سک ےک اسھت ریتہ وہ رھپ ”

 

فـ رکسمایئ“ اباب ےک اسھت ۔  ”  ۔ 

 

ـ اکی رھبے اخدناؿ ےس قلعت راتھک اھت ، اینپ وپری زدنیگ رصػ “ سب ؟  ” ف

ایگ اھتاےنپ ابپ ےک اسھت رانہ اےس ریحاؿ رک  ۔ 
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اہں سب ۔ دادی دادا ریمی دیپاشئ ےس ےلہپ یہ ےلچ ےئگ ، ؟ ؟  ؟ ین وز  ںیہن ںیہ ۔  ”

ایم افر اباب اولکےت ےچب ےھت اےنپ فادلنی ےک ۔ وس رٹسم آري  ؿ ادمح آپ ےن داھکی 

آري  ؿ ےن ریحت ےس رس وک شبنج دی“ ہک ریما ریمے اباب ےک العفـ وکیئ ںیہن ۔   

 ۔

 

ریما قلعت ےہ فاہں اولکےت وہےن اک وت وساؽ یہ دیپا ںیہن وہات سج اخدناؿ ےس  ”

، ریما نپچب اےنپ فادلنی ےک اجبےئ اےنپ دادا ےک رھگ زگرا ےہ اہجں ریمے اسھت 

اس ےن “ اکی وپری وفج یھت ۔ اےلیک رےنہ اک وصتر یہ وہانلک ےہ ریمے ےئل ۔ 

 ۔ رھجرھجی یل

 

 ۔  اھت ۔ فـ رکسماایاےس آري  ؿ رپ رکش آای“ وخش تمسق وہ مت ۔  ”
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روتشں ےک اعمےلم ںیم تہب زایدہ ۔ زمے یک ابت ہی ہک بج ےس بس یک  ”

اشدایں وہیئ ںیہ وت بس ےک رسساؽ فاےل وز  اشلم وہےئگ ںیہ ۔ یلھچپ ابر بج 

ںیم االسؾ آابد ایگ اھت بس یک وموجدیگ ںیم اشدی نیت امہ ےلہپ یک ابت ےہ بت ا؟ فہی 

لکن افر لمحم اسھت یہ دعس وز  اےنپ رھگ فاولں ےک ےک رسساؽ فاےل ، احرث ا

اسھت آای وہا اھت ۔ رکایچ ےس ایم اوب افر دفونں اھبیئ وز  آےئ وہےئ ےھت افر رمیح 

ایر ےس وھپھپ وز  ابعد ، ونرانیعل افر اربامیہ ےک اسھت ۔ وحیلی ، وحیلی مک ڑچای رھگ 

مت نیقی رکف یگ مہ ” ایگ ۔ فـ سنہ دی یھت ۔ فـ رکسماٹہ داب“ زایدہ گل ریہ یھت ۔ 

لعشم ےن رگدؿ رتیھچ رک ےک “ زکزن نیت ںوڑویں ںیم روتسیراؿ ےئگ ےھت ۔ 

فـ دفونں سنہ دےئ “ اپاتسکؿ یک آدیھ آابدی امہرے اہیں ےہ ۔ ” اےس داھکی ۔ 

 ۔ ےھت
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ںیم فایعق تہب وخش تمسق وہں تہب زایدہ ۔ ںیم ےن ولوگں وک وخین روتشں  ”

فـ لھک رک “  ےہ ، ںیم فایعق اینپ تمسق رپ رکش رکات وہں ۔ ےس دفر اھبےتگ داھکی

رکسماای ۔ رگدؿ رتیھچ رک ےک اےس داھکی وج اکلہ اس رکسماےت وہےئ اسےنم د ھک ریہ 

اس یک رشارت یک رگ ڑھپک ایھٹ یھت“ تہب ابمل اہھت امرا ےہ مت ےن ۔ ” یھت ۔   

 ۔

 

 ۔  اےس داھکیلعشم ےن وھگر رک“ مت اب اےسی ےھجم ےنعط دف  ے ؟  ”

 

 “ !! ۔۔ ریمی ہی اجمؽ ”
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اس ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ فـ سنہ دای ۔ رہتف رہتف مدؾ “ اہمتری اینت یہ اجمؽ ۔۔  ”

ااھٹےت وہےئ اںیہن اےنپ رگد رفینش یتلیھپ وسحمس  وہیئ یھت ۔ دفونں ےن رس ااھٹ 

 ! ۔۔ رک اسےنم داھکی اھت ۔ فـ رھگ چنہپ ےکچ ےھت ، لعشم اعمل اشہ ےک رھگ

 

 “ ؟ ادنر آف  ے ”

 

لعشم ےن “ ںیہن ، سب اب اجؤں ںو ۔ ریمی وبحمہب ہنم  الھےئ یھٹیب وہیگ ۔  ”

اس ےن “ اسحؿ یک ابت رکراہ وہں ۔ ” وکشمک اگنوہں ےس اےس داھکی ۔ 

 ۔ رکسماٹہ دابیئ

 

اکی رکسمایت اگنہ اس رپ ڈاؽ رک فـ ادنر یک “ اےس ریما السؾ دانی ۔ بش ریخب ۔  ”

ڑبھ یئگرطػ   ۔ 
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“ ونس ۔۔۔ ریمی دادی ارگ ےھجم اجؿ ےس امردںی وت اسحؿ اہمترے وحاےل ےہ ۔  ”

 ۔ بقع ےس آیت اس یک آفاز رپ فـ سنہ دی ۔ ںوؽ رپ ارھبات ڑگاھ فاعض وہا

 

ـ اس ےک ےنہک رپ زری بل سنہ دای اھت ۔ فـ ادنر یلچ یئگ ۔ فـ “ اہلل یک اامؿ ںیم ۔  ” ف

اتھکی راہ رھپ فایسپ ےک ےئل مدؾ ڑباھدےئ ۔ وبلں رپ یتلچم دنچ ےحمل دنب درفازے وک د

 ۔ رکسماٹہ رہگی وہیئگ یھت ۔ وھبری آںیھکن کمچ ریہ ںیھت

 

_________________________:- 

 

وو اهڻی  امڻی  ڻ ”
ھ

ھڍ

س

ا ڻا   

 ھ
ج

 ڍ

 

  اجڍڍا ب  

ے

ا ب . 
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ی   ڻنج ج   ه  ه

 

گفی

 ڻ 

 م  ڻ

ن

 

 وج ادني

 

 
 آپ

 

ں

ھ

 

ی

 

 ج   تبحص 

 

ں

ھ

 

چ ی

  ـ ڻ

ن

وپش  

 م   ڍرس وسر

ن

 

وج دنسي  .“ 

اس ےن رکسماےت وہےئ اہدی وک داھکی ۔ ابےچیغ ںیم یتلج ویتبں یک رفینش اس ےک 

 رہچے رپ زپ ریہ یھت ۔ رکیس رپ ےھٹیب فـ اب رظتنم اگنوہں ےس اہدی وک د ھک ریہ یھت

 ۔

 

فہ آںیھکن ڑیکس رک وکشمک “ اوز  مت ےن دنسیه ںیم ےھجم ںوایلں دی ںیہ ؟ ں ۔  ”

د ھک راہ اھت رظنفں ےس اےس  ۔ 

ا؟ فہی ےک وبلں رپ یتلچم رکسماٹہ آہتسہ ےس اغبئ وہیئ ۔ ؟ ک رپ ےکٹ ےمشچ ےک 

 ۔ وشیشں ےک اپر وھبری آوھکنں ںیم ریحت ارھبی
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اس ےک ےجہل ںیم “ اہدی اوز  وج ںیم ےن اہک ںیہمت ھچک وز  ھجمس ںیم ںیہن آای ؟  ”

 ۔ ریحت یھت ، اابنھچ اھت

ںیم رس الہای ۔ زیت یتلچ ڈنھٹی وہا اک اس ےک اپس ےس اہدی ےن وصعمتیم ےس یفن 

 ۔ زگر وہا ، اس اک رہچہ لپ ںیم رسخ زپا اھت

 

مت اجنےن ایک ایک یتہک ریتہ وہ ۔ یھبک افریس ںیم ہصغ رکیت وہ ، رعیب ںیم ڑلیت وہ ،  ”

یتہک وہ ، افر اب دنسیه ںیم ںوایلں انس ریہ وہ ۔ دیسیھ “ ڈنچرا ” رسایکیئ ںیم 

فہ وخد وز  پت ایگ اھت اےس وز  “ اردف ںیم ابت ںیہن رکاتکس اہیں وکیئ ۔  رطح ےس

اک رس دویار ںیم امر “ ڈنچرے ” اپت ایگ اھت ۔ ا؟ فہی اک دؽ ایک اھت فہ اسےنم ےھٹیب اس 

 ۔۔۔ دے
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فہ داب داب اس الچیئ“ اہدی مت تہب یہ وکیئ ےمکن ااسنؿ وہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن ہنم وسبرا “ ںیہن وبؽ اتکس وت فہ امكن ےہ ۔ اب ارگ دنبہ رگن ربیگن زابںین  ”

 ۔ ا؟ فہی اک رسخ زپات رہچہ اےس زمہ دے ایگ اھت ۔ رپا؟  اسحب اکچ دای اھت اس ےن آج

 ۔۔

 

ںیہمت اتپ ےہ ںیہمت ڈافنئ رکےن ےک ےئل رسایکیئ اک وکؿ اس ظفل مت رپ ٹف آات  ”

فہ آ ے وہیئ ۔ اہدی ےن وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی“ ےہ ؟   ۔ 

 

رپوکسؿ ےجہل ںیم اہک ایگ ۔ اہدی ےبزار وہا“ ۔   ڍرچق ر ”  ۔ 
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فہ ےصغ ےس اےس وھگریت وہیئ اھٹ ڑھکی وہیئ“ اب ہی ایک الب ےہ اجؿ اتکس وہں ؟  ”  

 ۔

 

 “ !! ۔۔۔ ا؟ فہی اس ظفل ےک ینعم اتبیت اجؤ ”

 

سب  ریمی رطػ ےس مت وگلگ ےس ڈوھڈنف ای داین اہجں یک ڈرنشکایں اھچؿ امرف ۔ ”

زیت زیت مدؾ ااھٹیت “ اےلگ اکی ےتفہ کت لکش تم داھک؟  اینپ فرہن لتق وہاجف  ے ۔ 

 ۔ فہ ابہچیغ وبعر رک یئگ ۔ اہدی ےن ےبزاری ےس اس یک تشپ وک داھکی

 

لمحم ےن ابےچیغ ںیم دالخ وہےت “ آیب ! ایی نسم ؟ ) اھبیئ ! آپ کیھٹ ںیہ ؟ (  ”

دؽ ایک اھت فہ اانپ رس دویار رپ امر دے وہےئ اہدی وک د ھک رک وپاھچ ۔ اہدی اک  ۔ 
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فہ ےبسب وہا ۔ “ مت ولگ ااسنونں یک رطح اردف ںیم ابت ںیہن رک ےتک ایک ؟  ”

 ۔ رہچے رپ زامےن رھب یک وصعمتیم اھچ یئگ ۔ اےھٹ دنكےھ ڈےلیھ زپے

 

اس ےن یفن ںیم ےس الہای“ ویک آیب ) ںیہن اھبیئ (  ”  ۔ 

 

اس ےن رس اہوھتں ںیم دای اھت“ ںیم ؟  ایک ایر اہکں سنھپ ایگ وہں ”  . 

 

فہ لھک رک رکسمایئ یھت ۔ اہدی ےن رہچہ ااھٹ رک اےس داھکی “ اغلرویں ںیم اھبیئ ۔  ”

 ۔ وج رکسماےت وہےئ اےس د ھک ریہ یھت

 ۔ ہی اغلری یسک دؿ اےس اپلگ رک ےک وھچڑںی  ے ۔ اس ےن داتن ےسیپ ےھت
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وھجوکنں ےس رہلاریہ یھت ۔ ایسـ ابدؽ ڑکسےت الؿ یک رسزبس اھگس ڈنھٹی وہا ےک 

اجرےہ ےھت ۔ اچدن ےک ربارب ںیم اترے امٹمٹےئ ےھت یھبت لمحم ےک رتشک ںیم 

 ۔۔۔ ھچک ےنہک رپ اہدی ےن اپس زپا اپین اک الگس اس ےک افرپ ااٹل اھت

 

_________________________:- 

 

“ اینپ وبحمہب ےتہک وہےئ ؟ ےھجت اینت یس وز  رشؾ ف ایح ای ریغت ںیہن آیئ ےھجم  ”

 ۔ اسحؿ ےن ہیکت چنیھک رک اس ےک ہنم رپ امرا اھت

 

اےب اسےل ویکں رما اجراہ ےہ وبحمب ےس وبحمہب یہ انبای ےہ ، وسےن دے پچ  ”

آري  ؿ ےن ہیکت فاسپ اس یک رطػ  اکنیھ“ رک ےک ۔   ۔ 
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رھپ اس یک  اس ےن پت رک ہیکت اکی ابر“ ذلیل ااسنؿ ںیم ریتا وبحمب اگل وہں ۔  ”

 ۔ رطػ  اکنیھ ۔ آري  ؿ الھجنھج رک اھٹ اھٹیب

 

چس اتب ےھجت ےھجم د ھک رک اینپ ڑھچبی وبحمہب اید ںیہن آیت ؟ آیت ےہ ؟ ں وت سب رھپ ۔  ”

اس ےن دنكےھ “ ںیم ےن ہہک دای وت ریمی وبحمہب ےہ اس ںیم ایک ڑبی ابت ےہ ۔ 

 ۔ ااکچےئ ۔ اسحؿ ےن داتن سیپ رک اےس داھکی

 

ذلیل ااسنؿ” آري  ؿ امجیئ اتیل وہا فاسپ ٹیل ایگ ۔ “ ربمن اک ہنیمك ےہ وت ۔ اکی  ”  ۔ 

“ 

 

فـ رکفٹ دبؽ رک ٹیل ایگ“ وہایگ ریتا ؟ لچ الٹئ دنب رک وس؟  ےہ ےھجم ۔  ”  ۔ 
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اسحؿ وز  رکفٹ دبؽ رک ٹیل ایگ“ ںیہن رکفں ںو وخد یہ رک ۔  ”  ۔ 

 

ػ  اکنیھاس ےن ہیکت اسحؿ یک رط“ ایر اسحےن اھٹ ؟ ں ۔  ”  ۔ 

 

 “ ! ۔۔۔ اھک مسق ںیم ریتی وبحمہب ںیہن وہں ”

 

اسحؿ ےن وھگر رک اےس “ ریتی مسق وت رصػ ریما دفتس ےہ لچ اب اھٹ ۔  ”

داھکی رھپ الٹئ دنب یک ۔ چنیھک رک ہیکت اےس امرا رھپ زری بل ڑبڑباےت وہےئ ٹیل ایگ ۔ 

 ۔ آري  ؿ اکلہ اس رکسمادای اھت

 

ھت رہگی وہریہ یھت ۔  اچدن یک رفینش دممھ زپ ریہ رات رہ زگرےت ےحمل ےک اس

 ۔۔۔ یھت ۔ رہگی ایسـ رات زمدی رہگی وہریہ یھت اکی یئن رفنش حبص ےک ےئل
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_________________________:- 

 

زدنیگ اکی ابر رھپ اےنپ ڈرگ رپ ےنلچ یگل یھت ۔ رعفـ ےن ویوینریٹس اج؟  رشفع رکدای 

 ےس اس ےس وخش رےنہ ےگل ےھت فـ اگل اھت ۔ احرث ایعد ےک آسف آےن یک فہج

ابت یھت ہک دؿ ہب دؿ ایعد اک ااکفٹن رھبات اجراہ اھت وج اںیہن رپاشیؿ رکےن ےک 

ےئل اکیف اھت رگم یف ااحلؽ فـ وکیئ مدؾ ااھٹےن ےس اقرص ےھت ۔ اہدی افر ا؟ فہی ےک 

یک رطػ رپیپز رشفع وہےئگ ےھت ، اینپ ڑلاویئں وک اسڈیئ رپ رھک رک دفونں زپاھیئ 

وتمہج وہےئگ ےھت رگم رھپ وز  ؟ اچےتہ وہےئ یکلہ یکلھپ ونک وھجکن وہاجای رکیت 

 ۔ یھت ۔ دعس اےنپ ےئن سیک ںیم رصمفػ رےنہ اگل اھت
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رھگ ےک ڑبے ا؟ فہی افر اہدی ےک فےمیل ےک ابرے ںیم دیجنسیگ ےس وسےنچ ےگل 

وز  ںیہک ےھت ۔ اؿ بس یک زدنویگں ںیم بس کیھٹ اھت افر اس بس کیھٹ ںیم 

 ۔۔ ھچک کیھٹ ںیہن اھت

 ! ۔۔۔ آري  ؿ ادمح

اس ےن اہک اھت فہمیل اس ےک آےن رپ راھک اجےئ رگم ےلھچپ اکی ےتفہ ےس اس ےس 

ع وہایگ اھت ۔ فہج ایک یھت وکیئ ںیہن اجاتن اھت

ق

 

ن

 

من

 !! ۔۔ راہطب 

 

_________________________:- 

 

ونٹھگں ںیم رس دےئ اھٹیب اھت ۔ اس ےک اسویھتں یک آہ ف اکب  فـ دویار ےس کیٹ اگلےئ

اس ےک اکونں ںیم رگؾ ہسیس اڈنلی ریہ یھت ۔ وخؿ ےس رنیگن رفش رپ یئک زیمخ 
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  ں رکےن ںیم رصمفػ ےھت

 

 
 رکاہ رےہ ےھت ۔ ھچک اسیھت اھبگ اھبگ رک اؿ یک ب

 ۔

اؿ ےک آدےھ  اکی ےتفہ ےس فـ اس وچیک وک دنمش ےس اچبےن یک وگتدف ںیم ےھت ،

اسیھت اجؿ قحب وہےکچ ےھت ۔ ھچک زیمخ ےھت رصػ نیت ےس اچر اسیھت زمدی 

ڑلےن یک تکس ر ےتھ ےھت ۔ اؿ ںیم فـ وز  اشلم اھت ۔ دمد ےک ےئل اوہنں ےن ڈیہ 

وکاررٹ ےس راہطب ایک اھت ، رہشایر ھچک افےلص رپ دفرسی وچیک ےس اؿ ےک ےئل دمد الراہ 

یک فہج ےس اس اک فاہں ےس انلکن لکشم اھت ۔ فـ بس اھت رگم دنمش ےک گنت ریھگے 

اس فتق ومت وک اےنپ اسےنم د ھک رےہ ےھت ۔ ابت ارگ رصػ اؿ یک اینپ ومت 

یک وہیت وت کیھٹ اھت رگم ابت اؿ ےک اسویھتں یک یھت ۔ رہ رفز فہ اکی ےئن دیہش وک 

۔ یتنگ  دانف رےہ ےھت ۔ آج وز  اؿ ےک اپچن اسیھت دیہش وہےئ ےھت نیت زیمخ ےھت

 ۔ ےک فـ است ولگ زدنہ ےھت
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فـ ایس احتل ںیم اھٹیب اھت بج ااچکن افرئگن یک آفاز انسیئ دی ۔ بس وچکن رک 

 ۔ دیسےھ وہےئ ۔ فہ زیتی ےس ااھٹ

 

اسحؿ یک االطع رپ بس ےن وفرا ایھتہر ااھٹےئ ےھت“ دنمش ےن ہلمح رکدای ےہ ۔  ”  

 ۔

ںیھت ۔ فـ بس وز  وجایب  افرئگن یک آفازںی رقبی ےس رقبی رت وہیت اجریہ

افرئگن رکےن ےگل ۔ اخومش اضف ااچکن خیچ ایھٹ یھت ۔ وخؿ زیتی ےس زنیم رپ 

 رگےن اگل ۔ اؿ ےک اسیھت آ ے ڑبھ ڑبھ رک دیہش وہرےہ ےھت ۔ ایقتم رباپ یھت

 ۔

آري  ؿ ےن رظنںی رتیھچ رک ےک اےنپ ربارب ںیم داھکی ۔ فـ رصػ نیت ولگ ےچب 

 !! ۔۔ ےھت رصػ نیت
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بس ےن رس وک شبنج دی “  اس وچیک وک دنمش ےک اہھت ںیم ںیہن دںی  ے ۔ مہ ”

ے یہ اوہنں ےن راولفئں ےک افرئ 

 

کلن

 

ي
رھپ رعنـ ریبکت دنلب رک ےک آ ے ڑبےھ ۔ ابرہ 

وھکؽ دےئ ۔ اسحؿ آري  ؿ افر اؿ ےک ربارب ںیم ہحلط ۔ اکی وگیل ہحلط یک رطػ 

۔ وخؿ اک وفارـ دنلب وہا اھت ۔ درد یک  ڑبیھ یھت افر اس ےک رس وک ریچیت وہیئ یلکن یھت

 ۔ اکی رہل اؿ دفونں ےک ومسجں ںیم دفڑ یئگ یھت ۔ االگ اشنہن آري  ؿ رپ ابدناھ ایگ اھت

 

اسحؿ الچات وہا اس ےک آ ے آای اھت“ آري  ؿ ۔۔۔  ”  ۔ 

دنمش یک وتسپؽ ےس یلکن فـ اکی یہ وگیل یھت سج ےن اؿ دفونں ےک ونیسں وک ریچا 

ھت اسھت دفیتس اک قح وز  ادا وہایگ اھت ۔  ےک دعب درگیے یئک اھت ۔ فنط ےک اس

وگایلں اؿ ےک ومسجں ںیم ویپتس وہیئ ںیھت ۔ دفونں اکی اسھت زنیم وبس 

وہےئ ےھت ۔ آوھکنں ںیم یمن یھت وبلں رپ ہملک اہشدت اھت ۔ رہچے وخؿ آولد ےھت 
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مچ وک ااتر رک وچیک افر اس ےس زایدہ دؽ وک ریچ دےنی فاال رظنم فـ اھت بج اؿ ےک رپ

 ۔۔ رپ دنمش اک رپمچ رہلاای اھت ۔ اکش فـ ہی رظنم ہن د ھک اپےت ۔۔۔ اکش

 

_________________________:- 

 

داع ےہ وج وگیل ںیہمت ریچے فـ ریمی اسرگ ں یک ڈفر وز  اکٹ دے ، اہشدت  ”

 وز  لم اجےئ افر دفیتس اک قح وز  ادا وہاجےئ ۔ زدنیگ ںیم مت اس صلخم دفتس

ںیم ےن یسک وک ںیہن اپای ۔ امہرا انیج رم؟  اسھت وہںو ۔۔ ایس فنط ےک ےئل اجؿ دںی 

 ے افر اسھت دںی  ے ۔ رگںی  ے وز  اسھت افر اںیھٹ  ے وز  اسھت رھپ رب 

فـ دفونں من “ ےک وضحر اکی اسھت شیپ وہےگن اکی یہ رپمچ ںیم ےٹپل وہےئ ۔۔ ! 

 ۔  ےگل ےھتآوھکنں ےس رکسماےت وہےئ اکی دفرسے ےک ےلگ
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ونس ھجم ےس آ ے ڑبےنھ یک وکشش تم رک؟  ، دفیتس ںیم رباربی وہیت ےہ ۔  ”

ےھجم ارگ یھبک یسک وگیل یک زد ںیم دوھکی وت ریمے ےھچیپ ڑھکے وہاج؟  ۔ تشپ رپ تشپ 

 “ !! ۔۔۔ اکٹےئ دنكےھ ےس دنكاھ المےئ مہ اسھت ڑلںی  ے

 

رگات ہن دوھکیں ، ںیم ہی ںیہن ریمی داع ےہ ںیم اینپ زدنیگ ںیم یھبک ںیہمت  ”

وہکں ںو ریمی رمع وز  ںیہمت گل اجےئ سب اینت یس آرزف ےہ ہک اہمترے انجزے 

ےک اسھت ارگ یسک اک انجزـ وہ وت فہ ریما وہ افر ولگ من آوھکنں ےس رکسماےت وہےئ 

 “ ! ۔۔۔ ںیہک ہک ایرفں اک ایراہن ےہ ومت وز  اںیہن دجا ہن رکیکس

 

ں وز  اسھت ”
 
ن

ے

 ٹ
ن خ 

 “ !! ۔۔  مہ رمںی  ے وز  اسھتمہ 
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ے یگل ۔ آج دفیتس 

 

 ھگلن
ی

رہشایر استک ڑھکا اؿ دفونں وک د ھک راہ اھت ، آوھکنں ںیم یمن 

اک قح ادا وہایگ اھت ۔ فـ دفونں اسھت ےھت ، دنكےھ ےس دنكاھ الم اھت ۔ زبس فردی ںیم 

وبلمس اپک فنط ےک ونوجاؿ اجینم آامسؿ ےلت آںیھکن ومدنے ےٹیل ےھت ۔ 

 ۔ رہچے رپ اگل وخؿ اؿ یک اجاثنری اک وگاہ اھت

 

“ مت دفونں ےن ہشیمہ یک رطح ےھجم اگل رکدای ۔ مت دفونں ابزی ےل ےئگ ایر ۔  ”

آوھکنں ےس اکی آرگ  ڑلہ ات وہا ےچین رگا ۔ اجینم آامسین ےن کھت رک اپین اک اکی 

وک وگھبےت  رطقہ زنیم رپ رگاای افر رھپ  ےک دعب درگیے اپین ےک یئک رطقے زنیم

ےئگ  ۔ دیہشفں اک وخؿ دوھےن ےک ےئل آامسؿ ربس راہ اھت ۔ آوھکنں ےس رگےت 

 ۔ آرگ فں افر آامسؿ ےس رگےت اپین ںیم رفؼ اتٹم ایگ ۔ زیت ابرش اک وشر ڑباتھ ایگ

 

 ، وج ےکھت ےکھت ےس ےھت وحےلص فہ ابشب نب ےک لچم ےئگ
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 ۔ فہ رظن رظن ےس ےلگ ےلم وت ےھجب رچاغ وز  لج ےئگ

 ، ہی تسکشِ ددی یک رکفںیٹ وز  ڑبی فیطل ف لیمج ںیھت

 ۔ ںیم رظن اکھج ےک زتپ ایگ ، فہ رظن اچب ےک لکن ےئگ

 ، ہن زخاں ںیم ےہ وکیئ ریتیگ ہن اہبر ںیم وکیئ رفینش

 ۔ ہی  رظن رظن ےک رچاغ ںیہ ںیہک ھجب ےئگ ںیہک لج ےئگ

فہن ےہ اشرع اب مغِ ون ہب ون ، ہن فہ داِغ دؽ ، ہن فہ آرز  ، 

 ! ۔۔ ںیہنج اامتعِد اہبر ےہ فیہ یتٹؽ رگن دبؽ ےئگ

 

_________________________:- 

 

فـ آسف ںیم اھٹیب اےلگ رچکیل یک ایتری رکراہ اھت بج زیم رپ راھک ومابلئ جب ااھٹ ۔ اس 

ےن ومابلئ ااھٹ رک اکؿ ےس اگلای ۔ دفرسی رطػ ےس ھچک اہک ایگ ۔ اس ےن ریحت 
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ی ےس ومابلئ اہھت ںیم ۔ اات زیم ےس ںوڑی یک اچیب ااھٹات ےس اسےنم داھکی رھپ زیت

 ۔ ابرہ یک رطػ اكپل ۔ فلتخم الکوسں ےس زگرےت وہےئ فـ اس یک الکس ںیم آای

 

الکس ںیم رچکیل دےتی رپفرسیف ےن ڑم رک اےس داھکی ۔ بس یک رظنںی “ رعفـ ۔  ”

یلھچپ اطقر ںیم  درفازے رپ ڑھکے ایعد رپ ںیکٹ وج رعفـ وک التش رکراہ اھت ۔ فـ

 ۔ یھٹیب یھت

 

رپفرسیف “ رپفرسیف سم رعفـ وک ارمییسنج ںیم رھگ اج؟  ےہ ، اںیہن ااجزت دںی ۔  ”

ےن اس یک ابت ھجمس رک رس الہدای ۔ رعفـ ذتمذبب یس اےس دیتھکی گیب دنكوھں رپ 

 ۔ اکٹےئ ابرہ آیئ

 



Novelnagri 2439 

اس ےک رپاشیین ےس وپےنھچ رپ ایعد “  اعدی ایک وہا ےہ رھگ ںیم بس کیھٹ ےہ ؟ ”

 ۔ ےن یفن ںیم رس الہای

 

 “ !! ۔۔۔ آري  ؿ ”

 

 آای ۔ امےھت رپ لب ڈاےل اس 
 
ج

من س

فـ الکس ںیم اھٹیب اھت بج اس ےک ومابلئ رپ وکیئ 

 زپاھ ۔ آوھکنں ںیم ریحت ارھبی ۔ دنچ ےحمل ےئل ےھت اس ےن ابت ےنھجمس 
 
ج

من س

ےن 

اک اہھت ۔ اے ویوینریٹس ےس ابرہ لکن راہ اھتںیم افر ھچک دری دعب فـ ا؟ فہی   ۔ 

رکایچ ےس االسؾ آابد یک رطػ رپفاز رھبےن فایل یلہپ الفٹئ ںیم فـ بس ےھت ۔ 

ٰی افر ا؟ ہیب
حی 
 
ی

 ۔ ااشتحؾ ، اصحل ، انمؽ ، اہسین ، 

رمیح ایر اخؿ ےس االسؾ آابد آےن فایل ڑسک رپ وموجد ںوڑویں ںیم ےس اکی 

اافنؽ ، ابعد ، ونرانیعل افر اربامیہںوڑی ںیم فـ وز  ےھت ۔    ۔ 
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وحیلی ںیم  ےک دعب درگیے یئک ںوڑایں آرک ریک ںیھت ۔ دولں ںیم یسک وک وھکےن اک 

 ۔ وخػ ےئل بس ادنر یک رطػ ڑبےھ ےھت

بس کیھٹ ںیم وج کیھٹ ںیہن اھت ، اس ےک کیھٹ ہن وہےن رپ ھچک وز  کیھٹ ںیہن راہ 

 ۔۔۔ اھت

وحیلی اک الڈال وپات فـ آري  ؿ ادمح اھت ۔۔۔۔۔ اس  ۔۔۔ 

فـ کیھٹ ںیہن اھت وت ھچک کیھٹ ںیہن اھت افر ارگ فـ کیھٹ ںیہن وہےن فاال اھت وت اس 

 ۔۔۔ وحیلی ںیم وز  ھچک کیھٹ ںیہن وہ؟  اھت

 !! ۔۔۔ ہن آج ، ہن آدنئہ

 

 ےہ ہک اب افر رفاطب ہن رںیہ

 ُ

 ، نیع مُم

اعںیئ رک؟ 
ُ
 ! ۔۔ اید آؤں وت رِمے قح ںیم د
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_________________________:- 

 

 : ھچک رعےص دعب

 

 ؟ ااسنؿ ایک ےہ

 ؟ یٹم اک اکی التپ ، وگتش اک اکی ڑکٹا ، ڈہویں اک اکی ڈاھاچن ۔۔ سب

ااسنین مسج ےک ادنر بج رفح ڈایل اجیت ےہ ، ون امہ ایتر وہےن ےک دعب بج ااسنؿ 

 ؟ اس داین ںیم آھکن وھکاتل ےہ وت وخد وک نك ےک درایمؿ اپات ےہ

ں ےک ۔۔۔ وخین روتشں ےک ۔۔ امں ابپ نہب اھبیئ ۔۔ وخدرغض ےہ فـ روتش

ااسنؿ وج اؿ روتشں وک الھبدے افر وخش تمسق ےہ فـ ااسنؿ وج اؿ روتشں ےک 

اسھت یج ےل ۔ زدنیگ تہب مک ےہ تہب وھتڑی یس ےہ ، اےس لمکم ےنیج اک قح راتھک 

 !! ۔۔ ےہ ااسنؿ
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ںیم مہ وپری زدنیگ ےتیج ںیہوھتڑے ےس فتق ںیم ای وخیش ےک اکی ےحمل   ، 

 ۔۔۔۔۔ مہ

 !! ۔۔ وقس زقح ےک روگنں ےک ےسیج ولگ

 

وگلینں آامسؿ ےلت یگیھب ڑسک ےک داںیئ رطػ ربقاتسؿ اھت ۔ ربقںی حبص ےس 

وہےن فایل یکلہ یکلہ وبدنا ابدنی ےک زری ارث یگیھب وہیئ ںیھت ۔ ربقاتسؿ ےک فطس ںیم 

ھچک ےھٹیب ےھت ، ھچک ڑھکے ےھت ۔ ربق یک من دنچ ربقفں ےک رگد فـ بس وموجد ےھت ۔ 

یٹم وک وھچےت وہےئ ویعش ےن رظن ااھٹ رک اسےنم داھکی ۔ ربق یک یتخت رپ اراغمؿ 

اغلری اھکل اھت ۔ فـ من آوھکنں ےس اس ؟ ؾ وک دےھکی ےئگ ۔ اس ربق ےک ربارب ںیم اکی 

ڑھکے ابعد افر  افر ربق یھت سج یک یتخت رپ آري  ؿ اغلری اھکل اھت ۔ ربق ےک رساہےن

 ۔ اربامیہ ےک اہھت افہحت ےک ےئل اےھٹ وہےئ ےھت
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اؿ بس ےس ذرا افےلص رپ اکی ربق ےک ولہپ ںیم احرث افر ویفس ےھٹیب ےھت ۔ 

ی یمن وک ےھچیپ دےتلیکھ

 

 ھگلی
ی

 دریھے ےس یٹم یک یمن وک وسحمس رکےت ۔۔ آوھکنں ںیم 

 ۔۔

 

احرث یک آفاز ںیم “ آپ اینت دلجی ہن رکےت ارالسؿ آیدنی اصبح ۔۔ !  ”

 ۔ ابرش یک یس یمن یھت

فاسپ اراغمؿ یک ربق یک رطػ آای اجےئ وت فـ بس اب اجےن یک ایترویں ںیم ےھت 

ٰی ےک رمہاہ احرث افر ویفس اک ااظتنر رکرےہ ےھت
حی 
 
ی

 ۔ ۔ ویعش ، رفاقؿ افر 

ربقاتسؿ ابعد اربامیہ اک اہھت اھتےم اصحل ، ااشتحؾ ، اابؿ ، ااسہم افر اہدی ےک اسھت 

 ۔ ےس ابرہ لکن راہ اھت
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اربامیہ ےن رس ااھٹ رک اےس دےتھکی “ اباب اس ربق رپ آري  ؿ اغلری ویکں اھکل اھت ؟  ”

 ۔ وہےئ وساؽ ایک

 

ابعد ےن دریھے “ ویکہکن اس ربق ںیم وج رےتہ ںیہ اؿ اک ؟ ؾ آري  ؿ اغلری اھت ۔  ”

 ۔ ےس اس ےک ابولں ںیم اہھت ریھپےت وہےئ اہک

 

اس ےن وصعمتیم ےس ںیکلپ اکپھجںیئ “ آري  ؿ اچوچ وت اےنپ رھگ رےتہ ںیہ ۔ رگم  ”

 ۔ ۔ اؿ ےک ربارب ںیم ےتلچ اہدی ےن ےباایتخر زابؿ داوتنں ںیم دابیئ

 

فـ ربق آپ یک دادی ےک دادا یک ےہ بلطم ریمے ؟ ؟  ےک اوب یک ۔ اؿ اک ؟ ؾ  ”

 اؿ اک ؟ ؾ اےنپ اباب ےک آري  ؿ اھت ۔ بج آپ ےک اچوچ دیپا وہےئ وت ؟ ؟  ےن اہک ںیم

؟ ؾ رپ روھکں ںو ۔ رھپ اؿ اک ؟ ؾ آري  ؿ رھک دای ۔ اس ےک دعب ؟ ین یک وخاشہ رپ اؿ 
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ےک ؟ ؾ ےک آ ے ادمح اگل دای ایگ ۔ وت فـ ربق ریمے ؟ ؟  ےک اوب یک یھت نج اک ؟ ؾ آري  ؿ 

 اتبیئ ابعد ےن لیصفت“ اغلری اھت نکیل آپ ےک اچوچ اک ؟ ؾ آري  ؿ ادمح ےہ ۔ کیھٹ ؟ 

۔ اربامیہ وک اس یک ابںیت وھتڑی تہب ھجمس آںیئ ، اس ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی 

 ۔ رھپ اانپ ابایں اہھت اہدی یک رطػ ڑباھای

 

اہدی ےن رکسماےت وہےئ اس اک اہھت اھتام“ اخول مہ اچٹیلک ےنیل ںیلچ ؟  ”  ۔ 

 

نیت ںوڑایں  فـ اےس اسھت ےئل اینپ ںوڑی یک رطػ ڑبھ ایگ ۔ فاہں“ آاجؤ ۔  ”

ڑھکی ںیھت ۔ اہدی ، ابعد ، اربامیہ افر اصحل اکی ںوڑی ںیم ، ویفس ، ویعش ، رفاقؿ 

ٰی دفرسی ںوڑی ںیم ، اابؿ ، ااشتحؾ ، ااسہم افر احرث رسیتی ںوڑی ںیم
حی 
 
ی

 ۔ افر 

 ھچک یہ دری دعب فـ ونیتں ںوڑایں آ ے ےھچیپ ڑسک رپ وپری راتفر ےس دفڑ ریہ ںیھت

 ۔



Novelnagri 2446 

 

_________________________:- 

 

فـ زیتی ےس ڑیسایھں ارتیت الفجن ںیم آیئ ۔ اہھت ںیم لسلسم ےتجب ومابلئ وک 

اھتےم رظنںی اردرگد دفڑاںیئ ۔ ےکلہ ےلین رگن یک رکیت ںیم وبلمس اشےن رپ دفہٹپ 

ر  ںیم ر دی ےئک ابیق ابؽ رمک رپ ریھکبے آوھکنں رپ 
ح 
 
کی

اکٹےئ ابولں وک ےھچیپ ےس 

رپ یھٹیب ا؟ فہی وک د ھک رک آ ے ڑبیھہمشچ اکٹےئ فـ وصےف   ۔ 

 

اس ےن ومابلئ اس ےک “ بک ےس اکؽ رکرےہ ںیہ اہدی اھبیئ ااھٹ ول وفؿ ۔  ”

 ۔ اکؿ ےس اگلای
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اس ےن ہنم وسبرےت وہےئ ومابلئ “ ایر دنہمی یگل وہیئ ےہ وسیھک ںیہن ےہ ۔  ”

 ۔ دنكےھ افر اکؿ ےک درایمؿ راھک

 

 ۔  وہیئ ٹلپ یکچ یھترعفـ رکسمایت“ یج انجب ںیہک ۔  ”

 

اہدی ےن وز  ایس ےک ادناز ںیم اہک“ انجب اہکں رشتفی رفام ںیہ آپ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن “ اوز  اوز  دنہمی وگلا رک یٹہ وہں ، آپ دعب ںیم اکؽ رکںیل ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ دابیئ

 

 ےلھچپ دف دونں ےس رٹاخ ریہ وہ مت ےھجم ، فےمیل ےک ےئل آ؟  مت ےن ادرھ یہ ےہ ااھچ ”

 “ ۔
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افےک افےک حبص فےسی وز  آریہ وہں رھگ اوز  ںیم وفؿ دنب رکریہ وہں ۔ حبص  ”

اس ےن وفؿ داںیئ اہھت ےس ۔ ا رک زیم رپ راھک ۔ دفرسی رطػ ےس فـ “ ےتلم ںیہ ۔ 

اےس البات رہ ایگ ۔ فـ اب وصےف ےس اھٹ رک نچک یک رطػ ڑبیھ یھت ۔ نچک ںیم 

فلیش ےک اپس ڑھکی رعفـ رپ یکٹ دالخ وہےت یہ اس یک رظن  ۔ 

 

فـ اکفرٹن رپ ڑچےتھ وہےئ وپھچ ریہ یھت“ ایک رکریہ وہ مت ؟  ”  ۔ 

 

آاٹ وگدنےنھ یگل وہں ۔ ایم ےن اہک اھت رھپ رات ےک اھکےن یک ایتری وز  رکین ےہ  ”

فـ ابولں وک وجڑے ںیم ابدنھ یکچ یھت افر اب آاٹ اکنےتل وہےئ ہہک ریہ یھت“ ۔   

 ۔

 



Novelnagri 2449 

رکول رھپ ونرانیعل افر ااملس وک دنہمی وز  اگلین ےہدلجی  ”  “ ۔ 

 

ںیم ںیہن اگلریہ اب ، وضفؽ ںیم اہھت رخاب وہرےہ ںیہ ریمے ۔ ویوینریٹس  ”

رعفـ ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے“ اج؟  ےہ ےھجم ااھچ ۔   ۔ 

 

 “ ۔ ایر زیلپ ؟ ں ۔ مت وز  اگل ول ”

 

ویوینریٹس ےہ ، فہمیل آپ اک ےہ وت رتحمہم آپ ےک فےمیل ےک اےلگ دؿ ریمی  ”

فـ اکلہ اس سنہ دی“ وشؼ ےس وگلاںیئ فےسی وز  اہدی اھبیئ لچم رےہ ںیہ ۔   ۔ 
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فـ پمج اگل رک اکفرٹن ےس ارتی رھپ “ ااھچ دلجی ےس رکف ہی افر وفرا آاجف اشابش ۔  ”

ابرہ یک رطػ ڑبیھ ۔ رعفـ ےن رکسما رک اےس داھکی رھپ اےنپ اکؾ یک رطػ وتمہج 

 ۔ وہیئ ۔ حبص ا؟ فہی افر اہدی اک فہمیل اھت اےس اوز  تہب ےس اکؾ رکےن ےھت

 

_________________________:- 

 

رسخ رگن ےک رفش رپ زرد رگن اک ابؽ وپری وقت ےس ارکاای ۔ اخومش اضف ںیم 

اکی ےحمل ےک ےئل ابؽ ےک ارکاےن یک آفاز انسیئ دی ۔ فـ ابؽ وک دفونں اہوھتں ںیم 

م رگن فاعض وہیئ ،  ےئل افرپ وک
 

ی

 

ٹ ن

 

ن

ااھٹ ، ابںیئ اہھت یک اتشگن اامتن ںیم ینہپ الپ

اپؤں رفش ےس اھٹ ےئگ ۔ ابؽ  ٹی ےس ارکا رک فاسپ ےچین آای افر وفرا ےس ےلہپ 

احرث اےس ۔ ا ےکچ ےھت ۔ فـ اب ابؽ اؿ ےس ےنیل یک وگتدف ںیم اھت ۔ احرث ےن 
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افر رکچ اکےتٹ وہےئ اس ےن ابؽ  ابؽ  ٹی ےس زگارین اچیہ رگم فـ اےس ۔ ا اکچ اھت

 ۔  ٹی ےس زگار دی ۔ فـ وجش ےس االھچ اھت ، احرث ےن رہگی اسسن یل یھت

 

رکویسں ےک اپس ےھٹیب ابعد ےن وجش ےس داایں ابزف ااھٹ “ ایوہ آیب تیج ےئگ ۔  ”

رک اہک اھت ۔ داںیئ اہھت یک دنب یھٹم ےس دنچ اپپ اکرؿ یک کلھج داھکیئ دی یھت ۔ ایعد 

اےت وہےئ اس یک رطػ ڑباھ ۔ ایسـ ٹنیپ رشٹ ںیم وبلمس ، ابزففں ےک رکسم

 ۔ فک رمفڑے فـ اب کھج رک اس یک وگد ںیم رےھک اپپ اکرؿ ااھٹ راہ اھت

 

احرث ےن اےس اید دالای ۔ اپپ اکرؿ ےتلگن “ آرخی رافڈن ابیق ےہ ربوخردار ۔  ”

 ۔ وہےئ اس ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی
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اشےن ااکچ رک فـ اؿ ےک رفربف آؿ ڑھکا وہا ۔ احرث ےن  “وکشش رکےت ںیہ ۔  ”

اکی رظن اس رپ ڈایل رھپ ابؽ زفر ےس رفش رپ امری ۔ فـ زیتی ےس ابؽ یک رطػ اكپل 

 ۔ ۔ ابعد آ ے وہ رک وجش ےس اںیہن دےنھکی اگل

احرث ےن ابؽ  ٹی ےس زگار رک فاسپ ۔ ا یل یھت ۔ ع  د ےن اؿ ےک ےھچیپ ےس آرک 

وفرا ےس ےلہپ الھچ رک ابؽ  ٹی ےس زگار دی ۔ احرث اےس وھگر رک  ابؽ وک ۔ اا افر

 ۔ رہ ےئگ ۔ فـ دفونں اب فاسپ ابؽ ےک ےھچیپ اھبگ رےہ ےھت

 “ ۔ آیب ۔۔۔ اباب ”

 “ ۔ آیب ۔۔۔ اباب ”

اس ےن “ آیب تیج اجںیئ ۔ ” اس ےن آںیھکن ڑیکسںی ۔ “ آیب اباب آیب الٹس ۔  ”

ایعد ابؽ وک  ٹی ےس زگارےن ےک ےئل آ ے آای ،  آفاز مدرے دیمیھ ریھک ۔

ـ ابؽ ےک ےھچیپ اكپل ۔ دف رکچ اکٹ رک احرث  احرث ےن ابؽ زیتی ےس اس ےس یل ۔ ف

 ۔ ےن ابؽ  ٹی ےس زگار دی
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اس ےن اوسفس ےس اینپ آوھکنں رپ اہھت راھک ۔ ایعد ےن “ افہ ون آیب آفٹ ۔  ”

۔ بل داوتنں ںیم دابےئ احرث  آںیھکن اکی ےحمل ےک ےئل دنب رک ےک رھپ وھکںیل

 ۔ وک داھکی وج رخفہی اکرل اھجڑ رےہ ےھت

 

رکسماےت وہےئ اہک ایگ ۔ فـ ٹلپ رک ابعد یک رطػ آای ۔ اس “ ابپ وہں اہمترا ۔  ”

 ۔ ےک ربارب ںیم رکیس رپ اھٹیب رھپ اس یک وگد ںیم رےھک اپپ اکرؿ ااھٹےئ

 

فـ زری بل رکسماای“ رھپ وکشش رکںی  ے ۔  ”  ۔ 

 

ابعد ےن وصعمتیم ےس اےس داھکی“ آیب آیئ لیف وسری افر وی ۔  ”  ۔ 
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ابعد ےن داتن اکنےل ۔ فـ دفونں اھبیئ اب اپپ “ ڈراےم مک ایک رکف ڈراےم ابز ۔  ”

اکرؿ اھک رےہ ےھت ۔ احرث ےن ابؽ ابٹکس ںیم ڈایل ، ابٹکس ےک انکرے رپ اتکٹل 

 ۔ اانپ رسیئم وکٹ ااھٹ رک ابزف ںیم ڈاال

 

اکی تہب یہ رضفری اکؾ ےس وحیلی اج؟  ےہ ۔ مت رھگ بک کت آف  ےےھجم  ”  “ ؟ 

 

اس ےن “ سب وھتڑی دری ںیم اتچنہپ وہں ، سک اکؾ ےس اجرےہ ںیہ آپ ؟  ”

 ۔ وکشمک اگنوہں ےس اںیہن داھکی

 

اکی رکسمایت اگنہ اس رپ ڈایل رھپ آ ے ڑبھ رک الڈ “ مت اپپ اکرؿ اھکؤ ، ںیم الچ ۔  ”

ے افر ابرہ یک رطػ ڑبھ ےئگےس ابعد ےک ابؽ ریھکب  ۔ 
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ابعد ےن رازداراہن ادناز ںیم رسوگیش یک ۔ ایعد “ آیب رطخے یک وب آریہ ےہ ۔  ”

ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی رھپ اانپ ومابلئ ااھٹای ۔ ھچک ربمن الم رک اس ےن ومابلئ 

 ۔ اکؿ ےس اگلای

 

ھچک یہ ولیبں ےک دعب اکؽ ااھٹ یل یئگ“ ہتپ رکےت ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

رعفـ یک “ اعدی وکیئ رضفری ابت ےہ وت دلجی ےس رکںی اکؾ رکریہ وہں ۔  ”

 ۔ آفاز اس یک امستع ےس ارکایئ یھت

 

 “ ؟ ایک رکریہ وہ ”

 

فـ رکسماٹہ دابایگ“ آاٹ وگدنھ ریہ وہں ایر ۔  ”  ۔ 
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آیدنی اصبح آرےہ ںیہ وحیلی آںیھکن افر اکؿ ےلھک رانھک ، ڑگڑب رکےن آرےہ  ”

رظنںی اسےنم اکٹےئ اس ےن اہک اھت“ ںیہ فـ ۔   ۔ 

 

اباب رپ کش تہب رکےت ںیہ آپ ۔ اےنت اےھچ ےس وت ںیہ فـ ، رںیھک اب وفؿ ایم ”

ایعد ےن الگ اھکنھکر رک ابعد وک داھکی“ ےن ڈاٹن دانی ےہ ےھجم ۔   ۔ 

 

” اےس اےنپ قلح ںیم ڈنیمک اےتکٹ وسحمس وہےئ ےھت ۔ “ اےھچ وت فایعق ںیہ ۔  ”

ؾ رکف آیدنی اصبح وک وخد د ھک ولں ںوکیھٹ ےہ مت اک  “ ۔ 

 

 “ ؟ آپ آج بس ےک اسھت ویکں ںیہن آےئ ”
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اس ےن ذعر شیپ ایک“ دفرہپ وک اکؾ اھت وھتڑا یھبت ںیہن آاکس ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن زری بل رکسماےت وہےئ وفؿ دنب ایک“ کیھٹ ےہ ، دخا احظف ۔  ”  ۔ 

 

ؾ اک وز  ہتپ گل یہ اج؟  ےہ ۔ اوھٹ اعیب رھگ ںیلچ ۔ آیدنی اصبح ےک رضفری اک ”

فـ اھٹ ڑھکا وہا ۔ اپپ اکرؿ اہھت ںیم ۔ اےت وہےئ فـ وز  اھٹ ڑھکا وہا ۔ ایعد “ 

ےن اانپ وکٹ انہپ ، ابزففں ےک فک درتس ےئک رھپ ںوڑی یک اچیب ااھٹ رک ابعد ےک 

 ۔ رمہاہ ابرہ لکن ایگ

ےسیج آیدنی  اس رعےص ںیم اس یک زدنیگ ںیم تہب یس یئن دبتایلیں آیئ ںیھت

اصبح اب ابعد وک اانپ اٹیب امےنن ےگل ےھت ۔ اےس نیقی اھت تہب دلج فـ اہقین وک وز  

 یک اینبد رپ فـ اینپ وپری زدنیگ اؿ اک ااظتنر رکاتکس اھت

 
 

 

 

 وبقؽ رکںیل  ے افر ایس ي

 ۔۔
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اغلری فال ےک ربارب ںیم اکی افر وحیلی یک اینبد ریھک اجریہ یھت ، اس ےک وخاوبں 

اینیک د  ۔۔۔ 

فـ اہقین افر ابعد وک فاہں الےن فاال اھت ، آیدنی اصبح ےک اسھت اسھت اس ےن 

ویفس افر اسنخ ء وک وز  رایض رکایل اھت ۔ دعس اس اعمےلم ںیم اس اک ابایں ابزف نب رک 

ڑھکا اھت ، اہدی اینپ ےبرفزںوری اک رف؟  رف رک اسڈیئ ےس لکن ایگ اھت ۔ رعفـ وک بج 

 فـ اانپ رمکـ رسیتی زنمؽ رپ ونباےئ ںو اتہک وپری وحیلی اک اظنرہ اس ےن اتبای اھت ہک

 ۔ رکےکس وت اس یک رظنںی ےباایتخر اینپ اٹوگنں رپ یئگ ںیھت

فـ زری بل سنہ دای اھت“ رپفرسیف وھتڑا اس رمح ۔۔۔۔  ”  ۔ 

اشزنے ، دااینؽ ، انم بس اس اک رھگ دےنھکی ےک ےئل رپوجش ےھت اہجں فـ اس 

فاےل ےھت ۔۔۔ آیدنویں ےک اسھتےک اسھت رےنہ   !! 

آري  ؿ ےن اےس اینپ تبحم اک اتبای اھت ، فہج لبقتسم ںیم یسک وز  ےلئسم ےس انچب یھت ۔ 

 ۔ فـ دنچ ےحمل آںیھکن الیھپےئ اےس داتھکی راہ رھپ ہی ہہک رک ابت متخ رکدی یھت



Novelnagri 2459 

ںیم آدنئـ ہی وج وہا اےس وھبؽ اجؤ ، وج وہراہ ےہ اس ںیم ویج ۔ فـ اہمترا امیض اھت  ”

 “ !! ۔۔ ابت ہن ونسں

تہب وکوششں ےک ابفوجد فـ اس ےک ہنم ےس رعفـ ےک ےئل ظفل نہب ںیہن ولکنا اکس 

 !! ۔۔ اھت ، اسال ڈ ٹی اھت ۔۔ ! ایعد اس اک اھبیئ اھت رعفـ اس یک زکؿ یھت

آسف ےک اعمالمت ںیم اس یک دھجمساری د ھک رک احرث ےن اس یک رپفومنش 

ےک اوہنں ےن ہی رصػ اےنپ دؽ وک یلست دےنی ےک ےئل ایک  رکدی یھت وقبؽ اس

 ! ۔۔ اھت ہک ینپمک آج وز  اؿ ےک اہھت ںیم ےہ

 وحیلی ےک ےئل فـ آسف ےس رقض ےل اکچ اھت وج ولاٹےن اک اس اک وکیئ ارادـ ںیہن اھت

 ۔۔

 !! ۔۔ ہن آج ہن آدنئہ

یک ڈراامیئ اس بس ےئن ںیم ھچک این اھت وج آیدنی اصبح رکےن اجرےہ ےھت ۔ اس 

 !! ۔۔ زدنیگ ںیم اکی افر ڈراہم
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_________________________:- 

 

فـ درفازے رپ یکلہ یس دکتس دے رک ادنر آای ۔ د ضیمق ولشار ںیم وبلمس ، 

ھکا  ۔ مدؾ آ ے 

 

ھی

 

ی

وھبری آںیھکن ڑیکسے فـ رمکے یک اڑگی احتل د ھک رک 

 ۔ ڑباھےئ وت لعشم یک خیچ انسیئ دی

 

اس ےن امےھت رپ لب ڈاےل اسےنم داھکی وج رس اکھجےئ رفش رپ “ آ ے تم آ؟  ۔  ”

 ۔ ھچک التش رکریہ یھت

 

اس ےن زمدی اکی مدؾ آ ے ڑباھای“ ویکں ؟  ”  ۔ 
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فـ الچیئ یھت ۔ آري  ؿ “ ہہک ریہ وہں آ ے تم آ؟  انسیئ ںیہن دے راہ ںیہمت ؟  ”

وھگر ریہ یھت ۔  ےن ریحت ےس اےس داھکی ۔ فـ رس ااھٹ رک وھبیک ریشین یک رطح اےس

ھکا  اھت ۔ اکی آھکن زبس یھت افر دفرسی یئھتک

 

ھی

 

ی

 ۔ اس یک آوھکنں وک د ھک رک فـ 

 

اےس ھچک ڑگڑب وہےن اک ااسحس وہا اھت“ لعشم اہمتری آوھکنں وک ایک وہا ےہ ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔ یھبت وت ہہک ریہ وہں آ ے تم آ؟  ریما سنیل رگ ایگ ےہ ایر ، لم یہ ںیہن راہ ”

 

اس ےن ریحت ےس لعشم وک داھکی“ اہمتری آوھکنں اک رگن وکاسن ےہ ؟ فاٹ ؟  ”  

 ۔
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فـ وجاب دے رک رفش رپ یکھج ۔ آري  ؿ یک آںیھکن ریحت ےس یلیھپ “ یئھتک ۔  ”

ںیھت ، بل ےلھک رہ ےئگ ےھت ۔ وھتڑی دری دعب اس یک آوھکنں ںیم دصہم ارھبا رھپ 

 ۔ ہصغ

 

لعشم ےن داںیئ اربف ااھٹ رک “ ا اھت ؟ ںیم اپلگ اھت وج اہمتری زبس آوھکنں رپ رم ”

 ۔ اےس داھکی

 

وکیئ کش ؟ ریما فتق تم ربابد رکف ےھجم سنیل ڈوھڈنےن دف ۔ بس ابرہ الب رےہ  ”

فـ رس کٹھج رک رھپ ےس سنیل التش رکےن “ ںیہ افر ہی ہتپ ںیہن اہکں الچ ایگ ےہ ۔ 

فں وک اقنب ےس اپھچےت یگل ۔ فـ اےس د ھک رک رہ ایگ ۔ انمتقف یک داین یھت ولگ رہچ

 ۔ وت ےھت یہ اب وت آوھکنں رپ وز  سنیل ڑچاھےن ےگل ےھت
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اس ےن رہگی اسسن یل“ ںیم دمد رکات وہں ۔  ”  ۔ 

 

ٹ ا ؿ ےس ااھچ ۔  ”
لعشم یک اتدیک رپ فـ سب رس الہ رک رہ ایگ ۔ تمسق وت “ اہں نکیل ده

 !! ۔۔ یتٹیٹ یہ یھت اس یک

 

_________________________:- 

 

رعہص ےلہپ ھچک  : 

 

ے یگل ۔ آج دفیتس 

 

 ھگلن
ی

رہشایر استک ڑھکا اؿ دفونں وک د ھک راہ اھت ، آوھکنں ںیم یمن 

اک قح ادا وہایگ اھت ۔ فـ دفونں اسھت ےھت ، دنكےھ ےس دنكاھ الم اھت ۔ زبس فردی ںیم 
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وبلمس اپک فنط ےک ونوجاؿ اجینم آامسؿ ےلت آںیھکن ومدنے ےٹیل ےھت ۔ 

اؿ یک اجاثنری اک وگاہ اھترہچے رپ اگل وخؿ   ۔ 

 

“ مت دفونں ےن ہشیمہ یک رطح ےھجم اگل رکدای ۔ مت دفونں ابزی ےل ےئگ ایر ۔  ”

آوھکنں ےس اکی آرگ  ڑلہ ات وہا ےچین رگا ۔ اجینم آامسین ےن کھت رک اپین اک اکی 

رطقہ زنیم رپ رگاای افر رھپ  ےک دعب درگیے اپین ےک یئک رطقے زنیم وک وگھبےت 

۔ دیہشفں اک وخؿ دوھےن ےک ےئل آامسؿ ربس راہ اھت ۔ آوھکنں ےس رگےت ےئگ  

آرگ فں افر آامسؿ ےس رگےت اپین ںیم رفؼ اتٹم ایگ ۔ زیت ابرش اک وشر ڑباتھ ایگ ۔ فـ 

ابرش ںیم گیھب راہ اھت ۔ رظنںی اؿ ےک رہچفں رپ یکٹ ںیھت ۔ وییہن اںیہن ےتكت 

ات رظن آےئ ۔ فـ زیتی ےس وہےئ اےس آري  ؿ ےک رہچے رپ فیلکت ےک اترث

 ۔ اس ےک اپس ےچین اھٹیب
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فـ دریھے دریھے آںیھکن وھکؽ راہ اھت ۔ ادھ یلھک آوھکنں ےس اس ےن رہشایر وک 

 ۔ داھکی رھپ اھکےنسن اگل

 

فـ ھچک ےنہک یک وکشش رکراہ اھت ۔ رہشایر کھج رک اانپ اکؿ اس “ اس ۔۔ اس ۔۔۔  ”

 ۔ ےک ہنم ےک رقبی ےل ایگ

فـ من آوھکنں ےس سنہ دای “ ۔۔۔۔ ےنیمک ضبن وت ۔۔۔ د ھک ےل ۔ اس ۔۔۔۔ ےل  ”

اھت ۔ آري  ؿ فاسپ آںیھکن دنب رکاکچ اھت ۔ اس ےن ےباایتخر رب اک رکش ادا ایک اھت ۔ 

آ ے ڑبھ رک اس ےن اسحؿ یک ضبن رپ اہھت راھک ۔ وخیش یک اکی رہل اس ےک وپرے 

 ۔ مسج ںیم دفڑ یئگ یھت

 

فـ وپرے وجش ےس الچای اھت ۔ اس یک “ دمد اچےئہ ۔ امکڈنر امہرے اغزویں وک  ”

آفاز رپ ابدؽ وجش ےس ربےنس ےگل ےھت ۔ زیت دفڑےت مدومں یک آفاز انسیئ دی ۔ 
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یئک وجاؿ اؿ یک اجبن آرےہ ےھت ۔ اضف ںیم اھچیئ ادایس لپ ںیم دفر اجیھٹیب یھت ۔ 

 !! ۔۔۔ فـ زدنہ ےھت یہی اکیف اھت

 

_________________________:- 

 

فہ بس ریحت ےس آںیھکن الیھپےئ آري  ؿ وک کت رےہ ےھت ۔ اگنںیہ اس ےک 

 ! ۔۔۔ وپرے فوجد اک اجزئہ ےل ریہ ںیھت ، فـ کیھٹ اھت ابلکل کیھٹ

بس یک رظنںی اب اس ےس ںیتلسھپ اس ےک ربارب ںیم ڑھکی اس ڑلیک رپ ںیکٹ 

وہں ےن وج ارطضاب یک تیفیك ںیم وہٹن یتلچک اںیہن د ھک ریہ یھت ۔ اؿ یک اگن

 ۔ اس ڑلیک ےس فاسپ آري  ؿ کت رفس ایک اھت
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رکلن بحم حبص نشم رپ اجرےہ ںیہ ، نیت ےس اچر ےنیہم ےلہپ فایسپ نکمم ںیہن ۔  ”

“ ںیم اچاتہ وہں رھگ ےک ڑبے آج یہ لعشم اک اہھت امےنگن رکلن ےک رھگ اجںیئ ۔ 

 افر ریحت ےس یھبک

 

 

 

 

 اےس افر اس یک آفاز ےن وکست وک وتڑا اھت ۔ فـ بس ےبي

یھبک لعشم وک د ھک رےہ ےھت ۔ بس ےس ےلہپ ا؟ فہی وہش ںیم آیئ یھت ۔ آ ے ڑبھ 

رک اس ےن ابزف ےس چنیھک رک لعشم وک اسڈیئ رپ ایک رھپ زیم ےس اپین اک گج ااھٹ رک 

 ۔ آرایؿ رپ ااٹل اھت ۔ بس اینت ااچکن وہا ہک وکیئ وز  ھچک ھجمس ںیہن اپای اھت

اس ےک ابولں ےس رگراہ اھت ، فـ لمکم گیھب اکچ اھت ۔ ا؟ فہی اپین ده ر یک وصرت ںیم 

 ۔ ےن ےصغ ےس الؽ وہےت رہچے ےس اےس وھگرا اھت

 

آري  ؿ ےن رظن ااھٹ رک اےس “ ےھجم ااجزت دںی اباب ںیم رھک رک دف اگلؤں اےس ۔  ”

 ” داھکی ۔ 
 
ج

من س

اتھجمس ایک ےہ ہی وخد وک ؟ زدنیگ وک ذماؼ انب راھک ےہ اس ےن ۔ ںیمہ 

رکے ںو ہک آري  ؿ یک الش وحیلی چنہپ یکچ ےہ افر بج مہ اہیں آںیئ  ے وت ہی 
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 وجات ااتر ولں اانپ 
 
  

دبزیمت ااسنؿ اےنپ رےتش یک ابت رکراہ ےہ ۔ دؽ وت رکراہ ےہ ي

اس ےن اکی رہق آولد اگنہ اس رپ ڈایل یھت ۔ فـ اب اانیمطؿ ےس رکسماات اےنپ “ ۔ 

دنںی رفش رپ رگا راہ اھتابولں ںیم اہھت الچ رک اپین یک وب  ۔ 

 

آري  ؿ ہی ایک انپچب ےہ ؟ ایسی ابت یھت وت مت دیسےھ رطےقی ےس ہہک  ےتک ےھت مہ  ”

ٰی ےن دیجنسیگ ےس اےس داھکی“ ےس ۔ ! 
حی 
 
ی

 ۔ 

 

فـ لھک رک رکسماای ۔ فـ “ آپ بس وک ااٹھک رکےن ےک ےئل ہی رضفری اھت اباب ۔  ”

ےتیل وہےئ بس ڑبے وصوفں رپ ھٹیب  بس سب اےس د ھک رک رہ ےئگ ۔ رہگی اسسن

 ۔ ےئگ

آري  ؿ ےن اگنںیہ رتیھچ رک ےک داںیئ رطػ داھکی اہجں رعفـ ایعد ےک ربارب ںیم 

ڑھکی اقنب وھٹڑی رپ اکٹےئ ومجد یک احتل ںیم اےس د ھک ریہ یھت ۔ آوھکنں ںیم 
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 ے یمن کمچ ریہ یھت ۔ رہچہ رہتف رہتف ےصغ ےس الؽ زپےن اگل اھت ۔ ھچک وسچ رک فـ آ

 ۔ ڑبیھ یھت

 

ایعد یک زیت آفاز رپ بس ےن رگدںین رتیھچ رک ےک اےس داھکی “ رعفـ ںیہن ۔۔  ”

اھت ۔ فـ زیتی ےس مدؾ ااھٹیت اس ےک اپس آیئ افر اےس ھچک ےنھجمس اک ومعق دےئ انب 

اہھت ںیم ۔ ای امتؾ اتکںیب وپری وقت ےس اس ےک رس رپ دے امری ںیھت ۔ اس اک 

 اھت ، اےلگ لپ ےسیج یہ اس ےن رس ااھٹای اھت فـ اکی اکم رس اکی ےحمل ےک ےئل اکھج

 ۔ دیساھ اس یک ؟ ک رپ ردیس رک یکچ یھت ۔ ایعد ےن بل داوتنں ںیم دابےئ ےھت

 

ڈز ڈز ڈز ۔۔۔ اکی “ وفج ےن ںیہمت ااسنین ذجابت ےک اسھت انلیھک اھکسای ےہ ؟  ”

 ویپتس اسھت اسرے اافلظ زنط ےک ریتفں اک رفپ ده رےت اس ےک دؽ ںیم
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ےبریغیت یک وز  دح وہیت ےہ مت فـ وز  اپر رکےکچ ۔ لکش تم ” وہےئ ےھت ۔ 

اکی رہق آولد اگنہ اس رپ ڈاؽ رک فـ لعشم یک رطػ ڑمی“ داھک؟  اینپ ےھجم اب ۔   ۔ 

 

سب یہی وساؽ اس ےس رک ےک “ اینپ زدنیگ ربابد رکےن رپ ویکں یلت ںیہ آپ ؟  ”

رطػ ڑبیھ یھت ۔ زیتی ےس ڑیسایھں ڑچھ رک  فـ زیت زیت مدؾ ااھٹیت ڑیسویھں یک

فـ اےنپ رمکے یک رطػ ڑبیھ ۔ ده ڑ یک آفاز ںیم رمکے اک درفازہ دنب وہےن رپ 

 ۔ آري  ؿ ےن کلپ کپھج رک بس رپ اگنںیہ دفڑاںیئ

 

ا؟ فہی وز  اانپ گیب ااھٹیت ڑیسویھں یک رطػ ڑبیھ “ ایس ےک اقلب وہ مت ۔۔ !  ”

 ۔ یھت
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وصعمتیم ےس ےنہک رپ بس یک یسنہ وھچیٹ یھت افر وج ںیہن  اس ےک“ وکیئ افر ؟  ”

 ۔ ےسنہ ےھت فـ اب آںینیتس ڑچاھ رےہ ےھت

 

اس ےن ااشتحؾ ، اابؿ ، اصحل افر اہدی وک اینپ رطػ ڑباتھ “ دوھکی اپس تم آ؟  ۔  ”

 ۔ د ھک رک اںیہن ہیبنت یک ۔ فـ بس اےس وھگرےت اس یک رطػ ڑبےنھ ےگل

 

اس ےن وفرا ابرہ یک رطػ دفڑ اگلدی یھت ۔ بس “ اسےل ریتی وت ۔۔۔۔۔۔  ”

 ۔ اس ےک ےھچیپ اھب ے ےھت

 

ے ںیم ہہک راہ وہں فںیہ رک اج چب ےک داھک وت آج ذرا ۔  ”

 

ن
 
ح
م  
ج

اابؿ الچای اھت ۔ بس “ 

رکسمادےئ ےھت افر لعشم ۔۔۔ لعشم رہگی اسسن  یتی وصےف رپ ڈےھ یئگ یھت ۔ 

ابرـ وسانچ اھتاےس اکی ابر دیجنسیگ ےس اےنپ ےلصیف رپ دف  ۔۔ 
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انس اھت تبحم ادنیھ وہیت ےہ رگم فـ تبحم ےک رکچ ںیم اینپ زدنیگ ادنریھ ںیہن رکیتكس 

 !! ۔۔ یھت

 

_________________________:- 

 

 : احؽ

 

رغمب ےک دعب آہتسہ آہتسہ رات اےنپ رپ الیھپےن یگل یھت ، وپری وحیلی ربیق 

ںی ، وخویشں ےس رھبوپر ےہقہق  ونگفں ےس اگمگج ایھٹ یھت ۔ وشرفلغ یک آفاز

امیض ےک ومغں وک ونیسں ںیم اپھچےئ وحیلی ےک در ف دویار وک نیکست اچنہپ رےہ ےھت 

 ۔ ۔ فـ بس الفجن ںیم ےھٹیب وخش ویپگں ںیم رصمفػ ےھت
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رعفـ ونرانیعل وک دنہمی اگل ریہ یھت ہكبج ااملس اہسین وک ۔ ا؟ فہی ، رمہح افر انمؽ حبص 

ابرے ںیم وگتفگ رکریہ ںیھتفےمیل یک رقتبی ےک   ۔ 

 

” رعفـ ےن داںیئ اہھت ںیم دنہمی یک وکؿ ۔ اے رس “ ہی لعشم اہکں رہ یئگ ےہ ؟ 

 ۔ ااھٹ رک وساہیل رظنفں ےس ا؟ فہی وک داھکی

 

اس یک ابت لمکم وہےت یہ اےنپ رمکے “ ہتپ ںیہن اہک وت اھت اےس ہک ےچین آاجؤ ۔  ”

آري  ؿ وج ہنم  الھےئ ابرہ آای اھتےس لعشم ربآدم وہیئ ۔ اس ےک ےھچیپ یہ   ۔ 

 

ا؟ فہی ےک وپےنھچ رپ لعشم دنكےھ ااکچیت وصےف رپ ھٹیب یئگ ۔ “ اےس ایک وہا ؟  ”

آري  ؿ ےن رک رک رپوسچ رظنفں ےس ا؟ فہی وک داھکی رھپ آ ے ڑبھ رک اس ےک 

ر  ااترا افر وفرا ابرہ یک رطػ اكپل
ح 
 
کی

 ۔ ابولں ںیم اگل 
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فـ داب داب اس الچیئ ۔ ابؽ لھک رک اشونں رپ “ آج ۔  آري  ؿ ےک ےچب رمف  ے مت ”

 ۔ آرگے ےھت ھچک رمک رپ رھکب ےئگ ےھت ۔ لعشم ےن رکسماٹہ دابیئ

 

ادنر دالخ وہےت ااسہم ےن االطع دی“ رعفـ احرث الکن آےئ ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

اس ےن رس وک شبنج دی“ اہں اتبای اھت ایعد ےن ۔  ”  ۔ 

 

فـ دمھ ےس وصےف رپ اھٹیب ۔ رعفـ ےن وھگر رک “  ایم ہہک ریہ ںیہ اچےئ انبدف ۔ ”

 ۔ اےس داھکی
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اس ےن “ ںیم اکؾ رکریہ وہں ہی وج اسےنم افرغ وعاؾ یھٹیب ےہ اےس وہک ۔  ”

 ۔ آںیھکن امھگںیئ

 

ا؟ فہی ےن ہنم ےک زافےی “ ریما لک فہمیل ےہ یئھب ںیم ویکں اکؾ رکفں ؟  ”

 ۔ اگبڑے

 

 اجفں یگ ، ااھچ وھتڑی ےگل ںو ںیم اکؾ رکفں ںیم وت امہمؿ وہں فےمیل ےک دعب یلچ ”

لعشم وز  ےھچیپ یٹہ ۔ رعفـ ےن داتن سیپ رک اےس داھکی“ ۔۔    ۔ 

 

اس “ اچےئ یہ انبین ےہ ایر انبدف ؟ ں ۔ ےھجم ڑپکے وز  ارتسی رکےن ںیہ اوز  ۔  ”

 ۔ ےن ہنم  الھای
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رفیتک اےس رظنادناز لعشم لکشمب اینپ یسنہ “ ا؟ فہی مت ھچک ہہک ریہ ںیھت ےھجم ۔  ”

 ۔ رک ےک ا؟ فہی یک رطػ وتمہج وہیئ

 

فـ دنہمی زیم رپ یتخٹپ اھٹ ڑھکی وہیئ“ ےٹف ہنم مت ولوگں اک ۔  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی رکسمایئ“ اکی پک ریما وز  ۔  ”  ۔ 

 

لعشم اکلہ اس یسنہ“ ریما وز  ۔  ”  ۔ 

 

ونرانیعل ےن وز  اہھت ااھٹای“ ںیم وز  ولں یگ ۔  ”  ۔ 

 

رمہح وز  دیماؿ ںیم آیئ“ وز  ۔  مہ ونیتں ”  ۔ 
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فـ اںیہن وھگریت نچک یک رطػ ڑبھ یئگ ۔ “ زرہ المدفں مت ولوگں یک اچےئ ںیم ؟  ”

 ۔ ےھچیپ اؿ بس ےک ےہقہق دنلب وہےئ ےھت وج اےس زمدی اپتےن ےک ےئل اکیف ےھت

 

_________________________:- 

 

لمحم ہنم  الھےئ اس ےک ربارب ںیم “ آیب ابعد وک دںیھکی گنت رکراہ ےہ ےھجم ۔  ”

 ۔ یھٹیب

 

فـ وصعمتیم ےس رکسماات ایعد ےک ابںیئ “ ںیم رشفی ، اونٹنیس ، وصعمؾ ہچب ۔  ”

 ۔ رطػ اھٹیب
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لمحم ےن “ آیب ےھجم اس ارگنسی ےک اکؿ رمفڑےن یک ااجزت دے دںی سب ۔  ”

 ۔ داتن اچکچکےئ ےھت

 

ابعد ےن “ دے دںی سب ۔ آیب ےھجم لمحم آوپ ےک داتن وتڑےن یک ااجزت  ”

 ۔ آںیھکن امھگںیئ

 

اس ےن رکسماٹہ “ مت دفونں ےھجم اہیں ےس ےنکسھک یک ااجزت دے دف سب ۔  ”

 ۔ دابیئ ۔ دفونں ےن دصےم ےس اےس داھکی

 

لمحم رفاہیسن وہیئ“ آیب ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

ابعد یک ابت رپ فہ سنہ دای اھت“ آیب آںیئ ںیم آپ وک ےل اتلچ وہں ۔  ”  ۔ 
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“ ابعد مت دفونں دف ٹنم اخومش وہاجؤ ےھجم ابت رکین ےہ ایعد ےس ۔  لمحم ”

احرث ےن اہدی ےک رمہاہ الفجن ںیم دالخ وہےت وہےئ دیجنسیگ ےس اہک ۔ ایعد افر 

 ۔ ابعد ےن آسپ ںیم رظنفں اک ابتدپ  ایک

 

فـ وصےف رپ ےتھٹیب احرث ےس وپھچ راہ اھت“ ریختی آیدنی اصبح ؟  ”  ۔ 

 

 “ ۔  اتب؟  ےہ ہک ںیم ےن اہمتری اشدی یک اترخی ےط رکدی ےہاہں ، ےھجم ںیہمت ”

 

اس ےن ونھبںی ایٹھک ےئک اںیہن داھکی“ ےن ) ایک ( ؟  ”  ۔ 

 



Novelnagri 2480 

اوہنں ےن آہتسہ ےس اس ےک رس رپ “ حبص اہدی اک فہمیل افر اہمتری اشدی ےہ ۔  ”

وہں ویعش اوز  ںیم ابت رک ےک آای ” مب یتٹڑا اھت ۔ فـ ریحت ےس اںیہن دےھکی ایگ ۔ 

اوہنں ےن “ ےس ، فـ حبص کت وجاب دے دںی  ے فہمیل فےسی وز  رات وک ےہ ۔ 

 ۔ رک رک اےس داھکی

 

اس ےن وہٹن ےچنیھب ےھت“ آپ ۔۔۔ آپ وفرا اںیہن عنم رکںی  ے ۔  ”  ۔ 

 

فـ داںیئ اربف ااھٹ رک وپھچ رےہ ےھت افر فـ اؿ یک ابت ھجمس اکچ اھت ۔ فـ “ فایعق ؟  ”

آےئ ےھت ارگ حبص فـ تبثم وجاب دےتی افر فـ ااکنر رکداتی وت ہی  ویعش ےس ابت رک

ا  فـ ہی یھبک ںیہن اچےہ ںو

 

 ٹ
 ۔ ااکنر رعفـ ےک ےئل اھجمس اجات افر ي قن

 اس ےن داتن اچکچک رک احرث وک داھکی اھت نج ےک رہچے رپ الب اک وکسؿ ف اانیمطؿ اھت

 ۔
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، اےنت اکؾ رکےن ںیہ مہ افےئ ومےٹ ڈراےم دنب رکف افر اوھٹ ولچ ریمے اسھت  ”

اہدی ےن رکسماٹہ داب رک اس ےک اترثات ےس وظحمظ وہےت وہےئ اہک ۔ “ ےن ۔ 

لمحم افر ابعد رگدںین امھگ رک یھبک اےس افر یھبک احرث وک د ھک رےہ ےھت ۔ فـ 

دفونں اانپ رد لم ایعد ےک آرخی وجاب ےک دعب اظرہ رکےن فاےل ےھت ۔ تہب 

 ؛ وسےنچ ےک دعب فہ ہہک راہ اھت

 

فـ وصےف ےس اھٹ ڑھکا “ اؿ اک وجاب آاجےئ وت اتبدےئجی ںو ںیم ا؟  وک اتبدفں ںو ۔  ”

 ۔ وہا

 

ابعد وخیش ےس االھچ اھت ۔ لمحم ےن رکسما رک اےس داھکی ۔ احرث ےک “ ایوہففف ۔  ”

 ۔ وبلں وک مسب ےن آؿ ریھگا اھت ، اہدی زیم ےس ںوڑی یک اچیب ااھٹےن ےک ےئل اکھج
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لمحم اےس رفیتک زیتی ےس اےنپ رمکے یک “ اکی ٹنم ںیم اوز  آیئ ۔ آیب آیب  ”

 ۔ رطػ اھبیگ یھت ۔ وھتڑی دری دعب فـ فاسپ آیئ وت اہھت ںیم اچٹیلک اھت

 

فـ “ اےسی وموعقں رپ ہنم اھٹیم رکےت ںیہ ، اباب آپ اھٹمیئ اسھت الےت ؟ ں ۔  ”

ےس اےس داھکی اھت اچٹیلک اک ررپی ااتریت ایعد یک رطػ ڑبیھ ۔ ایعد ےن یگفخ  ۔ 

 

لمحم ےک اکچپرےن رپ اس ےن آ ے ڑبھ رک اچٹیلک وک داوتنں ےس اکاٹ “ آیب ۔۔  ”

 ۔ اھت

 

فـ لھک رک رکسمایت اس ےک ےنیس ےس یگل یھت ۔ فـ اکلہ اس “ تہب تہب ابمرک وہ ۔  ”

 ۔ رکسما رک اےس وخد ےس اگل ایگ اھت
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ابعد ےن وکشـ ایک“ آیب ںیم وز  ۔  ”  ۔ 

 

اہدی یک ابت رپ اس ےن اتجیت اگنوہں ےس “ مت امہرے اسھت لچ رےہ وہ ۔  ”

اہدی ےک ےنہک “ لمحم وز  ۔ ” لمحم وک داھکی وج ہنم  الھےئ اہدی وک د ھک ریہ یھت ۔ 

 ۔ رپ لمحم الھکلھکیئ یھت ، ابعد ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے ےھت

 

 یہ وہیگ ۔ آري  ؿ دلجی آاج؟  رھگ حبص تہب اکؾ رکےن ںیہ ۔ رقتبی وحیلی ںیم ”

 “ ۔ ہہک راہ اھت فـ وز  اسھت ےلچ ںو مت ولوگں ےک

 

اہدی ابعد ےک رمہاہ ابرہ یک رطػ ڑباھ ۔ “ رکف ہن رکںی بس وہ اجےئ ںو اچوچ ۔  ”

لمحم اینپ اشؽ ااھٹےن ےک ےئل رمکے ںیم یئگ ۔ فـ فںیہ ڑھکا اس اک ااظتنر رکےن اگل 
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اکٹےئ رکسماےت وہےئ اےس دےنھکی ےگل ۔ ۔ احرث داںیئ اہھت یک دنب یھٹم رپ ںوؽ 

افخ افخ اس رہچہ ےئل اںیہن رظنادناز رکےن ےک ےئل دویار رپ یگل گنٹنیپ وک وھگرات ایعد 

 !! ۔۔ آیدنی

لمحم ےک آےن رپ اس ےن اکی رظن اؿ رپ ڈایل رھپ اس ےک اسھت ابرہ یک رطػ 

دےئ ےھت  ڑبھ ایگ ۔ فـ اکلہ اس سنہ دےئ ےھت ۔ اکی دؿ ںیم اسرے دبےل اکچ

 !! ۔۔ اوہنں ےن ۔ وکسؿ اانیمطؿ بس لم ایگ اھت

 

_________________________:- 

 

راہمح ےن وپرے الفجن ںیم اگنںیہ دفڑاےت وہےئ وپاھچ“ رعفـ اہکں ےہ ؟  ”  ۔ 

 

ومابلئ رپ ڈراہم دیتھکی ونرانیعل ےن وجاب دای“ وسےن یلچ یئگ ےہ ۔  ”  ۔ 
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حبص ” رک اؿ یک رطػ وتمہج وہےئ ۔  بس رک“ آج احرث اھبیئ آےئ ےھت ۔  ”

فـ “ ا؟ فہی افر اہدی ےک فےمیل ےک اسھت رعفـ یک ریتصخ وز  رک؟  اچےتہ ںیہ فہ ۔ 

 ۔ دیجنسیگ ےس ںیتہک وصےف رپ ںیھٹیب ۔ بس ےن آسپ ںیم رظنفں اک ابتدپ  ایک

 

وساؽ اہسین یک رطػ ےس آای اھت“ اچوچ افر دادی ےن ایک وجاب دای ؟  ”  ۔ 

 

 تبثم وجاب دای ےہ ، ڑلےک اسرے ایعد افر اہدی ےک اسھت ےلچ ےئگ اظرہ ےہ ”

 “ ؟ ںیہ ۔ ھجمس ںیہن آراہ ااچکن ےس بس ےسیک وہںو

 

ا؟ فہی ےن ریحت ےس اںیہن داھکی“ ایعد امؿ ایگ ؟  ”  ۔ 
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ا؟ فہی یک ےباایتخر یسنہ وھچیٹ “ ایس ےس وپھچ رک اہک وہںو ؟ ں احرث اھبیئ ےن ۔  ”

 ! ۔۔۔  فـ اؿ دفونں ابپ ےٹیب وک وھتڑا تہب وت اجؿ یکچ یھتیھت ، اےنت رعےص ںیم

 

ااملس ےن “ ااھچ آپ رپاشیؿ ہن وہں ، حبص ےتلچ ںیہ امرٹیک وہاجےئ ںو بس ۔  ”

 ۔ اؿ یک رپاشیین دفر یک

 

اوہنں ےن رس اکٹھج ۔ فـ بس سب “ احؽ دوھکی اس اک زمے ےس وس ریہ ےہ ۔  ”

 ۔ رکسمادںی

 

_________________________:- 
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حبص ےک ااجےل ےن اھجڑف ےل رک ادنریھے اک افصای رکدای اھت ، ابدولں ےس اصػ الین 

آامسؿ اگمگج ااھٹ اھت ۔ فـ ؟ ےتش ےک دعب فےمیل ےک ےئل دنچ اکؾ اٹمن رک اہنےن یلچ یئگ 

 ۔ یھت ۔ اہن رک بج فـ ابولں وک وتےیل ےس رڑگیت ابرہ یلکن وت ڈیب رپ راہمح وک ےھٹیب اپای

 

اس ےن اؿ ےک رہچے رپ الب یک دیجنسیگ دےتھکی “  وہا ؟ اےسی ویکں یھٹیب ںیہ ؟ ایک ”

وہےئ وپاھچ ۔ ابولں وک ےکٹھج ےس رمک رپ ریھکب دای ۔ اپین یک دنچ وبدنںی ابولں ےس 

ڑلکھ رک د اٹزلئ رپ رگںی ۔ فہ وتہیل اہھت ںیم ےئل اھگنسر زیم یک رطػ ڑبیھ ۔ 

 

ٹ 

 

ن

م رگن ااھٹ رک ابںیئ اہھت یک اتشگن اامتن ںیم کھج رک اچدنی ےک رگن یک الپ
 

ی

 

ن

 ۔ ینہپ رھپ وساہیل رظنفں ےس راہمح وک داھکی وج اخومش یھٹیب ںیھت

افر رھپ راہمح ےن اس ےک وساؽ ےک وجاب ںیم وج اہک اھت فـ اس ےک “ ایم ؟  ”

 ۔ وہش اڑاےن ےک ےئل اکیف اھت ۔ اس ےن ریحت ےس اسسن رفےک اںیہن داھکی
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ےمشچ ےک اپر “ آپ ولوگں ےن اہں رکدی ؟ وپاھچ وز  ںیہن ھجم ےس ؟  اےسی ےسیک ”

 ۔ ڈارک ربافؿ آوھکنں ںیم ریحت یک ااہتن یھت

 

فـ مکح “ اب ھچک ںیہن وہاتکس مت دلجی ےس ایتر وہاجف ، امرٹیک اج؟  ےہ ںیمہ ۔  ”

اصدر رکںیت ابرہ یک رطػ ڑبھ ںیئگ ۔ رعفـ ےن دصےم ےس اںیہن داھکی رھپ کپل 

زیم رپ راھک اانپ ومابلئ ااھٹای ۔ اس اک ربمن الم رک ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ فـ وتہیل رک 

 ۔ ےئل ابوکلین ںیم آیئ ۔ دنچ ولیبں ےک دعب یہ اکؽ ااھٹ یل یئگ یھت

 

اس یک رنؾ دیمیھ آفاز اکونں ںیم زپی“ االسلؾ مکیلع ۔  ”  ۔ 
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ریما یب اڈی لمکم وہےن دںی فمکیلع االسلؾ ، ہی ایک ایک ےہ آپ ےن ؟ آپ ےن اہک اھت  ”

الؽ زپےت رہچے ےک اسھت فـ وتہیل کشخ وہےن ےک ےئل ر ےتھ وہےئ “  ے ۔ 

 ۔ وپھچ ریہ یھت

 

فـ ااجنؿ انب“ ایک ایک ےہ ںیم ےن ؟  ”  ۔ 

 

فـ رفاہیسن وہیئ“ اعدی ذماؼ تم رکںی ںیم رفدفں یگ اب ۔  ”  ۔ 

 

رت ےس رکسماٹہ اس ےن رشا“ ارے اتبؤ وت یہس سک یک ابت رکریہ وہ ؟  ”

 ۔ دابیئ یھت
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فـ ھچک ھچک ےتہک ریک ۔ دفرسی رطػ ایعد “ اشدی یک ۔ آپ ااسی ےسیک رک ۔۔۔۔  ”

 ۔ یک رکسماٹہ رہگی وہیئ ۔ فـ رپوسچ رظنفں ےس اسےنم د ھک ریہ یھت

 

وسوچ وسوچ ، ںیم ےن ںیہمت اکؽ یک یھت ۔۔ اہک اھت ہک آیدنی اصبح ڑگڑب رکےن  ”

 “ ۔۔۔۔ آرےہ ںیہ افر رھپ

 

اس ےن ایعد یک ابت لمکم یک ۔ ُاس ےن “ اوہنں ےن امہری اشدی یک ابت یک ۔  ”

 ۔ رس وک یکلہ یس شبنج دی

 

 “ ! ۔۔ ابلکل ”

 

 “ ؟ آپ عنم ویکں ںیہن رکرےہ ”
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اس ےن الچن “ ےسیک رکفں ؟ ںیم ہہک دفں ےھجم رعفـ ےس اوز  اشدی ںیہن رکین ؟  ”

ومیش اھچیئگ ۔ فـ ہنم  الھےئ وحیلی ےک وہٹن داوتنں ںیم دابای ۔ دفونں رطػ اخ

ٹیگ ےس دالخ وہیت ںوڑی وک د ھک ریہ یھت ۔ ںوڑی ایس یک یھت ۔ ٹیگ دنب وہا ، 

ںوڑی ریک ۔ اہدی افر آري  ؿ ےک رمہاہ فـ ےچین ارتا ۔ ومابلئ اکؿ ےس اگلےئ فـ 

 ۔ اںیہن ااشرے ےس ادنر اجےن اک ہہک رک وخد ابےچیغ یک رطػ آای اھت

 

فـ رس ااھٹ رک اےس دےتھکی وہےئ وپھچ راہ اھت ۔ اس ےن یگفخ “  یگ احمن ؟ ےچین آںیئ ”

 ۔ ےس یفن ںیم رس الہای اھت ۔ فـ رکسماٹہ دابات رس اکھج ایگ

 

فـ رفاہیسن وہیئ“ ںیم ےن دنہمی وز  ںیہن اگلیئ ۔  ”  ۔ 
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اس ےن لح شیپ ایک ۔ فـ اب “ اب اگلول اانت فتق ےہ اوز  ، وپرے دس ےٹنھگ ۔  ”

 ۔ رکیس رپ ھٹیب راہ اھت

 

افر ںیم ےن اکؾ وز  ےئک ںیہ ، وکؿ یس ڑلیک اشدی فاےل دؿ وز  اکؾ رکیت ےہ ؟  ”

اس ےن رکسماٹہ دابےت وہےئ رس ااھٹ “ اب ںیم دعب ںیم ارٹسکیا اٹمئ ولں یگ ۔ 

ـ ونہز ہنم  الھےئ ڑھکی یھت  ۔ رک اےس داھکی اھت ، ف

 

 “ !! ۔۔ ےلچ ںو ”

 

فـ “  یک وز  وہیگ رمکے ےس ابرہ آپ اجںیئ  ے ، ےلچ ںو ؟ ڑلایئ ںیم یطلغ سج ”

 ۔ زری بل سنہ دای
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 “ ! ۔۔ ےلچ ںو ”

 

ںیم ںیہن اجیتن آپ اانپ آسف افر ویوینریٹس اکی اسھت ےسیک جنیم رکےت ںیہ نکیل  ”

اس ےن آںیھکن امھگںیئ“ ےھجم آپ وپرا فتق دںی  ے ااھچ ۔۔ !!   ۔ 

 

 “ ! ۔۔ وظنمر ےہ ”

 

ویوینریٹس ےک ےئل آپ ااھٹںیئ  ے ویکہکن اہیں ےھجم ایم ااھٹیت ںیہ ، ںیم حبص  ”

 “ ؟ االرؾ رپ ںیہن ایتھٹ ، ےلچ ںو

 

 “ !! ۔۔ ےلچ ںو ”
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 “ ۔۔ ےکیم آےن رپ وکیئ اپدنبی ںیہن ”

 

 “ ! ۔۔ ابلکل وز  ںیہن ”

 

 “ ! ۔ وخد زپاھںیئ  ے ، رپیپز یک ایتری وز  آپ رکفاںیئ  ے ”

 

 “ ۔۔ اہں ”

 

قح رہم ںیم اچٹیلک ںیہن وھکلا یکس یھت ںیم  رگم آپ رفز اچٹیلک الںیئ  ے  ”

 “ ! ۔۔ ریمے ےئل

 

 “ ۔ وظنمر ےہ ”
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“ ریمی ویطلغں رپ تہب زایدہ ںیہن ڈاںیٹن  ے ، ےلہپ اؿ یک اشندنیہ رکںی  ے ۔  ”

 ۔ فـ رکیس یک تشپ ےس کیٹ اگلایگ اھت

 

رکسمادی ۔ کلپ کپھج رک اےس داھکیفـ “ اہں رھپ لم رک اںیہن کیھٹ رکںی  ے ۔  ”  

 ۔

 ، ںیم اچیتہ وہں ریمے رہ مکح رپ مت وہک

 !! ۔۔ رتہب ، درتس ، وخب ، انمبس ، اجب ، اوز 

 

 “ ۔۔۔ اعدی ےب ”

 

 “ ۔۔ رعفـ احمن ”
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اس ےن وچکن رک رس ااھٹای اھت “ رفزاہن حبص رجف ےک دعب وسرت رنٰمح انسںیئ  ے ۔  ”

اس ےن ارصار ایک ۔ “ زیلپ ۔۔ ”  اےس داھکی اھت ۔ ، اگنوہں ںیم ےبانپہ ریحت ےئل

 ۔ فـ دنچ ےحمل اےس داتھکی راہ رھپ بل داوتنں ںیم دابےئ رس اکھجای

 

 “ ۔۔ وکشش رکفں ںو ”

 

اس ےن اکی ےحمل ےک ےئل آںیھکن دنب رک “ فدعـ رکںی ہک وکشش رکںی  ے ۔  ”

 ۔ ےک وھکںیل

 

فـ ادنر کت رساشر وہیئ یھت“ فدعـ ۔۔  ”  ۔ 
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فـ اکلہ اس رکسمادای ۔ “ ںیم ہی فدعـ اھبن؟  آپ ےک ےئل یھبک لکشم ںیہن انبفں یگ ۔  ”

اب اجؤں”   “ ؟ 

 

فـ رک رک اےس دےنھکی یگل ۔ فـ دفونں اینہکں ونٹھگں رپ اکٹےئ “ امم ۔۔۔۔ ونس ۔  ”

 ۔ آ ے وہ رک اھٹیب اھت

ُاس یک آفاز  فـ اسسن رفےک ُاےس دےھکی یئگ ۔“ ہشیمہ ۔۔۔ اسھت روہ یگ ؟ ں ؟  ”

ںیم وخػ اھت یسک وک وھکےن اک وخػ ۔ اینت ابر فـ اےنپ اونپں ےس آزامای ایگ اھت ہک اب 

اُس ےس اُس ےک اسھت یک نیقی داہین اچاتہ اھت افر اےسی ےحمل ںیم فـ اُےس زدنیگ اک 

الص رہچہ ںیہن داھک یتكس یھت سج ںیم دجاایئں یئن زدنیگ یک رشفاعت ںیھت ۔۔۔ 

 اھت ہک اےُس اےنپ اسھت اک نیقی دالای اجےئ رصػ دنچ وحملں ےک ےئل فـ ہی قح راتھک

 ۔۔۔ یسک مسق ےک وز  وخػ ےس آزاد رکفاای اجےئ
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ُاےس ُاس اک قح دای ایگ اھت ۔ فـ وکسؿ ےس آںیھکن ومدن ایگ اھت ۔ اکی “ ہشیمہ ۔۔۔  ”

 ےحمل ےک فےفق ےس بج اُس ےن آںیھکن وھکںیل وت اؿ ںیم اونیھک کمچ یھت ۔۔

ر  ، ےئن وخاب
سف
 م
ہ

 !! یلین آوھکنں ںیم زدنیگ ےک  ونگ اگمگج رےہ ےھت ۔۔ ےئن 

 

ڈ ے ۔  ”

 

 فٹ
ي
فـ سنہ دای“ آپ دس وٹنھگں ںیم ےس دنپرـ ٹنم ےل ےکچ ںیہ ےب ا  

 ۔

 

فـ رکسمادی رھپ اکؽ اکٹ رک ومابلئ اکؿ ےس اٹہای ۔ “ کیھٹ ےہ ، اجںیئ آپ ۔  ”

رطػ ڑبھ یئگ ۔ اس ےن رکسماےت وہےئ  اکی رکسمایت اگنہ اس رپ ڈایل رھپ ادنر یک

 !! ۔۔۔۔۔ اینپ اگنںیہ زبس اھگس رپ اکٹیئ ںیھت ۔ رنؾ افر من زبس اھگس

 

 ، ےلچ ےئگوت اکپرے یگ رہ دصا مہ وک
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 !! ۔۔ اجنےن ینتک زابونں ےس مہ ایبں وہےگن

 

_____________ 

 

اشؾ ےک اسےئ دریھے دریھے لیھپ رےہ ےھت ۔ ابےچیغ ںیم رقتبی اک لمکم 

ااظتنؾ وہاکچ اھت ۔ یتٹولں ےس اجس اجیٹس وز  رقتةی ایتر اھت رکایسں وز  اگل دی یئگ 

ںیھت ۔ فـ اچرفں اکی زیم ےک رگد ےھٹیب آري  ؿ اک ااظتنر رکرےہ ےھت وج یسک اکؾ 

ےس ادنر ایگ وہا اھت ۔ اںیہن اب فاسپ رھگ اج؟  اھت رھپ رات وک ابرات ےک اسھت اہیں 

، اصحل افر ااشتحؾ ابرہ ےک اکومں ںیم رصمفػ ےھت ہكبج اؿ آ؟  اھت ۔ ابعد ، اابؿ 

 ۔ ےک ذےم اہیں اک اکؾ وساپن ایگ اھت وج رقتةی لمکم اھت
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بس ےن رظنںی ااھٹ رک اسےنم داھکی اھت “ اہدی اھبیئ ، دعسی اھبیئ ، اعدی ۔۔۔۔  ”

 ۔ ۔ فـ اےس اسےنم د ھک رک ڑگڑبایئ یھت ۔ بس رکسماٹہ دابےت رس اکھج ےئگ

 

اایلگنں رمفڑیت فـ “ فـ ۔۔ اہدی اھبیئ افر دعس اھبیئ آپ وک دادی الب ریہ ںیہ ۔  ”

 ۔ ارطضاب یک تیفیك ںیم اںیہن رعہشی اک اغیپؾ دے ریہ یھت

 

اہدی ےن اس یک لکشم آاسؿ یک ۔ فـ انب یسک وک دےھکی “ مت اجؤ مہ آرےہ ںیہ ۔  ”

 ۔ ادنر یک رطػ اھبیگ یھت

 

ربھگاٹہ یک “ ذلیل ااسنؿ لتق وہںو ریمے اہوھتں ۔ اہکں ےہ ہی ااسہم اک ہچب  ”

ہگج اب ےصغ ےن ےل یل یھت ۔ وصےف رپ اھٹیب ااسہم زیتی ےس اسےنم ےس آےت 

ںیم ےن ابر ابر وپاھچ اھت ابرہ ایعد وت ںیہن اھٹیب ؟ فـ فںیہ ” آري  ؿ ےک ےھچیپ اپھچ اھت ۔ 
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فـ اےس “ اغیپؾ ۔۔۔ !! اھٹیب اھت ۔ مت ذلیل ااسنؿ وخد دے آےت ؟ ں اںیہن دادی اک 

 ۔ ۔ اےن ےک ےئل آ ے ڑبیھ بج آري  ؿ چیب ںیم آای

 

ااسہم ےن رکسماٹہ دابےت “ اہں وت ایک ےہ دف نیت ےٹنھگ دعب فےسی وز  انلم ےہ ۔  ”

 ۔ وہےئ آري  ؿ یک افٹ ےس رس اکنال ۔ فـ داتن سیپ رک رہ یئگ

 

 “ ؟ مت ایتر ںیہن وہںیئ اوز  ”

 

اس ومےٹ ےن اہک ہک ںیم رصمفػ وہں مت دعس اھبیئ افر  اجریہ یھت ابعای ےننہپ ”

ااسہم ےن داتن “ اہدی اھبیئ ےس وہک دادی الب ریہ ںیہ اںیہن ۔  یلگن اجونر ۔۔۔ !! 

 ۔ اکنےل
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ادنر آےت اہدی ےن اےس “ رعفـ اہمتری آفاز مہ ابرہ آاسین نس رےہ ےھت ۔  ”

 ۔ االطع دی ۔ اس ےن لجخ وہ رک اکؿ اجھکای اھت

 

 ولچ اب دلجی ےس ابرہ آاجؤ ، ںیہمت افر ا؟ فہی وک رسفس اہؤس وھچڑ رک رھپ ااھچ ”

 “ ۔ ایعد ےک رھگ اجؤں ںو

 

ج یک“ اپررل ۔۔  ”

صی 

 

ي

رعفـ ےن   ۔ 

 

فہ “ اجؤ اب دلجی رکف ۔ ” اس ےن آںیھکن امھگںیئ ۔ “ فیہ رسفس اہؤس ۔  ”

 ۔ اس ےک ےنہک رپ اےس وھگری ےس ونازیت ڑیسویھں یک رطػ ڑبیھ
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اس یک ڑبڑباٹہ وک نس رک فـ رکسماٹہ دابات ابرہ یک “ یتٹیٹ تمسق ےہ ریمی ۔  ”

 ۔ رطػ ڑبھ ایگ

 

_________________________:- 

 

فـ ویوینریٹس ےس ایٹھچں ےنلم رپ رمع ےک رمہاہ اپاتسکؿ آای اھت ، دف ےٹنھگ ےلہپ اس ےن 

ارئیوپرٹ ےس دیساھ فـ اہقین ڈاھیئ اسولں دعب اپاتسکؿ یک رسزنیم رپ مدؾ راھک اھت ۔ 

ےک اپس آای اھت ۔ رمع اےنپ یسک رےتشدار ےک اپس الچ ایگ اھت ۔ اہیں آرک اےس ہتپ الچ 

اھت ہک ابعد ےک اعدی آیب یک اشدی وہریہ ےہ یھبت فـ حبص ےس اغبئ اھت ۔ اس ےک 

ےئل ہی ربخ ریحاؿ نك افر رپاشیؿ نك یھت ویکہکن حبص ایعد یک رطػ ےس ےنلم فاےل 

ؾ ےک اطمقب حبص اس یک وز  اشدی یھت ۔ فـ کیب فتق دفونں یک اشدویں ںیم اغیپ

 ؟ رشتک ےسیک رکے ںو ہكبج اکی رطػ اھبیئ دفرسی رطػ دفتس اھت
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فـ ایس شکمشک ںیم ابعد ےک ااظتنر ںیم الفجن ںیم وصےف رپ اھٹیب اچےئ یپ راہ اھت اسھت 

ازے اک الک ےنلھک یک یہ اہقین ےس یکلہ یکلھپ پگ پش ںیم رصمفػ اھت بج درف

 ۔ آفاز آیئ ۔ اس ےن رگدؿ امھگ رک اسےنم داھکی وت ابعد اھباتگ وہا اےس ےک اپس آای

 

فـ وخیش ےس اتہک اس ےک ےلگ اگل “ دافد اھبیئ آپ آےئگ ۔۔۔ آیئ سم وی وس چم ۔  ”

 ۔ اھت ۔ داؤد ےن وجااب رکسماےت وہےئ اس ےک ںوؽ ےچنیھک

 

فہ “ تہب سم ایک ایر افر اہمتری ابوتں وک وز  ۔  اہےئ ںیم ےن اہمترے ںوولں وک ”

 ۔ کھج رک اس ےک ںوؽ رپ وبہس دےتی وہےئ ہہک راہ اھت

 

اعیب یک ابںیت نس رک فایعق اتگل ےہ ہک اہمتری افر اس یک روگں ںیم اکی یہ وخؿ  ”

رکسمایت آفاز اس یک امستع ےس ارکایئ ۔ فـ راک ، رظنںی اسےنم “ دفڑ راہ ےہ ۔ 
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غ آفاز یک اشندنیہ رکےن اگل افر رھپ فـ اس آفاز وک اچہپؿ ایگ اھت ۔ ںیکٹ ۔ دام

 افر رھپ وخیش یک اکی رہل اس ےک وپرے 

 

 

 

 

آوھکنں ںیم ریحت ارھبی رھپ ےبي

مسج ںیم دفڑ یئگ یھت ۔ فـ زیتی ےس ااھٹ ، ڑم رک اےس داھکی وج زنیج یک بیج ںیم اہھت 

 ۔ ڈاےل ذرا اس رکسماےت وہےئ اےس د ھک راہ اھت

 

رکسماےت وہےئ اہک ایگ اھت ۔ فـ زیتی ےس آ ے ڑبھ رک اس “ ومٹس فمکلی نیم ۔  ”

ے وہےئ آںیھکن کلھج زپی ںیھت

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

 ۔ ےک ےلگ گل ایگ اھت ۔ اےس وخد ںیم 

 

فـ اینپ من آںیھکن رڑگےت وہےئ ہہک راہ اھت“ مت ۔۔ مت اعدی ۔۔۔  ”  ۔ 

 

ی رکسماٹہ رہگی وبل“ اہں ںیم اعدی ۔۔ ایعد آیدنی رعػ اعدی ۔  ”

ل

 

ح ٹ
م

ں رپ 

فـ سنہ دای اھت“ افر مت داؤد ۔۔۔ داؤد اہجریگن ۔ ” وہیئ ۔   ۔ 
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تہب وخش وہں ایر ںیہمت د ھک رک ، نیقی ںیہن آراہ مت ڑھکے وہ ۔ افر ۔۔۔  ”

فـ وخیش افر ےبینیقی یک “ ریمے رےتش دار وز  لکن آےئ ےلھب دفر ےک یہ یہس ۔ 

 ۔ یلم یلج تیفیك ںیم ہہک راہ اھت

 

 “ !! ۔۔۔ مت اس صلخم دفتس ےھجم دفابرـ ںیہن الم داؤد ”

 

داؤد ےن رخفہی اکرل اھجڑے“ انلم وز  ںیہن اچےئہ وی ون آیئ امی فؿ اڈنی افیلن ۔۔  ”  

 ۔

 

“ داؤد اعدی اشؾ ےک است جب رےہ ںیہ ، دری وہریہ ےہ ابیق ابںیت دعب ںیم ۔  ”

 ۔ اہقین یک ابت رپ دفونں اؿ یک رطػ وتمہج وہےئ
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ا؟  آپ ایتر وہاجںیئ رھگ ںیلچ  ے لمحم ااظتنر ںیم ےہ آپ ےک ، داؤد مت وز  افر  ”

اہقین ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی رھپ اانپ ابعای ےنیل رمکے ںیم “ اعیب وت رڈیی ےہ ۔ 

 ۔ یلچ ںیئگ

 

داؤد ےن ذرا اس کھج رک اس ےک “ الکن ےن ںیہمت انم ےسیک ایل اشدی ےک ےئل ؟  ”

یمیھ آفاز ںیم وپاھچاکؿ ےک اپس د  ۔ 

 

فـ مہبم اس رکسمادای ۔ دافد سنہ دای اھت“ یکپ وگایٹں یلچ ںیہ ۔  ”  ۔ 

 

_________________________:- 
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 ۔ ہی یلھک اضف اجےن ، ےبرکف وہا اجےن

 ۔۔ مہ وک ےہ اہکں اج؟  ہی وت راہتس اجےن

 ۔ اس ےن آ ے ڑبھ رک ٹسكین ےک آنشپ رپ کلک ایک

 

ی زدنیگ رپ ہی ھجم ےس فدعـ رکاچےہ ےل ےل وت ریم  ۔۔۔ 

اکی ابر رھپ ٹسكین رپ کلک ایک ایگ ۔ ڈراویئگن ٹیس رپ ےھٹیب آري  ؿ ےن رظنںی 

 ۔ رتیھچ رکےک اےس داھکی

 

 ، زدنیگ ریتا وہ رقض ادا

 ۔۔۔ اسسن ریمی وہ ھجم ےس دجا

ے 

 

ن
 
ح

 

 ھن ی

ی

اس ےن پت رک الی یس ڈی دنب رکدی ۔ ںوڑی ںیم اخومیش اھچیئگ ۔ فـ بل 

وہےئ رہچہ امھگ رک ےشیش ےک اپر دےنھکی یگل ۔ آري  ؿ ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ ےھچیپ 
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یھٹیب ا؟ فہی وک وج اےس یہ د ھک ریہ یھت ۔ آسپ ںیم رظنفں اک ابتدپ  رک ےک آري  ؿ 

 ۔ ےن الگ اھکنھکرا

 

 “ ۔۔ رعفـ ”

 

اھچ ایگونہز ےشیش ےک اپر یبمل ومہار ڑسک وک دےتھکی وہےئ وپ“ ایک تبیصم ےہ ؟  ”  ۔ 

 

افر یہی فـ ومعق اھت بج اس ےک قلح ںیم آرگ فں اک وگال اےنکٹ “ رفےن یگل وہ ؟  ”

ے یگل یھت ۔ اس ےن رس اکھج رک آرگ فں وک 

 

 ھگلن
ی

اگل اھت ۔ آوھکنں ںیم یمج یمن یک ہہت 

 ۔ ےھچیپ دانلیکھ اچاہ اھت
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یئگ یھت  اس یک آفاز ردنھ“ اےسی ۔۔۔۔ اےسی ااچکن وکؿ رکفاات ےہ ریتصخ ؟  ”

آوھکنں ےس آرگ  لکن رک اقنب ںیم ذجب “ ںیہن اج؟  ےھجم اوز  رھگ ےس ۔ ” ۔ 

 ۔ وہےئگ

 

آري  ؿ ےن رکسماٹہ دابیئ ۔ اس ےن تخس “ ایر اےسی وت ہن رؤ یسنہ آیت ےہ ےھجم ۔  ”

 ۔ رظنفں ےس اےس وھگرا اھت

 

دفر اجریہ وہ ؟ ڑلیک ہی وت وہ؟  اھت آج ںیہن وت لک ۔ رفےن فایل ایک ابت ےہ وکؿ اس  ”

ا؟ فہی ےن اےس یلست دی“ اسھت رںیہ  ے فےسی وز  مہ رپاشیؿ ہن وہ ۔   ۔ 

 

 “ ۔۔ دفر ںیہن اجریہ ۔۔۔ اج وت ریہ وہں ؟ ں ”
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اس ےن رگدؿ رتیھچ “ اہےئ سب رکف اب ںیم رفےن اگل وت ںوڑی گل اجین ےہ ۔  ”

اگنںیہ رموکز رک ےک داتن سیپ رک اےس وھگرا اھت وج اب رکسماٹہ دابات ڑسک رپ 

 ۔ ےئک اھٹیب اھت

 

اس ےن فارگنن دی یھت“ ہنم وتڑ دفں یگ اہمترا اب ارگ وکباس یک وت ۔۔ !!  ”  ۔ 

 

ا؟ فہی یک یسنہ وھچیٹ یھت ۔ آري  ؿ یک رکسماٹہ “ سک یک زابؿ وبؽ ریہ وہ ؟  ”

 ۔ رہگی وہیئ یھت

 

ابؽ  اس ےن آ ے ڑبھ رک اس ےک“ ذلیل ااسنؿ وحنمس ااسنؿ  یلگن اجونر ۔  ”

 ۔ یھٹم ںیم ڑکجے ےھت
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ا؟ فہی ےک زیتی ےس ےنہک رپ فـ اےس “ ڑلیک ںوڑی گل اجےئ یگ اےس وھچڑف ۔  ”

 ۔ وھگریت ےھچیپ وہیئ

 

ہتپ ںیہن ایک وہےن فاال ےہ لعشم ےک اسھت ۔۔۔ ہنم دنب رک ےک انھٹیب اب ۔۔ !!  ”

رھپ الی یس  داتن اچکچکیت فـ رخ ومڑ یئگ ۔ آري  ؿ ےن رکسماٹہ داب رک اےس داھکی“ 

 ۔ ڈی آؿ یک

 

 ، ہی دؽ وج رفراہ ےہ وت ںیہک ےس ربص لم اجےئ

 ؟ ۔۔ وہےئ وج دبامگں مہ وت ایک رکںی

اس ےن  لکشمب اانپ ہصغ طبض رکےت وہےئ رس اہوھتں ںیم رگاای اھت ۔ فـ دفونں اس 

 ۔ یک احتل ےس وظحمظ وہےئ ےھت
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_________________________:- 

 

ےن اکی وچر اگنہ ارد رگد ڈایل رھپ زیتی ےس ابرہ یک  اےنپ رمکے ےس لکن رک اس

رطػ مدؾ ڑباھےئ ۔ یسک ےک آےن ےس ےلہپ فـ اہیں ےس اج؟  اچاتہ اھت ۔ فـ الفجن 

ےس لکن رک ابرہ آای ۔ ابےچیغ ےس زگرےت وہےئ اس ےن ےسیج یہ ںوڑی یک رطػ 

ں ےس اےس وھگر ڑبانھ اچاہ اےنپ اسےنم یسک وک ڑھکا اپای ۔ وکیئ تخس افر وکشمک اگنوہ

راہ اھت ۔ د ضیمق ولشار ںیم وبلمس رہچے رپ داڑیھ اجسےئ اشؾ ےک رسیئم 

 !! ابدولں اسیج فـ اسحؿ اھت ۔۔۔ آري  ؿ اک ایر

 

داںیئ اربف ااھٹ رک اےس داھکی ایگ“ دکرھ ؟  ”  ۔ 

 

اس ےن اکؿ یک ول اجھکیئ“ دیبع ےک رھگ ۔  ”  ۔ 
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ایک وج اسرا دؿ دیبع ےک رھگ اجراہ وہں ، دیبع چس چس اتبؤ اس دیبع یک وکیئ نہب ےہ  ”

اسحؿ ےن آںیھکن ڑیکسے اےس “ ےک رھگ اھت ، دیبع الب راہ ےہ ۔ رکچ ایک ےہ اہں ؟ 

 ۔ داھکی

 

ارفغتساہلل یسیک ابںیت رکرےہ ںیہ اسحؿ اھبیئ اس یک نہب ریمی وز  نہب ےہ ۔  ”

زپے اس ےک اےھٹ دنكےھ ڈےلیھ“ فـ وت سب ااھچ دفتس ےہ یھبت ۔۔۔   ۔ 

 

ںیم وز  آري  ؿ اک تہب ااھچ دفتس وہں ، ایس وخیش ںیم ےھجم ایعد ےک رھگ ےل  ”

ولچ ۔ ےھجم اڈیرسی ںیہن ہتپ ، اہیں اکؾ لمکم وہایگ ےہ اب ابرات ےک اسھت آفں 

اسحؿ اس اک دنكه  اپھتپھتات ںوڑی یک رطػ ڑبھ ایگ“ ںو ۔ ولچ اشابش ۔   ۔ 
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ں ےن اںیہن ااشتحؾ اھبیئ فاولں ےک اسھت رہشایر اھبیئ ہہک رےہ ےھت آپ دفون ”

اکؾ رپ اگل رک وسولیتں فاال ولسک ایک ےہ وت ہی رتہب ںیہن ہک آپ اؿ ےک اپس اجںیئ ؟ 

اس ےن امکؽ وہایشری ےس اانپ اچبف رک؟  اچاہ رگم دفرسی رطػ اسحؿ اھت“   ! ۔۔ 

 

ںوڑی ںیم ںیہمت سک ےن اہک فہ امہرا اگس ےہ ؟ اسال ڈراےم رکراہ ےہ مت پچ اچپ  ”

ااسہم ےن رسااپ ااجتحج نب رک اےس “ وھٹیب افر اہں ڈراویئگن وز  مت یہ رکف  ے ۔ !! 

 ؟؟؟ داھکی اھت ۔۔ آرخ اےس وکیئ اس ےک دفتس ےک رھگ اجےن ویکں ںیہن داتی اھت

 

_________________________:- 
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اشؾ ےک اسےئ رہگے وہےن ےگل ےھت ، رہ زگرےت ےحمل ےک اسھت رھگ ںیم لہچ 

لہپ ڑبھ ریہ یھت ۔ احرث ےن حبص ےس وپرا رھگ رس رپ ااھٹ راھک اھت ۔ وقبؽ ایعد ےک 

 !! ۔۔ آیدنی اصبح ڈنیمک یک رطح دھپک رےہ ںیہ آج

لمحم اےنپ رمکے ںیم ایتر وہریہ یھت ، ابعد احرث ےک آ ے ےھچیپ رھپ راہ اھت ۔ اہقین 

ایل اھت ، اس بس ںیم اکی  المزومں وک د ھک ریہ ںیھت افر دافد وک وز  اےنپ اسھت اگل

فیہ اھت وج اےنپ رمکے ںیم ڈیب رپ اھٹیب دنب یھٹم رپ وھٹڑی اکٹےئ رہتف رہتف اےنپ 

رمکے یک اڑگیت احتل وک د ھک راہ اھت ۔ فارڈرفب ےس اس ےک آدےھ ڑپکے اکنؽ 

رک ڈیب رپ کنیھپ دےئ ےئگ ےھت افر آدےھ ڑکے ااحتمؿ ےس زگر رےہ ےھت ۔ 

ںی خیچ خیچ رک اےنپ اسھت وہےئ ملظ اک االعؿ رکریہ ںیھت ۔ اھگنسر زیم رپ ریھک زیچ

آےنیئ ںیم اانپ سکع دےتھکی اہدی ےن اکی افر رپویفؾ ااھٹای ، رپویفؾ وک ڈنکھ رپ ذرا اس 

ڑھچک رک اس اک ڈنکھ ؟ ک ےک رقبی ےل ایگ افر اکی ابر رھپ زمہ ہن آےن رپ 
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وہاکچ اھت ۔ ایس ےحمل ڈبك ےس  رپویفؾ فاسپ رھک دای ایگ ہكبج اس اک ڈنکھ زنیم وبس

 ۔ آري  ؿ ےن اانپ رس اکنال

 

دنلؿ ںیم اشگنپ وت یک وہیگ مت ےن ۔ رشاتف ےس اتبؤ اہکں اپھچ رےھک ںیہ زگیب ؟  ”

ایعد ےن کلپ کپھج رک اےس داھکی“   ۔ 

 

آري  ؿ ےن رس وک یکلہ یس شبنج دی رھپ فاسپ اےنپ اکؾ ںیم “  ںیہ رےھک ںیہ ۔  ”

رہگی اسسن اتیل فںیہ ٹیل ایگ ۔ اعؾ ےس یلح  ںیم وبلمس فـ رصمفػ وہایگ ۔ فـ 

  اھت ۔ تھچ وک ےتكت وہےئ اس ےن داع یک یھت اہلل اےسی دگےھ 

 

 
اٹںیگن اکٹلےئ ل

 ! ۔۔۔ دفتس یسک وک ہن دے

ھچک وسچ رک اس ےن اپس راھک اانپ ومابلئ ااھٹای رھپ ھچک ربمن الم رک ومابلئ اکؿ ےس 

اکؽ ااھٹ یل یئگ اگلای ۔ دنچ ولیبں ےک دعب  ۔ 
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یلین آںیھکن تھچ رپ “ آري  ؿ ےک ڈرن وسٹ ےک اسھت ایک ایک ےہ مت ےن ؟  ”

 ۔ اکٹےئ وپاھچ ایگ

 

دفرسی رطػ ےس “ ھچک اخص ںیہن سب ارتسی رھک رک وھچڑ دی یھت ۔  ”

 ۔ الرپفایہ ےس اہک ایگ

 

اب دگاھ ریمی فارڈرفب ںیم اسھگ وہا ےہ ، ریمے رمکے یک احتل اڑگ یکچ  ”

رظنںی اب آري  ؿ رپ “ ےہ ارگ ںیہمت ہی اٹمس وہا ہن ےلم وت اکشتی تم رک؟  ۔۔ ! 

 ۔ ںیکٹ وج رسیئم رگن ےک وکٹ ٹنیپ وک اٹل ٹلپ رک د ھک راہ اھت
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ؿ لح اتبای ایگ ۔ آاس“ اپس وکیئ دلگاؿ زپا ےہ وت دے امرںی اس ےک رس رپ ۔۔ !  ”

 ۔ اس ےن اگنںیہ ذرا یس رتیھچ رک ےک اردرگد داھکی رگم ولطمہب زیچ ںیہن یلم

 

آري  ؿ ےن “ نس ےب ہی وت ڈؿ وہایگ ، اب ےھجم وجےت اچںیئہ ، اہکں ےس ولں ؟  ”

وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی ۔ سپ رظنم ںیم اہدی اب اکی ےک دعب اکی ڑھگی 

 ۔ کیچ رکراہ اھت

 

وتں ےک اسھت ایک ایک ےہ مت ےناس ےک وج ”  “ ؟ 

 

ایعد ےن رہگی اسسن یل“ اپھچ دےئ ےھت سب ۔۔ !  ”  ۔ 

 

آري  ؿ رس الہات وجوتں یک التش ںیم لکن زپا“ ےچین رےھک وہےگن فـ ۔  ”  ۔ 
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اہدی ےن ڑم رک “ ایعد دنلؿ ےس وج ڑھگی الےئ ےھت ولسر رلک یک فـ اہکں ےہ ؟  ”

 ۔ اےس داھکی

 

اس ےک وصعمتیم “ ۔ ھچک ریمے ےئل وز  وھچڑ دے اھبیئ ۔ ےچین دراز ںیم ۔ ”

ےس ےنہک رپ رعفـ یک یسنہ وھچیٹ یھت ۔ اہدی اےس رظنادناز رکات ڑھگی التش رکےن 

 ۔ اگل

 

اس “ ونس ارگ ںیم ہن آاپفں وت مت ابراویتں ےک اسھت آاج؟  ، ریما آ؟  لکشم ےہ ۔  ”

ےھت ۔ فـ ہنم وسبرات تھچ وک دےنھکی یک ابت رپ آري  ؿ افر اہدی ےک ےہقہق دنلب وہےئ 

 ۔ اگل
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آپ ہن آےئ وت ںیہن آفں یگ افر ہی وز  نکمم ےہ ہک آپ آںیئ بت وز  ںیم ہن  ”

آفں ریما ومڈ ںیہن نب راہ ۔ اب وفؿ رھک ریہ وہں ںیم ، ا؟ فہی لسلسم وھگر ریہ 

 اسھت یہ اکؽ ٹک یئگ ۔ اس ےن رہگی اسسن ےل رک وفؿ اسڈیئ“ ےہ ۔ دخا احظف ۔ 

 ۔ رپ راھک اھت

 

آري  ؿ یک ابت رپ فـ زیتی ےس اھٹ اھٹیب اھت ۔ فـ “ ہی اوگنیھٹ ایھچ گل ریہ ےہ ۔  ”

م رگن وک اٹل ٹلپ رک د ھک راہ 
 

ی

 

ٹ ن

 

ن

اسڈیئ لبیٹ ےک اپس ڑھکا اچدنی ےک رگن یک الپ

 ۔ اھت

 

تخس رظنفں ےس اےس وھگرےت “ فاسپ رھک دف اےس ، ےتلچ رھپےت رظن آف اب ۔  ”

 ۔ وہےئ اہک ایگ
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سب اےس شخب راہ وہں ویکہکن ہی فڈیگن رگن ےہ اہمتری ۔۔ اب ےھجم اکی دعد  ”

فـ اانیمطؿ ےس اےس دےتھکی وہےئ ہہک راہ “ ڑھگی اچےئہ وجےت وز  لم ےئگ ںیہ ۔ 

 ۔ اھت

 

اس ےن داتن ےسیپ“ اب اہمتری ڑھگی وک ایک وہایگ ؟  ”  ۔ 

 

رکسما رک اتہک فـ اےس اپت ایگ “  ے ۔ فـ ںیم ےن یل یہ ںیہن یھت ، وساچ مت بک اکؾ آف  ”

 ۔ اھت

 

اہدی ےن اکی ڑھگی اس یک رطػ “ آري  ؿ ہی فایل ےل ول ایھچ گل ریہ ےہ ۔  ”

ڑباھیئ ۔ ایعد ےن دصےم ےس اےس داھکی ۔ ہی ڑھگی فـ اخص وطر رپ آج ےک ےئل 

 ۔ الای اھت افر ہی وز  اہھت ےس لکن یئگ یھت
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ہی ۔۔۔ ادا ںیہن رکفں ںو دفتس یک زیچفں رپ اہں ایپری گل ریہ ےہ ، اہمترا رکش ”

اس ےن کھج رک ڈیب ےس اےنپ ڑپکے ااھٹےئ افر “ وپرا قح وہات ےہ ااھچ ۔۔ !! 

 ۔ ڈرگنسی رفؾ یک رطػ ڑبھ ایگ

 

ابعد ےن رمکے ےک درفازے “ اہدی اھبیئ ، اعدی آیب ایتر وہےئگ آپ دفونں ؟  ”

 ۔ ےس رس اکنال

 

رکسماای ۔ اخیک رگن ےک ڈرن وسٹ ںیم وبلمس ،  اہدی“ ابلکل ںیم رڈیی وہں ۔  ”

ابولں وک لیج ےس ٹیس ےئک ، الکیئ رپ ایسـ ڑھگی ابدنےھ فـ کن کس اک ایتر رپششک 

گل راہ اھت ۔ ابعد یک رظنںی اس ےس ںیتلسھپ ایعد رپ اجںیکٹ وج اعؾ ےس یلح  ںیم ہنم 

 ۔ انبےئ اھٹیب اھت
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ابعد یک ابت “ یک ایتری ںیم ںیہ سب ۔ آپ اوز  کت ایتر ںیہن وہےئ ؟ اباب اجےن  ”

 ۔ رپ فـ ومغمؾ اس رکسمادای

 

اس ےک ادناز ںیم وصعمتیم یہ “ مت ولگ ےلچ اجؤ ںیم  ںیہ رک اجات وہں ۔  ”

ا  اس رپ رتس آای اھت 

 

 قٹ
چقن
وصعمتیم یھت ۔ ادنر دالخ وہےت دعس ، رمع افر اسحؿ وک 

یھت بج آري  ؿ اسحؿ ےک افر ہی وصعمتیم اس فتق دفر ںیہک رفھٹ رک اج یھٹیب 

ےئل اکی ابر رھپ اس ےک فارڈرفب ںیم اج اسھگ اھت سج ےک ےجیتن ںیم فـ اپوچنں 

 !! ۔۔۔ دےکھ دے رک رمکے ےس اکنؽ دےئ ےئگ ےھت

 

_________________________:- 
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رےتش تہب ؟ زک وہےت ںیہ اعدی ! اؿ یک افحتظ ےک ےئل اجؿ اگلین زپیت ےہ ۔  ”

ںیہ ہی ںیہنج یتخس ےس ۔ اف  ے وت ڑلی وٹٹ اجےئ افر  اکی ڑلی یک رطح وہےت

 ! ۔۔۔ ڈیلیھ وھچڑف  ے وت ڑلی اہھت ےس وھچٹ اجےئ یگ

ر  ابلکل فاسی ںیہن وہات اسیج مہ اچےتہ ںیہ ، ںیہک ہن ںیہک وکیئ ہن وکیئ اخیم 
سف
 م
ہ

امہرا 

بس ںیم وہیت ےہ ۔ اہیں مت وکرپمفامزئ رکف  ے ےسیج فـ رکے یگ ویکہکن ابلکل 

 مت وز  ںیہن وہ ۔ ھجمس رےہ وہ ؟ ں ؟ رپ

 

ٹ کٹ
ف

رپادیم رظنفں ےس اےس داھکی ۔ فـ “ 

ـ اوز  اہن رک الکن اھت ۔ ابؽ گیھب رک زمدی ایسـ وہےئگ ےھت ۔ اہقین  رکسما رک رس الہایگ ۔ ف

 ۔ ےن اہھت ڑباھ رک اس ےک ابولں ںیم اہھت الچ رک اپین یک وبدنںی رگایئ ںیھت

 

ر   اہجں ںیہمت رپاشیین وہ ”
سف
 م
ہ

فاہں اےنپ اباب یک راہ اایتخر رکانیل ، فـ اکی آڈیئلی 

اس ےن رس الہدای“ ےھت مت اجےتن وہ ۔۔ !   ۔ 
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اہقین ےن رک رک اےس داھکی اھت “ ںیم دبؽ دںی ؟ ں ۔۔  “ ںیہ ” وک “ ےھت ” اس  ”

 ۔ افر یئک لپ دیتھکی رںیہ

 

“ را دؿ ےہ ۔ ںیم اچیتہ وہں مت یف ااحلؽ اس ابرے ںیم تم وسوچ ۔ آج اہمت ”

 ۔ اس ےن رہگی اسسن یل افر اکی ابر رھپ رس الہدای

 

اوہنں ےن رکسماےت وہےئ اس یک اشیپین رپ وبہس دای“ وخش روہ ۔  ”  ۔ 

فـ اےس اتدیک رکںیت رمکہ “ دلجی ےس ایتر وہاجؤ اب ، بس ااظتنر ںیم ںیہ ۔  ”

 ۔ ےنٹیمس ںیگل ۔ فـ اےنپ ابؽ کشخ رکےن اگل

رمکـ ٹمس اکچ اھت افر فـ رقتةی ایتر اھت ۔ رپویفؾ ڑھچک رک اس ےن ھچک یہ دری دعب 

 ۔ ڑھگی ااھٹیئ
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بقع ےس آیت آفاز رپ فـ لھک رک رکسماای اھت“ ںیم انہپ دفں ؟  ”  ۔ 

 

رکسماےت وہےئ ہہک رک فـ اٹلپ اھت ۔ رظن رھب رک اےس “ مت ہن آںیت وت ںیم آاجات ۔  ”

یت رفاک ےنہپ لمکم ایتر فـ ہشیمہ یک رطح داھکی اھت ۔ انعیب رگن یک ونخٹں وک وھچ

وصعمؾ افر دشکل گل ریہ یھت ۔ اس ےن آ ے ڑبھ رک ایعد ےک ےک اہھت ےس ڑھگی 

 ۔ یل یھت

 

فـ رکسمادی“ ایھچ گل ریہ وہ ۔  ”  ۔ 

 

فـ رکسمادای ۔ ڑھگی اس یک الکیئ ںیم ابدنھ رک اس ےن ےھچیپ ٹہ رک “ آپ وز  ۔  ”

 ۔ اےس داھکی
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رشارت ےس وپاھچ ایگ“ اجںیئ  ے ؟ ں ؟  وھبؽ وت ںیہن ”  ۔ 

 

فـ وز  رشری وہا“ ھچک ہہک ںیہن  ےتک ۔  ”  ۔ 

 

لمحم ےن ہنم انبرک اےس داھکی ۔ فـ رکسماےت وہےئ اےس وخد ےس اگل ایگ “ آیب ۔۔  ”

 ۔ اھت

 

فـ الھکلھک رک یسنہ یھت ۔ ایعد ےن رک رک “ وکیئ انیج ےسیک وھبؽ اتکس ےہ زعسیؾ ؟  ”

 ۔ اےس داھکی

 

 “ ؟ ایک وہا ”
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ایعد ےن “ ھچک ںیہن ، سب اب ھچک اافلظ اچب رک رںیھک آ ے اکؾ آںیئ  ے ۔  ”

 ۔ رکسماٹہ داب رک اےس داھکی

 

ریمے اافلظ ریمی تبحم یک اکعیس رکےت ںیہ افر ریمی تبحم اک امیپہن دنمسر ےہ  ”

فـ رکسمادی یھت“ یھبک مک ںیہن زپے یگ ۔۔ !   ۔ 

 

 “ ۔ آپ ےس انتیج لکشم ےہ ”

 

م ؟  ”
 
ج
ی 

فـ لھک رک رکسماای“ وج آپ یک تبحم ںیم اہر ےئگ ںیہ اؿ ےس انتیج اچیتہ ںیہ   

 ۔

 

فـ ھچک ہہک ںیہن یکس یھت“ آیب ۔۔۔ !!  ”  ۔ 
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اہقین ےن رکسما رک دفونں وک داھکی“ الڈ وہایگ ےہ وت اب ںیلچ ؟  ”  ۔ 

 

لمحم افر اہقین اےس دلجی رکےن یک “ آپ دفونں اجںیئ ںیم سب اوز  آای ۔  ”

اتدیک رک ےک ابرہ یک رطػ ڑبھ ںیئگ ۔ فـ دنچ ےحمل فںیہ ڑھکا راہ رھپ ڑم رک آےنیئ ےک 

 ۔۔ اسےنم ڑھکا وہا ۔ اگنںیہ اینپ آوھکنں رپ اجںیکٹ ۔ یلین ۔۔۔ رکسمایت آںیھکن

!! 

 

رصمےعمہ ںیہ ےبضیف ادوبیں ےک ادوھرے   ، 

 ۔ افر وت ےہ ریم ےک دویاؿ رپ اھچای وہا صخش

 

_________________________:- 
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وصےف رپ ےھٹیب احرث “ اہکں رہ ایگ ےہ ہی ڑلاک اینت دری وکؿ اگلات ےہ یئھب ؟  ”

ےبزار وہےئ ۔ رسیئم رگن ےک وکٹ ٹنیپ ںیم وبلمس فـ ہشیمہ یک رطح  رپفاقر 

 ۔ افر فہہیج گل رےہ ےھت

 

داؤد ےن اچےئ اک وھگٹن “ ہتپ رکفاںیئ ںیہک ڑلاک اھبگ فاگ وت ںیہن ایگ ؟ الکن  ”

 ۔ قلح ںیم ااترےت وہےئ اہک

 

فےسی ںیم ےن زپاھ اھت اابخر ںیم ڑلاک اشدی فاےل دؿ رھگ ےس اھبگ ایگ ، ابپ اک  ”

رس رشؾ ےس کھج ایگ ۔ ابپ اک انہک اھت ہک ڑلاک اکیف رعےص ےس ےسیپ اےٹھک رکراہ اھت افر 

بس ھچک ےل رک رفار وہایگ ےہ ابپ ےک اپس یتٹیٹ وکڑی ںیہن ےہ ۔ وکؿ  اب



Novelnagri 2532 

اہدی ےک ونصمیع دیجنسیگ ےس ےنہک رپ فہ “ اجےن ایعد ےن وز  فـ ربخ زپیھ وہ ۔۔ ! 

 ۔ بس اس یک اگنٹکی رپ اش اش رکاےھٹ ےھت

 

ریمی ابت ونس اہدی ارگ ااسی ھچک وہا ؟ ں وت دفونں اخدناونں ںیم گنج ڑھچ اجین  ”

آري  ؿ ےن ونصمیع ربع اھجڑا ۔ اب اسحؿ یک ابری “  ےلہپ یہ اتبراہ وہں ۔۔ ! ےہ

 ۔ یھت

 

افر ںیم ےن انس ےہ ہک دف اخدناونں ںیم ارگ گنج ڑھچ اجےئ وت ںیلسن ابتہ وہاجیت  ”

ںیہ ، امہرے ںوؤں ںیم اکی وھچےٹ ےس رھگ ںیم رےنہ فاےل نیكم اےنپ فتق ںیم 

“ ڑگھجفں یک فہج ےس رغتب اک اکشر وہےئگ ۔۔۔ !  ولحمں ںیم رےتہ ےھت رگم اخدناین

 ۔ بس یک رظنںی اب دعس رپ ںیکٹ
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ارگ اخدناین ڑگھجفں رپ ینبم وکیئ سیک دعاتل ںیم آاجےئ وت ریہ یہس رسک  ”

دعاتل وپری رکدیتی ےہ ۔ ارگ اکی دنبے ےن سیک ایک ےہ وت اس یک لسن ںیم 

 ےک رکچ اکٹ اکٹ رک زدنیگ ونگا اس اک وکیئ زپوپات وز  اےنپ زپدادا ےک ےئل دعاتل

احرث ےن بل ےلچک ےھت ۔ رظنںی اب رمع رپ ںیکٹ وگای اس یک “ اتھٹیب ےہ ۔۔ ! 

 ۔ راےئ اجانن اچیہ

 

رصػ یہی ںیہن ریمے کنیلک ںیم دف دنبے آےئ ےھت وج لمکم اپلگ ےھت افر  ”

احرث وک “ فہج اخدناین ڑگھجے ےھت وہنجں ےن ااسنین ایسفنت وک ابتہ رکدای اھت ۔۔ ! 

 ۔ اکی افر ایھبکن ولہپ داھکای ایگ

 

اہدی آ ے وہا“ وت وسںیچ اچوچ ارگ ایعد چس ںیم اھبگ ایگ وت ؟  ”  ۔ 
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احرث ےن ولہپ دبال“ ؟ القئ ےس اس رحتک یک ادیم وت ںیہن ےہ فےسی ۔۔  ”  ۔ 

 

آج لک یک ونوجاؿ لسن وپری اکایمیب ےک اسھت فادلنی یک ادیمفں رپ اپین ریھپ  ”

داؤد ےن دیجنسیگ ےس اہک“ ےہ الکن ۔۔ ! ریہ   ۔ 

 

احرث ےن رکفت ےس اسحؿ وک داھکی“ اسحؿ اٹیب د ھک رک آ؟  اس ؟ القئ وک ۔۔ !  ”  ۔ 

 

ںیم رضفر اجات الکن نکیل ارگ ایعد چس ںیم اھبگ ایگ ےہ وت ؟ ؾ ھجم رپ آےئ ںو ہک  ”

 “ ۔۔۔ ںیم اگھب رک آای وہں ، آپ ہی اکؾ رمع وک دے دںی

 

فـ فیفخ اس رکسماای“  اس اکؾ ےس ےھچیپ ب ان رتہب وھجمسں ںو ۔ ! ںیم وز  ”  ۔ 
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دعس وز  “ ریمے ویبی ےچب ںیہ آپ اجےتن ںیہ ںیم ہی رکس ںیہن ےل اتکس ۔  ”

 ۔ ےھچیپ اٹہ

 

آري  ؿ ےن وز  اہھت ااھٹ ےئل“ ںیم وز  اس اعمےلم ںیم ںیہن زپ؟  اچاتہ الکن ۔  ”  ۔ 

 

فـ داتن ےتسیپ وصےف “ وخد یہ د ھک آات وہں ںیم ۔ مت ولگ یسک اکؾ ےک ںیہن وہ  ”

 ۔ ےس اھٹ ڑھکے وہےئ

 

اچوچ ارگ فـ چس ںیم ہن وہا رمکے ںیم وت دصےم ےس آپ وک اہرٹ اکیٹ آاجےئ ںو  ”

، نکمم ےہ آپ یک ومت وہاجےئ افر ارگ ایعد اھبےتگ وہےئ یسک احدےث اک اکشر 

وخاب سب وخاب یہ رہ اجےئ ںو ۔  وہایگ وت اےنپ وپےت وپویتں وک دےنھکی فاال آپ اک
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اہدی ےن اہنتی دھجمساری ےس “ ریمی امںین وھتڑی دری زمدی ااظتنر رکںیل ۔ 

 ۔ اںیہن اؿ اک اترکی لبقتسم ربق ںیم داھکای

 

اباب آیب ہہک رےہ ںیہ فـ وھتڑی دری ںیم آرےہ ںیہ ، بج کت آپ اسامؿ ںوڑی  ”

ویھں ےس ارتےت وہےئ ہہک ریہ لمحم اینپ رفاک اھبنسیتل ڑیس“ ںیم روھکادںی ۔ 

یھت ۔ بس ےن داتن اچکچک رک اےس داھکی اھت وج اہنتی وصعمتیم ےس اؿ یک میگ 

 ۔ رخاب رک یئگ یھت

 

احرث لھک رک رکسماےئ ۔ فـ بس “ ںیم ےن اہک اھت فـ ؟ القئ ااسی ںیہن رکاتکس ۔  ”

 ؟ سب اںیہن د ھک رک رہ ےئگ ، فہ افر رک وز  ایک  ےتک ےھت

 

_________________________:- 
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 ۔۔۔۔ ںیم

 ! ۔۔ ایعد آیدنی

 !! ۔۔ احرث آیدنی اک اٹیب

زدنیگ یک شبط رپ ںیم اشہ وہں ؛ ںیم رگ رک اےنھٹ فاولں ںیم ےس وہں ےسیج اکی اشہ 

 ! ۔۔ وہات ےہ

آےنیئ ںیم اینپ آوھکنں وک ےتكت وہےئ اس ےن وکٹ انہپ اھت ۔ ایسہ ٹنیپ رپ د 

اک وکٹ سج رپ ایسہ افر رسخ رگن ےس ک ںیںی یچھک ںیھت ۔ رشٹ ےنہپ ، اخیک رگن 

 ۔ ؟ ک رپ ہمشچ اکٹےئ ، الکیئ رپ ڑھگی ابدنےھ فہ لمکم ایتر اھت

 

ریمی زدنیگ ںیم اےسی وماعق وز  آےئ ںیہ بج ںیم اکی دضی ہچب نب ایگ اھت ، 

اسولں ںیم ےن اینپ دض ےک وپرے وہےن اک ااظتنر ایک ےہ افر آج ںیم اس اقمؾ رپ 
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 وہں ہک ریمی دض ےک آ ے ایھتہر رگادےئ ےئگ ۔ ںیم زدنیگ یک شبط رپ اشہ رہھٹا

 ۔

فـ اب رظنںی اسےنم اکٹےئ ڑیسایھں ارت راہ اھت ۔ فـ الفجن ںیم دالخ وہا وت بس یک 

 ۔ رظنںی اس رپ یکٹ ںیھت

 

اکیف وخش تمسق وہں ۔ ھجم ےس تبحم یک اجیت ےہ افر تبحم ےک وجاب ںیم تبحم 

یھ اجیت ےہ ۔ دض ںیم آاجؤں وت الرپفاہ وز  نب اجات وہں افر رگمتس وز  یک ادیم ابدن

۔ رفنت وز  وٹٹ رک یک ےہ افر تبحم ںیم وز  رہدح ےس زگرا وہں ۔ وکیئ اپدنبی 

 ! ۔۔ ںیہن ویکہکن ںیم اشہ وہں

فـ بس ےک رمہاہ ابےچیغ ںیم دالخ وہا اھت اہجں رقتبی اک ااظتنؾ ایک ایگ اھت ۔ اس ےک 

بن اہدی اھت ابںیئ اجبن لمحم ، آ ے ابعد افر ےھچیپ احرث ۔ اہدی ےک داںیئ داںیئ اج

 !! ۔ رطػ آري  ؿ ، اسحؿ افر رہشایر ، لمحم یک داںیئ اجبن دعس ، رمع افر دافد
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تیج ریما دقمر ےہ رگم ںیم اہرا وز  وہں افر ڑلڑھکا رک رگا وز  وہں ۔ تخس 

آاسشئ وز  دیھکی ےہ ںیم ےن ۔ آزاموشئں ےس وز  زگرا وہں افر زدنیگ یک رہ 

کا را وز  ایگ ےہ ۔ ںیم ےن زدنیگ اک رہ فـ ولہپ 

 

ریمی اتج وپیش وز  یئگ ےہ ، ےھجم دهن

 ! ۔۔ داھکی ےہ وج اکی اشہ داتھکی ےہ ۔۔۔۔ افر رھپ ںیم ےن اج؟  ہک ںیم اشہ وہں

آیدنی اصبح یک ابت وک رظن ادناز رکںی ںیم یسک اطلسؿ اک فارث ںیہن وہں  )

وخد اطلسؿ وہں ، ےھجم اطلسؿ ےس دےنب فاےل زہشادے ںیہن دنسپںیم   ( ۔ 

 

ڑلویکں ےک ریھگے ںیم اس ےن اؿ دفونں وک آےت داھکی اھت ۔ اخیک رگن ےک اکؾ 

دار ابلس ںیم وموجد ا؟ فہی اغلری افر اس ےک ربارب ںیم د رگن ےک ابلس ںیم 

 ! ۔۔۔ وموجد الؽ دفہٹپ رس رپ اکٹےئ رعفـ اغلری
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ں ےک فےفق ےس اس ےن یسک وک اےنپ ربارب ںیم ےتھٹیب وسحمس ایک اھت ۔ وبلں رپ ھچک وحمل

 ۔ یتلچم رکسماٹہ رہگی وہیئ یھت

 

 ، ارگ ہی ہہک دف ریغب ریمے ںیہن زگارا وت ںیم اہمترا

 ۔ ای اس ہپ ینبم وکیئ اترث وکیئ ااشرہ وت ںیم اہمترا

ےرغفر رپفر ، ا؟  اک امکل ھچک اس رطح ےک ںیہ ؟ ؾ ریم  ، 

 ۔ رگم مسق ےس وج مت ےن اکی ؟ ؾ وز  اکپرا وت ںیم اہمترا

 ، مت اینپ رشوطں ہپ لیھک ولیھک ںیم ےسیج اچوہں اگلفں ابزی

 ۔ ارگ ںیم اتیج وت مت وہ ریمی ارگ ںیم اہرا وت ںیم اہمترا

 ، اہمترا اعقش ، اہمترا صلخم، اہمترا اسیھت ، اہمترا اانپ

را وت ںیم اہمتراراہ ہن اؿ ںیم بج وکیئ وت ںیم اہمت  ، 

 ؟ ہی سک ہپ وعتذی رک رےہ وہ ہی سک وک اپےن ہک ںیہ فےفیظ



Novelnagri 2541 

 ! ۔۔۔ امتؾ وھچڑف وج رک ول اکی ااختسرہ وت ںیم اہمترا

 

وکیئ ےکپچ ےس زدنیگ ںیم آات ےہ افر دؽ رپ رباامجؿ وہات ےہ ؛ اشہ اہیں اہرےت ںیہ 

ھچک اہر دانی وہیت ےہ ۔  ںیم تبحم ںیم وز  اہر ایگ ۔ تبحم اہر ںیہن وہیت تبحم اانپ بس 

ر  نب 
سف
 م
ہ

وک تیج ایگ تبحم ےن ےھجم رہا دای ۔ اہر افر تیج یک اس گنج ںیم وکیئ ریما 

 ! ۔۔۔ ایگ

 

اس ےن رظنںی رتیھچ ںیک ، اہدی ا؟ فہی وک اوگنیھٹ انہپ راہ اھت ۔ فـ اھٹ ڑھکا وہا ۔ 

ہج وہا ، اےس وخد رکسماےت وہےئ اےس داھکی ۔ رمس ےک دعب اہدی اس یک رطػ وتم

 ۔ وک اتکت اپرک وساہیل رظنفں ےس اےس داھکی ۔ فـ رکسماای رھپ وبلں وک شبنج دی
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“  اہمترے ارامؿ وپرے وہےن رپ ںیہمت دؽ یک رہگاویئں ےس ابمرک ۔۔ !  ”

اہدی ےن امیظعت رس اکھجای ۔ اےس اےنپ ےھچیپ وشر ااھٹ وسحمس وہا اھت ۔ امےھت رپ لب 

 ۔ ڈاےل فـ ےھچیپ ڑما

 

ونرانیعل رپاشیین ےس اےس د ھک “ ڑلیک ایک وہایگ ےہ ؟ بس د ھک رےہ ںیہ ۔۔  ”

ریہ یھت ۔ فـ وہٹن ےچنیھب آرگ  طبض رکےن یک وکوششں ںیم یھت ۔ وگد ںیم رےھک 

 ۔ اہھت فـ رڑگ رڑگ رک الؽ رکیکچ یھت ۔ اسےنم ےس اہقین آیت داھکیئ دی ںیھت

 

اس ےک آرگ  “ وہےئ وز  وکیئ رفات ےہ الھب ؟ ایک وہایگ ےہ ےٹیب اےنپ رھگ اجےت  ”

ںیہمت رف؟  ںیہن ” وپھچن رک دریھے ےس اس ےک ابولں رپ اےنپ بل رےھک ےھت ۔ 

فـ من آوھکنں ےس اکلہ اس سنہ دی یھت ۔ فـ زری “ ےہ  ہکل اعدی وک رال؟  ےہ ، کیھٹ ؟  

 ۔ بل رکسمادای اھت
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 ، رفےت رفےت سنہ دانی افر ےتسنہ ےتسنہ رف دانی ”

اہدی ےن اینپ اشرعی تیمس “ ںیم ےسیک وہکں انجب آپ یک رہ ادا الوجاب ےہ ۔ 

 ۔ اٹگن اڑا؟  رضفری یھجمس یھت ۔ ایعد ےن ڑم رک اےس وھگرا اھت

 

ا؟ فہی ےن اےس وھگری ےس ونازا“ ہی رعش ریمے ےئل انہک اھت اہدی ےک ےچب ۔۔ !!  ”  

 ۔

 

۔ فـ رکسماےت وہےئ ٹلپ ایگ  اس ےن دنكےھ ااکچدےئ“ مت رفیت یہ ںیہن وہ ۔  ”

 ۔ ۔ ھچک دری دعب فـ فاسپ اینپ ہگج رپ ھٹیب راہ اھت
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زدنیگ ںیم مغ ہن آںیئ وت وخیش یک آدم اک ااسحس یہ ںیہن وہات ۔۔ ایسیہ ہن ےلیھپ وت 

وقس زقح ےک رگن داھکیئ یہ ںیہن دےتی ۔ بج کت آوھکنں ےس آرگ  ہن 

یہ ںیہن  یتگ ںیکلھج بت کت وبلں رپ یتلچم مسب وخوصبرت  !! ۔۔ 

 

ایک ںیم آپ ےک آرگ فں رپ نیقی رکولں وج ہہک رےہ ںیہ ہک آپ ریمے اسھت ”

رکسماےت وہےئ وپاھچ ایگ ۔ فـ دنچ ےحمل اخومش ریہ یھت“ لچ ریہ ںیہ ؟   ۔ 

 

آفاز من یھت“ ہی آرگ  ااجتل وز  وت وہ ےتک ںیہ ۔۔۔۔ ےھجم  ںیہ رانہ ےہ ۔  ”  ۔ 

 

 ےس ہہک اتکس وہں ۔ وہ ےتک ںیہ نکیل ںیہ ںیہن ”

 
 

 

 

فـ لھک رک رکسماای “  ۔۔ ںیم ي

۔ اس ےن اگنںیہ رتیھچ رک ےک افخ افخ یس اگنوہں ےس اےس داھکی ۔ آج ؟ ک رپ 

 ۔ ہمشچ ںیہن اکٹ اھت ، آج آوھکنں رپ رہپےدار ںیہن اھٹبےئ ےئگ ےھت
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فـ سنہ دای اھت“ ہتپ ےہ ہن ہک وکیئ ریمی ںیہن ےنس ںو ۔  ”  ۔ 

ےن یگل یھت ۔ رفنش اچدن یک رفینش امدن زپریہ یھت ، اتسرفں یک رات رہگی وہ

 ! ۔۔۔ امٹمٹٹہ وخیش افر مغ یک رطح یھت سب اکی ےحمل ےک ےئل

 

ںیم ےن زدنیگ ےس اج؟  ےہ ہک اچدن ےننب ےس رتہب ےہ اتسرا انب اجےئ ۔ فـ اتسرا وج 

۔ فـ اچدن ںیہن اونپں ےک اسھت راتہ ےہ ، امٹمٹات ےہ افر فتق آےن رپ وٹٹ اجات ےہ 

 ! ۔۔ وہات وج اہنت رہ اجےئ

 

_________________________:- 
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اس یک اشدی رپ بس آےئ ےھت ۔ ںوؤں ےس ہنیکس افر ردیش ےک ااب وز  یتح ہک 

اعہشئ ےک رمہاہ اشزنے ، دااینؽ افر ابیق ےچب وز  ۔ ااسہم اک دفتس دیبع وز  افر 

۔۔ اعدؽ وز  آای اھت اےنپ ڑھکفس ابس یک  اہدی یک الکس اک فـ یبمل ؟ ک فاال ڑلاک وز 

 ! ۔۔ اشدی ںیم

رہگی وہیت رات وک د ھک رک ریتصخ اک وشر ااھٹ اھت ، دؽ ومغمؾ وہےئ ےھت ۔ آںیھکن من 

ںیھت وبلں رپ رکسماٹہ یھت ۔ فـ اجیٹس رپ ڑھکا اھت بج اہدی اس ےک اپس آای ۔ داؤد 

وز  فںیہ آےئگ ، آري  ؿ ، اسحؿ ، رمع ، ااسہم ، ابعد افر ابیق بس  ۔ 

 

اہدی ےن الگ اھکنھکر رک اہک“ ایر ایعد اکی آدم وہیئ ےہ زفر ےس ۔۔  ”  ۔ 

 

 “ ۔۔۔ اراشد ”
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 ، رہ وخیش وک ریتی رطػ ومڑ دفں ”

 ، ریتے ےئل اچدن اترے وز  وتڑ دفں

 ، وخویشں ےک درفازے ریتے ےئل وھکؽ دفں

 “  ؟ اانت اکیف ےہ ای دف اچر وھجٹ افر وبؽ دفں

 وھچیٹ یھت ۔ اس ےن داتن سیپ رک اہدی وک داھکی اھت ۔ زیم رپ راھک الگس بس یک یسنہ

ا  الگس ںیم وموجد اپین 

 

 ٹ
 ح
ی

 

ن

 

ی

ااھٹ رک اس یک رطػ ااٹل اھت ، اہدی وفرا اکی رطػ وہا اھت 

 ۔ اسحؿ رپ رگا اھت

 

اس ےن اےنپ ےگیھب وکٹ وک “ اسےل ریمے اسھت وکؿ یس دینمش اھبنیئ ےہ ؟  ”

وسبرا ۔ اہدی ےن آ ے ڑبھ رک اس ےک دنكےھ رپ ابزف راھکد ھک رک ہنم   ۔ 

 

فـ دیجنسہ وہا“ اس وخیش ںیم اخص اہمترے ےئل اکی رعش ۔۔  ”  ۔ 
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 “ ۔۔۔ اراشد ”

 

 ، ریمے دفوتسں ےن ےھجم رکدای ربابد ”

بس سنہ دےئ ےھت ۔ اسحؿ ےن ہنم ےک زافےی اگبڑے “ اپک رسزنیم اشد ابد ۔ 

 ۔ ےھت

 

اسحؿ وج ےہ ؟ ں رگج ےہ ” ري  ؿ دیجنسیگ ےس اتہک آ ے آای ۔آ“ د ھک اہدی ۔  ”

و اس یک ےبزعیت اجری رھک ۔ 
ُ

 

“ ریما ۔ افر ےھجم اےنپ رگج اک ابلکل ایخؽ ںیہن وت ي

ھٹ ا ای

 

ھی

 

ی

 ۔ آري  ؿ ےن اس اک دنكاھ 

 

اسحؿ اےس امرےن ےک ےئل اس یک رطػ اكپل“ اےب اسےل ریتی وت ۔۔۔۔  ”  ۔ 
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احرث یک آفاز “ ری رانھک یف ااحلؽ انلکن ےہ ںیمہ ۔ ڑلوکں اینپ گنج دعب ںیم اج ”

 ۔ رپ بس ےن ڑم رک اںیہن داھکی اھت

 

اہدی ےک ےنہک رپ فـ اکؿ یک ول اجھکات اجیٹس ےس ارتا “ رضحت رشتفی ےل اجےیئ ۔  ”

اھت ۔ رعفـ کھج رک رعہشی ےس اشیپین رپ وبہس ےل ریہ یھت ۔ ھچک دری دعب فہ بس 

رےہ ےھت ۔ بس ےس آ ے اہدی افر ا؟ فہی افر اؿ ےک آ ے ےھچیپ فاہں ےس لکن 

ےھچیپ ایعد افر رعفـ ۔ آري  ؿ ےن لعشم وک وز  دوعت دی یھت رگم فـ اےس وھگر رک 

ڑم یئگ یھت ۔  زیم ےک رگد ریھک رکویسں رپ یھٹیب ہنیکس ےن رظن رھب رک اںیہن داھکی 

 !! ۔۔ اھت ۔۔۔ بس اہیں ےھت فـ وز  اہیں یھت
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زدنیگ ےہ ردیش ےک ااب ۔۔۔ اونپں ےک اسھت ای اونپں ےک انب انیج وت زدنیگ وت رھپ  ”

فـ رسوگیش یئک لپ اخیل ابےچیغ “ ےہ ۔ رنیگن وہ ای ےبرگن اسسن وت ینیل ےہ ۔۔۔ !! 

 ۔ ںیم وگیتجن ریہ یھت

فـ بس ںوڑویں ںیم ےنھٹیب ےگل ےھت ۔ اس ےن ڑم رک اانپ اہھت رعفہ ےک آ ے ایک اھت ۔ 

داھکی رھپ اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت راھک اھت رعفہ ےن رک رک اےس  ۔ 

اس یک ڈراامیئ اہکین اک ااتتخؾ وز  ڈراامیئ وہےن اجراہ اھت ۔ اؿ بس وک فہ الم اھت سج 

ےک فہ دقحار ےھت ۔۔۔ وخویشں رپ قح اھت اؿ اک ےسیج رہ ااسنؿ اک وہات ےہ ۔۔ سب 

 ! ۔۔۔ ااظتنر رک؟  زپات ےہ وھتڑا اس ۔۔۔ ااظتنر

ٹیگ الھک اھت ۔ یئک ںوڑایں آ ے ےھچیپ ابرہ یلکن ںیھت ۔ ادنریھے ںیم رھگی  وحیلی اک

ڑسک ادکیؾ رفنش وہیئ یھت ۔ اچدن یک رفینش اکی ابر رھپ دممھ زپی یھت ۔ اترے 

امٹمٹےئ ےھت ۔ ادنریھے ںیم ڈفیتب ڑسک اخومیش ےس دفر اجیت ںوڑویں وک د ھک 

 ۔۔۔۔ ریہ یھت ۔  فـ بس اجےکچ ےھت
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 ۔۔۔ فـ

زقح ےک روگنں ےک ےسیج ولگوقس   ! ۔۔ 

 ۔۔۔ فـ

 ۔۔ اجےکچ ںیہ

 ۔۔۔ آپ

اینپ داین ںیم ولٹ آےئ ںیہ ۔ اک مسلط ےہ وج وٹاٹ ےہ ۔ رفس متخ وہاکچ ےہ رگم آپ 

وک اکھتفٹ وسحمس ںیہن وہریہ ۔ دریھے دریھے آپ اےنپ اردرگد ےک اموحؽ 

ں یک داین ےکوک ھجمس رےہ ںیہ ۔ فـ بس اکی دفرسی داین ےک ولگ ےھت ۔۔ اافلوظ  

 ! ۔۔

ہی یقیقح داین ےہ ذرا وغر ےس دںیھکی اےس ۔ اکی یئن رظن ےس ۔۔ دںیھکی افر 

 ؟ اجںیچن ہک ایک آپ ےک اردرگد وز  وقس زقح ےک روگنں ےسیج ولگ ںیہ

 ! ۔ نکمم ےہ ہک آپ ےک ارد رگد وکیئ ایعد آیدنی وہ ای وکیئ آري  ؿ ادمح
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ش ںیم وکیئ ڑلاک گیھب راہ وہ ، یسک وحیلی ںیم نکمم ےہ ہک آپ یک داین ںیم وز  زیت ابر

وخویشں ےس رھبوپر ےہقہق وگجن رےہ وہں ۔ نکمم ےہ ہک ںیہک دفر وکیئ اہنت رات 

ںیم ربػ رپ اکھج وہ افر ربػ اک رگن الؽ وہ ۔۔ ہی وز  نکمم ےہ ہک یسک ویوینریٹس 

ںو وہ ۔ آسف ںیم ںیم یسک رعفـ ےس اس اک اعدی الم وہ ای وکیئ اہدی ا؟ فہی ےک ےھچیپ اھب

 ۔۔ ڑلےن فاےل ڑلےک دعس افر اہدی وہں افر اںیہن اھبنسےنل فاےل احرث

یسک اراغمؿ اک انجزہ ااھٹ وہ ای وکیئ رعہشی یک ڈاٹن نس راہ وہ ۔۔۔۔ نکمم ےہ ؟ ں ہک 

وکیئ اسحؿ دفیتس اھبن راہ وہ افر وکیئ داؤد اےنپ دفتس ےک ےئل اکیف اک اعدی نب اکچ 

 ! ۔۔۔ وہ

ںوفں ںیم وکیئ ہنیکس وہ افر دنلؿ ںیم وکیئ رمع وہ ، نکمم ےہ ہک یسک وحیلی ںیم یسک 

ےب؟ ؾ ولوگں یک میٹ وہ ۔۔۔ افر ہی وز  وت نکمم ےہ ہک وکیئ ابعد میتی وہا وہ افر وکیئ 

اہقین اےنپ اعدی ےس یلم وہ ، ںیہک دفر وکیئ لمحم وتبحمں ےک اسےئ ںیم رپفاؿ 

 !! ۔ ڑچیھ وہ
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اچدن رفنش ےہ افر اترے امٹمٹےت ںیہ ، ابدؽ ربےتس ںیہ وت ہی وز  وت  آپ یک داین ںیم

 ! ۔۔ نکمم ےہ ہک آپ یک داین ںیم وز  وقس زقح ےک رگن وہں

دںیھکی وغر ےس دںیھکی اؿ روگنں ںیم اکی رگن آپ ںیم ےہ اکی یسک افر ںیم 

رگم رھپ رسیتا یسک افر ےک فوجد ںیم ۔ بس اکی یہ ڑلی ںیم رپفےئ ومیت ںیہ ںیہ 

 ۔۔۔۔ رھکبے وہےئ ںیہ ۔ آںیئ اںیہن ےتٹیمس ںیہ

 ۔۔۔ اکی یئن داین انبےت ںیہ

 !! ۔۔۔۔ وقس زقح ےک روگنں یک داین

 !! ۔۔۔ وقس زقح ےک روگنں ےک ےسیج ولوگں یک داین

 

 ۔۔۔ اہکین متخ وہیئ

 ۔۔۔ اب
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ےتھکل وہےئ ریمے اہھت اپکپک رےہ ںیہ افر اےس “ متخ دش ” وسحمس رکںی ہک ظفل 

 وہےئ آپ یک آںیھکن ڈڈبابریہ ںیہ ، رفس اک ااتتخؾ آاسؿ وت ںیہن وہات ؟ ں زپےتھ

 ۔۔۔ ۔۔۔ رگم

 ۔۔۔ ہی رصػ اکی ےحمل ںیم وہںو ۔۔ رصػ اکی ےحمل ںیم

 !! ۔۔  متخ دش

 

_________________________:- 

 


