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ًرا فَتََقبََّل  َُٔت ِعْمرَاَن رَبِّ اِنِّْی نََذرُْت لََک َما ِفْی بَطِْنْی ُمَحرَّ اِْذ قَالَِت اْمرَا

ِمیُْع الَْعلِیُْم۔ فَلَمَّ َوَضَعتَْھا قَالَْت رَبِّ اَنِّْی َوَضْعتَُھا  ِمنَّْی ج اِنََّک اَنَْت السَّ

یْتَُھا  کَُر کَاْلُنْثٰی ج  َواِنِّْی َسمَّ اُنْثٰی ط َواللُّٰہ اَْعلَُم ِبَا َوَضَعْت ط َو لَیَْس الذَّ

یْطِٰن الرَِّجیِْم ۔ فَتََقبَّلََھا َربَُّھا  یَّتََھا ِمَن الشَّ َمْریََم َو اِنِّْیٓ اُِعیُْذَھا ِبَک َو ُذرِّ

لََھا َزکَِریَّا ج ط کُلََّم َدَخَل َعلَیَْھا  ِبَقبُْوٍل َحَسٍن وَّ اَنْبَتََھا نَبَاتًا َحَسًنا ل وَّ کَفَّ

َزکَِریَّا الِْمْحرَاَب ل َوَجَد َعْنَدَھا ِرزْقًا ج قَاَل یَٰمْریَُم اَنّٰی لَِک ٰھَذا ط قَالَْت 

ُھَو ِمْن ِعْنِداللِّٰہ ط اِنَّ اللَّٰہ یَْرزُُق َمْن یََّشآئُ ِبَغیِْر ِحَساٍب۔ 

)ئوئرئۃ اٰئل رمعئائن ٓائت 36 ئا 38(

ئرئہم 
  ئب رمعئائن یک ائک وعئرئت ےن اہکئ۔ ائے ریمئے رئب ! ئوج ھچک یھب ٹیپ ںیم ےہ انیقی 

ئوئہ ںیم ےن ریتئی ذنئر رکئدئا )ئدئای ےک ولیمھجئں ےس (ئٓائزئائد رکئے وہئےئ۔ سپ وت ھجم ےس 

ئوبئل رکئےئ۔ انیقی وت یہ تہ ےننس وئائا )ئائوئر ( ئتہ اجئےن وئائا ےہئ۔ سپ ب ائس 

ئےن ائےس منج دئا وت ائس ےن اہک : ئائے ریمئے رئب ! ئںیم ےن وت یچب وک منج دئا ےہ ہکبج 

ئائہل زئائدئہ رتہب اجئات ےہ ہک ائس ےن سک زیچ وک منج دئا اھت ائوئر رن ائدئہ یک رطئح ںیہن وہئا ائوئر 

)ئائس رمعئائن یک وعئرئت ےن اہک( ئانیقی ںیم ےن ائس اک انئم رمئم رئاھ ےہ ئ، ئائوئر ںیم ائےس 

ئائوئر ائس یک لسن وک رئائدئہ دئرئائہ اطیشئن ےس ریتئی انپئہ ںیم دئیت وہئںئ۔ سپ ائس ےک رئب 

ئےن ائےس ائک نیسح وبئتی ےک اسئھ وبئل رک ایل ائوئر ائس یک ائنس رئگ ںیم وشن امن یک ائوئر 

ئزئرکئا ائس اک لیفک رہھٹئائا ۔ ب یھبک یھب زئرکئا ائس ےک اپئس رحمئائب ںیم دئائل وہئا وت 

ئائس ےن ائس ےک اپئس وکئی رئزئق اپئائ۔ ائس ےن اہکئ۔ ائے رمئم ! ئریتئے اپئس ہی اہکئں 

ئےس ٓائا ےہ ئ؟ ئائس ےن )ئوجئائًا( ئاہک ہی ائہل یک رطئف ےس ےہئ۔ انیقی ائہل ےسج اچئات ےہ 

ئری اسحئب ےک رئزئق دئات ےہئ۔ 

ئرشئح
  ئب رمعئائن یک وعئرئت ےن ائےن اہئں دیپئا ےنہ وئائی یچب )ئرضئت رمئم( ئےک ابئرئہ ںیم 

ئاہک ہک ہی وت ڑلئیک ےہ احئائہک ںیم ےن دخئا اعتئٰی ئےس ڑلئاک ائاگ اھت وت ائہل اعتئٰی ئوجئائًا ئرئائا ےہ 

ئہک ائہل وئب اجئات ےہ ہک ڑلئاک ائوئر ڑلئیک ائگ ائگ وہئے ںیہ رگم ہی یچب وج ںیہمت ائا یک یئگ 

ئےہ ہی اعئم ڑلئویئں یک رطئح ںیہن ہکلب ائس ںیم ائہل اعتئٰی ئےن ہی الصئتی رئھ دئی ےہ ہک 

ئری ائزئدئوئائی اقلعتئت ےک ائس اک ہچب دیپئا وہ اتکس ےہئ۔ 

)ئرضئت رمئزئا ائر ائدم اصئب(

ئضع ولئوئں ےن ائرتئائض ایک ےہ ہک رمئمؑ ئیک وئائدئہ رمعئائن یک ویبئی ہن یھتئ۔ ہی طلغ ےہئ۔ 

ئوہئدئوئں ئ، ئاسئویئں ںیم زبئرئوئں ےک انئم رپ وقئم یتلچ ےہئ۔ ومٰسیؑ ئائوئر اہئرئوئؑن ئرمعئائن ےک 

ئےٹ ےھتئ۔ سپ ائیہ یک لسن ںیم ےس ائک وعئرئت یھت سج اک ہی ذئرک ےہئ۔ 

َُٔت ِعْمرَاَن:  ئرمعئائویئں یک ائک وعئرئت ےنئ۔ رمعئائن اخئوئد ائوئر ائس یک یب یب رمئائد  اْمرَا

ئںیہنئ۔ 

ًرا :  ئائب کت دنہئوئوئں ںیم ائوئر ضع املسمئوئں ںیم ہی رئم ےہ ہک ائر یسک یک ائوئائد  ُمَحرَّ

ئزئدئہ ہن رئےہ وت وئہ ڑچئا دئات ےہئ۔ وئا ائس اپئک رئم یک ائل ومئوجئد ےہئ۔ وئہ یسک اخئاقئہ 

ئےک انئم رپ وت ہن یھت ائہت رئائا ہک ا ائہل ںیم ےن ائےن اکئم ےس ٓائزئائد رکئدئائ۔ دئن ےک ےئل 

ئوئف رکئدئائ۔ 

َوَضْعتَُھا اُنْثٰی  :  ئہی ائس ےئل اہک ہک ڑلئیک اک رئوئائج ہن اھتئ۔ 

ئائر ہی دخئا اک الکئم ےہ وت وگشیپئی ےہ ہک ہی ڑلئیک ومعمئی  کَُر کَاْلُنْثٰی  :   لَیَْس الذَّ

ے اظئر ںیہئ۔ 
ن
مع� ئوعئرئوتئں ےس تہ ائیھ وہئیئ۔ ائر ائس ںیم وعئرئت اک الکئم ےہ وت 

ئائہل ےن رئائا ہک ڑلئاک ائس ڑلئیک اسیج ہن وہئائ۔

َو اِنِّْیٓ اُِعیُْذَھا ِبَک :  ئایک ائاھ وہ ہک املسمئن ائس دہئائت رپ لمع رکئں ائوئر تبحص ےس 

ئےل تہ تہ دئاعئںی رک ایل رکئں ہک ائن یک ائوئائد کین وہئ۔ 

لََھا َزکَِریَّا :  ئہی ائس ےئل رئائا ہک ا اتبئے ہک ہی امتئم رھگئائہن اپئوکئں اک ےہ سج یک  َو کَفَّ

ئوعئرئںی ائوئر رمئد ائاعئائت ائیہ ےس رشمئف ےھتئ۔

َوَجَد َعْنَدَھا ِرزْقًا :  ئتہ ومعمئی ابئت ےہ رگم رسفمئن یک وجعئہ دنسپ تعیبط ےن ےب 

ئومئیم ویمئے اھئےئ۔ ہی وئائہ وخمئائہ یک زئائدئۃ یلع ائرقئٓائن ےہئ۔

قَالَْت ُھَو ِمْن ِعْنِداللِّٰہ :  ئہی وئائہع رصئف ائہل اعتئٰی ئےن ائس ےئل ایبئن ایک ہک ا اظئر وہ 

ئہک ائس اخئدئائن ےک ےچب یھب ےسیک دخئا رپئت ےھت ہک وئہ ومعمئی زیچئں یھب ب اپئے 

ئوت وتئدی ںیم ائےس رغتسمئق ےھت ہک یہی ےتہک ہک دخئا ےن دئا ےہئ۔ 

)ئاقئق ائرفئائن دلج ائّوئل ہحفص ربمن 65ئا 67(

 ززز
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 ئدئرئت رحتئر ربخ ےک ائٰیل ئایئر ےک ےیل اہنئت رضئوئرئی ےہ- ئوئہ ایک ائیس ابئںی ںیہ 

ئوج زئابئن ےک ےنھکل ںیم دم رظن رئان رضئوئرئی ںیہ

ئیل رضئوئرئت:
ئہشی وج ھچک ںیھکل ائےس مک ےس مک ائک ابئر رضئوئر ڑپئھ ںیلئ۔ ب ٓائپ ےنھکل ےتھٹیب ںیہ وت 

ئٓائپ اک ایخئل ئ، ئٓائپ ےک ملق ا یک وبئرئڈ رپ ائویلئں یک رئاتئر ےس زئائدئہ زیت اتلچ ےہئ۔ئائایلئں 

ئب ایخئل ےک اسئھ دئوئڑ اگلئی ںیہ وت ایطلغئں رکئاجئی ںیہئ۔ ائن ںیم رصئف زئابئن یک 

ئایطلغئں ںیہن وہئںی ہکلب facts ئیک ایطلغئں یھب وہ یتکس ںیہئ۔

ئائر ٓائپ ائےن ےھکل وہئے وک دئوئابئرئہ ڑپئھ ںیل وتئائن ویطلغئں وک وئد یہ کیھٹ  ئرکئںیل 

ئےئ۔

ئائک اثمئل دئےیھ سج ںیم ائک وھچئی یس یطلغ ےہ وج رکسئٹ وک دئوئرئی ابئر ڑپئےن ےس 

ئدئوئر یک اجئیتکس یھت:

ئوئسی ےک اطمئق ڈئل نبیک ںیم وئائر انئولئم زلمئائن ےن وکسئل رپ ہضبق ےس ےل علض 

ئرکئک ےس ائک رئاکئرئی ائرس ائوئر ائن ےک ڈئرئائویئر وک ائوئائء ئرک ےک ے اج رئےہ ےھتئ۔ 

ئرکئک ےس ائک رئاکئرئی ائرس ےن یب یب یس وک اتبئا ہک ائوئائء ئوہئےن وئائولئں ںیم ڈئرٹئٹ 

ئڈیئوکئائرئر اتپسہئل رکئک ےک ائاچئرئج اشئل ںیہئ۔

ئیل رطس ںیم ’ئےن‘ ئطلغ ےہئ۔ دئوئرئی رطس ںیم یب یب یس ےک دعب ’ئوک‘ ئوہئان اچئےی ۔ 

ئابئلک ائیس رطئح یک ائک ائوئر اثمئل:

ی�ا وج ہک  ئاسئدسئائوئں ےن ٓائش اشفئی اک رئائغ رئڈئائر ےس احئل رکئدئہ ولئائت ےس لگ�

ئہن دئو زہئائر اچئر ائوئر اپئچ ےک دئوئرئائن ائک اضفئی رئوئے ںیم احئل یک یئگ ںیھتئ۔

ی�ا ھکل دئا ایگ ےہئ۔ ئائس ےلمج ںیم یھب اگلئا یک اجبئے لگ�

ئںیم اجئیت وہئں ہک مہ ائںیہن اٹئگن یک ایطلغئں ےتہک ںیہ وج ر رحتئر ںیم وہئی ںیہ نکیل ائر 

ئوئر ےئجیک  ئوت امہئرئی رحتئرئوئں ںیم ائیس ویطلغئں یک اثمئںیل ھچک زئائدئہ یہ ل اجئںی یئ۔

ئاٹئگن یک رضئوئرئت ےس زئائدئہ ویطلغئں اک اصقنئن ربئائڈئاکئگن ںیم ہی وہئا ےہ ہک 

ئائرکئوئوئن ےک اسئےن مہ اچکچہئے ںیہئ، ئرئےت ںیہئ، ئزئابئن وھٹئرک اھ اجئی ےہئ۔

ئٓائن ائن رپ ڑپئےن وئائا ائنھ وسحمئس رکئا ےہئ۔ ائوئر ائک ٓائمٹ ںیم ائک ےس زئائدئہ 

ئایطلغئں رظن ٓائںی وت ائس یک تعیبط ائاچئٹ وہ اجئی ےہئ۔

ئدئوئوئں وصئرئوتئں ںیم ےننس ائوئر ڑپئےن وئائے اک ائامئد مہ وھک ےتھٹیب ںیہئ۔

ئدئوئرئی رضئوئرئت:
ئری رضئوئرئی ائافئظ اک ائامعئل ہن ےیجیکئ۔

ئائرئائن ےک انتمئزئہ ویئرئی رپئوئرئائم وک رئوئےن ےک ےیل ائس رقئائرئدئائد ےک تحت وجتئز رکئدئہ 

ئاپئدنئوئں یک نیچ ائوئر رئوئس ےن اخمئتف رکئےن یک اکئی وکئںی ںیکئ۔

ئوئر ےیجیک وت ائس ےلمج ںیم ےک تحت ری رضئوئرئی ےہئ، ئرصئف ںیم ےس اکئم لچ اتکس اھتئ۔ 

ئین ’’ئرقئائرئدئائد ںیم وجتئز رکئدئہ‘‘ئ۔

ئائیس رطئح ٓائے لچ رک اخمئتف ےک دعب رکئےن یک وکئی رضئوئرئت ںیہن یھتئ۔ ین اخمئتف 

ئیک اکئی وکئںی ںیکئ۔

ئائک ائوئر اثمئل:

ئائس ائزئائز ےک ائالئن ےک دعب ائک ایبئن ںیم ابئرئڈئم ےن اہک ہک ائےس ںیم ب ائس 

ئزئرمئے ںیم تہ یس اشئدئائر اکئرئرکئدئایگئں ومئوجئد ںیہ ائںیہن ہی ائوئائرئڈ انلم ائن ےک ےیل 

ئتہ ڑبئا ائزئائز ےہئ۔

ئایک رصئف ہی اکئی ںیہن اھت ہی ائوئائرئڈ ائن ےک ےیل تہ ڑبئا ائزئائز ےہئ۔

ئرسئی ائوئر وچئیھت رضئوئرئت:
ئوھچئے وھچئے ےلمجئ، ئوھچئے وھچئے ریپئائرئائفئ، ئائک ریپئے ںیم ائک ےس زئائدئہ 

ئابئوتئں ےس ائانئبئ۔

ئائس ائوصئل یک دمئد ےس ٓائپ یک رحتئر ںیم رئوئائی ٓائاجئی ےہئ۔ ائےس ڑپئان ٓائاسئن وہ اجئا 

ئےہئ۔ ائرئی وک ابئر ابئر وئائسپ اجئرک ابئت ےنھجمس یک فیلکت ربئدئائت ںیہن رکئی ڑپئی ائوئر بس 

ئےس ڑبئھ رک ائرئی اک ذئن ٓائپ یک رئائمہ رکئدئہ ولئائت وک وبئل رکئا اجئا ےہئ۔  

ئاہئں رصئف ائک اثمئل ائس ےیل دئے رئیہ وہئں ائہک ٓائپ وک ائدئائزئہ وہئاجئے ہک وطئل 

ئےلمج یسیک لکشم دیپئا رکئےت ںیہ:

ئائد رئےہ ہک اپئاتئن ںیم رنجئل رشمئف ےن وطبئر ٓائرئی فیچ ائےن دصئر نب اجئےن رپ رپسئم 

ئوکئرئٹ اک ہلصیف ٓائےن ےس رتشیپ یہ نی وئرب وک ٓائنی لطعم رکئےک فیچ سٹسج ائاخئر 

ئوچئدئرئی تیمس دعئائت ٰیمظع ئائوئر اہئی وکئرئوئں ےک اسئھ وججئں وک ربئرطئف رکئدئا اھت سج 

ئےک الخئف وئالکئء ئائب کت ائاجئج اجئرئی رئےھ وہئے ںیہئ۔

ئدئرئت رحتئر ےئلیک ائمہ ابئںی
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ئٓائےی دئےتھ ںیہ ہک ائس ےلمج وک ےسیک ٓائاسئن انبئا اجئاتکس اھت:

ئائد رئےہ ہک نی وئرب وک دصئر رشمئف ےن ائس وئت ٓائنی لطعم رکئدئا اھت ب وئہ وطبئر 

ئٓائرئی فیچ دصئر وت نب ےکچ ےھت نکیل رپسئم وکئرئٹ اک ہلصیف ائیھب کت ںیہن ٓائا اھتئ۔ ائیس 

ئےک اسئھ ائوہئں ےن فیچ سٹسج ائاخئر وچئدئرئی تیمس دعئائت ٰیمظع ئائوئر اہئی وکئرئوئں 

ئےک اسئھ وججئں وک یھب ربئرطئف رکئدئا اھتئ۔ ائس ےک الخئف وئالکئء ئائب کت ائاجئج اجئرئی 

ئرئےھ وہئے ںیہئ۔

ئاپئوچئں رضئوئرئت:
ئائرگئزئی زئابئن ںیم clauseئائوئرsub clause ئیک دمئد ےس دیچیپئہ ابئںی ٓائاسئی 

ئےک اسئھ ائدئا یک اجئیتکس ںیہ نکیل ائرئدئو اک زمئائج ابئلک فلتخم ےہئ۔ ائس ںیم ےلمج ےک 

ئائدئر ہلمج ابئت وک ائان ائاھ دئات ےہ ہک ائےس ابئر ابئر ڑپئان ڑپئا ےہئ۔ ائرئدئو ںیم اعئم وطئر ےس 

ئوطئل ےلمج ںیم دئو نی ابئںی ائک اسئھ اتبئےنئیک ب وکئش یک اجئی ےہ وت اعئومئں 

ئائوئر دئائوشنئرئوئں یک رحتئرئوئں ںیم وت ہی ائدئائز ربئا ںیہن اتگل نکیل احصئیت رحتئر ںیم ائنھ اک 

ئابئث نب اتکس ےہئ۔ ائک اثمئل دئےیھ:

ئرئوئرئی 2007 ئںیم ائوہئں ےن ائاغئاتئن ںیم ائائولئی وئویئں یک انیعتئی ائوئر امشئی ائیل 

ئںیم ائےن وئی ائڈئے یک وتئعی ےک ائرمئیک وصنمئےب رپ ابئںی ابئزئو ےک ایسئدتئائوئں یک 

ئامئت احئل رکئےن ںیم انئاکئی ےک دعب ائٰیفع ئدئے دئائ۔

ئوئر ےیجیک وت ائس ےلمج وک ڑبئی ٓائاسئی ےس ائس رطئح وتئڑ ےک اھکل اجئاتکس اھت:

ئرئوئرئی 2007 ئںیم ائوہئں ےن ائٰیفع ئدئے دئا اھتئ۔ئویئہک وئہ ائاغئاتئن ںیم ائائولئی 

ئوئویئں یک انیعتئی ائوئر امشئی ائیل ںیم ائرمئیک وئی ائڈئے یک وتئعی ےک وصنمئےب رپ ابئںی 

ئابئزئو ےک ایسئت دئائوئں یک امئت احئل رکئےن ںیم انئاکئم رئےہ ےھتئ۔

ئوت ائد رئےن یک ابئت ہی ےہ ہک ائرئدئو ںیم وطئل ےلمجئ، ئاخئص وطئر ےس وئہ نج ںیم ولمجئں 

ئےک ائدئر ےلمج وہئے ںیہئ، ئائل وبئل ںیہن وہئےئ۔ ائےس ولمجئں وک وتئڑ ےک یئک رقفئے 

ئانب ےنیل اچئںیئ۔

ئیٹ رضئوئرئت:
ئانئومئں ےک ےجہ spellings ئائوئر ائن ےک ظفلت یک دئرئیت اک ایخئل رئےیئ۔

ئًال:

ئہی ائاقئدئہ ےہ ا ائاقئدعئہ

ئاحئدم رکئزئائی ےہ ا رکئزئی

ئربئائک ائوئابئا ےہ ا ابئرئک ائوئابئا

ئرئوکئزئی ےہ ا اسئرئوکئزئی

ئرئڈئو رپ دئرئت ظفلت ائوئر ٓائن ائن رپ دئرئت ےجہ ٓائپ یک رحتئر وک ربتعم انب دئےت ںیہئ۔

ززز

یرضیت دخیہجؓ 

یرضیت دخیہجؓ ییک ویایت ےک دعب ٓایپ ملسو هيلع هللا ىلص اک تہب ویت رھگ ایویر وچب ں یک 

ایی ایہل اک اکیم رکیا اھتی۔یٓایپ  یدہیایت ںیم زگیریای۔ ٓایپ ملسو هيلع هللا ىلص وک دیویت 

ملسو هيلع هللا ىلص ےن ایہل اعتیٰی یے دیا یک ہک وُت وخید این احیایت ںیم ریمیی ریامیی رفیای، 

یریمیا اہیدیی نب اجی۔یایہل اعتیٰی یےن ٓایؐپ ییک دیا ینس ٓایؐپ یوک وخیایب ٓایای۔ وخیایب ںیم 

یٓایؐپ یےن دیاھ ہک ربجیایلیؑ یٓایؐپ ییک دخیت ںیم احیر وہیے ںیہ ایویر ٓایؐپ یےک 

یایےن ایک زبس ریگ اک ریویایل شیپ رک ےک رعیض ایک ’’یہ ٓایؐپ ییک ویبیی ےہ دیای ایویر 

یٓایریت ںیم‘‘ یٓایؐپ یےن ریویایل ےل رک دیاھ وت ایرپ رضیت ایہشؓ یتنِ یایویرک 

ییک وصتیر یھتی۔ )یاخیریی(
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ئاضفئل
ئزئائہن اجئتی ےس یہ رضئت زئبنؓ  ئتن زخئہم اک انئم ائّم ئائاسئنی وہشمئر اھت ۔ئوئہ رغئابئء 

ئیک رضئوئرئائت اک تہ ایخئل رئیت ائوئر ائن وک اھئان وئریئہ الھکئی ںیھتئ۔ئٓائپؓ  ئرجئت دمئہن 

ئےک دعب وئائت اپئےن وئائی یل زئوئہ رہطمئہ ںیھتئ۔ئال�ہٰی دقتئر ےک اطمئق  ئائںیہن دنچ ائہ 

ئرئوئل ائہلملسو هيلع هللا ىلص یک تبحص بیصن وہئیئ۔ئوئہ ٓائرضئتملسو هيلع هللا ىلص یک زمئائج انشئس ائوئر 

ئاکئل رئائربئدئائر ںیھتئ۔ئرئوئل ائہلملسو هيلع هللا ىلص یک زئدئی ںیم زئن یک وئائت وہئی ائوئر ٓائؐپ ئےن 

ئوئد ائن یک امنئز انجئزئہ ڑپئائیئ۔

ئانئم و بسن
ئرضئت زئبنؓ ئتن زخئہم نب احئرئث الہئہی اک قلعت ہلیبق ینب الہئل نب اعئرم ےس اھتئ۔

ئرضئت زئبنؓ ئتن زخئہم یک یل اشئدئی لیفط نب احئرئث ےک اسئھ وہئیئ۔ئنج ےس 

ئالئق ےک دعب ائیہ ےکئوھئیھ زئائد مہج نب رمعئو نب احئرئث ےس دئوئرئی اشئدئی وہئیئ۔ئرھ 

ئےل وشئر ےک اھبئی رضئت دیبعئہؓ ئنب احئرئث ےک اسئھ اشئدئی وہئی وج گنج دبئر ںیم 

ئدی وہئےئئ۔  ئائس ےک دعب رضئت دبعئائہلؓ ئنب شحج ےک اسئھ ٓائپؓ  ئاک اکنئح وہئا وج 

ئائد ںیم دی وہئےئئ۔ئرضئت دبعئائہلؓ ئنب شحج رئوئل ائہل ملسو هيلع هللا ىلص یک وھئیھ رضئت 

ئُائہمؓ ئےک ےٹ ائوئر ٓائپ ےک وھئیھ زئائد ےھتئ۔ئوئں  ئرضئت زئبنؓ ئتن زخئہم  ئائّم 

ؤئنی رضئت زئبنؓ ئتن شحج یک اھبئوئج یھب وہئی ںیھتئ۔
�
ئالم�

ئائیس رطئح ائّم ئائومئنی رضئت ومیمئہنؓ ئوئائدئہ یک رطئف ےس رضئت زئبنؓ   ئیک نہب ںیھت 

ئوج ٓائپ ؓ  ئیک وئائت ےک دعب7ئھ ںیم ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلصئےک دقع ںیم ٓائںیئ۔

ئرئوئل ائہلملسو هيلع هللا ىلصئےس اشئدئی 
ئٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلصئوکئائےن یتبسن اھبئی ائوئر دی ُائد رضئت دبعئائہلؓ ئنب شحج یک ائس ویبئہ 

ئیک اخئرط وحلمئظ  ئیھتئ۔ 

ئٓائؐپ ئےن اشئدئی اک اغیپئم وجھبئائا وج ائوہئں ےن وبئل رک ایل ائوئر ابئرئہ ائوئہی قح رہم رپ رضئت 

ئزئبن ؓ ئتن زخئہم اک اکنئح  ئائہ رئاضئن3ئھ ںیم رئوئل ائہل ملسو هيلع هللا ىلصئےک اسئھ وہئائ۔

ئرضئت زئبنؓ  ئ،ئرئوئل ائہلؐ   ئیک زمئائج انشئس ائوئر ٓائؐپ ئیک اکئل رئائربئدئائرئںیھت انچئہچ 

ئہلیبق ینب ائد یک ائک وعئرئت ےس رئوئائت ےہئہک ںیم ائک رئوئز ٓائوضئرؐ ئیک زئوئہ 

ئرضئت زئبن ؓ ئتن زخئہم ےک اپئس یھٹیب یھت ائوئر مہ ائےک ڑپکئے رئےن ےئلیک رئخ 

ئائن ےک رجحئہ ںیم رشئف ے ٓائےئ۔  ئیّ ایتئر رک رئےہ ےھت ائس دئوئرئائن ٓائوضئرؐ 

ئٓائؐپ  ئڑپکئے رئگ رکئےن ےک ائامئم ےئلیک رئےنئوئائی رئخ یٹم دئھک رک انئدنسپئدئی 

ئاک ائاہئرئرکئے وہئے دئرئوئائزئے ےس یہ وئائسپ رشئف ےئےئئ۔ رضئت زئبنؓ 

ئےن ہی دئاھ وتئھج ںیئگ ہک رئوئل ائہلؐ ئےن ائےس دنسپئںیہن رئائائ۔ انچئہچ رضئت زئبنؓ 

ئےن اپئی ےئرک ائن ڑپکئوئں وک دئو ایل سج ےس امتئم رئخ رئگ اصئف وہئایگئ۔  ئھچک دئر 

ئدعب ٓائوضئرؐ ئدئوئابئرئہ رشئف ائےئ،ئائوئرئرمئے اک اجئزئہ ایل وت رئےن وئائی رئخ یٹم وئریئہ 

ئومئوجئد ںیہن یھت انچئہچ ٓائؐپ ئائدئر رشئف ےئٓائےئ۔ ائس وئائہع اک ذئرک رکئے وہئے 

ئرضئت ۃفیلخ ائحیس ائائوئل رئائے ںیہئ۔

’’ئائک دئہع رضئت زئبنؓ ئائےن ڑپکئے ریگئی ںیم رئےن ںیگل ٓائرضئتملسو هيلع هللا ىلص ابئر 

ئےس رشئف ائے ائوئر ڑپکئے رئےت وہئےئدئھک رک وئائسپ رشئف ے ےئئ۔ئرضئت 

ئزئبن ؓ ئائڑ ںیئگ ہک ٓائپ سک ابئت یک وئہ ےس وئائسپ رشئف ے ےئ ںیہئ۔ئاہئدئوئں 

َوَمن  اللِہ  ِصبَغَۃ  ذئرک  اک  ےہئ۔ئسج  رئیت  ڑچئی  رئنگ  ہٰی  ال� وئت  ر  ںیم  رھگ  ئےک 

اَحَسُن ِمَن اللِہ ِصبَغًۃ)البقرۃ:139(ئںیم ےہئ۔ئہی رئاینئں ائےک اقمئل ںیم ایک 

ئزیچ ےہئ۔ئسپ ائد رئوھک ہک ائہل اعتئٰی ئانبئوئٹئ،ئزئوئر ائوئر ابلئس ےس وئش ںیہن وہئا ہکلب کین 

ئویبئں یک انبئوئٹ ائوئر زئوئر ائےک کین لمع ںیہ‘‘  

 ئرضئت ائّم ئہم ؓ ئرئائا رکئی ںیھت ہک ب رئوئل ائہلملسو هيلع هللا ىلصئےس ریمئی اشئدئی وہئی 

ئوت ٓائؐپ ئےن ےھجمئرضئت زئبنؓ ئتن زخئہم ےک ائس رھگ ںیم ائائرئائاہئں وئہ رئاہ رکئی 

ئںیھتئ۔ئوئں رضئت زئبن ؓ ئتن زخئہم یک وئائت ےک دعبئائن اک رھگئرضئت ائّم ئہمؓ  

ئوک ل ایگئ۔

ئائالخئق  ئائہل 
ئرضئت زئبنؓ ئتن زخئہم اہنئت کینئ،ئاپئرئاس ائوئر رغئوبئں یک ربخ ریگئی رکئےن وئائی 

ئاخئوتئن ںیھتئ۔ئاجئتی ےک زئائہن ےس یہ ٓائپؓ  ئاک انئم ائّم ئائاسئنی وہشمئر وہ ایگ اھت ویئہک 

ئوئہ رغئابئء ئیک رضئوئرئائت اک تہ ایخئل رئیت ائوئر ائن وک اھئان وئریئہ الھکئی ںیھتئ۔ 

ؓئتہ نس ولسئک ےس شیپ  زئبن  ولئڈئوئں ےک اسئھ یھب رضئت  ائوئر  ئالئومئں 

ئٓائںیئ۔ئائک دئہع ائوہئں ےنئائین  ئائک ولئڈئی ٓائزئائد رکئےن اک ائرئائدئہ ایک وت ٓائرضئت 

مھ�ائرئے ضع ایھننئی رئےت دئائر وجئٓائپؓ ئےک 
ت
�
ملسو هيلع هللا ىلص ےن ائںیہن ہی تحیصن رئائی ہک 

ئاسئھ قلعت رئےت ںیہئ، ئہی ولئڈئی ائر ٓائپؓ ئائںیہن دئے دئں وت  ئزئائدئہ انمئبس ےہئانچئہچ 

ئوئہ ولئڈئی رضئت زئبن ؓ ئےن ائںیہن دئے دئیئ۔ 

ئوئائت 
ئدقتئر دخئائوئدئی ےس رضئت زئبنؓ ئتن زخئہم وک رصئف دنچ ائہ کت یہ وضحئر ملسو هيلع هللا ىلص 

 املؤمنین 
ّ
م

ُ
ا

حضرت زینب رضی اللہ عنھا بنت خزیمہ
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ئیک رئائت بیصن وہئیکئ۔ اشئدئی اک ہی رعئہ نی ائہ ائوئر زئائدئہ ےس زئائدئہ ٓائھ ائہ کت ایبئن 

ئایک اجئا ےہئ۔ئٓائؓپ  ئیک  ئوئائت 30ئربئس یک رمع ںیم وہئی ائوئر تّنج ائعیق ںیم دتئنی 

ئوہئیئ۔ 

ئائزئوئائج رہطمئائت ںیم ےس  ئٓائپؓ ئیل زئوئہ ابمئرئہک ںیھت وہنجئں ےن رجئت ےک دعب 

ئدمئہن ںیم وئائت اپئیئ۔ئٓائپ ؓ ئےک دعب رئوئل ائہل ملسو هيلع هللا ىلص ےن رضئت ائّم ئہم ؓ ئےس 

ئاشئدئی یکئ۔

ئرضئت زئبنؓئتن زخئہم ہن رصئف رضئت زئبنؓ ئتن شحج یک مہ انئم ںیھتئ۔ئہکلب دصئہ 

ئو ریخئائت ںیم ائن یک مہ تفص یھبئ۔ئائس وئہ ےس  ئضع رئوئائائت ںیم ہی اشتئہ وہ ایگئےہ 

ل�د ائےن اسئھ  ئہک وبئت وئائت وضحئر ملسو هيلع هللا ىلص ےن ےبمل اہئوھئں وئائی سج ویبئی ےک �جَ

ئٓائےن اک ذئرک رئائا اھت وئہ اشئد رضئت زئبنؓ ئتن زخئہم ںیہ نکیل ی ائولئائہع ہی دئرئت 

ئںیہن ےہئ۔ ویئہک رضئت زئبنؓ ئتن زخئہم یک وئائت وضحئرؐ   ئیک زئدئی ںیم یہ وہئیئگ 

ئیھت ائوئر ےبمل اہئوھئں وئائی ویبئی ےک قلعتم ٓا وضئر ملسو هيلع هللا ىلص ےن ہی رئائا اھت ہک وئہ ریمئی 

ئوئائت ےک دعب بس ےس ےل ےھجم ٓائےل ی ۔ئہی ابئت رضئت زئبنؓ ئتن شحج ےک قح 

ئںیم وئرئی وہئی وج وضحئر ؐ  ئیک وئائت ےک ھچک رعئہ دعب ٓائپ ؐ ئےس اجئںیئ۔ئرضئت 

ائوئر ٓائؓپ ئےک ےئل  ئزئبنؓ ئتن زخئہم یک امنئز انجئزئہ ٓائوضئرملسو هيلع هللا ىلص ےن وئد ڑپئائی 

ئرئتم و رفغمئت یک دئاعئیکئ۔ 

)ئوحئائہ ائل تیب رئوئل ملسو هيلع هللا ىلص ائز احئظ رفظم ائدم اصئب(

ززز

ئزن ےک ریت الچئے ںیہ وج ر اجئےن ائاجئےن ہپ

ئرئوئزئہ  ئائلض رئوبئہ 9 ئونئرئی 2013ئء ئںیم رتحمئہ اصئزبئائدئی 

ئائۃ ائدقئوئس اصئہب یک ائک وئوصئرئت مظن اشئل ائاشئت ےہئ۔ 

ئائس وطئل مظن ںیم ےس ائاخئب دہئہی ائرئنی ےہ:

ہپ ائاجئےن  اجئےن  ر  وج  ںیہ  الچئے  ریت  ےک  ئزن 

ہپ اگیبئےن  ائےن  ںیہ  رئےت  ڈئائےت  ںیم  رظن  یک  ئک 

ہپ اھجمسئےن  ںیہ  اجئے  ڑگبئے  ہک  ولئگ  وج  ائںیہن  ئوھچئڑ 

ہپ اکھٹئےن  وہئش  یہ  وئد  ا  ئٓائے  ّ�ؤئے  
ٹ
ل� اک  ئوئت 

ہپ ربھگئائےن  ےک  دنئوئں  ہشی  دقتئر  ےہ  ئیتس 

ےہ  اتگل  اجئا  ںیم  ٓائھک  ب  ےہ  دئیت  دئدنئی  ےش  ئر 

ےہ اتگل  اکئا  وئرئج  وت  دئوئائں  وج  وُس  ر  ےہ  ئاتل 

ےہ اتگل  ُائاجئا  ائرئک  وک  رپئوئرئدئہ  ےک  ئتم 

ےہ اتگل  وئائا  یخلت  ولئو  یھب  دہش  وک  دئن  ئخل 

ہپ اتبئےن  ابئت  یچس  یک  وئائے  گج  ںیہ  اجئے  ےس  ئرئوئھ 

ا ٓائے  ہپ  سک  دئل  ہی  ہک  ےہ  یک  دئل  اسئرئی  وت  ئابئت 

ا اجئے  وہ  اک  دئای  وت  ا  اچئےہ  ہی  دئای  ئر 

ا  ونگئائے  ٓائپ  ائانپ  رپ  ںیم  وئدئے  ےک  اھگئے  ئائس 

ا  اپئے  نب  ہن  ہبعک  ےہ  اخئہن  تُب  وت  اخئہن  ئتُب 

رپ اخئےن  تُب  یسک  انئم  مت  اک  ےبعک  دئو  ھکل  ئاچئےہ 

ززز
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ٓانحضرت ملسو هيلع هللا ىلص سے متعلق ازواج مطہرات کی روایات

ئوئائت ےس 3 ئرئوئز لبق ہکبج وضحئر ائرکئم یلص ائہل ہیلع وئمل ائم ائومئنی رضئت ومیمئہن رئی 

ئائہل اعتئٰی ئاہ ےک رھگ رشئف رئا ےھتئ، ئائرئاشئد رئائا ہک

’’ئریمئی ویبئوئں وک عمج رکئوئ۔‘‘ 

ئامتئم ائزئوئائج رہطمئائت عمج وہ ںیئگئ۔

ئوت وضحئر ائرکئم یلص ائہل ہیلع وئمل ےن دئرئائت رئائا:

’’ئایک مت بس ےھجم ائاجئزئت دئیت وہ ہک امیبئرئی ےک دئن ںیم اعئہش )ئرئی ائہل اہ( ئےک 

ئاہئں زگئائر ولئںئ؟‘‘ 

ئبس ےن اہک ائے ائہل ےک رئوئل ٓائپ وک ائاجئزئت ےہئ۔

ئرھ ائان اچئاہ نکیل ائھ ہن اپئے وت رضئت یلع ائنب ائیب ائب ائوئر رضئت لضف نب ابعئس 

ئرئی ائہل اعتئٰی ئامہ ٓائے ڑبئے ائوئر یبن ہیلع ائولئۃ وئائالئم وک اہسئرئے ےس ائاھ رک دیسئہ 

ئومیمئہن رئی ائہل اعتئٰی ئاہ ےک رجحئے ےس دیسئہ اعئہش رئی ائہل اعتئٰی ئاہ ےک رجحئے یک 

ئرطئف ے اجئےن ےگلئ۔

ئائس وئت احصئہ رکئائم رئی ائہل مہنع ےن وضحئرئائرکئم یلص ائہل ہیلع وئمل وک ائس )ئامیبئرئی ائوئر 

ئزمئوئرئی ےک( ئاحئل ںیم یل ابئر دئاھ وت ربھگئا رک ائک دئوئرئے ےس وئےن ےگل

ئرئوئل ائہل )ئیلص ائہل ہیلع وئمل( ئوک ایک وہئائ؟

ئرئوئل ائہل )ئیلص ائہل ہیلع وئمل( ئوک ایک وہئائ؟

ئانچئہچ احصئہ دجسم ںیم عمج وہئان رشئوئع وہ ےئ ائوئر دجسم رشئف ںیم ائک رئش گ ایگئ۔

ئٓائرضئت یلص ائہل ہیلع و مل اک ہنیسپ دشئت ےس ہہب رئاہ اھتئ۔

ئرضئت اعئہش رئی ائہل اعتئٰی ئاہ رئائی ںیہ ہک ںیم ےن ائین زئدئی ںیم یسک اک ائان ہنیسپ 

ئےت ںیہن دئاھئ۔

ئائوئر رئائی ںیہ:

’’ئںیم رئوئل ائہل یلص ائہل ہیلع و مل ےک دئت ابمئرئک وک ڑکپئی ائوئر ائیس وک رہچئہ ائدئس رپ 

ئریئی ویئہک یبن ہیلع ائولئۃ وئائالئم اک اہئھ ریمئے اہئھ ےس ںیہک زئائدئہ رتحمئم ائوئر 

ئاپئزیئہ اھتئ۔‘‘ 

ئزمئد رئائی ںیہ ہک بیبح دخئا ہیلع ائولئائت وئائمیل

ئےس سب یہی وئرئد انسئی دئے رئاہ اھت ہک

’’ئا ائہ ائا ائہلئ، ئکش ومئت یک یھب ائین ایتخسئں ںیہئ۔‘‘ 

ئائیس ائانئء ئںیم دجسم ےک ائدئر ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع و مل ےک ابئرئے ںیم وئف یک وئہ ےس 

ئولئوئں اک وشئر ڑبئےن اگلئ۔

ئیبن ہیلع ائالئم ےن دئرئائت رئائا:

’’ئہی یسیک ٓائوئائزئں ںیہئ؟‘‘

ئرعئض ایک ایگ ہک ائے ائہل ےک رئوئل! ئہی ولئگ ٓائپ یک احئت ےس وئف زئدئہ ںیہئ۔

ئائرئاشئد رئائا ہک ےھجم ائن ےک اپئس ے ولچئ۔

ئرھ ائےن اک ائرئائدئہ رئائا نکیل ائھ ہن ےک وت ٓائپ ملسو هيلع هللا ىلصئرپ 7 ئزیکئے اپئی ےک اہبئے 

ئےئئ، ئب ںیہک اج رک ھچک ائائہ وہئا وت اہسئرئے ےس ائاھ رک ربمم رپ ائا ایگئ۔

ئہی رئوئل ائہل ملسو هيلع هللا ىلصئاک ٓائرئی ہبطخ اھت ائوئر ٓائپ ملسو هيلع هللا ىلصئےک ٓائرئی املکئت ےھتئ۔

ئرئائا:’’ ئائے ولئوئ۔ئ۔ئ۔! ئاشئد ںیہمت ریمئی ومئت اک وئف ےہئ؟‘‘ 

ئبس ےن اہک:’’ئی اہئں ائے ائہل ےک رئوئل‘‘ 

ئائرئاشئد رئائا:’’ئائے ولئوئ۔ئ۔!

ئمت ےس ریمئی المئائت یک ہگج دئای ںیہنئ، ئمت ےس ریمئی المئائت یک ہگج وحئض )ئوکئر( ئےہئ، 

ئدخئا یک مسق وئا ہک ںیم ںیہی ےس ائےس )ئوحئض وکئر وک( ئدئھک رئاہ وہئںئ،

ئائے ولئوئ۔ئ۔ئ۔!

ئےھجم مت رپ دگنتئیت اک وئف ںیہن ہکلب ےھجم مت رپ دئای )ئیک رئائوئائی( ئاک وئف ےہئ، ئہک مت 

ئائس )ئےک اعمئےل( ئںیم ائک دئوئرئے ےس اقمئےل ںیم گ اجئؤ اسیج ہک مت ےس ےل 

)ئیلھ ائوتئں( ئوئائے گ ےئئ، ئائوئر ہی )ئدئای( ئںیہمت یھب الہئک رک دئے اسیج ہک 

ئائںیہن الہئک رک دئائ۔‘‘ 

ئرھ زمئد ائرئاشئد رئائا:

’’ئائے ولئوئ۔ئ۔! ئامنئز ےک اعمئےل ںیم ائہل ےس ڈئرئوئ، ئائہل ےسئڈئرئوئ۔ امنئز ےک اعمئےل 

ئںیم ائہل ےس ڈئرئوئ، ئائہل ےس ڈئرئوئ۔‘‘ 

)ئین دہع رکئو ہک امنئز یک اپئدنئی رکئو ےئ، ئائوئر یہی ابئت ابئر ابئر دئرئائے رئےہئ۔(

ئرھ رئائا:

’’ئائے ولئوئ۔ئ۔ئ۔! ئوعئرئوتئں ےک اعمئےل ںیم ائہل ےس ڈئرئوئ، ئوعئرئوتئں ےک اعمئےل ںیم 

ئائہل ےس ڈئرئوئ، ئںیم ںیہمت وعئرئوتئں ےس کین ولسئک یک وئتی رکئا وہئںئ۔‘‘ 

ئزمئد رئائا:

’’ئائے ولئوئ۔ئ۔ئ۔! ئائک دنئے وک ائہل ےن ائایئر دئا ہک دئای وک نچ ے ا ائےس نچ ے 

ئوج ائہل ےک اپئس ےہئ، ئوت ائس ےن ائےس دنسپ ایک وج ائہل ےک اپئس ےہ‘‘ 
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ئائس ےلمج ےس وضحئر یلص ائہل ہیلع و مل اک دصقم وکئی ہن اھجمس احئائہک ائیک ائین ذئائت رمئائد یھتئ۔

ئہکبج رضئت ائوبئرک دصئق رئی ائہل اعتئٰی ئہن وئہ اہنت صخش ےھت وج ائس ےلمج وک ےھجمس ائوئر زئائرئو 

ئاطئر رئوئےن ےگل ائوئر دنلب ٓائوئائز ےس رئہی رکئے وہئے ائھ ڑھکئے وہئے ائوئر یبن ہیلع 

ئائالئم یک ابئت عطق رک ےک اکپئرئےن ےگلئ۔ئ۔ئ۔ئ۔

’’ئامہئرئے ابئپ دئائدئا ٓائپ رپ رقئابئنئ، ئامہئرئی ائںی ٓائپ رپ رقئابئنئ، ئامہئرئے ےچب ٓائپ رپ 

ئرقئابئنئ، ئامہئرئے ائل و دئوئت ٓائپ رپ رقئابئنئ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ‘‘ 

ئرئوئے اجئے ںیہ ائوئر یہی ائافئظ ےتہک اجئے ںیہئ۔

ئاحصئۂ رکئائم رئی ائہل مہنع )ئانئوئائرئی ےس( ئرضئت ائوبئرک دصئق رئی ائہل ہن یک رطئف 

ئدئےنھ ےگل ہک ائوہئں ےن یبن ہیلع ائالئم یک ابئت ےسیک عطق رکئدئیئ؟ ئائس رپ یبن رکئم یلص ائہل 

ئہیلع و مل ےن رضئت ائوبئرک رئی ائہل ہن اک دئائع ائن ائافئظ ںیم رئائا:

’’ئائے ولئوئ۔ئ۔ئ۔! ئائوبئرک وک وھچئڑ دئو ہک مت ںیم ےس ائاس وکئی ںیہن ہک سج ےن امہئرئے اسئھ 

ئوکئی الھبئی یک وہ ائوئر مہ ےن ائس اک دبئہ ہن دئے دئا وہئ، ئوئائے ائوبئرک ےک ہک ائس اک 

ئدبئہ ںیم ںیہن دئے اکسئ۔ ائس اک دبئہ ںیم ےن ائہل لج اشئہن رپ وھچئڑ دئائ۔ دجسم )ئوبئی( 

ئںیم ےنلھک وئائے امتئم دئرئوئائزئے دن رک دئے اجئںیئ، ئوئائے ائوبئرک ےک دئرئوئائزئے ےک 

ئہک وج یھبک دن ہن وہئائ۔‘‘ 

ئٓائر ںیم ائین وئائت ےس لبق املسمئوئں ےک ےیل ٓائرئی دئاع ےک وطئر رپ ائرئاشئد رئائا:

’’ئائہل ںیہمت اکھٹئہن دئےئ، ئاہئرئی افحئت رکئےئ، ئاہئرئی دمئد رکئےئ، ئاہئرئی ائدی 

ئرکئےئ۔

ئائوئر ٓائرئی ابئت وج ربمم ےس ائرئےن ےس ےل ائت وک اخمئب رک ےک ائرئاشئد رئائی وئہ ہی ہک:

’’ئائے ولئو...! ئایئت کت ٓائےن وئائے ریمئے ر ائک ائیت وک ریمئا السئم اچنہپ دئانئ۔‘‘ 

ئرھ ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل وک دئوئابئرئہ اہسئرئے ےس ائاھ رک رھگ ے اجئا ایگئ۔

ئائیس ائانئء ئںیم رضئت دبعئائرئنم نب ائیب رک رئی ائہل ہن دخئت ائدئس ںیم احئرض وہئے 

ئائوئر ائن ےک اہئھ ںیم وسمئائک یھتئ، ئیبن ائرکئم یلص ائہل ہیلع وئمل وسمئائک وک دئےنھ ےگل نکیل 

ئدشئت رمئض یک وئہ ےس بلط ہن رک اپئےئ۔ انچئہچ دیسئہ اعئہش رئی ائہل اعتئٰی ئاہ 

ئوضحئرئائرکئم یلص ائہل ہیلع وئمل ےک دئےنھ ےس ھج ںیئگ ائوئر ائوہئں ےن رضئت دبعئائرئنم 

ئرئی ائہل ہن ےس وسمئائک ے رک یبن رکئم یلص ائہل ہیلع و مل ےک دئن ابمئرئک ںیم رئھ دئیئ، 

ئنکیل وضحئر یلص ائہل ہیلع و مل ائےس ائامعئل ہن رک اپئے وت دیسئہ اعئہش رئی ائہل اعتئٰی ئاہ 

ئےن وضحئرئائرکئم یلص ائہل ہیلع وئمل ےس وسمئائک ے رک ائےن ہنم ےس رنئم یک ائوئر رھ وضحئر یبن 

ئرکئم یلص ائہل ہیلع و مل وک ولئاٹ دئی ائہک دئن ابمئرئک ائس ےس ر رئےہئ۔

ئرئائی ںیہ:

’’ ئٓائرئی زیچ وج یبن رکئم ہیلع ائولئۃ وئائالئم ےک ٹیپ ںیم یئگ وئہ ریمئا اعلئب اھتئ، ئائوئر ہی ائہل 

ئابئرئک و اعتئٰی ئاک ھجم رپ لضف یہ اھت ہک ائس ےن وئاصئل ےس لبق ریمئا ائوئر یبن رکئم ہیلع ائالئم 

ئاک اعلئب دئن اجکی رک دئائ۔‘‘ 

ؤئنی رضئت اعئہش دصئہق رئی ائہل اعتئٰی ئاہ زمئد ائرئاشئد رئائی ںیہ:
�
ئأئم الم�

’’ئرھ ٓائپ یلص ائہل ہیلع و مل یک یٹیب ائہم رشئف ائںی ائوئر ٓائے یہ رئو ڑپئں ہک یبن رکئم 

ئیلص ائہل ہیلع وئمل ائھ ہن ےکئ، ئویئہک یبن رکئم ہیلع ائالئم اک ومعمئل اھت ہک ب یھب 

ئائہم رئی ائہل اعتئٰی ئاہ رشئف ائںی وضحئر ائرکئم یلص ائہل ہیلع و مل ائےک ائےھت رپ وبئہ 

ئدئےتئےھتئ۔

ئوضحئر یلص ائہل ہیلع و مل ےن رئائا ائے ائہم! ’’ئرقئب ٓائاجئؤئ۔ئ۔ئ۔‘‘ 

ئرھ وضحئر یلص ائہل ہیلع و مل ےن ائن ےک اکئن ںیم وکئی ابئت یہک وت رضئت ائہم ائوئر زئائدئہ 

ئرئوئےن ںیگلئ، ئائںیہن ائس رطئح رئوئا دئھک رک وضحئر یلص ائہل ہیلع وئمل ےن رھ رئائا ائے 

ئائہم! ’’ئرقئب ٓائؤئ۔ئ۔ئ۔‘‘ 

ئدئوئابئرئہ ائےک اکئن ںیم وکئی ابئت ائرئاشئد رئائی وت وئہ وئش وہئےن ںیگلئ۔

ھ�ا 
ن
ئوضحئر ائرکئم یلص ائہل ہیلع وئمل ےک وئاصئل ےک دعب ںیم ےن دیسئہ ائہم رئی ائہل اعتئی ع�

ئےس وئاھ اھت ہک وئہ ایک ابئت یھت سج رپ رئوئںی ائوئر رھ وئی ائاہئر ایک اھتئ؟

ھ�ا ےنہک ںیگل ہک
ن
ئدیسئہ ائہم رئی ائہل اعتئی ع�

ئیل ابئر )ئب ںیم رقئب وہئی( ئوت رئائا:

’’ئائہم! ئںیم ٓائج رئائت )ئائس دئایئےس( ئوکئچ رکئےن وئائا وہئںئ۔

ئسج رپ ںیم رئو دئی...‘‘ 

ئب ائوہئں ےن ےھجم ےبئاحئاش رئوئے دئاھ وت رئائےن ےگل:

’’ئائہم! ئریمئے ائلِ ئاخئہن ںیم بس ےس ےل مت ھجم ےس ٓا ولم ی...‘‘ 

ئسج رپ ںیم وئش وہئیئگ...

ھ�ا رئائی ںیہ:
ن
ئدیسئہ اعئہش رئی ائہل اعتئی ع�

ئرھ ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل ےن بس وک رھگ ےس ابئر اجئےن اک مکح دئرک ےھجم رئائا:

’’ئاعئہش! ئریمئے رقئب ٓائاجئؤئ۔ئ۔ئ۔‘‘ 

ج��ا رہطمئہ ےک ےنیس رپ کیٹ اگلئی ائوئر اہئھ ٓائامئن یک  ئٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل ےن ائین زئو�

ئرطئف دنلب رک ےک رئائےن ےگل:

ئےھجم وئہ ائٰیل ئو دمعئہ رئائت دنسپ ےہئ۔ )ئںیم ائہل یکئ، ئائایئءئ، ئدصئنیئ، ئدہشئائء ئائوئر اصئنی یک 

ئرئائت وک ائایئر رکئا وہئںئ۔(

ئدصئہق اعئہش رئی ائہل اعتئی اہ رئائی ںیہ:

’’ئںیم ھج یئگ ہک ائوہئں ےن ٓائرئت وک نچ ایل ےہئ۔‘‘ 

ئربئلی ہیلع ائالئم دخئت ائدئس ںیم احئرض وہ رک وئا وہئے:

’’ئائرئوئل ائہل! مَلُک ئائومئت دئرئوئائزئے رپ ڑھکئے رشئف ابئرئائیب اچئےت ںیہئ۔ ٓائپ ےس 

ئےل ائوہئں ےن یسک ےس ائاجئزئت ںیہن ائیگئ۔‘‘ 

ئٓائپ ہیلع ائولئۃ وئائالئم ےن رئائا:’’ئربئل! ئائےس ٓائےن دئوئ۔ئ۔ئ۔‘‘ 

مَلُک ئائومئت یبن رکئم یلص ائہل ہیلع وئمل ےک رھگ ںیم دئائل وہئےئ، ئائوئر اہک:
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’’ئائالئم کیلع ائرئوئل ائہل! ئےھجم ائہل ےن ٓائپ یک اچئت اجئےن ےئلیکئاجی ےہ ہک ٓائپ 

ئدئای ںیم یہ رئان اچئےت ںیہ ا ائہل احبسئہن وئاعتئی ےک اپئس اجئان دنسپ رکئے ںیہئ؟‘‘ 

ئرئائا:

’’ئےھجم ائیلع و دمعئہ رئائت دنسپ ےہئ، ئےھجم ائیلع و دمعئہ رئائت دنسپ ےہئ۔‘‘ 

مَلُک ئائومئت ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل ےک رئاہئےن ڑھکئے وہئے ائوئر ےنہک ےگل:

’’ئائے اپئزیئہ رئوئحئ۔ئ۔ئ۔!

ئائے دمحم نب دبعئائہل یک رئوئحئ۔ئ۔ئ۔!

ئائہل یک رئا و وئونئدئی یک رطئف رئوئائہن وہئ۔ئ۔ئ۔!

ئرئائی وہئاجئےن وئائے رپئوئرئدئائر یک رطئف وج انبضغئک ںیہنئ۔ئ۔ئ۔!‘‘ 

ئدیسئہ اعئہش رئی ائہل اعتئی اہ رئائی ںیہ:

ئرھ یبن رکئم یلص ائہل ہیلع وئمل اہئھ ےچین ٓائن رئاہئ، ئائوئر ر ابمئرئک ریمئے ےنیس رپ اھبئرئی 

ئوہئےن اگلئ، ئںیم ھج یئگ ہک ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل اک وئاصئل وہ ایگئ۔ئ۔ئ۔ ےھجم ائوئر وت ھچک 

ئھج ںیہن ٓائا و ںیم ائےن رجحئے ےس یلکن ائوئر دجسم یک رطئف اک دئرئوئائزئہ وھکئل رک اہکئ۔ئ۔

’’ئرئوئل ائہل اک وئاصئل وہئایگئ۔ئ۔ئ۔! ئرئوئل ائہل اک وئاصئل وہئایگئ۔ئ۔ئ۔!‘‘ 

ئدجسم ٓائوہئں ائوئر انئولئں ےس وئےن یگلئ۔

ئائدئر یلع رکئم ائہل وئہہ اہئں ڑھکئے ےھت وئںیہ ھٹیب ےئ رھ ےنلہ یک ائت کت ہن رئیہئ۔

ئائدئر امثعئن نب افعئن رئی ائہل اعتئی ہن وصعمئم وچبئں یک رطئح اہئھ ےن ےگلئ۔

ئائوئر دیسئان رمع رئی ائہل اعتئی ہن ولتئائر دنلب رکئےک ےنہک ےگل:

’’ئربخئدئائر! ئوج یسک ےن اہک رئوئل ائہلؐ  ئوئائت اپ ےئ ںیہئ، ئںیم ائےس صخش یک رئدئن ائڑئا دئوئں 

ئا...! ئریمئے ٓائا وت ائہل اعتئی ےس المئائت رکئےن ےئ ںیہ ےسیج ومئیس ؑئائےن رئب ےس 

ئالمئائت وکئےئ ےھتئ، ئوئہ ولئٹ ٓائںی ےئ، ئتہ دلج ولئٹ ٓائںی ے...! ئائب وج وئائت یک 

ئربخ ائڑئائے ائ، ئںیم ائےس لتق رکئڈئائولئں ا...‘‘ 

ئائس ومئع رپ بس زئائدئہ طبضئ، ئربئدئائت ائوئر ربص رکئےن وئائی تیصخش دیسئان ائوبئرک دصئقؓ 

ئیک یھت...ئٓائپ رجحئۂ وبئی ںیم دئائل وہئےئ، ئرئتم دئوئاعئمَ ؐئےک ۂنیس ابمئرئک رپ ر رئھ 

ئرک رئو دئےئ...

ئہہ رئےہ ےھت: وآآآ خلياله، وآآآ صفياه، وآآآ حبيباه، وآآآ نبياه

)ئاہئے ریمئا ایپئرئا دئوئت...! ئاہئے ریمئا صلخم اسئیھت...!ئاہئے ریمئا وبحمئب...! ئاہئے ریمئا 

ئیبن...!(

ئرھ ٓائرضئت ؐئےک ائےھت رپ وبئہ دئا ائوئر اہک:

’’ئا رئوئل ائہل! ئٓائپ اپئزیئہ ےئج ائوئر اپئزیئہ یہ دئای ےس رئتص وہئےئئ۔‘‘ 

ئدیسئان ائوبئرک رئی ائہل ہن ابئر ٓائے ائوئر ہبطخ دئا:

’’ئوج صخش دمحم یلص ائہل ہیلع وئمل یک ابعئدئت رکئا ےہ نس رئےھ ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل اک 

 �
ش
ی� ئوئاصئل وہ ایگ ائوئر وج ائہل یک ابعئدئت رکئا ےہ وئہ اجئن ے ہک ائہل اعتئی اشئہن یک ذئائت ھم�

ئزئدئی وئائی ےہ ےسج ومئت ںیہنئ۔‘‘ 

ئدیسئان رمع رئی ائہل اعتئی ہن ےک اہئھ ےس ولتئائر ر یئگئ۔ئ۔ئ۔

ئرمع رئی ائہل اعتئی ہن رئائے ںیہ:

ئرھ ںیم وکئی اہنتئی یک ہگج التئش رکئےن اگل اہئں ائال ھٹیب رک رئوئؤئںئ۔ئ۔ئ۔

ئٓائرضئت یلص ائہل ہیلع و مل یک دتئنی رک دئی یئگئ۔ئ۔ئ۔

ئدیسئہ ائہم رئی ائہل اہ رئائی ںیہ:

’’ئمت ےن ےسیک وئائرئا رک ایل ہک یبن ہیلع ائالئم ےک رہچئہ ائوئر رپ یٹم ڈئائولئ۔ئ۔ئ۔ئ؟‘‘ 

ئرھ ےنہک ںیگل:

’’يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، اىل 

جربيل ننعاه۔ ‘‘ 

ئاہئے  ائےن رئب ےک البئوئے رپ لچ دئےئ،  ابئاب اجئنئ، ئہک  )ئاہئے ریمئے ایپئرئے 

ئریمئے ایپئرئے ابئاب اجئنئ، ئہک تنج ائرفئدئوئس ںیم ائےن اکھٹئےن وک چنہپ ےئئ، ئاہئے ریمئے 

ئایپئرئے ابئاب اجئنئ، ئہک مہ ربئل وک ائن ےک ٓائےن یک ربخ دئےت ںیہئ۔(

اللھم صل علی محمد کم تحب وترضا

)ئہی وئائاعئت فلتخم ائاحئدئث ےس ےئل ےئ ںیہ(

ززز
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معاندین انبیاء کا عربتناک اجنام

ئائۃ ائرئنٰ تمصع رپئائہ ولھبئائل رحتری 

ئدخئا اعتئٰی ئاک ائل ائوئن
ئہی دخئا اعتئٰی ئاک ائل ائوئن ےہ ہک ب ول گ ائالخئق ائوئر رئوئاحئتی ےسئاعئرئی وہ اجئے 

ئںیہئ،ئدئای ںیم الضئت ائوئر رمگئائیہ لیھپ اجئی ےہ ائوئر ر رطئف رئوئاحئی وطئر رپ طحق یک یس 

ئوصئرئت دیپئا وہ اجئی ےہ وت رپئوئرئد ائر اعئم وج ڑبئا رئمی و رکئم ےہ ائےن دنئوئں یک دہئائت 

ئائوئر رئائامئی ےک ےئل ائںیہن ںیم ےس رتہبئن صخش وک رقمئر رئائا ےہئ۔ ائس ائل میظعت یتسہ 

ئوک ائالسئم یبنئ، ئربم ئ، ئرئوئل ئ، ئاہئدئی ائوئر حلصم وئریئہ ےک فلتخم ائامئء ئےس اکپئرئا ےہئ۔ئوئہ ینب 

ئوئع ائاسئن وک رئائہ رئائت رپ ائےن یک ر نکمم یعس رکئا ےہ ائوئرئائن یک احئت یک ائالصئح 

ئںیم ہمہ نت رصمئوئف وہ اجئا ےہئ۔

ئرگم وچئہک وئہ وقئم ےک طلغ اقعئد ائوئر ربئائویئں یک ذمئت رکئا ےہ ائوئر ائںیہن ُائن ربئائویئں 

ئےس ےنچب یک نیقلت رکئا ےہئ۔ ائس ےئل وقئم یک ائرثئت وصخئًا ئرئائرئائن وقئم ائوئر وئہ ولئگ 

ئوج ائےن ٓائپ وک ذمئب اک ائاجئرئہ دئائر ےتھجمس ںیہ ائس یک اخمئتف رپ رمئہت وہ اجئے ںیہئ۔ 

ئویئہک وئہ ےتھجمس ںیہ ہک ائس یک وبقمئتی ائوئر رعئوئج ائن ےک ائدتئائر ائوئر ائاجئرئہ دئائرئی ےک 

ئاخئہم اک ابئث وہ ائ۔ ائس ےئل وئہ ائس یک ذئت ائوئر رئوئائی یک د ےس زئائدئہ وئائدنم 

ئوہئے ںیہئ۔ ائوئر ائےس دبئانئم رکئےن ںیم وکئی دئہق رئوئذئائت ںیہن رکئے رگم ’’ئاچئہ نک 

ئرئا اچئہ دئرئشیپ‘‘ ئےک دصمئائق نب رک وئد ذئت و رئوئائی ائاھئے ںیہئ۔

ئائک ائمہ ائوصئل
ئرضئت حیسم ومئوعئد ہیلع ائٰولئۃ وئائالئم  ئےن ائس وصئرئاحئل وک سک فیطل ائدئائز ںیم ایبئن 

ئرئائا ےہئ۔ئٓائؑپ ئرئائے ںیہ ۔    ئ؎ 

وبئد اکئں  ربئاپ  ہن  اکئں  ربئاپ  ئہن 

ائرئے یتسہ  ہک  اثئت  ینک  ئوئد 

ئین وج صخش اپئابئز ولئوئں وک دبئانئم رکئا ےہ وئہ ذبئائت وئد ائین یتسہ ےک ائر وہئےن اک 

ئائرقئائر رکئا ےہئ۔ ویئہک دئوئرئوئں ےک قلعتم ائاسئن یک ٓائرئائء ئےس ائس ےک ائےن رظئف اک 

ئائدئائزئہ اگلئا اج ا ےہئ۔

ئائیس ائوصئل وک ٓائؑپ ئےن دئوئرئی ہگج وئں ایبئن رئائا ےہئ۔

رینم رہم  ہ  ائدن  ُف 
ت
� ہک  ئر 

ریقحت فت  دتف  ربئوئش  ئمہ 

رئدئش رب  ائت  ُف 
ت
� ایئت  ئا 

وبئش رئزئدب  ُدئوئر  ئدئایسئں 

ُھ�ؤئک وئد ائس 
ت
ئین وج صخش رئوئن وئرئج رپ وھئےن یک وکئش رکئا ےہ وئہ اقئرئت اک �

� رپ رئا ےہئ۔ ہی ذئتّ و رئوئائی ایئت کت ائس ےک ہصح ںیم ےہئ۔
ن
ئےک مُ�

ئین ائس صخش ےس وکئن اظئم ےہ وج ائہل اعتئٰی ئرپ وھجئٹ ابئدئے ا ائس یک ٓائائت وک 

ئالٹئےئ۔ سپ دخئا اعتئٰی ئیک ٓائائت یک ذکتئب رکئےن وئائا ڑبئا اظئم ےہ ائوئر ائس ملظ یک زسئا 

ئدلج ا دبئر ائےس ل رک رئےہ یئ۔

یم ائالئم ) ئوج ٓائامئن رئوئاحئتی ےک ٓائاتئب  ہ� �
عل
ئائس ےس اثئت وہئا ہک وج ولئگ ائایئء 

ئوہئے ںیہ( ئیک ذئت و رئوئائی ںیم وکئاشئں وہئے ںیہئ۔ وئہ ائن انئدئر ائولئوجئد ویتسہئں اک 

ئابئل یھب اکیب ںیہن رک ےتئ۔ اہئں ائےن ےئل دئای و ٓائرئت ںیم ابئیہ ومئل ے ےتیل ںیہ ائوئر 

ئٓائدنئہ ٓائےن وئائی ولسنئں ےک ےئل اسئائن ربعئت نب اجئے ںیہئ۔

ئائرئخ یک اہشئدئت
ئانچئہچ ب مہ ائس ائوصئل یک دصئائت وک رپئےن ےک ےئل ائرئخ یک وئرئق رئدئائی 

ئرکئے ںیہ وت مہ ہی دئھک رک ریحئائن رئہ اجئے ںیہ ہک ائرئخ ںیمہ ر زئائہن ںیم ائس ائوصئل یک 

ئاچئی ےک قلعتم ربتعم اہشئدئت دئیت ےہئ۔ وچئہک ریمئا ہی رصتخم ومضمئن ائن وئائاعئت یک لیصفت 

ئاک لمحتم ںیہن وہ اتکس ائس ےئل  ئںیم دیچئہ دیچئہ وئائاعئت اک رصتخمئًا ئذئرکئہ رکئوئں یئ۔

ئہی دئےئھ ! ئرمئوئد ےن رضئت ائربئائمی ہیلع ائالئم وک الجئےن ےک ےئل ٓائگ اک ائک زئربئت 

ئائائو رئوئن رک رئاھ ےہ ائوئر ائین رطئف ےس ائن وک تسین و انئوبئد رکئےن اک ٓائرئی رحئہ ائامعئل 

ئرک رئاہ ےہئ۔ رگم تیشم ائزئدئی ےن وئد ٓائؐپ ئیک افحئت رئائیئ۔ ائوئر رمئوئد اخئب و اخئر 

ئرئاہ ائوئر ذئتّ و انئرمئائدئی ےس رم ایگئ۔

ئاگئہ دئوئڑئائےی ینب ائرئائلی ےک رئوئج رصم ےک وئائہع رپ ! ئائوئر وئر ےئجیک ہک رئوعئن وج ینب 

ئائرئائلی ےک وئن اک ایپئاسئاھت ۔ وئہ یسیک انئاکئی ائوئر ےب یسب یک ومئت رمئائ۔ ائوئر دخئائے 

ئدئوئس ےن ائس اظئم ےک ٓائزئائر ےس ینب ائرئائلی وک سک رطئح اچب ایلئ۔

ئرضئت حیسم ومئوعئد ہیلع ا الئم ےک وئائہع بیلص وک ذئن ںیم ائےی! ئہک رپئوئرئدئائر اعئم 

ئےن ائںیہن وہئدئوئں ےس ملظ وئمت ےس ےسیک اجئت دئیئ۔ رھ رئوئر وکئنی رخف ومئوجئدئائت 

ئرضئت دمحم یفطصم یلص ائہل ہیلع وئمل وک ےسیک افحبئت دمئہن اچنہپئائ۔ رقئش ہکم ئ، ئوہئدئی ائوئر 

ئانمئق ائےن انئاپئک ائرئائدئوئں  ئںیم اخئب و اخئر رئےہئ۔

ئرغئہک ر زئائہن ںیم ائایئء ئےک اخمئنی ےن دخئا اعتئٰی ئےک رئاتئدئائن یک ذئائت وئائا افصئت 

ئرپ ائاہئم اگلئےن ںیم اسئرئا وجئش رصئف رک دئائ۔ رخسمت و ائزہئائء ئںیم وکئی دئہق رئو ذئائت ہن 

یم ائالئم  ہ� �
عل
ئایکئ۔ دئانشئم دئیہ ائوئر دئل ٓائزئائر ی ںیم وکئی رسک ہن وھچئڑئی ۔ رگم وہئا ایکئ؟ ئائایئء 
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ئےک ائامئے رئائی ٓائج یھب میظعت و رکتئم ےس ےئل اج ےئںیہئ۔ ائوئر ائک املسمئن اک دئل ائن 

ئےک ابمئرئک ائامئء ئوک نس رک دیقعئت ےس رھب اجئا ےہ ائوئر وئہ ری ’’ئہیلع ائالئم ‘‘ ئےنہک 

ئےک نیکست یہ ںیہن اپئائ۔

ئرگم ائس ےک ربئسک ذئرئا اخمئنی یک رطئف یھب رظن ُائاھئےی ٓائج وکئن ےہئ؟ ئوج ائوبئلہئ، 

ئاہئائنئ، ئرمئوئد ائوئر ائوبئبہ وئریئہ) ئوج ائےن وئت ےک ابئدئاشئہ ئ، ئرئسی ائوئر رئدئائر  ئرئوعئنئ، 

ئےھت( ئاک انئم زئت ےس انیل وت اجک اننس یھب دنسپ رکئےئ۔ وکئی ےہ وج ائن یک رطئف وسنمئب 

ئوہئےن ںیم رخف وسحمئس رکئےئ؟ ئًانی ئوکئی ںیہنئ۔

ئربعئت انئک ائاجئم اک ابئث
ئائس ربعئانئک ائاجئم اک ابئث ایک ےہئ؟ ئائس اک وجئائب اشئرع ےن سک وئیب ےس دئا ےہئ۔ئ۔     

زگئد رئائہ  ےسک  ربمیپ  ئالخئف 

رئدیس وخنئائدہ  زنمبئل  رئزگ  ئہک 

ئین سج صخش ےن ربم یک اخمئتف اک رئہت ائایئر ایک وئہ یھبک اکئایئب و اکئرمئائن ںیہن وہ اتکسئ۔ 

ئویئہک یبن یک ٓائوئائز ائاسئی ٓائوئائز ںیہن وہئی ہک ُائےس دئابئا اج ےکئ۔ وئہ دخئائی رقئان وہئا ےہئ، 

ئوئہ دخئا اک ریش وہئا ےہ ائوئر دخئا ےک ریش رپ اہئھ ڈئائےن وئائا یسک وصئرئت ںیم یھب ائس ےک 

َ�رٰئی 
ت
مُ مِمَّ�نِ ئافْ�

َ ل ْ
ظ
ئذئائب ےس چب ںیہن اتکسئ۔ دخئا اعتئٰی ئالکئم اپئک ںیم رئائا ےہئ۔ئَوئنَْ ئَا�

دَّئَب ئ۔ئین ائس صخش ےس وکئن زئائدئہ اظئم ےہ وج ائہل اعتئٰی ئرپ وھجئٹ 
ن
جً�ا َائوْ َک� دِ�

ن
عَلَی ائہِّٰ َک�

ئابئدئے ا ائس یک ٓائائت وک الٹئے ۔ سپ دخئا اعتئٰی ئیک ٓائائت یک ذکتئب رکئےن وئائا ڑبئا 

ئاظئم ےہ ائوئر ائس ملظ یک زسئائدلج ا دبئر ےس ل رک رئےہ یئ۔

ئائک ائمہ تقیقح
ئائر رظنب اغئر دئاھ اجئے وت ولئم وہ ا ہک ائایئء ئمہی ائالئم ےک دصمئق و افصئ، ئائن یک 

ئاہئرئت و اپئزیئی ائوئرئائوئاصئف ہنسح اک وہظئر اعمئدئن ےک ثبخ یک وئہ ےس زئائدئہ اشئن 

ئےس وہئائ۔ سج رطئح ربئائی ےک ری ائاھئی اک ائدئائزئہ ںیہن وہ اتکسئ۔ ائیس رطئح اپئابئزئوئں یک 

ئاہئرئت اک ائدئائزئہ رُبئے ائاخئص یک رُبئائی ےس اقتئل ےک ری ںیہن اگلئا اج اتکسئ۔ انچئہچ 

ئرضئت حیسم ومئوعئد ہیلع ائالئم رئائے ںیہئ۔  ئ؎

رئائہ و  رکمئوئہ  رئوئے  اقمئل  دئر  وہئوئے  ئر 

رئا ئافئم  اشئدہِ  امجئل  ےتسن  دئا  ہ  ئسک 

ربئد و  گنج  دئر  اکئر  ےمسجم  دئے  �ا 
ت
یف� �

ن
� ئر 

رئا ٓائاشئم  ئوئں  ریشمشِ  ایعئں  ر  وج  دشئی  ئےک 

ریتئی و  ائت  ائرئیک  ائز  دئر  ئرئا  ئرئوئین  

رئا ئائم  لقعِ  وئرق  رغئو  اہئت  اہئت  ئوئز 

رئوشئد رئوئن  دُقئح  ضقن  ز  اصئدئق  ئتج 

رئا ائزئائم  �د 
ن
یک� م� اثئت  وقعمئل  ئذئرئان 

ئین ائر افئم رہچئے ےک نس وئامجئل ےک اقمئہل ںیم رکمئوئہ ائوئر ایسئہ رہچئہ ہن وہئا وت نیسح 

ئےک نس وک وکئی ہن اچہپئاتئ۔ ائوئر ائر دئنم ےک اسئھ ڑلئائی ائوئر اقمئہل ہن وہئا وت وئن ٓائاشئم 

ئولتئائرئےک وجئر سک رطئح ایعئں وہئےئ۔ تقیقح ںیم رئوئین یک دئر و تمیق ائرئیک ےس 

ئےہ ائوئر لقع ائم یک زئت و تمظع اہئت ےس ےہئ۔ حیحص دئلی صقن ائوئر ائالئط ےس  

ئزئائدئہ رئوئن وہئی ےہ ائوئر ذئر انئوقعمئل ائزئائم وک اثئت رکئا ےہئ۔

ئرغئہک ر زیچ یک وئیب ائوئر دمعئی ائس ےک اضتمئد ائرم ےس زئائدئہ اشئن ےک اسئھ اظئر وہئی 

ئےہئ۔ ائس احلئظ ےس اخمئنی یک اخمئتف ائوئر ضغب و انعئد ائایئء ئےک ےئل اھئد اک اکئم دئات ےہئ۔ 

ئائوئر وئہ دئن دئین رئائت وچئین رئی رکئے اجئے ںیہئ۔

ئرضئت حیسم ومئوعئد ہیلع ائالئم ےک اخمئنی ائوئر ائن اک ائاجئم
ئب مہ ائس ائوصئل یک رئوئین ںیم رضئت حیسم ومئوعئد ہیلع ائٰولئۃ وئائالئم یک زئدئی ےک 

ئاحئائت رپ رظن ڈئائےت ںیہ وت ںیمہ ولئم وہئا ےہ ہک وجئیہ رضئت حیسم ومئوعئد ہیلع ائالئم 

ئےن حیسم ومئوعئد ائوئر دہمئی وہئےن اک دئوعئٰی ئایک ر رطئف ےس ٓائپؑ  ئرپ ریفکت ابئزئی اک ابئزئائر رئم 

ئوہئا ۔ ائوئر وئیہ ولئگ وج ےل ٓائؑپ ئیک رعتئف ںیم رئب ائاسئن ےھت ائب اخمئتف ںیم 

ئبس ےس تقبس ے ےئئ۔ ائن ںیم ومئولئی دمحم نیسح اٹبئولئی وہنجئں ےن ربئائنی ائدمئہی 

ئاک دئابئہ اھکل اھت بس ےس شیپ شیپ ےھتئ۔ ائوہئں ےن اہئں کت اہک ہک ’’ئںیم ےن یہ 

ئرمئزئا اصئب وک ائوئاچ ایک ںیم یہ ائن وک رئائوئں ا‘‘ ئائوئر ائےن ائس وقئل یک دصتئق  ئےک ےئل 

ئائڑئی وچئی اک زئوئر اگلئائ۔ رگم ےسج دخئا وئاچ رکئا ےہ ائےس وکئن رئا اتکس ےہئ۔ معن  ئائائل دیسئان  

ی ومشئس امئہ 
ن
ف�

ت
رئی زئز انجئہ ۔ئائائرئض ا �

ن
�
ن
ئائحیس ائومئوعئد ہیلع ائالئم ۔ئو نم ذئا ائذئی �ی�

ئین وکئن ےہ وج وبقمئل ابئرئائہ ائزئدئی وک ذئلی رک ےکئ۔ زئنی ںیم ہی ائت ںیہن ہک ٓائامئن 

ئےک اتئرئوئں وک اھجب ےکئ۔

ئائس ےئل وئہ ومئولئی دمحم نیسح وج رغئوئر و ربکت ےس اقمئل رپ ٓائا اھتئ۔ اہنئت انئاکئی ئ، ئذئت 

ئائوئر رئوئائی ےس ائس دئای ےسئر تص وہئائ۔

ئومئولئی دمحم نیسح ےک دعب ومئولئی انئء ئائہل اصئب ائرمئرسئی ےن اخمئتف اک اچئرئج اھبنسئل 

ئایلئ۔ دئن رئائت ہلسلس ائدمئہی ےک الخئف زئر الیھپئےن وک یہ ہشیپ انب ایلئ۔ دخئا اعتئٰی ئےن 

ئائین دئرئت امنئی ےک رمع یھب اکئی دئے دئی ا ائںیہن اخمئتف ہن رک ےنکس اک ائرئائن ہن رئہ 

ئاجئےئ۔ رگم ائن یک ٓائرئزئوئوئں ائوئر انمتئوئں ےک الخئف امجئت ائدمئہی بش و رئوئز رئی رکئی 

ئیئگ ائوئر اخمئنی دخئا اعتئٰی ئےک ریش اک ابئل یھب اکیب ہن رک ےکئ۔

یکھ�رئائم ےک ربعئت ائزی ائاجئم ےس رقتئًاب ئر ائدمئی وئائف ےہئ۔ ائن یک  ئزی ٓائمھ ائوئر ل�

ئڈئوئی دئانشئم دئیہ ائوئر دئل ٓائزئائرئی یھتئ۔ رگم ٓائرئاکئر ائیس رسحئت یک ومئت رمئے ہک ائس 

ئےک وصتئر ےس یھب مسج ےک رئوئےٹ ڑھکئے وہ اجئے ںیہئ۔ رغئض ےنتک یہ ائےس اخمئنی 

ئےھت وہنجئں ےن ائس وئر وک ائےن ہنم یک وھئوکئں ےس اھجبئان اچئاہئ۔ رگم دقتئر ےک ٓائے ائن یک 

ئھچک شیپ ہن لچ یکئ۔ ریمئا ومضمئن ائن الیصفتئت اک لمحتم ںیہن وہ اتکسئ۔ ا س ےئل ائیس رپ ائاف 
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ئرکئی وہئںئ۔ رھ رضئت حیسم ومئوعئوعئد ہیلع ائالئم وک اتئےن وئائے یھب ذئائب ےک ومئرئد 

ئہن وہئےئ۔ئہکلب وئہ ولئگ یھب وہنجئں ےن رضئت حیسم ومئوعئد ہیلع ائالئم یک تعیب رکئےن 

ئوئائولئں رپ ملظ وئمت ےئک ذئائب ائیہ ےس چب ہن ےک ۔ انچئہچ رضئت ومئولئی دبعئائفیط 

ئاصئب دی ئ، ئرضئت ومئولئی تمعن ائہل اصئب دی ائوئر دئوئرئے ائدمئی وج اکئل ںیم 

ئدی ےئک ےئئ۔ئائن یک اہشئدئت ائس ائرم اک نیب وبثئت ےہ ہک ائن ےک ائل دخئا اعتئٰی 

ئےک ذئائب ےس ہن چب ےکئ۔ ہکلب ملظ یک اپئدئائش ںیم متخ وہ ےئ ہی ہلسلس متخ ںیہن وہئائ۔ ہکلب 

ئائب یھب رضئت حیسم ومئوعئد ہیلع ائالئم ےک ائابئع رپ ملظ رکئےن وئائا دخئائے ز وئلج ےک 

ئبض اک اشنئہن اتنب ےہئ۔ ائوئر مہ رئوئزئائہن ائدی ائزئدئی وک ائےن اشئل احئل دئےتھ ائوئر دخئا 

ئاعتئٰی ئےک اشنئانئت اکئمش وئد اعمئہن رکئے ںیہئ۔ئائدم ہل ٰیل ئذئائک 

ئدنئرئہ ابئا اقئق ےس ابئی ائدمئت اک دصئق و دئائد ائوئر ائدمئت یک اقئتی اک ائرہ نم 

ئائسم وہ یئگ ائوئر ہی اثئت وہ ایگ ہک ائدمئت دخئا اعتئٰی ئاک اگلئا وہئا وئدئا ےہئ۔ ائوئر سج ےن 

ئائےس اصقنئن اچنہپئےن یک وکئش یک وئہ ذئت و رئوئائی ائاھ رک انئاکئی یک ومئت رمئے ائ۔ 

ی�ن  م�
ع
ن
م�

ئںیمہ دخئا اعتئٰی ئاک ےب د رکش اجبئائان اچئےئ ہک ائس ےن ائےن اخئص لضف ےس ںیمہ 

ئےک رئوئہ ںیم اشئل ایکئ۔ئائےن اخئص رکئم ےس ںیمہ الخئت یسیج تمعن ری رتمئہب ےس 

ئوئائزئا )ئائدم ہلئ۔ مث ائدم ہل(

ئائوئر ںیمہ دخئا اعتئٰی ئےک وضحئر دئت دبئاع رئان اچئےئ ہک وئہ ہی تمعن مہ ںیم ا ائدب ےشخبئ۔ 

ئائمہ ائس یک رصنئت وئائدمئائد ےک اشنئانئت اک اشمئدہئہ رکئے رئںیہئ۔ ) ئٓائنی مث ٓائنی ( 

ئوئذئائک یلع ائہل زعبئز ۔

ززز

عدعا
اِْسِتقاَمْت دعے  قح  ہک  ےئجیک  عُدعا 

عے ُمْنَحِصْ  رپ  وعا  ربعت  بس  عہک 

اَْدَوْم وہ  وج  ے  لمع  اعاھ  عتہ 

عے  ُمْنَحِصْ  رپ  ُدعا  یھب  ہی  عرگ 

عاعرعی  َمْقبوِل  وہ  ہک  وعہ  یھب  عُدعا 

عے ُمْنَحِصْ   رپ  دخعا  فَْضل  ہی  عو 

انمت و  ِحرص  دعے  وھچعڑ  ِدعل  اعے  عوُ 

عے ُمْنَحِصْ  رپ  دخعا  ھچک  بس  اعب  عہک 

ززز
اَْدَوْم :عین وعہ اکعم وج لسلسم ایک اجعے وعر ُاعس ںیم انعہ ہن وہع۔

�ا ر�ب الخ�ت ےہ انھگ اس�ہ دخ�ا اک
�ا�ۃ ا�اب�ر�ی ان�ر

د�ے اٹہ  یھب  وک  ا�س  ےہ  یس  یکلہ  وج  ہ  �نم 

د�ے وہ�ا  وک  وخ�ا�ش  یک  د�د  رم�ی  �ا 
ن
ُھ�پ�

�پ �و�ں 

�وک�رؐ اس�یٔ  ا�ے  اک  ضیف  رت�ے  �ہ�ہے  �رہ

د�ے الپ  وک  ام�ر�ی  یک  ایپ�س  ےک�ا�س  وھک�ل  �د�ل 

اک دخ�ا  اس�ہ  انھگ  ےہ  الخ�ت  ر�ب  �ا 

د�ے اتب  وک  د�ای  ہ  �ےہ  �ٰیم  تمعنِ  �ا�ک 

ےس رخ�د  و  وہ�ش  ںیم  وہ�ں  اگیب�ہ  وہ�ں  ر�ہت  �وخ�د 

د�ے ڑب�ا  ان�م  ا�ک  ںیم  رہف�ت  یک  �د�و�ا�و�ں 

�د�ا�یس ُا  یگ  د�ے  ر�ھ  ںیم  آ�وھ�ں  کسک  یک  د�ل  �رھ 

ا�ر�ا�د�ے ےک  وم�م  ںیہ  رطخ�ان�ک  ےہ  �ات 

ر�و�ےک وک  و�ا�ر  رہ  یک  لضف  رت�ے  ڈ�ا�ل  �ا�ک 

د�ے اھجب  آ�گ  رہ  ہک  رب�ےس  ِ�ر�م  ا�رب  �و�ہ 

دخ�ا�ا یہ  ریت�ی  ےس  ذ�ا�ت  ر�وہ�ں  �وس�ب 

د�ے  اھکس  یہ  رم�ان  وت  ےہ  آ�ا  ںیہن  �ان 

اک �د�ا  رع�ِض  ےھجم  د�ے  ہقیلس  وہ�ں  �اس�ل 

د�ے ہِلا  � وک  ال�ہٰی  رع�ش  وج  ےس  د�ر�د  �ا�س 

و�د�ہ ہ  ےہ  د�ا  ےن  ام�ک  و  اخ�ق  وخ�د  �وت 

د�ے د�و�ا  یک  ُد�ھ  رہ  وج  اک  الخ�ت  ےہ  �اس�ہ 

ںیم د�ل  وج  اج�ے  ُا�رت  ےس  د�ل  زغ�ل  ا�یس  �وہ 

د�ے �د�ا  د�ا�د�،  �ےھجم  د�ےھ�،  رم�ا  یھب  �آ�ا 

ززز
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یاری سے  اہلل 

ائرئائیل  ائدئن رئوئی ائین وہشمئر اتکئب ونثمئی ومئولئی ونعمئی ںیم ائک  ئومئائان الجئل 

ئرئوئائت لقن رکئے ںیہ ہک ائک دئہع رضئت ومئٰی ئہیلع ائالئم یسک اقمئم ےس زگئر رئےہ 

ئےھت ہک ائن یک رظن ائک رچئوئائےہ رپ ڑپئیئ، ئوئہ ہہ رئاہ اھت ہک ا ائہل ائر وت ریمئے اپئس 

ئوہئا وت ںیم ریتئے ابئولئں ںیم یھگنک رکئائ، ئریتئی وجئںی اکنئاتئ،  ئریتئی دخئت رکئائ، ئےھ 

ئاھئےن ےنیپ ےک ےیل ھچک شیپ رکئائ، ئوت امیبئر وہئا وت ریتئی امیتئر دئائرئی رکئا وئریئہ وئریئہئ۔

ئرضئت ومئٰی ئہیلع ائالئم ےن ائس رچئوئائےہ وک یتخس ےس وئےت وہئے اہک ہک ائہل ائیس 

ئدخئت ےس ےب ایئز ےہ. ئرچئوئائاہ ہی نس رک رپئاشئن وہئایگ ائوئر ائےن ڑپکئے اھپئڑ رک لگنج یک 

ئرطئف لکن ایگئ،  ئائیس وئت رضئت ومئٰی ئہیلع ائالئم رپ وئی انئزئل وہئی ائوئر ائہل ےن انئرئائض 

ئوہئرک ائن ےس اہک ہک ےھ دئای ںیم ائس ےیل اجی ایگ ےہ ہک مت امہئرئے دنئوئں وک امہئرئے 

ئاسئھ المئؤئ، ئنکیل مت ےن امہئرئے دنئوئں وک مہ ےس دجئا رکئدئائ، ئرضئت ومئٰی ئہیلع ائالئم 

ئائہل وک انئرئائض دئھک رک وئرئًا ئرچئوئائےہ یک التئش ںیم لکن ڑھکئے وہئےئ، ئاکئی لکشم ےس 

ئائےس ڈئوئڈ رک ائےس اہک ہک ںیہمت ائاجئزئت ےہ مت سج رطئح اچئوہ ائہل ےس اخمئب وہ ائوئر 

ئسج رطئح اچئوہ ائےس ائد رکئوئ۔

ئںیم نپچب ےس ہی وئائہع اتنس ٓائا وہئں نکیل ائس وئائہع یک حیحص ھج ریئوملئں ےک کلم 

ئوئڈئن ٓا رک ٓائیئ۔ وئڈئن ٓائےن ےس ےل اپئاتئن ںیم زئدئی ےک ائسی اسئل زگئائر ےئل 

ئےھتئ، ئوئاہئں امنئز رئوئزئہ یھب رکئا اھتئ، ئدصئہ ریخئائت یھب دئات اھتئ، ئنکیل دخئا یک ذئائت وک کیھٹ 

ئرطئح ےس ےنھجمس ےس اعئرئی رئاہئ، ئدخئا ےک وئوجئد ےس ائاکنئرئی ںیہن اھت نکیل ائس ےس ائک 

ئوئائیب اس قلعت اھتئ، ئدئوئیت ںیہن یھتئ۔ وئڈئن ںیم  ئریمئا وکئی اجئےن وئائا ںیہن اھتئ، ئسج رہش 

ئںیم ٓائا ائس رہش ائوئر ائیک وئویئرئیٹ ںیم ےھجم وکئی اپئاتئی رظن ہن ٓائائ، ئوئائے ائک دئوئت 

ئےک وج ریمئے اسئھ یہ ٓائا اھتئ، ئائوئر وئہ وئد الکشمئت ںیم رھگئا وہئا اھتئ، ئائس زئائےن ںیم 

گ یک لکش ںیم وہئا اھتئ، 
ن
�
ٹ
�ی� ئونئں وئائے وئن وہئے ےھتئ، ئوئل ڈیمئا رصئف ائوہ �چ

ئزئدئی ںیم ڑپئائی ےک الئوئہ ھچک رکئےن وک ںیہن اھتئ، ئائرئغ وئت زئائدئہ وہئا اھتئ، ئاہنتئی یک 

ئوئہ ےس ابئت ابئت رپ رئوئان ٓائا اھتئ، ئب رپئاشئایئں ڑبئںی وت رصئف ائہل یک ذئائت یہ رظن 

ئٓائیئ، ئسج ےس ائےن ُدئھ رئیش رکئےن رشئوئع رکئدئےئئ۔  ئائس زئائےن ںیم ی رھب رک ائہل 

ئےس ابئںی ںیکئ، ئائہل وک ہی ابئوئر رکئوئائا ہک ریمئا ریتئے الئوئہ ائوئر وکئی ںیہن ےہئ، ئےھجم ریتئی 

ئیہ دمئد اچئےئ ائوئر وت یہ ےھجم الکشمئت ےس اکنئے ائ، ئرشئوئع ںیم ابئت رکئےن ےئلیک رصئف 

ئاکئائت یہ ںیھتئ، ئےل وکشئے ےھتئ، ئضع ائوئائت اہپئڑئی ںیم ےنعط کت دئے دئات اھتئ، 

ئنکیل ریمئا ائہل ھجم ےس انئرئائض ںیہن وہئا اھتئ، ئںیم اہنتئی ںیم ائےک اسئےن رئو یھب اتیل اھتئ، 

ئائین ےب یسب اظئر رکئےن رپ ائہل ےھجم وکسئن یھب دئے دئات اھتئ، ئےھجم وئیت وطئر رپ الکشمئت 

ئےس اکنئل یھب اتیل اھتئ، ئوئت زگئرئا رئاہئ، ئریمئی الکشمئت ٓائاسئن وہئی رئںیہئ، ئاسئھ اسئھ 

ئائہل ےس  ئائین زئابئن  ئںیم رئائزئوئایئز یک ابئںی یھب یتلچ رئںیہئ، ئزہئائرئوئں ائوھکئں دئہع ٓائت 

ئائرکئیس ڑپئھ ڑپئھ رک اجئےن بک ائہل ےس قلعت ائان وبضمئط وہئا ہک ریمئی زئدئی اک ائزئی ہصح 

ئنب ایگئ، ئائہل ےن یھب یچس ائرئی اھبنئے وہئے ےھجم امتئم الکشمئت ےس اکنئل رک ائک ائیھ 

ئائوئر وئاحئل زئدئی اطع رئا دئیئ، ئںیم وج اچئات اھت ائےس یہ وہئایگئ، ئںیم ےن ومئٰی ئہیلع ائالسئم 

ئےک رچئوئائےہ یک رطئح ائےن ائہل ےس یچس ائرئی اگلئیئ، ئائوئر ائہل ےن وئیہ ائرئی اھبنئیئ، ئائر 

ئںیم اپئاتئن ںیم رئات وت اشئد ائہل وک ائان زنئدئک ےس ہن اجئن اپئا ان وئڈئن ٓا رک ائےس 

ئاجئن اپئا وہئںئ، ئریمئی اکئایئیب اک رئائز ریمئے ائہل یک دمئد ےہئ، ئائر ٓائپ اکئایئب وہئان اچئےت 

ئںیہ وت ٓائپ یھب ائہل ےس یچس ائرئی اگل ےت ںیہئ، ئائہل ےس دئاع ےہ ہک ائہل مہ بس وک وقحئق 

ئائہل ائوئر وقحئق ائابئد وئرئے رکئےن یک وتئقی اطع رئائے ۔ئ)ئائز وقنمئل(

ززز

ئائہل اعتئٰی ئوک اخئاسئرئی دنسپ ےہ
)ئُدئِرئنی(

ریِت ےھت  ےسیک  ےک  شخب  ئائیہ 
ریچخن وئہ  اک  ُائن  ایگ  وہ  ٓائر  ئہک 
ائر ڑپئی  یک  تنعل  یک  ائس  رپ  ئُائیس 
ائرئائر ہی  دئے  اھجمس  وت  وک  مہ  ئوکئی 
ِدئدئائر ُوئہ  اتلِم  ںیہن  ےس  ئرّب 
ائر ےل  وک  ُائس  ےس  اخئک  وج  ئےل 
اگلئوئے ِدئل  وج  ےس  اپئک  ائس  ئوکئی 
اپئوئے وک  ُائس  ب  وک  ٓائپ  اپئک  ئرکئے 
اخئاسئرئی وک  ُائس  ےہ  ٓائی  ئدنسپ 
ئابئرئی دئرئائِہ  رئہ  ےہ  ئذلّل 
رمگئائہ و  رغمُئوئر  وئہ  ےہ  انئدئائں  ئبج 
رئائہ ےب  ےہ  وھچئڑئا  وک  سفن  ائےن  ئہک 
ےہ رظن  دئم  ر  یک  ری  رپ  ئدبئی 
ےہ ربخ  ےب  ےس  دبئی  ائین  ئرگم 

ززز
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ئنپچب ںیم ب ائی اھبئی وک دئیہ ا اہنئرئی وئریئہ ےنیل یتجیھب ںیھت وت اسئھ ائلی اک وھچئاٹ 

ئڈئوئل دئا رکئی ںیھت

ئیت ںیھت ہک ائک وت اشئگن گیب ےک رئائمی ںیہن ےتگل

ئدئوئرئا اھئےن ےنیپ یک زیچئں ائرطسئح امنئش رکئےک ںیہن ائے رپئدئہ رئےت ںیہئ۔

ئرئوئی ےنیل ںیتجیھب وت اسئھ دئرتئوئائن دئا رکئی ںیھت

ئوئہ رھ وئیہ ہک ائابئر ا اکئذ ےک رئائمی ہن ںیگل ائوئر رپئدئہ یھب رئےہئ۔

ئوئہ یت ںیھت وئں اشئرپ ںیم رئوئی ائےن ےس رئوئی یک

ئےبئائدئیب وہئی ے ائوئر رئوئی اک رپئدئہ یھب ںیہن رئاتئ۔

�یے اجئے ےھت ائہک وئدئا فلس 
�
ئرھگ اک وئدئا فلس ائےن ےک ےئل ڑپکئے ےک ےلیھت س�

ئزئت ےس رھگ ائا اج ےکئ۔

ر ںیم رئےنہ وئائے ائرئائد ائک 
ن
�
ن
�
ش
ئہل دئائرئوئں ےک رھگ یتح ہک ائک یہ رھگ ےک فلتخم وئرس

ئدئوئرئے وک اھئان ےتجیھب ےھت وت وئائن وک وئائن وئش ےس ڈئک دئا رکئے ےھتئ۔ ائب انئم 

ئول وت ےل وئائن وئش اک یہ بلطم اھجمسئان ڑپئے ائ۔ یہی رپئدئہ ہشیش رپ یھب ڈئائا اجئا اھتئ۔

ئائی اک انہک ہی اھت ہک ٓائے اجئے ٓائہن رپ رظن ںیہن ڑپئی اچئےی ائس ےس وئد دنسپئی دیپئا 

ئوہئی ےہ ںیہک ےس ٓائے ا اجئے ےھت وت اپئاپ یلگ ںیم وشئر ںیہن اچمئےن دئےت ےھت اخئص 

ئوطئر رپ رئائت وک ائڑئی ےس ائرئےن ےس ےل یہ ائدی رک دئی اجئی یھت ہک ائڑئی اک دئرئوئائزئہ 

ئابئلک ٓائرئائم ےس دن رکئان ائس ںیم دئو ا�جکس ایبئن یک اجئی ںیھت ہک ائک وت یسک یک دنین 

ئرئائب ہن وہ دئوئرئا ر رطئح یک رظن ےس وفحمئظ رئںیہئ۔ ویئہک یلمیف ائاٹ ابئر یتلکن ےہ وت و رطئح 

ئیک رظن ڑپئی ےہئ۔ ٓائج ہی ابئت رکئو وت بس ےتسنہ ںیہ مہ رپئ۔

ئزمئد ذئرک رکئوئں وت ب انئی ےک رھگ اجئے ےھت وت ائےک دئرئوئائزئے رپ رپئدئہ ڈئا وہئا 

ئوہئا اھتئ۔

ئںیم انئی ےس یت ہک ائس ےس ائےھ ےلھب دئرئوئائزئے یک وش رئائب وہئی ے وت وئہ یت 

ئںیھت ائس ےس رھگ اک رپئدئہ وہ اجئا ے وئرئہن دئرئوئائزئہ وھکئےت یہ ابئر وئائے یک نحص ںیم 

ئےھٹ ائرئائد رپ رظن ڑپ اجئی ےہ

ئیتح ہک انئی اک ی وئی یھب دئرئوئائزئے وئائا اھت ائوئر وئہ ی وئی دن رکئے یہ دئرئوئائزئے دن 

ھ�یِ� ہک ائوکس یھب ڈئک رک رئوھک
ت
�
ئرکئےن اک مکح دئیت 

ئائب ہی رپئدئہ ایک اھت

ئہی وئع دئائرئی اک رپئدئہ اھت

ئرمئوئت اک رپئدئہ اھت

ئہی رپئدئہ وئہ اھت وج ےب ایح وہئےن ےس اچبئا اھت

ئرئزئق یک ائتی ڑبئائا اھت

ئرئزئق یک زئت رکئان اھکسئا اھت

ئائوئر ائب ہی رپئدئہ اہکئں ےہئ۔

ئائب ہی مہ بس یک ولقعئں رپ ڑپ ایگ ےہئ۔ ںیمہ ربئائیئ، ئربئائی ںیہن یتگل

ئےب ایحئی ٓائہت ٓائہت امہئرئے رھگئوئں ںیم ہگج انب رئیہ ےہ

ئمہ ائےن ابئپ ےس ائاہئی ےب فلکت ےھت ب یھب ائک رپئدئہ اھت

ئویئہک ائی یت ںیھت

ئابئپ یٹیب ںیم

ئنہب اھبئی ںیم یھب رپئدئہ وہئا ےہ

ئوت ائم رئان اچئےی

ئٓائج یسک وک وہک وت وئہ ہن یہ ائر دئات ےہ ہک ی ٓائپ ےک ائوب ٓائوک ایپئر یہ ںیہن رکئے وہئےگ

ئرہئاحئل ائین ذئائت کت وت ںیم وئرئی وکئش رکئی وہئں ہک ائی یک دئی وہئی ھکیس وک ائےن 

ئرھگ ںیم ہشی ائو رک وکسئںئ۔

یل� ںیم وئدئا ںیہن وگنمئا یتکس ہک ہی ریمئے وچبئں وک وظنمئر  ھ�
ت
ئائےک ابئوئوجئد ںیم ڑپکئے ےک �

ئںیہنئائوئر زئائےن ےک اسئھ انلچ یھب رضئوئرئی ےہ وت ائین تہ ےس یتمیق رئوئائائت مہ 

ئولئگ ائب وھک ےکچ ںیہئائوسئس ۔

ئدئاع یہی ےہ ہک رئوتئں ےک وج رھبئم ائوئر رپئدئے امہئرئے ذمئب ےن انبئے ںیہئ۔

ئمہ وئد یھب ائن رپ لمع رک ںیکس ائوئر ائین ائوئائدئوئں وک یھب لمع رکئان اھکس ںیکسئ۔ئٓائنی

)ئائزئوقنمئل(

ززز

روایات اور  یادیں  پراین  ہامری 
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ئائس رئی ائہت دئوئر ںیم ب مہ ائےن وئنِ ئزئز اپئاتئن ےک احئائت دئےتھئ، ئےت ائوئر 

ئڑپئےت ںیہ وت ڑتئپ ائےتئںیہ ۔ئائوئر دئل تخس رئج و المئل ںیم رئاتئر وہئاجئا ےہ ۔ ہک ٓائر 

ئویئں املسمئن وج یسک زئائےن ںیم ائالسئی ائوئر ذمئیب ریئت ےکئےئل ائین اجئن و ائل یک 

ئرپئوئائہ ہن رکئے ےھت دخئا اعتئٰی ئیک تبحم ںیم انف ےھت ائوئر ائہل اعتئٰی ئیک وتئدیئائوئر وئائدئائتی 

ئیک اخئرط ائانپ بس ھچک 

ئرقئابئن ائوئر اثنئر رکئےن ےک ےئلئہمہ وئت ایتئر رئےت ےھتئائوئر رشئک ےس ائانپ دئائنم اچبئےن 

ئوک ائانپ رئِض ئائوئنی ےتھجمس ےھتئ۔ ٓائج رشئک ےک انگئہ ریبکئہ ںیم ربئی رطئح رئاتئر ںیہ ۔

ئائوئرئائین ائس احئت وک دبئےن یک ائںیہن قطعً�ا وکئی رکف ںیہن ۔ ائوئر ہن یہ یسک ڈیلئر وک ائںیہن 

ئرمگئائیہ ےک ائس ڑگئےئےس اکنئےن یک رکفئےہئ۔ ہی رئائںیہ الب ہبش الہئت یک رئائںیہ ںیہ ۔

ئٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل ےنئدخئا اعتئٰی ئیک وتئدی ائوئر وئائدئائتی ےک ایئم ےک ےئل ایک 

ئھچک ںیہن ایک ۔ ٓائپ ےن ائےن اہئوھئں ےس امتئم وھجئے دخئائؤئں ےک وتبئں وک اپئش اپئش 

ئرکئدئائ۔ ٓائپ یلص ائہل و ہیلع وئمل وک وج میظع ائاشئن اقمئم ائہل اعتئٰی ئےن اطع رئائا وئہ وتئدی ےک 

ئایئم یک ربئت ےس یہ اھت ۔ ٓائپ یلص ائہل ہیلع وئمل ےن ہن رصئف احصئہ رکئائم یک ائک ومّئد 

ئائوئر ائہل اعتئٰی ئرپ اجئں اثنئر رکئےن وئائی امجئت ائم یک ہکلب اسئرئی دئای ںیم وتئدی اک اغیپئم 

ئالیھپئا ائوئر رشئک یک خیب ینک یک ۔ 

ئائیس وئہ ےس ٓائپ یلص ائہل ہیلع وئمل اخئمت ائائایئء ئائلضف ائائایئء ئرخف ائائایئء ئےکئمیظع ائاشئن 

ئرئہب رپ ائزی وہئے ائوئر ائس ےک وبحمئب اک بقل ٓائپ وک اطع وہئائ۔ رئوتئں ئ، ئائوئر اسئرئی 

ئائاسئتی وک ایئت کت ٓائپ رپ دئرئوئد و السئم ےنجیھب اک مکح اصئدئر وہئائ۔ 

ہھم ائالئم ےک ٓائےن اک دصقم یہ ...ئوتئدی اک ایئم ائوئر رشئک ےس اپئک  ی� ئامتئم ائایئء عل�

ئاعمئرشئہ ائم رکئان اھتئ۔ 

ئائہل اعتئٰی ئےن رضئت ائربئائمی ےک ومّئد وہئےنئےس قلعتم رقئٓائِن ئرکئم ںیم ائس رطئح 

ئذئرک رئائائ:اِنَّ اِبراھیَم کاَن اُّمًة قَانِةًّ لِلَِّه َحنیًفا ط َو لَم یَُك ِمن املرِش کیَن 

) ئوئرئۃ ائلح: ئٓائت 121 (

�ا ائربئائمی ر ائک ریخ اک اجئع ئ، ئائہل ےک ےئل ذلّل ائایئر رکئےن وئائا ائوئر  ً
ن
یق�ی� )ئرئہم(: �

ئہشی دخئا اعتئٰی ئیک اکئل رئائربئدئائرئی رکئےن وئائا اھتئ۔ ائوئر وئہ رشمئوکئں ںیم ںیہن اھتئ۔ 

ئرضئت ائربئائمی ہیلع ائالئم یک ائیس وئیب یک وئہ ےس ٓائپ وک ائہل اعتئٰی ئےنئلی ائہل اک 

ئاطئب دئائ۔ ین ائہل اک دئوئت ۔

ئہم ہبیط ےک یٰنعم رپ یہ وئر ےئیجیک! 

 ئہم ہبیط ےک یٰنعم ائوئر وہفمئم ےک احلئظ ےسئائک املسمئن یک رعتئف ہی وہئی ہک وئہ ائہل 

ئاعتئٰی ئوک ائک ) ئوئائد( ئائات وہ ۔ ائہل ےک وئا یسک یک ابعئدئت ہن رکئا وہئ۔ ائہل اعتئٰی ئیک 

ئوئائدئائتی ںیم یسک وک ائس اک رشئک ہن رہھٹئائا وہ ۔ ائوئر ائہل اعتئٰی ئیک وتئدی ائوئر وئائدئائتی 

ئرپ لمکم نی رئاتئوہ ین ر مسق یک ںیتمعن دئےن ائوئر ... ئوئائسپ ےنیل وئائی ... ئسب ائیس یک 

ئذئائت ےہ ائس ےک الئوئہ ...ئائوئر وکئی ںیہن ۔ اسئدئہ ائافئظ ںیم یہی یٰنعم ںیہ ہک لک اکئانئت وک 

ئدیپئا رکئےن وئائا ئ، ئر مسق اک رئزئق دئےن وئائا ئ، ئر مسق یک رضئوئرئائت وئرئی رک ےن وئائا ائس ےک 

ئوئا وکئی ائوئر ںیہن ےہ ۔ ائوئر دمحم یلص ائہل ہیلع وئمل ائہل ےک رئوئل ںیہ ۔

ھ�ائان ےہئ۔ 
ٹ ئائوئر ہی ہک ب یھب رضئوئرئت وہ ائہل ےس یہ ائانئےہ ائوئر ائیس اک دئر کھ�ٹک�

ئائوئر امنئز ائوئر ابعئدئائت سفن ےک اپئک رئےن اک ذئرئہع ںیہ ۔

 ئیسک ائوئر وک رئب یک افصئت ںیم رشئک ںیہن رکئان ۔ ائوئر ہن یہ ائس ےک وئا یسک ےس ائان 

ئےہئ۔ دخئائاعتئٰی ئےک وئا یسک ائوئر ےس ائان ائوئر ائےس وھچئڑ رک یسک دئوئرئے ےک دئر رپ اجئان 

ئیہ رشئک الہکئا ےہ ۔ 

ئٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل ےن ائےن لمع ےس ائالسئم ائےن وئائولئں یک رئتیب ائس رئگ 

ئںیم یک ہک وئہ رشئک ےس بنتجم رئںیہئ۔ ہکلب رشئک یک ابئرئک رئائوہئں ےس یھب ےنچب اک مکح 

ئدئائ۔ ٓائپ یلص ائہل ہیلع وئمل ےنئوئد رقئٓائن رکئم ےک ائک ائک مکح رپ لمع رک ےک دئاھئائ۔ 

ئائیس ےئل وت ٓائپ ےکئابئالخئق ائوئر اب رکئدئائر وہئےن ےک ابئرئے ںیم ب رضئت اعئہش رئی 

لُق�ُ ئائرقئٓائن ۔ ٓائپ ےک ائالخئق رقئٓائی  ُ
ن
ھ�ا ےسئوئاھ ایگ وت ٓائپ ےن رئائا ہک اکئَن �

ن
ئائہل ع�

ئمیل ےک نیع اطمئق ےھتئ۔

ئٓائج املسمئن ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل یک تبحم ےک دئوعئے وت رکئے ںیہ ائوئر ٓائپ یک 

ئاخئرط ائرئےن رمئےن رپ وت ایتئر رئےت ںیہ ایک یھبک ائوہئں ےن ٓائپ یلص ائہل ہیلع وئمل یک اپئزیئہ 

نہیں  نظر  کچھ  طرف  یک  سجن  اس  یک  ُان  پر 

ئائرئہ زئرئتش انئؔزئ-ئانئرئوئے رحتری 
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ئایحئت رپ یھب وئر ایک ےہ ۔ نج یک زئدئی اک دصقم رشئک ےس اپئک اعمئرشئے اک ایئم اھت 

ئٓائج امہئرئے ایپئرئے ٓائا یلص ائہل ہیلع وئمل وک ائےن وئائےئائرث املسمئن رطئح رطئح ےک 

ئرشئک ںیم التبمئء ئںیہ ۔ زمئائرئوئں رپئ، ئدئرئائوہئں رپئ، ئربئوئں رپ ئ، ئر ہگج رمئدئہ و زئدئہ ائاسئوئں 

ئیک رپئشت رکئے دئاھئی دئےت ںیہ ۔ ٓائپ وک دئای ںیم یسک ائوئر ہگج اشئد ائدقئر رشئک ےک 

ئائڈئے دئاھئی ہن دئں سج رثئت ےسئائالسئی وہمجئرئہی اپئاتئن ںیم رظن ٓائے ںیہ ۔ نج 

ئرپ ڑچئائوئے ڑچئائے اجئے ںیہ ائوئر رُمئدئوئں ی ربئوئں ےس رمئائدئں ائیگ اجئی ںیہ دئن 

ئرئائت ائےن وئائولئں اک وجہئم رئات ےہئ۔ ائوئر ینتک امنئزئں ںیہ وج وئاہئں ڑھکئے ڑھکئے اضق 

ئوہئی ںیہ ائوئر یسک وک ائس ابئت اک مغ ںیہن ہک ائےن ائل اخئق و ائک وک وھچئڑ رک مہ سک ےک 

ئدئر رپ دجسئہ رئز ںیہ ائوئر رشئک …… ئوج ہک انگئِہ ئریبکئہ ںیم امشئر وہئا ےہ ۔ ائس ےک رمئبک 

ئوہ رئےہ ںیہ ۔ ائوئر وکئی ںیہن وج ائن وک وھجنھجئڑئے ائوئر دیبئائر رکئے ہک ویبنئں ےک رئدئائر 

ی�ن ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل ےس تبحم اک دئوعٰئی رکئےن وئائے ئ، ئٓائپ ےک انئم  �ج�
ن
ل�
ئاخئمت ا

ئےک اسئھ وسنمئب وہئےن وئائے ٓائپ یک ائتّ الہکئےن وئائے …… ئٓائج ٓائپ ےک ائوئۂ 

ئہنسح وک رئک رک ےک وھجئے دخئائؤئں یک وئاج اپئٹ رکئےن ںیم دئن رئائت رصمئوئف ںیہ 

ئ۔ ائوئر ائےن وئائد وئاگئہن ےک وضحئر ےنکھج یک اجبئے ت دکئوئں وک ٓائابئد رکئےن ںیم نگم ںیہ 

ئ۔ نج وتبئں وک اپئش اپئش رکئےن ےک ےئل ٓائپ یلص ائہل ہیلع وئمل وک وعبمئث ایک ایگ اھتئ۔

 ئٓائج یسک ںیم ائین ائامئی و دئین ریئت ںیہن ہک وقئم وک دیبئائر رکئے ائوئرئرشئک ےک ائن ائڈئوئں 

ئوک دن رکئےن اک مکح اجئرئی رکئے ائوئر وقئم وک اتبئے ہک ںیہمت وت ت اخئوئں وک امسمئر رکئےن 

ئائوئر وتئدی رپ ائم وہئےن یک نیقلت یک یئگ یھت ۔ دجسمئوئں وک ٓائابئد رکئےن اک مکح دئا ایگ اھتئ۔ 

ئایک ٓائج ! ئیسک املسمئن ےک ائدئر دئین ریئت ںیہن وج وقئم وک دیبئائر رکئے ائوئر ائےس رشئک 

ئےس ٓائزئائد رک ےک دخئائے اعتئٰی ئےک دئومئں ںیم ا رک ڈئائل دئےئ۔ ائر دئین ریئت ائوئر دخئا 

ئاعتئٰی ئیک یچس تبحم دئولئں ںیم اجئں زگئں وہ وت وکئی اکئم انئنکمم ںیہن رئات ۔

 ئائد رئںی ہک ہی اکئم ... ئمیل و رئتیب ےس وہئا ولتئائر ےس ںیہن وہئا ۔ ولئوئں ںیم وعشئر 

ئدیبئائر رکئےن ےس وہئا ہک مہ وکئن ںیہ ائوئر ویئں املسمئن الہکئے ںیہ ۔ ائد رئےئ ہی کلم 

ئوت انب یہ دخئائے وئائد و اگئہن ےک انئم رپ ےہئ۔ امہئرئے زبئرئگ وت ائس دئای ںیم ومئوجئد ںیہن 

ئرگم ائن ےک رعنئوئں یک وئج امہئرئے اکئوئں ںیم ٓائج یھب انسئی دئیت ےہئ۔ ائن ےک ائامئی 

ئوجئش ائوئر وئولئہ وک وکئن رئائومئش رکئاتکس ےہئ۔ 

ئٓائےئ ! ئائےن یتمیق وئرئے وک تلفغ ائوئر رفنئت ےک دئونئں ےس اکنئںیل ۔ ائس زئدئہ و ائدنئہ 

ئمیل ےک زئوئر ےس ائین یئن ولسنئں وک ٓائرئائہت رکئں ائوئر ائن ےک ونیسئں ںیم ائالسئم یک میل 

ئری یسک رئّد ئو دبئل ےک لقتنم رکئں ۔

ئائن وک ائس ائل انبئںی ہک وئہ رقئٓائن ےکئنت ےک اطمئب وئد ںیھجمس ۔ ائوئر ائس رپ لمع رکئں 

ئ۔ ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل یک تثعب اک دصقم ایک اھت ئ؟ ئائوئر ٓائپ ےن ائین ائت یک سک 

ئرطئح رئتیب یک ۔ امہئرئی زئدئویئں اک دصقم اکئر انبئان ںیہن ۔ امہئرئے ایپئرئے یبن رکئم 

ئیلص ائہل ہیلع وئمل وت اسئرئی دئای وک ائہل اعتئٰی ئاک رئائربئدئائر ین ومئنم انبئےن ٓائے ےھت ۔ ٓائپ 

ئیلص ائہل ہیلع وئمل ےن تبحم ےک اسئھ دئولئں وک حتف ایک ۔ ا رئب زئنی و ٓائامئن ائس رپ وئائہ 

ئںیہ ۔ ائس میظع ائاشئن یبن یک میل اک رفنئت ےس دئوئر دئوئر کت وکئی وئائہط ںیہن ۔ رھ مہ وک 

ئسک ےن ائایئر دئا ےہ ہک رفتئہ دیپئا رکئں ائوئر دئوئرئوئں ےک ائامئن اک ہلصیف ائےن اہئھ 

ئںیم ے رک زئنی ںیم ہنتف و اسفئد دیپئا رکئں ۔ 

ئیہی وئت وتئدی ےک ایئم ےک ےئل رئچ رکئں ۔ ائہل اعتئٰی ئیک تبحم دئولئں ںیم دیپئا رکئں 

ئ۔ ت رپئیت متخ رکئں ۔ اظبئر ہی بس انئنکمم دئاھئی دئات ےہ لکشم دئاھئی دئات ےہ ائر 

ئائرئائدئہ ہتخپ وہ وت وکئی لکشم رئائےت ںیم احئل ںیہن وہئیتکسئ۔ ائہل ںیمہ ائس یک وتئقی دئے ۔

ئرضئت حیسم ومئوعئد ہیلع ائالئم ائین اتکئب یتشک وئح ںیم رئائے ںیہ :-

’’ئایک یہ دب تخب وئہ ائاسئن ےہ سج وک ائب کت ہی ںیہن ہتپ ہک ائس اک ائک دخئا ےہ وج رئائک 

ئزیچ رپ ائدئر ےہ امہئرئا تشہب امہئرئا دخئا ےہئ۔ئامہئرئی اعلٰی ذئائت امہئرئے دخئا ںیم ںیہ ۔ 

 ئویئہک مہ ےن ائس وک دئاھ ائوئر ر ائک وئوصئرئی ائس ںیم اپئی ۔ئہی دئوئت ےنیل ےک 

ئائق ےہ ائرئہ اجئن دئےن ےس ےلئ۔ ائوئر ہی لعل رئدئےن ےک ائق ےہ ائرئہ امتئم وئوجئد 

ئوھکئےن ےس احئل وہ ائے رحمئوئوم !! ئائس ہمشچ یک رطئف دئوئڑئو ہک وئہ ںیہمت ریسئٓائب 

ئرکئے ائ۔ ہی زئدئی اک ہمشچ ےہئوج ںیہمت اچبئے ائ۔ ںیم ایک رکئوئں ائوئر سک رطئح ائس 

ئوئربئی وک دئولئں ںیم اھٹبئدئوئں ۔ سک دئف ےس ںیم ابئزئائرئوئں ںیم انمئدئی رکئوئں ہک اہئرئا 

ئہی دخئا ےہ ۔ ا ولئگ نُس ںیل ۔ئائوئر سک دئوئا ےس ںیم الئج رکئوئں ا ےننس ےک ےئل ولئوئں 

ئےک اکئن ںیلھک “ ) ئیتشک وئح رئوئاحئی زخئائن دلج 19ئہحفص 22 , 21 (
ززز

 �ب کت �؟�؟�؟
�ا�ر�ہ ز�ر�تش انؔ�ز

کت  ب  ےگ  رک�ں  ان�د�ا�ر  وی�یہ  ز�ا�ر�ی  و  �آ�ہ 
کت  ب  ےگ  رک�ں  ا�اک�ر  و�ہ  یھب  ےک  رک  �لت 
اگ وہ  اٹم�ان  رف�ق  ا�ک  ر  اک  ر�تگ  و  �لس 

کت  ب  ےگ  رک�ں  ا�اہ�ر  و�ہ  اک  بصعت  �وی�ں 
 ! ام�ک  وہ�اگ  ر�و�ان  ےھجت  اہ�ھ  اک  �مل 
کت  ب  ےگ  رک�ں  اغلی�ر  و�ہ  ہپ  دنب�و�ں  �ری�ے 
ےہ و�ر�ا�ی  ےہ  وخ�ف  و�ی  د�وھ  رط�ف  �س 
کت ب  ےگ  رک�ں  ومہ�ا�ر  وک  ر�ا�ہ  یک  �ا�ن 
ایپ�ر�ے  د�ے  الہ  ےس  ڑج  وُت  وک  �ا�سی  �رصِ 
کت  ب  ےگ  رک�ں  ا�اک�ر  و�ہ  اک  یتسہ  �ری�ی 
اچ�ر�ہ ال�ز�م  ےہ  ہپ  ھجت  ا�ب  اک  �ام�ر  �رصِ 

کت  ب  ےگ  رک�ں  ا�اک�ر  وی�ں  اک  رم�ل  �ر�ے 
رم�م  د�ے  اگل  ہپ  �ز�وم�ں   ! ںیہ  ر�وج�ر  ہک  �آ 

کت  ب  ےگ  �رک�ں  اتخم�ر!  رم�ے  ز�ا�ر�ی  و  �آ�ہ 
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ئوئےس وت دمئرئز ڈئے وت زگئر ایگ ب ائؤئں وک وہئا وگلئائی یئگ یھت وئل ڈیمئا ہپئ۔ رپ ائں ائک 

ئائیس یتسہ ےہ سج ےک ےیل ائک دئن صتخم رکئان زئائدئی ےہئ۔ ائوئر ائں یک تبحم ہپ ک 

ئوتئہ وتئہئ، ئہکلب ائرث وت ےتہک ںیہ ائں یک تبحم ہپ ک دخئا یک تبحم ہپ ک ےک ربئائرب ےہئ۔ 

ئرپ تبحم ںیم رصئف وقحئق یہ یہ رئائض یھب اشئل وہئے ںیہئ۔ امہئرئے اعمئرشئے 

ئںیم وقحئق و رئائض ںیم ہشی ائوئنی رئحی وقحئق وک دئی اجئی ےہئ۔ اسیج ہک وئائدئن 

ئےک وقحئقئ، ئوشئر ےک وقحئقئ، ئڑبئوئں ےک وقحئقئ، ئائریمئوئں ےک وقحئقئ، ئائاتئد ےک وقحئق ائٰیل 

ئائرسئائن ےک وقحئق وئریئہئ۔

ئب ابئت رئض یک ٓائی ےہ وت مہ ائرث رظنئں رچئا ےتیل ںیہئ۔ ائں ےک رئائض اک یھب ھچک 

ئائاس یہ احئل ےہئ۔ رئض یک ائدئائیگ ےک وئت ائک ہلمج زئابئں زئد اعئم ےہ وج رک ےت ےھت 

ئایک مہ ےنئ، ئائب ائوئر ایک رکئںئ۔ ںیم ب ہی ہلمج یتنس وہئں ریحئت ںیم ڈئوئےن یک اجبئے 

ئوئے اگلئےن وک ی اچئات ےہ ےک ریمئی ائں ےن ائاس وکئی وجئائز ویئں ںیہن رئائاشئ، ئویئں 

ئوئہ اعمئرشئے ےک وج رک ےت ںیہ ےک وجئائز انب رک ائوئائد یک رئتیب ےس اجئن ویئں ان ڑھچئوئا 

ئیئ، ئویئں رحئف وئائل رئیہ اعمئرشئے ںیمئ۔

ئب ائن ےس اہک ایگ ڑلئیک وک ائوئر انتک ڑپئائان ےہ وت ویئں ان ڈئر رک ریمئی وئویئرئیٹ ڑھچئائی ہک 

ئولئگ ایک ںیہک ےئ۔ ویئں ب ائم لف رشئوئع ایک وت اہک ائن وسیپئں ےس زیہج ان یہسئ، 

ئاشئدئی ےک ےیل زئوئرئائت انب یتیلئ، ئب ویئں یہ وئاچ ہک ولئگ ایک ںیہک ےئ۔

ئاہئں اہئں اھبئی اجئاتکس اھت وئاہئں ےھجم اجئےن ےس ویئں ان رئوئاک ب ولئگ ےتہک ےھت ٓائپ 

ئیک تمہ ےہ یٹیب وک ائےل جیھب دئیت ںیہ ر ہگجئ۔

ئرھگ ےک اکئومئں ںیم ویئں ہی ںیہن اہک ہک ڑلئےک ہی اکئم ںیہن رکئے اھبئی ےن ر وئہ اکئم ایک 

ئوج رمئد یک اشئن ےک الخئف وہ اتکس ےہئ، ئہی ںیہن وئاچ ےٹ ربئر وہئے ںیہئ۔ ہکبج بس ےن 

ئاہک ٓائپ ےٹ ےس اکئم رکئوئائی ںیہ یٹیب ےک وہئےئ۔

ئویئں ر ائاھ ےن وئائا ہفحتئ، ئائوئر ر یگنہم رئدئں زیچ وک ہی ہہ رک ےک ائیھب ںیہن ائامعئل 

ئرکئانئ، ئہی زیہج ےک ےیل ےہ اھبنسئائ۔ ۔ ۔ ب ہک ولئوئں ےن ائان اھجمسئا ہک یٹیب دیپئا وہئے 

ئیہ زیہج وجئڑئان اچئےیئ۔

ئویئں ر ائس رئےت دئائرئ، ئےل دئائر ا دئوئوتئں ےس انب رک ںیہن رئیھ اہئں لبقتسم ںیم رئےت 

ئدئےن ا ےنیل اک ائاکئن وہ اتکس اھتئ۔

ئب ب ریمئی ویلیہسئںئ، ئیتح ہک ائک رچیٹ کت ےن اکئت یک ہک ہی گنٹف وئائے 

ئڑپکئے ےننہپ یک اجبئے ےلھک ڑپکئے یتنہپ ےہئ، ئڑلئویئں وک ائاس ےب ڈئاگ ںیہن وہئان 

ئاچئےیئ، ئہپ ےھجم ںیہن ڈئائاٹئ۔

ئویئں ب ر ےنیہم زہئائرئوئں اک کیم ائپ ںیہن رئدئا ہک ےھجم یھب ر وئت یسک یملف ریہئوئن 

ئیک رطئح ایتئر وہئان ٓائا وہئائ، ئائوئر ب یسک ےن اکئت یک ہک ائس وک ںیہک ٓائی ربئوئز وت انب ایل 

ئرکئے ےھجم ےس زئربئدئیت ویئں ںیہن اہکئ۔

ئب بس ےن اہک امہئرئی یٹیب ڈئرئی ےہ ائےل یہ ٓائی اجئی اکئج وئویئرئیٹئ، ئٓائسئ، ئب ےھجم 

�ؤئرئائا رٹینس ےس لکن رک ب 
ن
ئرھگ ےس وکئی ےنیل ںیہن ٓائائ، ئہکلب ائک دئع ائل رئوئڈ ہپ �چ�ی�

ئمہ ےن رئوئڈ رکئائس یک ٓائوفئرئڈ یک دئاکئن ہپ اجئےن ےک ےیلئ، ئوج رقتئًاب ئاسئت ٹنم یک وئائک 

ئیھت ب یسک ےن ٹف اپئھ ہپ ےتلچ وہئے ٓائوئائزئں اگلئںی یھت ائوئر ریمئے وجئائب دئےن ہپ 

ئٓائپ ےن ڑسئک ےس رھتپ ائاھ رک ائس ہپ اکنیھپ اھت ائوئر اہک اھت ہی رھتپ ائس اکئم ٓائے ںیہئ۔ ب 

ئویئں ںیہن اھجمسئا ائےس وکئی گنت رکئے وت پچ رک اجئے ںیہئ، ئیسک وک ںیہن اتبئےئ۔

ئائےن وچبئں وک ر اکئم وئد رکئان ویئں اھکسئائ، ئہی ویئں ان اہک ہک دئوئرئوئں یک دمئد ولئ۔

ج�ی�جل  � ی
ل�

ئوئویئرئیٹ ٓائس ا یسک اخئدئائی نشکنف ںیم اجئے ہی ویئں ان اھجمسئا ہک ر رظن ٓائے ا

ئرلچ وک رشئا رک اجل رک ائدئا دئاھ رک ابئت رکئی ےہ ایک ہتپ وکئی رئہت ل اجئےئ۔

ئےٹ وک ر وئہ اکئم ویئں اھکسئا وج ڑلئایکئں رکئی ںیہئ، ئہی ویئں ان اتبئا رمئد یک اشئن ےک الخئف ےہ 

ئہص ان رکئانئ، ئٓائرئائم ےس دئےم ےجہل ںیم ابئت رکئان )ئسج ہپ ائرث ولئوئں ےن اکئت یک ہک 

ئےٹ وک ٓائزئائدئی دئں وئہ ڈئرئا رئات ےہ ابئت یھب ائےن ٓائرئائم ےس رکئا ےہ ( ئ۔

ئایک ائںی ائیس وہئی ںیہئ؟ ئائؤئں وک ائاس وہئان اچئےیئ، ئرپ ائیس ائں امہئرئے اعمئرشئے یک 2 

ئدص یھب یہئ، ئوئہ میل یک یمک ابئلک یہئ، ئتہ ڑپئی یھکل ائںی یھب ائیس یہ ہکلب ائس ےک 

ئربئسک ںیہ سج ےن اعمئرشئے ےک اگبئڑ ںیم اکئی رکئدئائر ائدئا ایک ےہئ۔

ئہی وصتئر اک ائک رئخ ےہ ائب ٓائے ںیہ 98 ئدص ائؤئں یک رطئف وج اعمئرشئے وک الچ رئیہ 

ئںیہ ائین وہئم وئسکٹ ےسئ۔ ائک یٹیب اسئرئی زئدئی ہی یہ ائافئظ ائں ےس یتنس ےہئ، ئائےس 

ئوھٹئ، ئائےس ائوھٹئ، ئائےس دئوئہٹ ولئ، ئائےس اھئان اھئوئ، ئائےس ولچئ، ئوکئن اتبئا ےہ ائںئ، ئویئہک 

 ائک وعئرئت ائک ڑلئیک وک ہی بس اتبئان ائن اک رئض ےہئ۔ بلطم ائک 
ت

ی� �
ش
�� ئائں وک اتگل ےہ �ج

ئوعئرئت یہ دئوئرئی وعئرئت وک اتبئرئیہ وہئی ےہئ۔ وھئڑئی ائوئر رمع وک ڑلئیک یتچنہپ ےہ وت رھ 

ئٓا اجئا ےہئ، ئپچ رئےت ںیہئ، ئوضئل یہ وبئےتئ، ئوعئرئت ہنم دئر ہنم وجئائب یہ دئیتئ، 

ئوعئرئت ربئدئائت رکئی ےہئ، ئوعئرئت زئابئن یہ الچئیئ، ئوعئرئت رھگ انبئی ےہئ، ئوعئرئت 

مائیں سوداگر-  یک  جنت 
رحتریئاعئہش دعسئہی
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ئاھئان انبئی ےہئ، ئوعئرئت ےچب اپئیت ےہئ۔

ئوعئرئت یھت پچ رک اجئیئ، ئوعئرئت یھت اھبن یتیلئ، ئرھگ انبئان وعئرئت اک اکئم ےہئ، ئوھجئا رک 

کلی رک ےک یھب دئاھئی ےہئ۔ ائن بس اک ائر ایک 
یک�ٹ ئیتیل ائں ان رصئف ہی اھجمسئی ےہ ہکلب رپ�

ئوہئا ائوئائد ںیم اٹیب ائوئر یٹیب یک رفتئق وہ اجئی ےہ ٓائاسئن یس ابئت ےہ ب دئو ولئگ ائک ہگج 

ئوہئں ائوئر ائک )ئیٹیب( ئوک یہ بس ھچک اھجمسئا اجئےئ، ئدئوئرئے )ئےٹ ( ئوک یہ وت دئوئرئا 

ئرئق )ئاٹیب( ئوئد وک ربئر ھج یہ اتیل ےہ ائوئر ائر اسئھ رظن ٓائے رجتئابئت یھب وہئںئ، ئاہئں 

ئوعئرئت رتمک رئےہ وت وئاہئں ےک رمئد اک ائاس وہئان وکئی ائوہئی ابئت یہ ویئہک رمئد یک ہی رئتیب 

ئانب ائافئظ ےک وہئی ےہئ۔

ئائوئائائد رنئہن یک وئائش ائوئر تبحم ےک ےصق اعئم رظن ٓائے ںیہئ، ئرگم ائک ابئت ریحئائن نک 

ئےہ ائیس ائوئائد رنئہن یک رئتیب یک اجبئے ائےس ذئین ولفمئج انب دئا اجئا ےہئ۔ یھبک ائس ہپ 

ئذئہ دئائرئوئں اک وبئھ ڈئائل رکئ، ئیھبک تبحم یک ائاہ ےک ےٹ ہپ ائین دنسپ زئربئدئیت ائد رکئ۔ 

ئائوئر وئیہ وتنمئں رمئائدئوئں وئائا اٹیب ذئہ دئائرئوئں ائوئر تبحم ےک وبئھ ںیم وئائر وہ اجئا ےہئ۔ 

ئےسج وعئرئت یک زئت اک وچئرئن ب الھکئا اجئا ےہ ب ائےس وئہ وچئرئن مضہ وہئان دن وہ 

ئاجئا ےہئ۔ رئتیب وچبئں یک وہئی ےہ ائوئر نپچب ںیم ےٹ وک ائمہ رئق اک دئرئہئ، ئرھ رمئد یک 

ئاشئن ےک دیصقئے وھگئل رک الپئدئے اجئںی وت وئہ اعمئرشئے اک اظئم ائوئر وئانفئک رئد وت وہ 

ئاتکس ےہ رپ ائاسئن یہئ۔

ئڑبئا اٹیب وہئان ا ائولئا اٹیب وہئےن ریمئے ایخئل ںیم ےٹ ےک ےیل یھب یسک زسئا ےس مک یہ وہئائ۔ 

ئےل رئتیب یہ یک اجئی ابئلک وئےس یہ ےسیج یٹیب وک ر وئت یک رئوئک وئک ےس اہئت 

ئےک ائدئریئوئں ںیم دئالی اجئا ےہ ائیس رطئح ےٹ وک انب رئتیب ےک اجئل انبئا اجئا ےہئ۔ 

ئائں یک تبحم اک معن ائدبئل ںیہنئ، ئےٹ ہپ اجئن ڑھچئیت ائں تبحم ںیم ائدئی وہ اجئی ےہ ا 

ئائس دئر تبحم اک ائوئائن یتیل ےہئ، ئا اعمئہل ھچک ائوئر ےہئ۔ ہن وت ائس یک رئتیب رکئی ےہ ہک 

ئوئہ اعمئرشئے ںیم وعئرئت یک زئت رکئان ھکیس اجئےئ، ئان یہ وئہ ڑھگس وہئا ےہئ۔

ئکی وئت وئیہ ائں ائین یٹیب یک رئتیب ںیم اکلہئن رھ رئیہ وہئی ےہئ۔ ہکبج یٹیب ائوئائد رنئہن 

ئیھب یہ رھ یھب وتئہئ، ئرسئائل اجئےن یکئ، ئائےن ےنھٹیب ابئت رکئےن یک زیمتئ۔ وئیہ وعئرئت 

ئیٹیب یک ائں ےک رئوئپ ںیم ائک فلتخم وعئرئت وہئی ےہئ۔ نکیل ایک ائس بس وک رئتیب انہک 

ئرئتیب ےسیج ظفل یک وتئنی ےہئ۔ ڈئےب ںیم دن دئائغ سج وک ائک رمئب رکئدئہ اتکئہچب 

)ئونئل( ئےک اطمئق ینم کی ائرئیٹ ےک اسئھ ایتئر ایک اجئا ےہئ۔ ائرئیٹ ہی وہئی ےہ ہک 

ئڑلئیک اک دئائغ دن رک دئا ایگ ےہئ، ئائوئر ڑلئاک رئومئٹ رٹنکئوئل ےک اسئھ ےنلچ وک ایتئر ےہئ۔ ہی 

ئیھب ائاسئتی یک ائین یہ وتئنی ےہ ےنتج اشئہ دئوئہ ےک وچبئں یک ائن وک امسجئی وطئر رپ ائاس 

ئانبئا اجئا ےہ ائوئر اہئں ذئین وطئر ہپئ۔ دئوئوئں رصئوئوتئں ںیم ائک ولفمئج اعمئرشئہ ایتئر ایک 

ئاجئا ےہئ۔ ائوئر یہی دئائرئہ لسن دئر لسن اتلچ ٓا رئاہ ےہئ۔

ئسج ائں ےن ےٹ وک احئتی یک رئتیب دئی ےہ ائوئر ائس ےن ائےن ابئپ وک یھب وئاس اپئا 

ئویئہک وئاہئں یھب رئتیب وئیس یہ یھت وت رئق ےسیک ٓائے ا وئہ ہچب یھب وئیہ بس دئوئرئائے 

ئائ۔ دئوئرئی رطئف یٹیب وک وج رئتیب دئی یئگ ےہ وئہ وئیس یہ رئتیب ائوئائد یک رکئے یئ۔ 

ئچ وہکئں وتئرئتیب ےک انئم ہپ ائں ےن ائک رطئف دپئرئرئی اعمئرشئے یک اینبئد وبضمئط یک 

ئےہ ائوئر رمئد وک اجپئرئی ےک اھگنسئنس ہپ اھٹیب دئا ےہ ہک وئہ ائیس زئم ںیم رئےہ ہک وئہ وبضمئطئ، 

�ن )ئریہئا ریئی( 
ش
ی� چل� ی�ؤ� �

ن
� ئڑئل ےہئ۔ ائوئر دئوئرئی رطئف وعئرئت یک رئتیب ںیم م�ی

ئرھب دئی ےہئ۔

ئوعئرئت اظبئر رمئد وک اسئوتئں ٓائامئن ہپ اھٹیب دئیت ےہ ائوئر رمئد ائیس زئم ںیم وئد وک لقع لک اتھجمس 

ئرئات ےہ ہکبج وہئا وئیہ ےہ وج وعئرئت رکئوئائان اچئیت ےہئ۔ ٓائاسئن ائافئط ںیم ںیہک وت ےسیج 

ئایسئت ںیم گنک رکیم وہئے ںیہ ہکبج اسئےن رظن ٓائے ائاسئن ےک اہئھ ںیم ھچک یہ وہئا 

ئوئہ رصئف رہمئہ وہئا ےہئ، ئسب رمئد یھب وئہ یہ رہمئہ ےہئ۔ سج وعئرئت وک ہی ر یہ ٓائے سج 

ئےس رمئد ےسیج رہمئہ وک الچئا اج ےک وت ائےس امہئرئے یہ اعمئرشئے ںیم ےب وئوقئف وعئرئت 

ئےتہک ںیہ ائوئر وئاھ اجئا ےہ ہک ائں ےن ھچک ںیہن اھجمسئائ۔

ئوعئرئت یک رئتیب ںیم کی وئت اظئم رکئےن ےک ر ائوئر ولظمئم وہئےن یک ائدئا وکئٹ وکئٹ 

ئےک رھبئی اجئی ےہ ائوئر اسئھ یہ اسئھ رمئد ) ئوشئرئ، ئاھبئیئ، ئاٹیب( ئائریس رکئےن یک رئتیب 

ئیھب یک اجئی ےہئ۔ ائوئر ہی ائریسئی ر رئےت یک ائین انمئتب ےس یھبک ائں ےک رئوئپ ںیم 

ئائدئب ٓائدئائب ےک رکچئوئں ںیم تنج ےک ائچ ںیمئ، ئیھبک نہب ےک رئوئپ ںیم وئی رئےت 

ئو زئت ےک ےشن ےس ائوئر ویبئی ےک رئوئپ ےک ائدئائز وت وہئے یہ رنئائے ےسج وھگئل رک 

ئاھکسئا اجئا ےہ پچ یک ائرئ۔ رپ ائےس رھگئوئں ںیم رئتیب اک اقمئہل دشئد یہ رئات ےہ اہئں 

ئائریس رئےن یک ائں یک وئائش اک اقمئہل ائریس رئےن یک وئائش ویبئی ےک اسئھ وہئا ےہئ۔

ئائؤئں ےک ائن دئو رئوئپ ںیم سج ںیم ےس ائک 98 ئدص ےہ ائوئر دئوئرئا 2 ئدصئ۔ ےنہک 

ئوک وت ٓائڈیئل 2 ئدص وئائا ےہ رپ مہ ںیم ےس وکئی ائےس ائالپئی رکئان یہ اچئاتئ۔ ائاٹ ائیھ 

ئرئتیب رکئےن وئائی ائں وک اعمئرشئے ںیم اکئی الکشمئت اک اسئائن رکئان ڑپئا ےہ یھبک ائڈئرئن 

ئائزئمئ، ئیھبک ےب ایحئی اک ہنئ، ئیھبک ائوئائد یک حیحص رئتیب ان رکئےن ابئںیئ۔ تنج ائل ںیم 

ئائیس یہ ائؤئں ےک دئومئں ےلت وہئی ےہ وج اعمئرشئے وک ائک ائاھ ائاسئن دئیت ںیہئ، 

ئرپ وہئا ائٹ ےہ ائوئر تنج ان ےن یک ہیبنتئ، ئدئوئدئھ ان ےنشخب اک ڈئائالئگ ائوئر زئت ان رکئےن 

ئرپ دخئا وئی ےک قبس دئے اجئے ںیہ ائوئر ڑپئے ےس ڑپئا اھکل صخش ائیس اھجئےس ںیم 

ئڈئڈئی نب رک ائاشئرئوئں ہپ انئات ےہ ائوئر اسفئد الیھپئا ےہ سج یک ائل ڑج تنج ےک وئدئے 

ئرکئی ائںی ںیہئ۔

ئاہئں دئای ںیم ائےن دئن انمئے اجئے ںیہ وئںیہ ائؤئں یک رئتیب اک وکئی دئن ائوئر ائدئائرئہ انبئا 

ئاجئے رپ ائس ےک ےیل ےل ذئن اسئزئی یک رضئوئرئت ےہئ۔ ویئہک وعئرئت وج ائں یتنب 

ئےہ وئہ ائس ائوصئل ےس ےنٹہ وک ایتئر یہ ائوئر وج ائں ائاس رکئے ائےس یھب ائےہ اگبئےہ ہیبنت 

ئرکئی ےہئ۔ وئہ ےتہک ںیہ ان رمئد یک دئائڑئی ابئر ینتج وہئی ےہ وعئرئت یک ائدئر ائس ےس ڑبئی 

ئدئائڑئی وہئی ےہ وج ائک ائں وک تنج ےک وئدئوئں ہپ ائاسئی ےہئ، ئرپ رئتیب رپ ںیہنئ۔

ززز
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ئوئہ ائین ٓائںیھ من ےیل ٓائج ائس یک رب رپ وھئولئں یک اچئدئر ڑچئا رئاہ اھت

ئائوئر وئہ ومئت یک ٓائوئش ںیم رہگئی یھٹیم دنین و رئیہ یھت

ئوئہ اکئی دئر کت ائس یک رب رپ اھٹیب رئوئا رئاہ بک اشئم وہئی ائوئر رئائت ےن اکئی اچئدئر ائن 

ئی ائےس ہتپ یہ ہن الچ

ئوئرئن وج اشئم ےس ائےس رب ےس ٹپل رک رئوئائوہئا دئھک رئاہ اھت ائس ےک زنئدئک ٓائایگ 

ئائوئر وئےن اگل

ئہی ٓائپ یک ایک یتگل ےہ اصئبئ؟

ئوئہ رئوئے وہئے وئا وہئا ابئاب ہی ریمئی بس ھچک ےہ

ئوئرئن رھ ائس ےس اخمئب وہئا اصئب رئائت وہئیئگ ےہ ٓائپ ائب اہئں ےس ےلچ 

ئاجئےیئ۔ئںیم یھب ائےن رھگ اجئرئاہ وہئں ربئاتئن اک انسئاٹ دنئے وک زئدئہ لگن اجئا ےہئ۔

ئوئہ وئرئن یک رطئف دئےھ انب یہ وبئا

ئابئاب ربئاتئن ےک انسئے ےس زئائدئہ رہگئا انسئاٹ وت ائس ےک ائدئر اھت ائوئر وئہ ائےس زئدئہ لگن ایگ ہی 

ئےتہک وہئے وئہ رئوئےن اگلئ۔

ئوئرئن ےن ائےس تہ اھجمسئےن یک وکئش یک اٹیب وت اہئں ےس الچ اجئ، ئہی ربئاتئن ےہ انس 

ئےہ رئائت وک رئوئںی یتکٹھب ںیہ اہئںئ۔ئںیم اہئں اک وئرئن وہئں اسئولئں ےس اہئں رئات 

ئوہئں رھ یھب ںیم رئائت ںیم ٓائےن وئائی یسک تیم وک اہئں دئانفئےن ںیہن دئات رئائت اک انسئاٹ 

ئتہ ڈئرئائا ےہ اصئبئ۔ئوئہ وئرئن یک ابئںی ینس ائن ینس رک ےک رب ےک اپئس یہ ائین اچئدئر 

ئاھ رک ٹیل ایگئ۔ئوئرئن ےن ائےسئرھ اھجمسئےن یک وکئش یک رگمئوئہ ہن ائان ائوئر ےنہک اگل ابئاب 

ئہی ائیل ڈئر اجئے ی ائےس ائدئریئوئں ےس تہ ڈئر اتگل اھت ائوئرئائب ائیل ےسیک رئےہ ی ائس 

ئےیل ںیم ائس ےک اسئھ یہ اہئں وئؤئں ائ۔

ئوئہ ر رئوئز رئائت وک رب ےک اپئس یہ ائین اچئدئر اھ رک ٹیل اجئا ائوئر حبص ائذئائن یک یل ٓائوئائز 

ئرپ وئہ اہئں ےس الچ اجئائ۔

ئٓائج یھب وئہ رب رپ وھئل اھ رک زئائر و اطئر رئوئرئاہ اھت ائےس ائس یک ابئںی دشئت ےس ائد ٓائےن 

ئںیگلئ۔ئوئہ یت یھت اسئںی وت ےن ب ےس ریمئا اہئھ ڑکپئا ےہ ان وت زئدئی وئوصئرئت 

ئےن یگل ےہ ےھجم ائین اسئرئی تبحم دئے دئےئ۔ئائوئر ریمئے ائدئر یک اسئرئی وئرئائایئں 

ئے ے ہی ہہ رک وئہ رھ رب ےس ٹپل ایگئ۔

ئوئرئن ائےس ائس رطئح رئوئا دئھک رک ائس ےکئا وئر زنئدئک ٓائایگ

ئوئہ وئرئن ےس ےب ربخ سب ائس ےک انئم اک ہبتک دئاتھ رئاہ ائوئر ٓائوھئں نی ٓائوس ےیل وئےن 

ئاگلئ۔ئاب ہی مت ےن ائاھ ںیہن ایک دئو اہئں اک وئدعئہ ھجم ےس رک ےک ائیل ائس دئای ےس یلچ یئگئ۔

ئائےس اب یک ابئںی ائد ٓائےن یگل ب ائس ےن اہک اھت زئد ولئم ےہ ریمئی دئو وئائںی ںیہ 

ئ؟ ئیل ہی ہک ب مہ رمئں وت ائوئرپ اج رک مت رت وحئرئوئں ےک دبئے ںیم رصئف ےھجم ائان

ئائوئر ائس ےن ائس ابئت اک وئدعئہ ائیس اہئں ںیم ائس ےس ے ایل اھت ہک وئہ رت وحئرئوئں ےک 

ئدبئے ںیم رصئف ائےس یہ ائےگ ا وئہ یت ںیم مت ےس تہ ایپئر رکئی وہئں ہک تنج یک 

ئوحئرئں یک رشئائت یھب ںیم ربئدئائت ںیہن رکئیتکس وئہ ائےس دئوئائہن وئائر اچئیت یھتئ۔ئائوئر یت 

ئاسئںی ریتئی اسئرئی تبحم ریمئی ےہ وکئی ہصح دئائر ںیہن ائاکسئ۔ئائس ےن سنہ رک اہک ائاھ 

ئکیھٹ ےہ دئو اہئں اک وئدعئہ ےہ ائس اہئں ںیم مہ ہن ل ےک وت ائےل اہئں اک اکپ وئدعئہ ےہ 

ئائہل ےس ڑلئرک یھب ںیم ٓائپ وک ائوگئں ائ۔

ئائب اتب ٓائرئی وئائش ایک ےہ ےنہک یگل اسئںی ےل وئدعئہ رک وت ریمئی ٓائرئی وئائش اک 

ئائرتئائم رکئے ا ائوئر اھ ریمئے ر یک مسق ےک ںیم وج ائوگئں ی وت وئہ ےھجم رضئوئر دئے ا

ئائوئر ائس ےن ائس ےس وئدعئہ ے ایل ائوئر من ٓائںیھ ےیل وئہ ےنہک یگل ریمئی ٓائرئی وئائش 

ئہی ےہ ہک ب ںیم رمئوئں وت ریتئے انئم اک نفک ونہپئں ائس ےن ائک دئم ےس ائانپ اہئھ ےھچیپ 

ئچنی ایل رگم وئہ مسق ے یکچ یھت رھ وئا وہئی دئھک اسئںی وتئےن وئدعئہ ایک ےہ وت ائانپ وئدعئہ 

ئںیہن وتئڑ اتکسئ۔

ئوت ےھجم ائےن اہئوھئں ےس نفک اک ڑپکئا ے رک ےجیھب ا ...ئان.....

ئولئم ےہ ب ریمئا رمئدئہ وئوجئد ائس نفک ںیم اٹیپل اجئے ا وت ےھجم انتک وکسئن ےل ا ہک 

ئںیم ائس دئای ےس ریتئے سمل وک اسئھ ے رک اجئرئیہ وہئں ےھجم ائدئریئی رب ںیم یھب ہی 

ئائاسحئس رئےہ ا ہک ریمئائاسئںی ریمئے اسئھ ےہ ائوئر ےھجم ائےس ےگل ا ہک وت ےن ےھجم 

ئوئد ائےن اہئوھئں ےس دحل ںیم ائائرئا ےہ ائس ےس زئائدئہ وکسئن اہکئں ےل ا اسئںی ہک ںیم 

ئریتئی ابئوہئں ےک اصحئر ںیم وہئں یئ۔ 

ززز

خواہش خری 
ٓ
ا

رحتریئدئاع یلع
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زرقا  ماسی 
رحتریئرقئۃ ائنی ائرئوئقئ-ئدیئرئٓائابئد

ئاشئزئہی ےن رھگ ےک اکئم ےک ےیئل یئن ائیس رئیھ ائیس زئرئا ھچک دئن ےل یہ ائؤئں ےس رہش 

ئٓائی وت اشئزئہی یک ائک اجئےن وئائی ےن ائین ائیس یک اجئےن وئائی ائیس زئرئا وک اکئم ہپ اشئزئہی 

ئےک رھگ رئوھکئا دئا ئ،ئائیس زئرئا ےک رھگ ےک احئائت تہ رئائب ےھت اپئچ وچبئں ےک اسئھ 

ئزگئائرئا تہ لکشم ےس وہ رئاہ اھت وشئر زمئدئوئر اھت سج دئن اکئم ل اجئا وت زمئدئوئرئی رک اتیل 

ئوئرئہن اسئرئا دئن اہئں وئاہئں زمئدئوئرئی ڈئوئڈئا رھئائ، ئائیس زئرئا وک اشئزئہی ےک رھگ اکئم رکئےن 

ئاک الہپ رجتئہ اھت ابئرئہ زہئائر وخنتئائہ ںیم وئہ اسئرئے رھگ اک اکئم رکئی وئہ حبص ائن ےک رھگ اجئی وت رھگ 

ئٓائے ٓائے رقتئًاب ئرئائت یہ وہئاجئی. 

ئاشئزئہی ےک رھگ اکئم رکئے ائےس ھچک رعئہ یہ وہئا اھت ہک ائیس زئرئا ہی دئھک رک ریحئائن رئہ یئگ 

ئہک دئوئرہ ںیم وج ائوئر ان اھئان اتکپ وئہ رئائت ںیم ںیہن اھئا اجئائ، ئائیس زئرئا ےک ےیل ہی ابئت 

ئیئن یھت ہک دئوئرہ اک اچب وہئا اھئان رئائت کت نچک ںیم وئں الھک ڑپئا رئات ا رھ ڈئٹ نب ائوئر ا 

ئاشئزئہی ےک اہئں وج رمئایئں ائوئر رپئدئے اپئے وہئے ےھت ائن ےک ٓائے ڈئائل دئا اجئائ، 

ئائیس زئرئا وئیت ہک رمئایئں ائوئر رپئدئے وت دئائہن یھب اھ ےت ںیہ ائوئر ائرث دئائہن ائوئر ابئرئہ یہ 

ئاھئے ںیہ ائر ہی اھئان ںیم رھگ ے اجئؤئں وت ائس ےس ریمئے وچبئں یک وھبئک یھب ےٹم 

ئی ائوئر ائہل اعتئٰی ئابئی وک ائس اک ائر یھب دئں ے وئہ ہی وئیت وہئی اشئزئہی ےک اپئس ائس ےک 

ئ۔   ’’ ئابئی وئہ ٓائپ ےس ھچک ابئت رکئی ےہ‘‘ 
�
ئرمئے ںیم گ�

 ئاشئزئہی ائس وئت رمئے ںیم یھٹیب ی وئی دئھک رئیہ یھت ائس ےن ےصغ ںیم ائیس زئرئا وک 

ئدئھک رک اہک

’’ئایک اکئم ےہ ںیہمت ائس وئت ائوئر مت دئھک ںیہن رئیہ ںیم ی وئی رپ ڈئرئائہ دئھک رئیہ وہئں ائان 

ئائاھ الکئسک نیس اھت ائوئر مت چیب ںیم ٓا ںیئگ ںیم ےل یہ اتبئدئوئں ںیم وخنتئائہ ںیہن ڑبئائؤئں ی‘‘ 

’’ ئںیہن وخنتئائہ یک ابئت ںیہن رکئی ںیم وئہ دئرئائل ہی انہک اچئہ رئیہ یھت ہک ٓائپ وج اچب اچک اھئان 

ئڈئٹ نب ںیم کنیھپ دئیت ںیہ ا رپئدئوئں ےک ٓائے ڈئائل دئیت ںیہ ےھجم دئے دئا رکئں 

ئںیم رھگ ے اجئؤئں ی مہ ولئگ اھ ایل رکئں ےئ، ئابئی وئےس رمئایئں ائوئر رپئدئے وت دئائہن 

ئیھب اھ ےت ںیہ‘‘ 

’’ ئایک...ئایک اہک مت ےن ںیہمت دئے دئا رکئوئں ٓائج اھئان لک ھچک ائوئر رئائںی ے رک 

ئٓائںیئگ وت... ئوت ایک ںیم اہئرئی اسئرئی رئائںی وئرئی رکئی رئوہئں ی ان ابئاب ان ائوئر ٓائدنئہ 

ئامہئرئے رھگ ائوئر رھگ یک زیچئوئں رپ ائین رظن رئےن یک رضئوئرئت ںیہن ےہ ائب مت اجئؤ ریمئا 

ئڈئرئائہ لکن رئاہ ےہ ائوئر وئےس یھب ائین ےب اکئر ائوئر وضئل ابئوتئں ےس ےل یہ ریمئا اسئرئا نیس 

ئوت اکنئل یہ دئا ےہ ائب ایک اسئرئا ڈئرئائہ اکنئان ےہ ’’ ئاشئزئہی ےن ےصغ ںیم اہک

ئائیس زئرئا رمئے ےس لکن رک ڑپکئے ائرتئی رکئےن یلچ یئگ ائےس اشئزئہی ابئی ےس ائس 

ئرطئح ےک وجئائب یک ابئلک یھب وتئع ںیہن یھت وئہ وئوچئں ںیم مگ ڑپکئے ائرتئی رکئےن یگل 

ئہک ائاچئک ےب دئایئی ںیم ائس ےن ےسیج یہ ائن ےک وئٹ سج اک دئوئہٹ اجئرئٹ اک اھت 

ئائس رپ ائرتئی رئیھ ائرتئی رئم ائوئر زیت ربمن رپ وہئےن یک وئہ ےس دئوئےٹ اک ولپ لج ایگ وئہ 

ئائوئر زئائدئہ رپئاشئن وہئیئگئ، ئوئاہئں رمئے ںیم اشئزئہی وک ہی دئڑئاک گ ایگ ہک ںیہک ائیس اھئےن 

ئیک وکئی زیچ وچئرئی ہن رکئے وت وئہ ی وئی دن رک ےک ائس یک ربخ ےنیل رمئے ےس ابئر ٓائی 

ئائس ےن ائیس زئرئا وک رپئاشئن ائرتئی ےک اپئس ڑھکئے ائوئر اسئھ ائانپ دئوئہٹ ائس ےک اہئھ 

ئںیم ڑکپئے دئاھ وت وئہ ائس رطئف وئرئًا ئیئگئ۔

’’ ئمت ائس رطئح ریمئے دئوئےٹ وک اہئھ ںیم ےیئل ویئں ڑھکئی وہ ائےس ائرتئی رکئوئ، ئابئی 

ئاکئم اٹمنئؤ ائوئر دلجئی رھگ اجئؤ‘‘ 

’’ ئی... ئوئہ... ئوئہ ابئی ائرتئی یہ رک رئیہ وہئں رگم ائاچئک..... ئٓائپ ےک دئوئےٹ رپ رئم 

ئائرتئی رئیھ وت... ئوتئوت دئوئہٹ لج ایگ‘‘ ئائیس ےن ڈئرئے ڈئرئے ائوئر رئک رئک رک اہک

’’ ئایک... ئایک اہک مت ےن دئوئہٹ لج ایگ دئاھئؤ ےھجم اہکئں ےس الج ےہ ’’ ئاشئزئہی ےن دئوئہٹ 

ئائیس ےس ےتنیھچ وہئے ے رک دئاھ

’’ ئائو ہی ایک ایک مت ےن ھجم ےس ائےس دبئا ایل ریمئے ائےن ائےھ یتمیق وئٹ اک دئوئہٹ الج دئائ، 

ئںیم ےن ںیہمت اھئان ے اجئےن ےس عنم ایک وت مت ےن ریمئے ربئائڈئڈ وئٹ ےک دئوئےٹ اک 

ئولپ الج ڈئائا ہتپ یھب ےہ ہک ےنتک اک وئٹ ایل اھت وئرئے ھچ زہئائر اک ائوئر مت ےن ائس اک ہی رشح رک دئا 

جلکل ای وئٹ اھت ںیم ےن ےلھچپ ےنیہم یہ رئدئا اھت مت ےن ریمئا اسئرئا وئٹ ربئابئد رک دئا ’’ ئہی �

’’ ئابئی اعمئف رک دئں ٓائدنئہ ائیس یطلغ ںیہن وہئی ںیم دئایئن ےس اکئم رکئوئں ی ’’ ئائیس 

ئزئرئا ےن اشئزئہی ےس اعمئی ائےت وہئے اہک 

’’ ئاعمئف وت ںیم ںیہمت ائس رطئح رکئوئں ی ب ںیم ںیہمت ائس ےنیہم یک وخنتئائہ اکئٹ رک دئوئں 

ئی ول الھب دئوھ ریمئا ائان ائاھ ائوئر ای دئوئہٹ الج دئا ’’

’’ ئابئی ائاس ملظ وت ہن رکئں ریمئے ےچب وھبئےک رم اجئںی ے ےل یہ مہ لکشم ےس زگئائرئا 

ئرک رئےہ ںیہ‘‘ 

’’ ئےھجم ایک‘‘ ئہی ہہ رک اشئزئہی ریپ یتخٹپ وئاہئں ےس یلچ یئگ 

ئائیس زئرئا یک ٓائوھئں ںیم ٓائوس ٓائےئ ائوئر وئہ ائانپ اکئم ٹیمس رک رھگ یلچ یئگئ، ئرھگ یچنہپ وت ہن 

ئرھگ ںیم یلجب ٓا رئیہ یھت ائوئر ہن اپئیئ، ئےچب یھب ائگ وھبئےک وھگئم رئےہ ےھت ائس ےن ےسیج ےسیت 

ئرک ےک وچبئں وک اھئان الھکئا رگم ٓائج ائس ےک قلح ےس ائک وئائہ یھب ںیہن ائر رئاہ اھت ائس ےن 

ئدئو چمچ ائےل وہئے اچئوئل ائین ٹیلپ ںیم ڈئائے رھ دئو اچئر وئائے اھ رک اھئان وھچئڑ دئا. 

’’ ئایک ابئت ےہ ٓائج پچ پچ یس وہئاھئان یھب حیحص ںیہن اھ رئیہ‘‘ ئائیس زئرئا ےس ائس 



www.aabgeenei.com بگینے  ئوئائنی ڈئائٹس    وجئائی  2020
ٓ
22ئائانئہ  ا

ئےک وشئر ےن وئاھ 

’’ ئسب ی ںیہن اچئہ رئاہ ائوئر ںیم وئےن یگل یھت ہک ٓائج رھگ ےسیک دلجئی ٓائےئ ایک ٓائج یھب 

ئںیہک زمئدئوئرئی ںیہن یلم‘‘ 

’’ ئاہئں ںیہن یلم‘‘ 

’’ ئٓائج اک دئن یہ وحنمئس ےہ‘‘ 

’’ ئایک بلطم ائوئر ائےس ںیہن ےتہک ’’

  ئرھ ائیس زئرئا ےن ائےن وشئر وک ائس ےک اسئھ وج وہئا وئہ انسئا 

’’ ئہی.... ئہی ایک ہہ رئیہ وہ وخنتئائہ ٹ رک ےل ی ‘‘

’’ ئاہئں ائریمئوئں ےک یھب ایک ےنہک امہئرئی ےنیہم رھب یک امکئی وج مہ ائین اجئن ائر ائر ےک اسئرئا دئن 

ئاکئم رک ےک امکئے ںیہ ائدئر ائدئر دئےک اھئے وہئے اجئے ںیہ ائےن ائوکئں یک یلج یٹک 

ئےت ںیہ ےنتج ںیم امہئرئے اسئرئے ےنیہم اک رئہ اتلچ ےہ ائس وخنتئائہ ںیم ائن ےک رصئف ائوئر 

ئرصئف دئو ائن ےک وئٹ ٓائے ںیہ رھ یھب رھگ ٓائؤ وت ہن یلجبئ، ئہن یہ اپئی اھئان یھب یھبک ایپئز 

ئےس وت یھبک رمئوچئں ےس رئوئی اھئؤئ، ئوئاہئں وکئی رمئے ںیم اھٹیب وہ ا ہن وہ ےھکنپئ، ئائٹ 

ئائوئر ی وئی ےتلچ ںیہ ینتج امہئرئے وئرئے رھگ ںیم ائںی ائوئر ےھکنپ ںیہ ائےن وت ائن ےک 

ئائک رمئے ںیم وہئے ںیہ وئاہئں وکلنئں ںیم ر ر اپئی ٓائا ےہ ےسج وئہ ےب دئرئدئی ےس 

ئائامعئل رکئے ںیہ ائوئر مہ رغئب... ئمہ رغئب ولئوئں وک دبئے ںیم ایک اتلم ےہ ائایلئںئ، 

ئےب زئیئ، ئاکئٹ رک وخنتئائہ وئہ ولئگ شیع رکئں ائوئر مہ.... ئمہ ولئگ ائک ائک زیچ وک رئںی 

’’ ئہی ہہ رک ائیس زئرئا وھئٹ وھئٹ رک رئوئےن یگل. 

ززز

ئونئل
ئرحتئرئہبی وئر رئوبئہ

ئاہبئر یک ٓائدم یھتئ۔ اشئد دئرئت ائین امتئم دئل ٓائوئزئوئں ائوئر رئانعئویئں ےک اسئھ ولجئہ ٓائرئا 

ئیھتئ۔ دفئائائن رطفئت ئ، ئرئے رئے اہلہلئے وہئے ئ، ئر زبس اشئدئائب دیمئائوئںئ، ئاہپئڑئوئں 

ئےک ائانتمئیہ ےلسلس ائوئر ائن رپ ائہ زئائرئوئں ائوئر ےبمل ےبمل دئرئوتئں وک دئھک رک اثنئر وہئے اجئے 

ی� اک اسئائن اپئے ےھتئ۔  �ک�
ت
�
ئےھتئ۔ رعمئت ےک اگبلطئرئ، ئٓائائت ںیبج ںیم ائےن دئل یک 

ئرع ائء ئوھئولئں ےک نس یک رعتئف ںیم رئب ائاسئن ےھتئ۔

ئائیس ائانئء ئںیم تبحمئ۔ ائک وھئل یک التئش ںیم یکٹھب وہئی ومئم اہبئر ےک دئوئا ےک اپئس 

ئ،ئائوئر  ئٓائیئ۔ ائوئر ائس ےس ائاس ائاھ ائوئر وئوصئرئت وھئل ائاگئ، ئسج یک دئرفئیب ئ، ئدئیش 

ئرئانعئیئ، ئٓائپ ائین اثمئل وہئ۔ وج بس اک رئدئائر ۔ ائوئر اشنہشئہ وہ !ئ۔ئوئتی احئل رکئےن اک 

ئہی ذجئہ الگئب ۔ئائوئرئ۔ رنئس دئوئوئں ںیم ومئوجئد اھتئ۔ئائوئر ائس یک وئہ رصئف ہی یھت ہک رعئائء 

ئےن ئ، ئرنئس ےک نس ےس اتمئر وہ رکئ۔ ائس یک ڑبئی رعتئف یکئ۔ ائوئر ی ائتقی رنئس 

ئاک نس یہ ائن اک ومئوئع نخس نب رک رئہ ایگ ےہئ۔

ئرگم الگئب وج وھئولئں ںیم وھئل اھتئ۔ ائس ےب ائاصئی وک ےسیک ربئدئائت رک اتکس اھتئ۔ ائوئر 

ئیہی ائک ڑگھجئا اھت وج ومئم اہبئر ےک دئوئا ےک اسئےن شیپ وہئائ۔ ٓائا رنئس نیسح ےہئ۔ ا 

ئالگئب ۔ئ؟

ئتبحم ےن ومئم اہبئر ےک دئوئا ےک اسئےن ائاج یکئ۔ ائک ائےس وھئل یک وج الگئب یک رطئح 

ئاشئدئائرئ۔ ائوئر رنئس یک رطئح نیسح وہئ، ئائوئرئ۔ ائس اک رئگ یھب الگئیب وہئ۔ وج ٓائوھئں وک 

ئاھبئا وہئا ائوئر تبحم وک یہی دنسپ ےہئ۔ ائس ےن وتئف ایکئ۔ رھ اہکئ۔ ںیہن!... ئائس اک رئگ 

ئرنگسی وہ...ئا ائیس وھئل سج ںیم ائن دئوئوئں رئوگئں یک کلھج ومئوجئد وہ...ئالگئیب ۔ 

ئائوئر رنگسیئ۔ ہی وکئن اس وھئل اھتئ؟’’ئونئل ‘‘ ئالگئیب ائوئر رنگسیئ۔ دئوئوئں ےک رئوگئں یک 

ئٓائزیئش ائس ںیمئومئوجئد یھتئ۔ وھئولئں اک اشنہشئہ ’’ئونئل ‘‘!ئ۔ طقف

ززز

�و�تّ ا�ر�و�لؐ �ر�و�ع ۃجح ا�و�د�ا�ع

رح�ا�م رپ  ُم 
ت
� وخ�ن  اک  ’’�امل�ن 

رح�ا�م رُع�ہ  ےک  ےسیج  رط�ح  �ا�ی 
رح�ا�م رپ  ُم 

ت
� ام�ل  اک  �امل�ن   

رح�ا�م ہنیہم  اک  جح  ہک  ےسیج  �ے 
�رح�ا�م زَّ�ْت 

�
عِ� ہپ  ُم 

ت
� یک  �امل�ن   

رح�ا�م  ہّکم  ےک  ےسیج  رط�ح  �ِا�ی 
ام�ل و  اج�ن  �و  زَّ�ْت 

�
عِ� یک  �امل�ن   

ِ�ز�ا�م‘‘
ت
ِاحْ� ر�و  رک�ے  اک  ُا�ن  �د�ا 

یک �ے  رضح�ؐت  �و   ْ
ت

ُامَّ� ہی  �و�تّ 
ایپ�م  ریم�ا  ہی  و  بس  د�و  اچنہپ  �ہک 
ےئگ  آ  بس  ںیم  ا�س  ب�ا�د  الْعِ� �وُق�ق 
الس�م اک  دخ�ا  رپ  ُا�ن  و�ں  اعمِل  �و 
)�ا�لض ونج�ر�ی 1940�ء(

ززز
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ائن  ٓائوئائز  ئزئر ےہ ب یھب...ئاہئرئی   !! ئی اجئؤ  ...ئاخئومئش وہ اجئؤ!  ئزئابئن دن رکئو ڑلئیک   ’’

ئدئوئائرئوئں ےس ابئر ہن اجئے !!ئربخئدئائر! ئاخئدئائن یک انئومئس رپ وکئی ٓائچ ہن ٓائے ئ، ئوئرئہن اسگنسئر رک 

ئدئی اجئؤ ی ...ئاکئرئی وہ اجئؤ ی ...ئزئدئہ دئرئوئر رک دئی اجئؤئی...‘‘ 

 ئائس ےن ہی ائافئظ یل رمئہب وت ہن ےنس ےھتئ۔ ائن ائافئظ یک ابئزئتش ائےس وحئیل یک دئوئائرئوئں 

ئےس انسئی دئیت یھت... ئہی ائافئظ  ئوت ائس ےک اسئھ اسئھ وجئائن وہئے  ئےھتئ۔...ئاہئں ئ، ئوئت 

ئ،  ئٓائوئائز ائوئر رکئدئائر دبئےت رئےہ ۔

ئہی رئائی یب یب یھت ئ، ئائوئیچ ولیصفئں ےک ائدئر  ئےک رئم و رئوئائج ائوئر رئھ رئاھئؤ ےک اسئھ رپئوئائن 

ئڑچئیت وہئی ۔ نپچب ےس یہ وھجئے یک گنیپ وھجئل رئیہ یھت ۔

ئائس ےن ائین ائں اصئربئہ ےک طبض ےک دئوئدئھ یک دئائرئں ائےن وئوجئد ںیم ائائرئی ںیھت

ئاصئربئہ ...ئےسج ر وئت یک دئویکئں ےن  ئڈئائل رک رئاھ اھت ... ئاسئس ےن ہہ وھچئڑئا اھت ہک 

ئائب ےک یٹیب وہئی وت رھ ائس رھگ ںیم اہئرئا اکھٹئہن ںیہن وہئا...ئریمئے ےٹ ےک ر رپ ڑلئویئں 

ئاک وئرکئا ائد دئا ... ئائیھ رطئح نس ول !ئںیمہ وئائرئث اچئےی !!ئوشئر اک رئوئہی یھب ائڑھکئا  ئائڑھکئا اس اھت 

... ئائیس ےئل ب ڈئائرٹ ےن اتبئا ہک ائس رمئہب یھب یٹیب یہ ےہ وت ائس یک ھج ںیم ہن ٓائا اھت ہک وئد 

ئوک اہکئں اپھچئے... ئرھ ےکپچ ےس ائک دئن ...ئائن دئیھ وصعمئم رئوئح وک دئای ںیم ائےن ےس 

ئےل یہ دئانف ٓائی...ئوئائرئث ہن دئے یک وت وئنت وک ٓائےن ےس ےسیک رئوئک یتکس یھت ئ، ئو وئہ ٓا یئگ...

ئدئریگ اخئدئائن ک�یل�یے ھچک یھب ای ہن اھت ...ئاہئں اصئربئہ وچئہک ائونئں ںیم ےس یھت ائوئر ڑبئی وہب یھب 

ی�ؤئں رپ  ئرمئوکئز رک دئیئ۔  �
ٹ
� ئاسل�یے وحئیل یہ ںیم میقم رئیہ ۔ئائس ےن ائین امتئم ر وتئہ ونیتئں �ج�یَ

ئرئائی یب یب رئہت رئہت ائیس انئائوئس ائوحئل ےس ائوئس وہ یکچ یھت ...

�ائں اکئم رکئےن ٓائی... ئائس احئت ںیم ہک اسئرئا مسج لین و لین وہ رئاہ اھت ۔ رم ڑکپئے  ّ
ت
ئٓائج س�

ئٓا رک رئش رپ ر یس یئگ ... ’’ ئول! ئٓائج رھ ائر اھ رک ٓا رئیہ ےہ ...ئرھگ وئائے ےس‘‘ _ ئاصئربئہ 

ئیک ابئت اک ایک وجئائب دئیت ائاکس وت وئرئا مسج رئائاپ وجئائب اھت ...ئوئہ پچ رئیہ ۔ئےنہک وک اھت یھب ایک 

ی وشئر ےن ےسیپ ائےگ وہئں ے ...ئاہکئں ےس دئیت !! ئسب ائیس ابئت رپ ُدئکن رک رئھ 
�
�
ش
�
ن
�...

ئدئا ...‘‘ ئٓائر بک کت وئں ائر اھئی رئےہ یئ؟ ’’ ئاصئربئہ ےن وئاھ ...‘‘ ئایک رکئوئں یئ، ئائن 

ئوصعمئومئں وک ہن وھچئڑ یتکس وہئں ہن ے اج یتکس وہئں ...ئاھبئی اتہک ےہ وئد ٓا اجئؤ ُائیک ائوئائد وک 

ئمہ ںیہن اپئںیل ے ’’ 

 ئاخئدئائن یک رئوئائائت ائوئر زئابئں دنئی ےک دئوتئر ےس رئائی یب یب نپچب ےس یہ ٓائائہ وہ یئگ یھت  

ئب رہنسئے رئوئےل دئوئں ںیم ائدئریئے یک ائک ریکل چنھک یئگ یھت ...ئتخس الھجنھجئی وہئی 

ئرئائی ےن ائائں ےس ہہ دئا ہک ہی وج ائلکن میلس ںیہ ان ! ئہی تہ دنگئے ںیہ... ئائںیہن وہک ہی ہن ٓائا 

ئرکئں امہئرئے رھگ !!!

ئاصئربئہ لپ رھب ںیم ابئت یک ہہت کت چنہپ رک انسئے ںیم ٓائیئگ ےب اسئہت رئائی ےک ہنم رپ اہئھ رئھ 

ئدئا... ئاخئومئش !!ئربخئدئائر ! ئیسک ےس ھچک ںیہن انہک...ئرئائی ائں ےس ٹپل رک رئوئےن یگل ...ئاصئربئہ 

ئلپ لپ ویٹیبئں وک رظنئوئں ںیم وتئےن یگل ...ئرئائی اک نپچب دئزی اپئر رک ایگ ...ئائوکسئل اجئےن یگل وت 

ئائامئد احبئل وہئا ائوئر وئہ بس ھچک وھبئل اھبئل رک ڑپئائی ںیم گ یئگ ... ئےنتک اہسئےن دئن ےھت وئہ 

...ئرھ ائک دئن ڑبئے ائاب ےک ےلصیف یک دنئوئق ےس ےنلکن وئائی وئی ےن دئامئہک رک دئائ۔

ئرئائے دئریگ ےک رھگئائےن یک ایٹیبئں ائوئر ائین میل ... ئتہ وہ ایگ ...ئرئائی یب یب یک اتکئںی   ’’

ئدنئوئق ںیم ائوئر وئںی ذئن ےک ربقمئے ںیم دئن وہ ںیئگ ۔

ئائیہ دئوئں ھچک رئیم ےس وئائب ائیک ٓائوھئں ںیم جس ےئ ... ئب ائاچئک اچچ زئائد  ئرئائے وجئائد 

ئےک  ئوئائرئد وہئےن ےس زئدئی ائین رپ ڑپئی ت رئیگ رنچئی یک رطئح رہلئائےن یگل یھت ئ، ئوظئں 

ئےن ای ریپئن  ئان ائوئر دئم اجئو ومئیق یک ائل رپ ائھ رئےہ وہئں ... ئائوطئائر یک ہی دبتئیل الھب 

ئاہئں دئدئہ اصئربئہ ےس اہکئں یپھچ رئیت ۔ ر ائاھئے ائدئوشئں ےک وصتئر ےس یہ رئزئائں ائں 

ئےن ب رئائی وک اتبئا ہک وئہ وت نپچبئ، ئہکلب دیپئائش ےس ےل ےس ائا زئائد رئائے زئائن یک گنم 

ئےہ وت وئہ انسئے ںیم ٓائیئگ ...

’’ ئائں.  ئوت وت اجئیت ےہ ان ائےس ... ئوئہ وت ...ئوئہ وت... ئائوئر ڑپئا یھب وت ںیہن ےہ ائان ...‘‘   ’’ ئسب ئ، 

ئپچ وہ اج ! ئڑبئے ائاب وک ہتپ لچ ایگ وت ریتئی وبئایئں رک دئں ے ...ئاشنئن کت ہن ےل ا ریتئا ’’ ئ۔

’’ ئبس رمئد ائےس یہ وہئے ںیہ ... ئرپ وحئیل یک رئائی وت وت یہ الہکئے ی ان! ئسب ائب اخئومئش 

ئوہ اج ! ئائن دئوئائرئوئں ےس رکٹئا رک ریتئی ٓائوئائز ھجت کت یہ ٹلپ ٹلپ رک ٓائے ی ... ئاجئان وت ےھ 

ئوئںیہ ےہ ...ئوحئیل ےک ےلصیف دبئا ںیہن رکئے ۔‘‘ 

ئرئائت رھب ائےس رطئح رطئح ےک وئائب  ئڈئےت رئےہ ...ئیھبک اتگل وئہ یھب وھئیھ ہیفص یک رطئح 

ئدی وجئڑئا ان رک رقئائن ےس ایبئہ دئی یئگ ےہ ... ئزئدئی یہ ںیم نفک ائاکس رپئدئہ نب ایگ !! ئائس ےئل 

ئہک ائس ےن ائاس یہ وئائب دئےنھ اک انگئہ ایک اھت ... ئوئہ وچئک رک ائیھ وت اگل ابئر اچنپئت یگل ےہ 

...ئوئہ ائوئت ائیہ شخب یک دنچئو ےہ ... ئائےس اکئرئی رکئےن اک مکح انس دئا ایگ ےہ ... ئابئر وت بیہم 

ئانسئاٹ اھت ...ئوئہ ےب دئم وہ رک رتسب رپ ٹیل یئگ ...ئوئد ےس ٹپل رک دئم اسئدئے ائدئرئکت رئزئائں 

ئرئائی ےک ہنم رپ ائک ائوئر رہم تبث رک دئی یئگ ...

ئٓائر بک کت وعئرئت وئں وھجئی ائان یک وئی رپ اکٹلئی اجئی رئےہ ی !!ئوچئدئہ و اسئل وہ ےئ دقحئائر 

ئوہ رک یھب قح ےس رحمئوئم یہ رئیہ ...ئاعمئرشئی دنئن ےک وطئق ےل ںیم ڈئائےئ، ئاپئؤئں ںیم رئومئں 

ئیک ڑیبئائں ےنہپئ،ئہنم رپ طبض یک ڈئوئر ےچنیھک...ئزئدئی اک وبئھ اکئدئوئں رپ ائدئے اخئدئائن ےک 

ئانئومئس و وئائر یک یلب ڑچئائی اجئی رئےہ  ئی!!!!

ئوئت ےن رکئوئٹ دبئی ئ، ئرئائی یب یب ایبئہ رک رسئائل ٓائنگ ںیم ائر ٓائی ...ئائں اک قبس ائل دئوئےٹ 

یہ دستور زبان بندی 
رحتریئٰیم رقئیشئ-ئرئوئدئا اپئاتئن
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ئےک ولپ ےس ابئدئھ رک ائی ہک رھگ یک ابئت یھبک ابئر ہن ٓائے ...ئزئابئن دنئی ےک دئوتئر ائلم ائوئر 

ئطبض ےک ٓائنی وئائدئائرئی وک اھبنئی رئائی ےن ٓائوھئں رپ تحلصم یک یٹپ ابئدئھ ی...ئائس اسئرئے 

ئرعئے ںیم ائیک رئائزئدئائر یھت وت اتئں یک یٹیب زئوب وج زیہج ںیم دنئھ رک ائےک اسئھ ٓائی یھت ... 

ئڑبئے دئوئں ےک دعب ٓائج زئوب ٓائی وت تخس ربھگئائی وہئی یھت ئ، ئرئائی یب یب !!!ئرئائی یب یب !!!

ئہتپ ےہ ان! ئی! ئیب یب ئ، ئوئہ وھجئرئے ائیک ےک ےٹ ےک اسئھ ..ئاسئھ ےک ائؤئں یک ڑلئیک یلچ 

ئیئگ یھت ... ئاشئدئی یھب رک ی یھت ی دئوئوئں  ئےن ...ئاچنپئت یھٹیب یھت ...ئہلصیف وہ ایگ ...ئدبئے 

ئںیم وھجئرئے یک یٹیب ڑلئیک وئائولئں ےک وحئائے رک دئی ےہ ی ! ئاچنپئت ےن...ئیب یب وئہ ائےس 

ئڑکپ رک ے ےئ ںیہ ... ئاکئوئں وک اہئھ اگلئے وہئے ئ، ئاکئیت ٓائوئائز ںیم ائس ےن ٓائے ھچک 

ئےنہک ےک ےئل ہنم وھکئا یہ اھت ہک رئائی یب یب ےن اہئھ ےک ائاشئرئے ےس رئوئک دئا ... ئائک 

ئےکٹ ےک اسئھ زئوب وک دئلی رک ائیھ ئ، ئاچئدئر یٹیپل ائوئر ائس ائدئائز ےس وحئیل ےک ابئر ٓائی ہک یسک 

ئوک رئوئےن یک تمہ ہن وہئی ... ئرھبئی اچنپئت ےک اسئےن رئائی یب یب ڑھکئی وہئی وت بس یک 

ئرظنئں کھج ںیئگ ...

’’ئایک ہلصیف وہئا ےہ اچنپئت اک !! ئوبئول ! ئدکئر ےہ وھجئرئے یک یٹیب ئ؟ئ؟

ئوئہ رئی ائوئر دن رمئے اک دئرئوئائزئہ ربئی رطئح ٹیپ ڈئائا ...ئولئ، ئابئر... ئڑبئے وئرئا ےن وہ... 

ئےب انگئہ ئ، ئوصعمئم وک سیپ رک ائین رمئدئائیگ رپ رہم اگلئےن وئائے ...ئزبئدئول!!!!! ئابئر ٓائؤ ... ئںیم وہئں 

...ئرئائی یب یب ...

ئرھ دئاک دئرک دئرئوئائزئہ وھکئا ائوئر ائین اچئدئر وھجئرئے یک یٹیب رپ ڈئائل رک ائےس ابئر ے ٓائی...

’’ ئربخئدئائر ! ئوج وکئی ائک دئم یھب ٓائے ڑبئا ...   ئاتگل اھت ٓائج ائر وئی یلچ وت رئائی ائےس ائےن 

ئےنیس رپ ے ی ...ئاتبئؤ ےھجم ...ئایک امہئرئے ایپئرئے یبن یلص ائہل ہیلع وئمل ےن یھبک ائاس ہلصیف اصئدئر 

ئرئائا اھت !!!!

ئیھبک ائاس رکئےن اک مکح دئا اھت!!!

ئوہنجئں ےن یٹیب وک رئتم دخئائوئدئی اہک ائیس ےک ائیت وہئرک ائےس انھگئؤئےن ےلصیف ویئرک رک 

ئےت وہ ...

ئرئائی یب یب وصعمئم یٹیب وک اسئھ اٹپلئے وئائسپ وحئیل ںیم یلچ یئگ ...ئائس ےن ملظ اک ائک ابئب ہشی 

ئےئلیک دن رک دئا اھت ۔

ززز

ئرظنئں کلف یک اجئب ںیہ اخئک رپئںیبج ےہ

)ئنیم ربئرصمئع رضئت حیسم ومئوعئد ؑ(

ئاصئزبئائدئی ائۃ ائدقئوئس

ےہ ںی  ہتکن  َدئوئر  ہی  رئائاسئں  ےہ  ائک  ئر 

ےہ ںیبج  ر  ئٓائولئدئہ  ئ،  دکتّئر  ےہ  ںیم  دئل  ئر 

ےہ ںیقی  ر  ئرئزئدئہ  ئ،  ےہ  لمع  ر  ئانئہتخپ 

ےہ ںیہن  وکئی  اشئد  وئائاہئں  اک  ئمن  ئوئلِ 

’’ئرکفئوئں ےس دئل زحئں ےہ اجئں دئرئد ےس رقئں ےہ

ےہ‘‘ ںیہن  ائب  ںیم  ھجم  وئہ  ائت  یھت  یک  ربص  ئوج 

ئ، ئہن دئوئائں دئوئائں ےہ ئٓائوھئں ںیم لیسِ ئرئہی 

ےہ وئاکئں  ٓائھک  ر  ےہ  رطضمئب  سفن  ئر 

ےہ ئاغئں  جطِ  م�ہ� ئدئل  ئ،  رکسمئائٹ  ہپ  ئوہئوٹئں 

ےہ ئاعئاقئں  ائوبئِہ  ڑتئات  ائں  ںیم  فُ�رئت 

ےہ ںیسح  دئرُئاب  ائک  رپئاشئں  وئائں  ںیم  ئرغئت 

ائب ںیہن ےہ‘‘ وئہ ھجم ںیم  ’’ئوج ربص یک یھت ائت 

�ہُ�ؤئں اچئیت  ٓائاغئز  اک  ئرُئوکسئں  َدئوئِر  ئائک 

�ہُ�ؤئں اچئیت  اسئز  وئہ  ںیم  سج  یک  رطئب  وہ  لَے 

�ہُ�ؤئں اچئیت  دئاسئز  ریمئے  یہ  ئرکئم  ئرظنِ 

�ہُ�ؤئں اچئیت  ائاجئز  اک  ُک�ن  ظفل  ریتئے  ئںیم 

ےہ ںیقی  اک  ابئت  ِائس  اتنس  یہ  وت  ےہ  یک  ئبس 

ائب ںیہن ےہ‘‘ وئہ ھجم ںیم  ’’ئوج ربص یک یھت ائت 

وہئں ںیہن  ائوئرئا  ںیم  ےس  زغلئوشئں  ئائاسئی 

وہئں ئںیہن  ئائولئرئٰی  رئُب  دحیلعئہ  ےس  ئائوحئل 

وہئں ںیہن  دخئا  ریمئے  اغئلف  ےس  ھجت  ںیم  ئنکیل 

وہئں ںیہن  وئا  ےب  رپ  کش  وہئں  لمع  ےب  ئںیم 

ےہ ںیکم  وُت  ںیم  دئل  رپ  ںیہ  رئیہ  کٹھب  ئرظنئں 

ائب ںیہن ےہ‘‘ وئہ ھجم ںیم  ’’ئوج ربص یک یھت ائت 

ٓائہنی ےہ  اخئی  ریمئا  وہئں  ائیت  ئںیم 

ئہنی زئائرئٔی  ہن  ائیہ  ئحبص  ٓائِہ  ئہن 

رقئہن اک  ایپئر  ہن  ہقیلس  اک  ئمیل 

ہن ےہ  رئاہ  وہ  قش  ریمئا  اجئن  ریمئی  ئرپ 

ےہ ںیہن  نحم  و  رئج  و  ئرکف  ائِب  ںیم  ائس  ئائب 

ائب ںیہن ےہ‘‘ وئہ ھجم ںیم  ’’ئوج ربص یک یھت ائت 

ےہ رئاہ  رئو  رئائت  دئن  وکئی  ےک  وہ  نیچ  ئےب 

ےہ رئاہ  وگھب  دئم  ر  ائںیہ  دجسئہ  ائین  ئوئہ 

ےہ رئاہ  دئو  ےس  ائوکشئں  ائےن  ئاصئف  ئدئائائِن 

ےہ وہئرئاہ  یھب  وج  ائں  ھچک  بس  ےہ  اجئات  ئوت 

ےہ زحئں  تہ  یھب  دئل  رسئدئہ  یھب  رئوئح  ئےہ 

ائب ںیہن ےہ‘‘ وئہ ھجم ںیم  ’’ئوج ربص یک یھت ائت 

ںیہ رئےہ  اج  یہ  ڑبئےت  ےحمل  ےک  الب  و  ئرکئب 

ںیہ رئےہ  الج  ہن  ریمئا  دگئائز  و  ئوئز 

ںیہ رئےہ  ڈئرئا  لپ  لپ  ےک  وئوئوئں  انئگ  ئہی 

ںیہ رئےہ  ٓائزئا  ویئں  ریمئا  طبض  و  ربص  ئبس 

ےہ ی�  م�
ل
ئاع رئّب  وُت  دتئائرئک  یھب  اک  ائس  ئھچک 

ائب ںیہن ےہ‘‘ وئہ ھجم ںیم  ’’ئوج ربص یک یھت ائت 

دئے دئے  ئابئت  رئگِ  ریمئے  وک  ئدئاع  ئذئوئِق 

دئے دئے  ئایحئت  ئٓائِب  ئ،  دئے  الپ  ئاق  ئاجئِم 

دئے دئے  اکئانئت  ُکل  یت  ںیم  ںیہن  وت  ئہی 

ئرکفئوئں ےس ویخلتئں ےس سب وت اجئت دئے دئے

ےہ ںیبج  رپ  اخئک  ںیہ  اجئب  یک  کلف  ئرظنئں 

ائب ںیہن ےہ‘‘ وئہ ھجم ںیم  ’’ئوج ربص یک یھت ائت 
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ئوئہ اسئوئی ولسئی ےھکیت وقنئش وئائی ب یتس وت دی دئائت ومئویئں یک رطئح ائےس ےتکمچئہک ےسیج 

ئرہ زئدئہ رئائت ںیم اچئد کلھج دئاھئےن ائاچئک ےس ومن دئائر وہ اجئے ئ،ئابئںی رکئی وتئوئائب 

ئائیک ٓائوھئں ںیم رئوئن اتئرئوئں یک رطئح امٹمٹئےئ۔

ئڑپئائی ںیم ائیھ وہئےن ےک اسئھ اسئھ وئہ ائک ھج دئائر یٹیب یھب یھت ۔ئائں ےک اسئھ اسئرئا 

ئرھگ اھبنسئا وہئا اھت ...ئائیہ وئویبئں وک دئےتھ وہئے یچچ ےن ائےن ائولئے ےٹ ےس ائیک ینگنم 

ئے رکئدئیئ۔

ئہی ائل ڈئوئہٹ ائوئڑئھ رک دئاھئؤ ...ئائرئالسئن ےن ےتلچم وہئےئاہک... ئےھجم ائل رئگ تہ دنسپ ےہ 

ئںیم اچئات وہئں ہک مت ائل رئگ ونہپ ۔ئائس ائاچئک رئائش  ئہپ وئہ دششئر رئہ یئگ ۔ ریمئےئےئل 

ئائے وہ مت ہی ائل ڈئوئہٹ ئ؟ 

ئاہئں اہئرئی دیعئی...ئائؤئںیم ںیہمت وئد ائوئڑئا دئوئںئ۔ ...

ئائس ائل ڈئوئےٹ ںیم وئہ دئےت ائاگئرئوئں یک رطئح گ رئیہ یھتئ۔ئائرئالسئن ائوکس اخئومئش اگئوہئں 

ئےس دئےنھئاگل 

ئمت وت دئات وہئا وکئہل وہ...ئںیہک ںیم لج یہ ہن اجئؤئں ...ئائےک اکئن ںیم ہی ہہ رک وئہ زیتئی ےس 

ئابئر لکن ایگ...

ئائرئالسئن یک ائس ابئت اک بلطم وئہ ھج ںیہن اپئیئ۔

ئوئہ ٓائےن ےک اسئےن دئر کت ...ئٓائوھئں ںیم نیسح وئائب ےئل...

ئائل ڈئوئےٹ ںیم یٹپل رکسمئائی رئیہ

......ئاشئدئی ہپ بس ائرئائن وئرئے ےئک ےئ ۔

ئانتک ایپئر رکئی یھت وئہ ائرئالسئن ےس...ئب ےس رئہت ے وہئا...ئوئہ ائیک وئچ اک وحمئر نب ایگ اھت ۔

ئدئل ںیم ڈئریئوئں ائرئائن ئ،ئائںیگ اجسئے وئہ ابئاب یک دئزی اپئر رکئےک ایپ ےک رھگ ٓائیئگ...ئ۔

ئائوئہ ...ئدئوئدئھ ائل ےک ر رئاہ ےہ ...ئدلجئی ےس وچئاہ دن رکئوئں ...

...ئہی ایک وہئا اج رئاہ ےہ ےھجم ...ئہتپ ویئں ںیہن اتلچ ...ئیل وہئی اج رئیہ وہئں ںیم ...ئوئہ وئےن یگل

 ئاشئدئی وک دئس ائہ زگئر ےئ ...

ئوئہ ر دئن اک ٓائاغئز ائس ائدیم رپ رکئی ہک ٓائج ائرئالسئن ےک دئل ںیم ائےکئےئل وئی وہئی تبحم 

ئاجئے ی ائوئرئائاکس اسئوئا نس ائس  ئیک ٓائوھئں وک ریخئہ رکئدئاگ ۔

ئوئہ ائےک رھگ وک اجسئی ونسئائرئیئ۔ئائےک وئائدئن یک دخئت رکئی ۔ئر وئہ وکئش رکئی سج ےس 

ئائرئالسئن وئش وہ ےک...

ئوئہ یتجسئ، ئونسئرئی ائےک ٓائےن ےس ےلئائل ڈئوئہٹ ائوئڑئیت  ...

ئوئہ رضئوئر ےھجم وتئہ ائوئر اچئت دئاگ یکسج ںیم دقحئائر وہئں...

ئرکئن...ئرکئن...ئدکئر وہ رکئن دلجئی ابئر ٓائؤ...

ئائرئالسئن یک ٓائوئائز نس ےک وئہ اھبئی اھبئی ابئر ٓائی...ئدئل اپئل وہ اج رئاہ اھت...ئٓائج ائرئالسئن ےنئٓائے 

ئیہ ےھجم ٓائوئائز دئی...

ئنچک ےس نحص اک وئہ ھچ زگ اک رئائہت ...ئایک ایک ائرئائن اجئے...

ئرکئن ہی ہبیط ےہ ...ئریمئی تبحم ئ، ئریمئی زئدئی ریمئی ر وئی ...ئمہ ےن ٓائج یہ اکنئح ایک 

ئےہ...ئٓائج ےس ہی ںیہی رئےہ ی ۔ئائوئر ربخ دئائر وج وکئی امتئہ ڑھکئا رکئےن یک وکئش یک 

...ئوئہئ۔ئوئرئی رئتگ یک ڑلئیک رئخ رئگ   ئںیم ایئت ڈئا رئیہ یھت ...ئیئن وئیل دئنہ اک نس 

ئٓائگ ےک ائاگئرئے نب ےک ر و ربئس رئاہ اھت ۔ئائن ائاگئرئوئں یک شپت ےن ائےک اسئوئے نس 

ئوکئالج رک اخئرت رک ڈئائا ۔

ئائس ےحمل رکئن ےن اجئان... ئاسئوئے رئگ ںیم نس وہئا یہ اہکئں ےہ... ئبس رئی ابئںی ںیہ 

...ئوئہ وت وکئہل ےہ ... ئ۔ رصئف الج وہئا وکئہل ۔

ززز

پٹہ ڈو الل 
رحتریئرئتع ائملئ-ئاپئاتئن

�ز�ل
�آ�ہف الب�ل �، �ا�ات�ن

�ے �د�اھ    �ذ�ا�ب   �ا    �آ�یہ    

ے �د�اھ  �ر�ا�ب   �ا�ک   �ک   �د�و�ر  

ے د�یھ  یھب  یگنشت  یک  �و�ل 

�ے �د�اھ    اسح�ب   �ے  �یھب   �رج  

ےھجم �ے  �ر�ی   �ہہ   �آ�ج   �دن�ی  

�ے �د�اھ     �اجت�ب     �یجت    

ںیھت مک  ایک  ی  ںیلکشم  یک  �قش 

�ے �د�اھ      �ات�ب    �ری�ا   �ہ   �ا�س  

ز�ا�ں و  �و�د  �ا�ر�و�ا�ِر   �ہ   �ے   �ایک  

�ے �د�اھ    �و�ا�ب   �ایک   �ان�ہ   �ایک  

وک�ی �احی  �ے   �ا�ر�ا   �ے   �رھ  

ے �د�اھ  �اح�ب   �رھ   �وک   �د�و�پ  

ززز
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ہامرے پردے  اور  ھبرم  کے  رشتوں 
ئنپچب ںیم ب ائی اھبئی وک دئیہ ا اہنئرئی وئریئہ ےنیل یتجیھب ںیھت وت اسئھ ائلی اک وھچئاٹ 

ئڈئوئل دئا رکئی ںیھت

ئیت ںیھت ہک ائک وت اشئگن گیب ےک رئائمی ںیہن ےتگل

ئدئوئرئا اھئےن ےنیپ یک زیچئں ائرطسئح امنئش رکئےک ںیہن ائے رپئدئہ رئےت ںیہئ۔

ئرئوئی ےنیل ںیتجیھب وت اسئھ دئرتئوئائن دئا رکئی ںیھت

ئوئہ رھ وئیہ ہک ائابئر ا اکئذ ےک رئائمی ہن ںیگل ائوئر رپئدئہ یھب رئےہئ۔

ئوئہ یت ںیھت وئں اشئرپ ںیم رئوئی ائےن ےس رئوئی یک

ئےبئائدئیب وہئی ے ائوئر رئوئی اک رپئدئہ یھب ںیہن رئاتئ۔

ئرھگ اک وئدئا فلس ائےن ےک ےئل ڑپکئے ےک ےلیھت ےیس اجئے ےھت ائہک وئدئا فلس 

ئزئت ےس رھگ ائا اج ےک

ر ںیم رئےنہ ائرئائد ائک دئوئرئے 
ن
�
ن
�
ش
ئہل دئائرئوئں ےک رھگ یتح ہک ائک یہ رھگ ےک فلتخم وئرس

ئوک اھئان ےتجیھب ےھت وت وئائن وک وئائن وئش ےس ڈئک دئا رکئے ےھتئ۔ ائب انئم ول وت ےل 

ئوئائن وئش اک یہ بلطم اھجمسئان ڑپئے ائ۔ یہی رپئدئہ ہشیش رپ یھب ڈئائا اجئا اھتئ۔

ئائی اک انہک ہی اھت ہک ٓائے اجئے ٓائہن رپ رظن ںیہن ڑپئی اچئےی ائس ےس وئد دنسپئی دیپئا 

ئوہئی ےہ ںیہک ےس ٓائے ا اجئے ےھت وت اپئاپ یلگ ںیم وشئر ںیہن اچمئےن دئےت ےھت اخئص 

ئوطئر رپ رئائت وک ائڑئی ےس ائرئےن ےس ےل یہ ائدی رک دئی اجئی یھت ہک ائڑئی اک دئرئوئائزئہ 

ئابئلک ٓائرئائم ےس دن رکئان ائس ںیم دئو ا�جکس ایبئن یک اجئی ںیھت ہک ائک وت یسک یک دنین 

ئرئائب ہن وہ دئوئرئا ر رطئح یک رظن ےس وفحمئظ رئںیہئ۔ ویئہک یلمیف ائاٹ ابئر یتلکن ےہ وت و رطئح 

ئیک رظن ڑپئی ےہئ۔ ٓائج ہی ابئت رکئو وت بس ےتسنہ ںیہ مہ رپئ۔

ئزمئد ذئرک رکئوئں وت ب انئی ےک رھگ اجئے ےھت وت ائےک دئرئوئائزئے رپ رپئدئہ ڈئا وہئا 

ئوہئا اھت

ئںیم انئی ےس یت ہک ائس ےس ائےھ ےلھب دئرئوئائزئے یک وش رئائب وہئی ے وت وئہ یت 

ئںیھت ائس ےس رھگ اک رپئدئہ وہ اجئا ے وئرئہن دئرئوئائزئہ وھکئےت یہ ابئر وئائے یک نحص ںیم 

ئےھٹ ائرئائد رپ رظن ڑپ اجئی ےہ

ئیتح ہک انئی اک ی وئی یھب دئرئوئائزئے وئائا اھت ائوئر وئہ ی وئی دن رکئے یہ دئرئوئائزئے دن 

ئرکئےن اک مکح دئیت ںیھت ہک ائوکس یھب ڈئک رک رئوھک

ئائب ہی رپئدئہ ایک اھت

ئہی وئع دئائرئی اک رپئدئہ اھت

ئرمئوئت اک رپئدئہ اھت

ئہی رپئدئہ وئہ اھت وج ےب ایح وہئےن ےس اچبئا اھت

ئرئزئق یک ائتی ڑبئائا اھت

ئرئزئق یک زئت رکئان اھکسئا اھت

ئائوئر ائب ہی رپئدئہ اہکئں ےہئ۔

ئائب ہی مہ بس یک ولقعئں رپ ڑپ ایگ ےہئ۔ ںیمہ ربئائئئ، ئربئائئ ںیہن یتگل

ئےب ایحئی ٓائہت ٓائہت امہئرئے رھگئوئں ںیم ہگج انب رئیہ ےہ

ئمہ ائےن ابئپ ےس ائاہئی ےب فلکت ےھت ب یھب ائک رپئدئہ اھت

ئویئہک ائی یت ںیھت

ئابئپ یٹیب ںیم

ئنہب اھبئی ںیم یھب رپئدئہ وہئا ےہ

ئوت ائم رئان اچئےی

ئٓائج یسک وک وہک وت وئہ ہن یہ ائر دئات ےہ ہک ی ٓائپ ےک ائوب ٓائوک ایپئر یہ ںیہن رکئے وہئےگ

ئرہئاحئل ائین ذئائت کت وت ںیم وئرئی وکئش رکئی وہئں ہک ائی یک دئی وہئی ھکیس وک ائےن 

ئرھگ ںیم ہشی ائو رک وکسئںئ۔

یل� ںیم وئدئا ںیہن وگنمئا یتکس ہک ہی ریمئے وچبئں وک وظنمئر  ھ�
ت
ئائےک ابئوئوجئد ںیم ڑپکئے ےک �

ئںیہن

ئائوئر زئائےن ےک اسئھ انلچ یھب رضئوئرئی ےہ وت ائین تہ ےس یتمیق رئوئائائت مہ ولئگ ائب 

ئوھک ےکچ ںیہ

ئائوسئس ۔

ئدئاع یہی ےہ ہک رئوتئں ےک وج رھبئم ائوئر رپئدئے امہئرئے ذمئب ےن انبئے ںیہئ۔

ئمہ وئد یھب ائن رپ لمع رک ںیکس ائوئر ائین ائوئائدئوئں وک یھب لمع رکئان اھکس ںیکسئ۔ ٓائنی

)ئائز وقنمئل(

ززز

توتہ ےس ذعتاتب لٹ اجتا ےہ
)تُدتِر تنی(

ذعتاتب اتلٹ  ںیہن  ےس  وتہ  اتوتر  رضتتع  تای 

اتشتب وک  ھجم  مت  ِدتالتؤ  ےہ  میلعت  ہی  یک  تس 

تاتے زعتزتو! تاتس دقتر ویکتں وہ ےئگ مت ےب ایح

�دتا  ُ
خ
� وختِف  ںیہمت  ےہ  التزتم  و  ھچُک  وہ  وگ  تہم 

ززز
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ئامہئرئے اعمئرشئے ںیم رمئد و وئائنی ےک یئک ائےس انئم ںیہ نج وک دئےھ ائوئر دصتئق ےیک ری 

ئہتپ یہ ںیہن اتلچ ہک ہی رمئد ےہ ہک وعئرئت ۔  ئاہئں ھچک ائےس یہ انئم دئےئ اج رئےہ ںیہ نج یک 

ئدصتئق ےیک ری وئوئق ےس ںیہن اہک اج اتکس ہک ہی وکئن ےہئ۔ اثمئل ےک وطئر رپ ھچک انئم ہی ںیہ ۔ 

ئمیئ،ئمیئ،ئرئدئوئسئ، ئرصنئتئ،ئمن ئ، ئاتئزئ، ئرشئتئ،ئوئرئدیئ، ئائرئوئزئ،ئائابئلئ،ئوشئتئ،ئتمظعئ،ئب

ئتمظعئ،  ئاشئدئ،  ئائ،ئلئ،ئایحئتئ،ئنشئ،ئدہئائتئ،ئلعلئ،ئائرئاشئدئ،ئرئتمئ،ئانئزئشئ،ئوئرئ،ئوکئرئ، 

ئرئائتئ، ئوئرئ، ئاشئنیئ، ئاتئب ئ، ئریشئں ائوئر اشئہت وئریئہ ۔

ئائب ائر  ئمن ےک انئم اک اجئزئہ ایل اجئے وت  ئٓائپ ہی ہلصیف ںیہن رک اپئںی ے ہک ہی یسک رمئد اک انئم 

ئےہئ۔ اپئاتئن ںیم من انئم ےک 2 ئوہشمئر رعئائء  ئمن لیکش ائوئر من رئوئائی ںیہ ۔ ائب اعئم ولئگ 

ئوت یہی ںیھجمس ے ہک ہی دئوئوئں زعمئز وئائنی یہ وہئں یئ،ئںیم یھب اکئی رعئہ کت یہی اتھجمس رئاہ 

ئنکیل ڑبئی دئر ےک دعب ولئم وہئا ہک ہی دئوئوئں من اصئابئںی ںیہن ںیہ  ئہکلب ائن ںیم ےس ائک 

ئمن اصئہب ںیہ وت ائک من اصئب ںیہ  ئائن ںیم ےس من لیکش اصئہب ںیہ ہکبج من رئوئائی 

ئاصئب ںیہ ۔  ئائابئل انئم ےک یھب رمئد و وئائنی تہ ںیہ اغئابئہن وطئر رپ ائس انئم ےک احئل ائرئائد 

ئیک قیقحت ائوئر دصتئق رضئوئرئی ےہ  ئائس انئم یک یھب 2 ئوہشمئر ایصخشئت اک قلعت امہئرئے وئن 

ئزئز اپئاتئن ےس یہ ےہ ۔  ئاشئرع رشمئق الئہ ائابئل اصئب رمئد ںیہ وت وہشمئر ولگئاکئرئہ ائابئل 

ئابئو اصئہب اخئوتئن ںیہ ۔  ئمی انئم  ئیک یھب یہی وصئرئت ےہ ۔  ئہتپ یہ ںیہن لچ رئاہ ہک وکئن 

ئاس می  ئرمئد ےہ وت وکئن یس می وعئرئت ےہ ۔ئںیم اکئی رعئہ ےس ائدئب یک دئای ںیم رپئوئرس 

ئمی ائرت انئم یک ائک تیصخش اتنس ٓا رئاہ وہئں نکیل ےھجم ٓائج کت ہی ولئم ںیہن وہ اکس ےہ ہک ٓائا 

ئہی رمئد ںیہ ا وعئرئت ںیہ ۔ ائر یسک اصئب ا اصئہب وک ولئم وہ وت ےھجم ٓائائہ رئائںی ۔ ائمہ رصئف 

ئمی  ئےک ائک انئم ےس ںیم ذئائی وطئر رپ ٓائائہ وہئں ائک می ٓائرئدئی اصئب وکئہٹ ولبئاتئن 

ی ےک رقئیب دئوئوتئں ںیم امشئر وہئے ےھت ہی 1990 ئیک دئاہئی ںیم 
ٹ جگ� ئےک ںیہ ہی وئائب ائرب �

ئاحصئت ےس یھب وئائہت رئےہ  ئائے ائن ائن  ئوکئہٹ ےک ویبئرئو فیچ ےھت ںیم ائس دئوئر ںیم 

ئڈئرئہ رمئائد امجئی ےس رئوئرئر اھت نکیل ائن ےس یھبک یھب المئائت ںیہن وہ یک ائس یک ذئہ دئائرئائں 

ئاصئرب ائوعئائن اصئب ائدئا ایک رکئے ےھت  ئاصئرب اصئب دعب ںیم گنج وکئہٹ ےس وئائہت وہ ےئ 

ئائوئر ٓائلک گنج ائوہئر ےس وئائہت ںیہ ۔ می ٓائرئدئی اصئب ےک ائک ےٹ ائدج ٓائرئدئی 

ئرب وتخپئن وئائہ ںیم وصئابئی وئزئر یھب رئہ ےکچ ںیہ  ئہکبج ائک می ائرت اصئہب وعئرئت ںیھت ائوئر 

ئوئہ امہئرئے اسئھ ڈئوئژئل اتپسہئل ڈئرئہ رمئائد امجئی ریصنئٓائابئد ںیم ائاٹئف رنئس رئہ یکچ ںیہ ۔

 ئرئدئوئس  ئانئم ےک یھب تہ ےس رمئد و وئائنی ںیہ  ئائک رئدئوئس  ئاعئقش ائوعئائن اصئہب ںیہ 

ئوج یسک اعتئرئف یک اتحمئج ںیہن ںیہ  ئوئہ وت اخئوتئن ںیہ رگم رکئائی ےک می رئدئوئس اصئب وک 

ئب کت ںیم ےن ی وئی رپ  ئںیہن دئاھ ائس وئت کت ںیم ائن وک وعئرئت یہ ھج رئاہ اھت نکیل 

ئہی اصئب ریمئی وتئع ائوئر وصتئر ےک ربئسک رمئد ےلکن  ئہکبج ائک رعمئوئف یملف ائدئائاکئرئہ رئدئوئس 

ئوہئا رکئی ںیھت ائیس ےک یملف ےبعش ےس وئائہت ائک رعمئوئف ائدئائاکئر رئدئوئس امجئل رمئد وئائع ںیہ ۔  

ئوئرئدی ائوئر ائرئوئز اک یھب یہی اعمئہل ےہ ائن انئومئں ےک تہ ےس رمئد رضئائت ںیہ وت تہ یس 

ئوئائنی یھب ۔ ولبئاتئن ےک فص ائوئل ےک ائک ائدئب و اشئرعئ، ئفنئ،ئقق ائوئر ائر میل 

ئرپئوئرس وئرئدی ائرئوئز اصئب رمئد ںیہ ائوئر ہی اھٹپئن ںیہ ہکبج رصع احئرض یک ائک رعمئوئف اشئرعئہ 

ئائوئر امہئرئی رہمئابئن دیسئہ ائرئوئز رئوئی اصئہب ائک اخئوتئن ںیہ ۔ ھچک ائےس یھب انئم ںیہ وج رصئف 

ئرمئدئوئں ےک ےئیل وصخمئص ںیہ ائوئر ھچک انئم رصئف وئائنی ےک ےئیل ںیہ نکیل ائن ںیم یھب ںیہک 

ئڑگئڑب وہ اجئی ےہ  ئاثمئل ےک وطئر رپ  ئاشئہت زئانئہن انئم ےہ ائوئر اشئہت اعئامئی اک وت ڑبئا ہیقشع 

ئائڈنیئل انب اھت سج وک کلم وھچئڑئان ڑپ ایگ اھت سج ےک  2005 ئںیم کلم وھچئڑ رک انئرئوئے لقتنم 

ئوہئےن یک یلیصفت ربخ رصئف ںیم ےن یہ ربئک یک یھت ائوئر ائک امہئرئی وئائف اکئر اخئوتئن اشئرعئہ 

ئاشئہت رحس اصئہب ںیہ ائوئر تہ ائیھ اشئرعئی رکئی ںیہ نکیل ٓائپ ہی نس رک ریحئائن وہئں ے ہک  

ئٓائپ وک  ئوکئہٹ ںیم اشئہت انئم ےک رصئف رمئد رضئائت یہ ںی ے   ئائوئر ائےس یہ ھچک وصخمئص 

ئانئم رصئف رمئد رضئائت ےک ںیہ نج ںیم ائسی ائوئر اہئرئوئن یھب ںیہ نکیل ٓائپ ہی یھب نس رک ریحئائن 

ئوہئں ے ہک رکئائی اپئاتئن ےس قلعت رئےن وئائی ائاسئی وقحئق یک ربملعئدئائر ائوئر وعئرئت ائوئڈئنش 

ئیک ائمہ دہعئے دئائر  ئائسی اہئرئوئن انئم یک ہی تیصخش رمئد ںیہن ہکلب اخئوتئن ںیہ ۔

ئرمئد و وئائنی ےک وج ہبتشم انئم ںیہ ائن ےک قلعتم اغئابئہن وطئر رپ تہ یس طلغ ایمہفئں ائوئر اغمئےط 

ئدیپئا وہئے رئےت  ئںیہ ۔ دنسئھ ےک فص ائوئل ےک ائک ائدئب ائوئر وبقمئل رئن اہکئی وئس 

ئرمئوحئم می رھکئل اصئب وہئے ےھت ولئگ ائن یک اہکئایئں ڑبئے وشئق ائوئر ائایئق ےس ڑپئےت 

ئےھت ائن یک اہکئایئں ائک ابئر ڑپئےن ےس ہشی ےک ےیل ائرئی ےک ذئن ںیم وفحمئظ رئہ اجئی ںیھت 

ئےھجم یھب ائن یک ائک اہکئی  ’’ ئوچئوسیئائں دئرئوئائزئہ ’’ ئٓائج کت ائد ےہ وج ںیم ےن ٓائج ےس 

30 ئاسئل ےل ڑپئی یھت ۔ می رھکئل اصئب وک تہ ےس ائرئی اخئوتئن ھج رک طخ اھکل رکئے 

ئےھت ائن یک اہکئایئں دنسپ رکئےن یک ٓائڑ ںیم وئد ائن وک دنسپ رکئےن ائوئر ائن ےس تبحم ائوئر دئل یگل 

ئاک ائاہئر ایک رکئے ےھت ہکبج ھچک وئوجئائن ائن وک اشئدئی یک یھب رئائدخئائہن شیپ شک ایک رکئے 

ئےھت دعب ںیم ب ائن وک ںیہک ےس ولئم وہئا ہک می وعئرئت ںیہن ہکلب رمئد ںیہ وت ائن وک تخس 

ئرشئدنئی اک اسئانم رکئان ڑپئا اھت  ئائوئر ائس ےک  ئربئسک رعمئوئف ولگئاکئرئہ می ابئو یسک دئوئر ںیم تہ 

ئوبقمئل اخئوتئن زگئرئی ںیہ  ئہکبج اھبئرئت ںیم امہئرئی ائک اغئابئہن وئائف اکئر اخئوتئن اشئرعئہ می 

ئاخئمن اب اصئہب ںیہ ۔ ائی ےک ائک ائرئدئو  ئےک وہشمئر اشئرع یھب ائیس رطئح زئانئہن انئم ےک احئل 

ئےھت نج وک ائےن طخ ںیم ائک اصئب ےن اشئدئی ےک ےئیل ٓائائدئہ رکئےن یک وکئش یک ب ائن 

ئوک وجئائب الم ہک وئہ رمئد ںیہ وت ائوہئں ےن اہک ہک ںیم ےن وت ائےن وئائدئن وک ڑبئی لکشم ےس ائن 

ئےک اسئھ اشئدئی ےک ےئیل ٓائائدئہ ایک اھت ۔ ائوئر ائیس رطئح یک ائک ائوئر اثمئل امہئرئے اسئےن ےہ  ئ۔ 

ئٓائج لک رکئائی ںیم رشئائت اخئن انئم ےک ائک وہشمئر ائس ائچ ائو  ئںیہ اظئر ےہ ہک رمئدئائہن انئم یہ 

ئےہ رگم ہی رمئد ںیہن ہکلب اخئوتئن ںیہ ائوئر ریمئی رتہبئن رہمئابئن دئوئت ںیہ ائوئر ہی اھٹپئوئں ےک 

ئدجئوئن ےلیبق ےس قلعت رئیت ںیہ ۔  ئو  ئدئوئوتئں ےس زگئائرئش ےہ ہک انئومئں ےک قلعتم ائین 

ئرئائے ائم رکئے وئت ائایئط ےس اکئم ںیل وئرئہن یھبک یھب یسک وک یھب رشئدنئی ائوئر اتھچپئوئے 

ئاک اسئانم رکئان ڑپ اتکس ےہ ۔ززز

نام  مشتبہ  کے  خواتنی  و  مرد 
)ئوئائب ائوئر ایخئل(

رحتریئائے ائن یسگم



www.aabgeenei.com بگینے  ئوئائنی ڈئائٹس    وجئائی  2020
ٓ
28ئائانئہ  ا

نہ پھول پتے نہ ہم مسکرائے بارش میں
ئرحتئر رشبئٰی ئرمع ابئیئ-ئائڈنی

 ئاسئوئن یک اٹھگئںی ائڈن رک ٓائی ںیھت ,ئاشئم ےک اسئے رہگئے وہئے اجئے ےھت نحص ںیم یھچب 

ئاچئرئاپئایئں ائوئر ائن رپ دی اچئدئرئں  ئےھجم رئویمئں ےک ومئم ںیم تہ اھبئی ںیھت ائابئاجئن بس 

ئرھگ وئائولئں وک ابئرئش یک نیشیپ وئی رکئے ےتہک

’’ئٓائج وت ابئرئش ربئےس ہک ربئےسئ،ئائوئر مہ بس اچئرئاپئویئں ہپ ےھچب  ئرتسب دلج دلج ےنٹیمس ےتگل 

-ئائب وت ابئرئش ربئےس یہ ربئےسئاپئاتئن ںیم وجئن  ئوجئائی ےک ومئم ںیم ابئرئش ےک اسئھ یتلچ 

ئوہئائںی دئن رھب ےک سبح ںیم وکسئن یک رہل دئوئڑئا دئںی ...

 ئائوئر ائےک اسئھ رئی ےس اسلھجئے نحص ںیم ےگل وئدئوئں ںیم اجئن رھب دئںی  ...

ئوچبئں ےک المکئے  ئرہچئے لھک ائےت ائوئر وئوجئائوئں ےک دئولئں ںیم یتسم رھب اجئی ... ئیلگ وکئوچئں 

ئںیم دئی انئے ےنہب ےتگل ۔ 

ئائےس ںیم ڑپئوئیس ائک دئوئرئے ےک رھگ وکئا ن جیھب رک تبحم ڑبئائے ۔

ئریخئت دئرئائت رکئےک ٓائسپ ںیم رکسمئائٹ ابئیٹ اجئی ۔ئرئائت رھب وئب ابئرئش ربئےنس ےک 

ئدعبئائیلگ حبص مہ بس یھب ائی اجئن ےس ےھٹیم وئڑئوئں یک رئائش رک ڈئائےت ۔

ئرھگ ںیم ےھٹیم وکئائوئں  ئیک یھٹیم یھٹیم وئوب ائوئر اسئھ دئوئائں ائڑئائی رئا رئم اچئے ۔

ئٓائہ ! ئوئہ یھب ایک دئن ےھت ائدئرئابئدئل رئاج ئ، ئابئرئش ٓائی ائدئر ۔

ئوکئڑئے ومئوئں ےک ےئل ڑئائیہ ےک لیت یک ڑئڑئائٹ ابئرئش ےک اسئھ اسئھ رہچئوئں رپ 

ئوئی ربئاس دئیت ائوئر ... ئوئائوخمئائہ یک  ئرکسمئائٹ رہچئے رپ کمچ اجئی ...

ئرھ ائن ےک اسئھ دلجئی دلجئی  ئوکئڈئی  ئڈئڈئا ںیم یتنب دئای ئ،ئدئیہ ئ،ئائیلم یک ینٹچ ائوئر نحص ںیم 

ئابئرئش یک پٹ پٹ... 

ئیک یلم یلج ٓائوئائز  ئہنم ںیم اپئی رھب دئیت...

ئلپ رھبئںیم بس یلگ ہل لج لھت وہئاجئا ...

 ئوکئل یک وکئوک انسئی دئیت ... 

ئدئن ںیم ریب وہبئایئں رئخ لمخم یک اشئل ںیم یٹپل  ئیل رئت رپ ائاجئےن رفس یک رطئف 

ئرئوئائدئوئائں رظن ٓائںی ...ئوت رئائت وک ونگج یک گمگج رکئے ائدئریئی رئائوتئں ںیم رکسمئا رک رئوئین  

ئرھئے ... 

ئرئائت یک رئائی وئرئے ےل وک اکہم دئیت ...

ئولئائرئوئں ےک اپئےچن ائوئےچ رک ےک نحص ںیم اہنئےن اک ائانپ یہ زمئہ وہئائ۔

ئائوئر ابئرئش ںیم اہنئے  ئوہئے بس ل رک ٓائومئں ےس رھبئی ابئیٹ اک زمئہ ائڑئائے ...

ئرئائرٹس رپ اسئوئن ےک تیگ ائوحئل ےک اسئھ اسئھ اکئوئں ںیم رئس وھگئل دئےت ... 

ئائےس ںیم یھبک یھبک نحص ںیم یگل گنیپ رپ وھجئا وھجئےت ائرث ...ئائریم رسخئو 

ئاک تیگ...

ئائائں ریمئے اھبئی وک وجیھب رئی ہک اسئوئن ٓائا

ئیٹیب ریتئائاھبئی وت ابئا رئی ہک اسئوئن ٓائا

ئائے  ئوہئے رہچئہ رپ رکسمئائٹ ہن اجئےن اہکئں ےس ٓا رھئی ۔ 

ئائب وئہ ابئرئش اک زمئہ ےہ ہن وکئائوئں ںیم ائوئر ہن یہ ائوئں ںیم ...

ئیچس ابئت  ئےہ ائب وت ...

ئرپئدئس ںیم ربئیت ابئرئش وک وت دئھک رک رکسمئائٹ یک اجبئے اکئم رپ اجئےن یک وئچ ےک اسئھ اسئھ 

ئرتئی ئ،ئرئن وکئٹ ائوئر وجئوتئں یک رکف ےل ذئن ںیم ٓائی ےہ ...

ئائوئر وت ائوئر ائک دئن ےل یہ ومئم یک نیشیپ وئی وئن رپ دئھک رک ائےل دئن ےک ےئل ہنم رپ 

ئرکسمئائٹ یک اجبئے رکف یک ریکلئں اننب رشئوئع وہئاجئی ںیہ ...

ئوھئل ےتپ وت ابئرئش ...ئںیم ایک وئش وہئں ائن وک وت اہئں رئوئزئائہن ہی وئاغئت اچئےت ہن اچئےت 

ئرس ےہ ...

 ئربئائہی یک ابئرئش اک ومئم ائوئر رھ اہئں  ئیک رصمئوئف رئن زئدئی اک نلچ ائاسئوئں ئ، ئوئدئوئں  

ئوھئولئں ئ، ئوتئں بس یک رکسمئائٹ رپئاپئی ریئدئات ےہ ...

ززز

ئائک دئو وبئدئ، ئاہئے وک ںیہن آئںی ےگ 
ئدعئہ مینست رحس

ےگ  آئںی  ںیہن  وک  ڑبئائے  وبئھ  اک  ئرئوئح 

ےگ  آئںی  ںیہن  وک  ائاھئے  وت  ےکس  ئےکن 

زعئز  ےہ  وک  یھبس  ئیھ   “ “ئںی  ہگج  ائین  ئدئوئیت 

ےگ  آئںی  ںیہن  وک  ئانئے  وتئ،  رئوئیھ  وج  ئںی 

اخئر  یک  وخئی  ائین  ئس  وت   ےگ  آئںی  یھ  ئب 

ےگ  آئںی  ںیہن  وک  اسنہئے  ائابئب  ئریئے 

ائب  یھ  ہپ  تیم  ہک  ےہ  دئای  ہ  رصمئوئف  ئائین 

ےگ  آئںی  ںیہن  وک  ئاہئے  وبئدئ،  دئو  ئائک 

تہب  ےہ  ئ،ئائدئریئا  ےگ  اتبئںی  ےس  ئوئرئوقئں 

ےگ آئںی  ںیہن  وک  ئالئے  دنقئلئ،  یھ  ئرھ 

ربئوئں  الچئا  ےہ  رک  ڑکپ  ےس  ائیل  وک  ئن 

ےگ  آئںی  ںیہن  وک  اٹبئے  اہئھ  رمئا  ئوئہ 
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ئدئای رھب ےک ائدئب ںیم ائوئتی ائن اھکلئرئوئں وک دئی اجئی ےہ نج اک ملق قیقحتئ، ئرجتئےب ائوئر 

ئسس وک دئوعئت دئات وہ سج ےس ائاسئن یک ذئین وشن و امن ائوئر رکفئی ابئدیئی وک الج ل ےک 

ئنکیل ایئم اپئاتئن ےک دعب ےک ائرئدئو ائدئب یک اجئب اگئہ دئوئڑئائی اجئے وت دنچ ائک رعئائء 

ئےک الئوئہ امتئم ےنھکل وئائے ابئوصئص رثن ےنھکل وئائے ائک دحمئوئد رظنئے رپ ےتھکل رظن ٓائے 

ئںیہ نج یک امتئم ر وئچ رصئف ذمئب ےک رئد وطئائف رکئی وسحمئس وہئی ےہ ائرئدئو رثنئی 

ئاضئنی ےنھکل وئائولئں رپ ذمئب یک اھئپ امنئائں ےہئ۔

ئاہئں یسک ذمئب ےس ائالئف رکئان وصقمئد ںیہن ائہت ہی رضئوئر انہک اچئوہئں ی ہک ےنھکل وئائے 

ئوک ائےن رظنئائت اقئق ائوئر وھٹئس وشئائدہ یک اینبئد رپ ایبئن رکئےن اچئںی ہکبج ائرئدئو ےنھکل 

ئوئائولئں اک اجئزئہ ںیل وت وئائہ وئہ دئرئت ائہل اہشئب ےک ےصق وہئں وج ڑپئےن وئائے وک نم 

ئڑھئت ولئم وہئے ںیہ ا ائافئق ائدم ےک ابئےب وہئں نج اک یقیقح دئای ےس قلعت یسک 

ئیھب انئرئل ڑپئےن وئائے وک ائک ذمئائق اتگل ےہ بس ےک بس ایخئی وصقئںئ، ئاہکئویئں 

ئرپ لمتشم رظن ٓائے ںیہ ائوئر نج اک ب ابلئب ٓائر ںیم رحتئر وک ذمئب ےس وجئڑ رک ائےس 

ئرئوئاحئی لکش اطع رکئان وہئا ےہ ویئہک رئوئاحئتی یہ وئہ وئائد ابلئدئہ ےہ سج ںیم ر رطئح اک 

ئاخئم ائل ٹیپل رک اپئاتئن ںیم اچیب اج اتکس ےہ ائب ائیس وصئرئت ںیم ب رحتئر وک ذمئیب 

ئرئگ دئدئا ایگ وہ وکئن ائی اک ائل ائالئف یک رئائت رک اتکس ےہئ۔ وکئن ڑھکئے وہ رک ہہ 

ئاتکس ےہ ہک ٓائپ اک نشکف ر ٓائوھئں رپ رگم دخئائرئا ائےن نشکف وک رئوئاحئتی اطع رک ےک 

ئذئونئں وک زمئد رپئائدنگئہ ہن رکئںئ۔

ئائرئدئو ڑپئےن وئائولئں اک ائک ڑبئا ہصح ائرئدئو ڈئائٹس ڑپئات ےہ وت ائس فنص ںیم یھب مک 

ئائدئری ںیہن اچمئی یئگئ۔ اجئوئیس ڈئائٹس وئریئہ ںیم وت زئائدئہ ر دئای رھب ےک اجئوئیس انئوئز 

ئےک رئائم اشئع ےیک اجئے ںیہ ائہت وئائنی ےک ائرئدئو رئاسئولئں ںیم ائےس اشئاکئر وبئس 

ئانئوئز ومئوجئد ںیہ نج اک وکئی ر ریپ ںیہنئ۔ نج وک ےنھکل وئائولئں ےن ائک ائےس ائرئومئے ےک 

ئاسئھ اھکل ےہ سج ںیم لقعئ، ئقیقحت اک وت وصتئر یہ ںیہن ائہت ےب اج رئوئائوئی انمئرظ ائوئر 

ئرئوئاحئتی اک ڑتئاک اگل رک رحتئر وک اجئذئب رظن انبئا اجئا ےہئ۔

ئائن ےنھکل وئائولئں ںیم ریمعئہ ائدم ائوئر رمئہ ائدم اک انئم ر رہفئت ےہ نج یک اہکئی یئک ابئر ڑپئےن 

ئےک ابئوئوجئد یھب وکئی وصئرئت ائایئر رکئےن ںیم ر ابئر انئاکئم رئیت ےہ نکیل رئوئائن ائوئر 

ئذمئب ےک ائزتئائج ےک ابئث اسئدئہ ولئح وعئائم وک اکسچ رئائمہ رک ےک رہشئت احئل رک یتیل 

ئےہئ۔ ائیس رپ سب ںیہن ٓائے اج ہک یہی گنت ذئنئ، ئنت ٓائاسئن ےنھکل وئائے ڈئرئائے ےک 

ئےئل یھب ےتھکل رظن ٓائے ںیہئ۔ رمئل ائزئم وج ہک ےل یہ د ےس ڑبئا وہئا اھت یلیٹ وئژئن 

ئںیم ٓائرک زمئد دئو دنچ وہئاجئا ےہئ۔

ئیح نپئ، ئانئص ملع ابئآئر ایٹھگ نپ رپ ائر ٓائا ےہ ائوئر لی ائرئنٰ رمق ےسیج ےتسس ڈئرئائہ 

ئاگئر دیپئا وہ اجئے ںیہئ۔ ںیھنج ہشیپ وئرئائہن ائوئر ذئائی وطئر رپ ایٹھگ ےلمج وبئےن ےک ن رپ وبعئر 

ئاحئل ےہ ائوئر وچئہک یہی اتسس نپ وعئائم وک اھبئا ےہ ائس ےیل ائرٹکئائک ڈیمئا ائےس 

ئےتسس ڈئرئائہ ےنھکل وئائے وک ائرئدئو الفئرفس اک دئرئہ دئے دئات ےہئ۔ ائرئدئو ائدئب ےک ائس زنتئی 

ئےک رفس ںیم رشئک امتئم ےنھکل وئائولئں ںیم ائک یہ دئر رتشمئک ےہ ائوئر وئہ ہی ہک ائین انئص 

ئالصئوتئں وک وئہ ذمئب ےک ابلئدئے ںیم انٹیپل ائیھ رطئح اجئےت ںیہئ۔

ئوعئائم وک وئےن ہک رضئوئرئت ےہ ویئں ہی نت ٓائاسئن ےنھکل وئائے وٹنم یک رطئح ائہ یشک ںیہن 

ئرکئےئ، ئویئں ںیلیج ںیہن اکئےتئ؟ ئویئں ائن اک ملق اعمئرشئے ےس ڑل رک ائس ںیم 

ئدئائر دیپئا رکئےن ےک اجبئے ائالخئی رئائوئٹ دیپئا رکئےن اک ببس نب رئاہ ےہئ؟ ئویئں 

ئائرئدئو ائدئب ںیم قیقحت ائوئر رکفئی اطمئےع ےک ائق رٹلئرچ ڈئوئڈئےن ےس یھب ںیہن اتلمئ؟ 

ئوئںیئ، ئلھک ےک وئںیئ، ئر رکف ائوئر زئری ےس ٓائزئائد وہئرک وئںی ائوئر رھ ملق ائاھئںی 

ئائہک ائدئب ےک ائوئر رئوئاحئتی ےک انئم رپ رمئل ائزئم اک دئدنئا دن وہ ےکئ۔

ززز

اردو ادب پر مذہبی چھاپ 

ئرئوئاحئتی ا رمئل ائزئمئ؟
 دصئیق

ت
�

ن
�ج�

ش
ئرحتئر وس

دین کے تاجر
صاصۃ اصابصرصی انصر

اسصے ےئگ  وہ  رہگصے  ےک  وحنصت  رطصف  صر 

اھچصے رپ  اصدتصاصر  اعصرصی  ےس  مہف  و  صلق 

رکصدصو  لگ  رچصاصغ  صر   ! وتمصاصو  ےک  صوتمصں 

آصے  دصر  ہن  رصوصین  وھکصو  تم  دصرصےچ  صدصر 

اجصںی ٹھپ  اکصن  ےس  سج  وہ  اصان  وشصر  اک  صر 

اجصے ڑپ  ہن  ںیم  اکصن  یک  تمکح  و  قح  صاصت 

اتصر وہصے  ےک  دصن  الم  اپ  ہمست  صری 

آصے رصام  یھب  وج  وخصں  اک  وصن  ےئگ  صی 

ےہ رصات  یہ  رسصوگصں  رپصم  ںیم  وسصگ  صدہ 

الصے ربخ  یک  ریخ  وکصی  ڈیمصا  صاکصش 

اپصی ایگ  وہ  کشخ  دصرصی  وہصیئ  صاصھج 

آصے رصام  وکصی  اصب  ےس  آصامصں  صاکصش 
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ئائک ڈئائؤئن ےک ےجیتن ںیم اکئرئوئابئرئی وئائنی وئل ڈیمئا ےک ذئرئےع ائےن اکئرئوئابئر وک زئدئی 

ئدئےن یک وکئش رک رئیہ ںیہ’’ئڈئر ںیہن اھتئ، ئسب وھئڑئی ویفنکئز یھتئ، ئسج یک وئہ ےس ریمئا دئایئن 

ئٹ ایگ ویئہک ائک وت ںیم یل ابئر رمیکئے ےک اسئےن ڑھکئی یھت ائوئر دئوئرئا ےھجم ولئم وہئا ہک 

ئریمئی ٓائوئائز ولئوئں کت کیھٹ ےس ںیہن اج اپ رئیہ سج یک وئہ ےس ائک ائاس وئت یھب ٓائا ہک 

ئںیم بس وھبئل یئگ ہک ایک ہہ رئیہ وہئںئ۔‘‘

ئہی اہکئی یسک ی وئی ویئز ائرک یک ںیہن ہکلب ائک نشیف ڈئزئائرن وئنی ومحمئد یک ےہئ، ئوج ’’ئائن ائم‘‘ 

ئےک انئم ےس ڑپکئوئں اک ائک ربئائڈ الچئی ںیہئ۔ئوئنی ےن وشئر ےک ائاقئل ےک دعب 2016 ئںیم 

ئنشیف ڈئزئائگن وک ےشیپ ےک وطئر رپ ائانپئائ۔ئوئنی یت ںیہ ہک ائن اک رسئائل ائوئر م�یک� ائاھ ےہ 

ئرگم وئہ ائےن وچبئں وک ائک رپئائامئد ائوئر ائےن ریپئوئں رپ ڑھکئی ائں دئان اچئیت ںیھتئ۔

2018 ئںیم وئنی ےن ائم ائم اعئم رئوئڈ ائوہئر رپ ڑپکئوئں یک دئاکئن ںیم ائک رئک رکئائے رپ 

ئایلئ، ئاہئں وئہ ائےن ڈئزئائن رکئدئہ ڑپکئے امنئش ےک ےیل رئںیت ائوئر ائںیہن ٓائرئڈئر ےتلمئ۔ ائس 

ئرطئح ائن اک اکئم کیھٹ لچ رئاہ اھت نکیل رھ رکئوئان )ئوکئرئوئان( ئوئائرئس یک وئاب یلیھپ ائوئر اکئرئرگئ، 

ئدئرئزئیئ، ئڑپکئوئں یک دئاکئںیئ، ئرئگ اسئز وئریئہ بس دن وہ ےئئ۔

’’ئریمئا اکئم رئک ایگئ۔ ںیم ےن وئہ رئک یھب وھچئڑ دئا ائہک رکئائہی ہن دئان ڑپئےئ۔ ائب ہلئسم ہی اھت 

ئہک ےئن ڑپکئے وت نب ںیہن ےت رگم اٹئک ںیم ومئوجئد ڑپکئے ےسیک ےچیب اجئںیئ۔‘‘

ئوقئل وئنی: ’’ئائک ڈئائؤئن ےک دعب ںیم ےن دئاھ ہک رئائت یک وئہ ےس ولئوئں اک زئائدئہ ر 

ئوئت سیف کب ا وئل ڈیمئا رپ زگئرئا ےہ ائوئر زبئس امئی رئائوطبئں یک اسئسٹ رپ ربئائہ رئائت 

ئلچ رئاہ ےہ وت ںیم ےن وئاچ ہک ںیم یھب ھچک ائیس رطئح رکئی وہئںئ۔ ےھجم ائک سیف کب جیپ 

د وئنم ٓائف اپئاتئن‘‘ ئاک ایخئل ٓائا ہک ویئں ہن ںیم ائن ےس کلسنم وہئاجئؤئںئ۔ وئاہئں 
ٹ
�
ٹ
یک� �

ن
’’ک�

ئےل ےس یئک وئائنی ائےن اکئرئوئابئر وک ربئائہ رئائت رپئوئومئٹ رک رئیہ ںیھتئ، ئو ںیم ےن یھب ائاس یہ 

ئایکئ۔‘‘ئوئنی اتبئی ںیہ ہک ےب ک ائوی نشیس ںیم ائن یک وئڈئو یک ٓائوئائز کیھٹ ںیہن یھت رگم رھ 

ئیھب تہ ےس ولئوئں ےن ربئائہ رئائت ائن ےک ڈئزئائن رکئدئہ ڑپکئے دئےھ ائوئر دنسپ ایکئ۔ئوئنی 

ئوک ائدیم ےہ ہک ائںیہن ٓائرئڈئرئز یھب ل اجئںی ےئ، ئدئوئرئا ائس ربئائہ رئائت نشیس ےس مک ائز مک 

ئدئای وک ہی ولئم وہئا ہک ’’ئںیم ائوئر ریمئا ربئائڈ یھب ائانپ وئوجئد رئےت ںیہئ۔‘‘ئرئائوپئت ڈنیہ رکئائٹف 

ئویئرئی ڈئزئائرن ںیہ ائوئر لتیپ ےک زئوئر انب رک ائںیہن ربئائڈ ’’ئوئرئاث‘‘ ئےک انئم ےس الچئی ںیہئ۔

رئہ ےن اتبئا ہک وئہ رکئوئان وئاب ےس لبق ٓائے رئوئز ائوہئر ائوئر ائالسئم ٓائابئد ںیم ائےن زئوئرئائت 
ن
ی� مع�

ئیک امنئش رکئی ںیھتئ۔ ائس ےک الئوئہ امئی رقتئابئت ںیم رشئت ےک دئوئرئائن یھب ائےن 

ئزئوئرئائت یک ریہشت رکئیئ۔

’’ئنج ولئوئں وک ریمئے زئوئرئائت دنسپ ٓائے وئہ ٓائن ائن جیپ رپ ٓا رک ٓائرئڈئر رکئےک ویئرئی رئد 

ئےتیل ےھت رگم ائک ڈئائؤئن ےک ابئث ریمئے زبئس رپ تہ ربئا ائر ڑپئا ےہئ۔ ائب امہئرئے اپئس 

ئائک یہی رطئہق رئہ ایگ ےہ ہک ںیم وئل ڈیمئا رپ وھچئے اکئرئوئابئر ےس کلسنم وئائنی ےک 

ئےیل ےن فلتخم رئوئسپ ںیم ربئائہ رئائت ٓائرک ائےن ربئائڈ یک ریہشت رکئوئں ائوئر ائںیہن وچیبئںئ۔‘‘

رئہ یت ںیہ ہک ائب رئاحئن دبئل رئےہ ںیہئ۔ ’’ئےھجم اتگل ےہ ہک ائب ائک یہ رئائہت اچب ےہ 
ن
ی� مع�

ئائوئر وئہ ےہ امئی رئائوطبئں یک اسئسٹئ۔ ائب ںیہی ائےن اکئرئوئابئر وک اتلچ رئےن ےک ےیل ںیمہ ےئن 

ئرئائےت التئش رکئان وہئں ےئ۔‘‘ئائوہئں ےن زمئد اتبئا: ’’ئائس ائوی نشیس ںیم اہئں ےھجم ھچک 

ئٓائرئڈئرئز ےل ائوئر ںیم ائےن زئوئرئائت ےنچیب ںیم اکئایئب وہئیئ، ئوئںیہ ںیم ےن رمیکئہئ، ئائسٹ ائوئر 

ر ےن ےھجم یکینکت وطئر رپ تہ ھچک اھکسئا ےہئ۔‘‘
ن
�
ن
�
ش
ی� ئزئوئم الچئان یھب اھکیسئ۔ ائن س�

ئرکئوئان  ئوئاب ےن اہئں رطئز زئدئی دبتئل ایکئ، ئوئںیہ اکئرئوئابئر الچئےن ےک ےیل یھب ت ےئن رطئےق 

ئدئرئائت وہ رئےہ ںیہئ۔ امئی رئائوطبئں یک اسئسٹ اخئص وطئر رپ سیف کب رپ وت تہ ےس ائےس 

ئرئوئسپ ومئوجئد ںیہ اہئں ےتفہ ےک یسک ائک دئن رئوئپ ےک ائرئائنی وک ائےن اکئرئوئابئر یک ریہشت 

ئا ائین یسک ائیس زیچ وک ےنچیب اک ومئع رئائمہ ایک اجئا ےہ سج یک ائںیہن زمئد رضئوئرئت ںیہنئ۔ئائب ھچک 

ئرئوئسپ ےن ولئوئں وک ہی ومئع یھب دئا ےہ ہک وئہ ابئائدعئہ جیپ رپ ربئائہ رئائت ٓائرک ائین ائای ںیچیب 

ئا ائس یک ریہشت رکئںئ۔ ائےس رئوئسپ رصئف وئائنی ےک ےیل ںیہن ہکلب رمئدئوئں ےک ےیل یھب 

د وئنم ٓائف اپئاتئن رئوئپ‘‘ ئیک ابئی 
ٹ
�
ٹ
یک� �

ن
ئومئوجئد ںیہئ۔ئسیف کب رپ دئو ربئس ےس ومئوجئد ’’ک�

ئہنی ائے وچئدہئرئی وئد یھب ائاٹ وئڈ ےک انئم ےس ائک وئڈ نیچ الچئی ںیہ

د وئنم اپئاتئن وھچئے اکئرئوئابئر رکئےن وئائی وئائنیئ، ئٓائرٹئرپئویئرئز 
ٹ
�
ٹ
یک� �

ن
ئائوہئں ےن اتبئا ہک ک�

ئائوئر وہئم ڈسیب اکئرئوئابئر رکئےن وئائی وئائنی ےک ےیل وپسئرئٹ رئوئپ ےہ اہئں وئہ ٹین وئرئگنک 

ئائوئر ےنھکیس اھکسئےن رپ وتئہ دئےت ںیہ’’ئائس رئوئپ ںیم یسک مسق یک رئدئو رئوئت یک وئسٹ یک 

ئائاجئزئت ںیہن رگم رکئوئان وئاب ےک دعب مہ ےن ائاجئزئت دئی ہک وئائنی رئدئو رئوئت یک وئسٹ 

ئائس رئوئپ ںیم ڈئائل یتکس ںیہ ائوئر ائیس ےلسلس ںیم مہ ےن رئاضئن ںیم ربئائہ رئائت اکئرئوئابئر یک 

ئریہشت اک یھب ٓائاغئز ایکئ۔ئہنی ےن اتبئا ہک وئہ ربئائہ رئائت نشیس ےک ےیل 1500 ئرئوئے یتیل ںیہ 

ئوج سیف کب ائڈئوئرئس رپ رئچ وہئے ںیہئ۔ ’’ئمہ وئائنی ےک اکئرئوئابئر یک ربئائہ رئائت ریہشت وک 

ئفلتخم امئی رئائوطبئں رپ وئٹ رکئے ںیہ ائوئر ائن ےک سیف کب ائڈئوئرئس الچئے ںیہئ۔‘‘

’’ئمہ ائک زبئس وئسک رئوئپ ںیہئ، ئذٰئا امہئرئے ائرئائنی یک دعتئائد رصئف اسئڑئے نی زہئائر 

ئےہئ، ئائس ےیل مہ ےن ھچک دئوئرئے رئوئسپئ، ئنج ےک ائرئائنی یک دعتئائد 40 ئےس 50 ئزہئائر 

ر وک ائن رئوئسپ 
ن
�
ن
�
ش
ی� ئےہئ، ئےک اسئھ اپئرئرن پش یکئ، ئسج ےک دعب مہ ائےن امتئم ربئائہ رئائت س�

ئںیم یھب رئیش رک رئےہ ںیہئ۔‘‘

ر رکئےن وئائی وئائنی وک ابئائدعئہ زئوئم ےک ذئرئےع ٓائن ائن 
ن
�
ن
�
ش
ی� ئہنی ےن اتبئا ہک ائوی س�

ر وہئے ںیہ نج ںیم دئو دئوئرہئائوئر اچئر رئائت 
ن
�
ن
�
ش
ی� ئرئتیب دئی یئگ ےہئ۔ ’’ئائک دئن ںیم ھچ س�

ئںیم وہئے ںیہئ۔‘‘ززز

ئوئل ڈیمئا رپ زبئس یہ وئائد رئائہت اچب ےہ
ئرحتئرئائہم یلع
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ئای یسک وک ہتپ ےہ ہک 
ئدئل رپ رئےن وئائا رھتپ اہکئں ےس ےلم اگ ائوئر

*ئےن ولک اک وہئا اچئےی ئ؟ 
ئیسک ےک زئومئں رپ کمن ڑھچئان وہ وت

ئوکئاس کیھٹ رئےہ اگئ؟ئ؟
*...iodine wala ئائدئه ای*

ئوئه وپئان ہی اھت ہک
ئاھئڑ ںیم اجئے ےک ےئل

*ئرئہش کیھٹ رئےہ اگ ای یسکیٹئ؟ئ؟* 
ئوکئی اتب اتکس ےہ ہک

ئوئگ زعئت یک رئوئی امکئے ںیم ےگل وہئے ںیہ...
*ئوکئی زعئت اک ائن ویکئں ںیہن امکئائ؟ئ؟* 

ئائک ابئت اتبئےی ہک 
ئہی وج ڈئر ٹیس وہئا ےہ

*ئائس ںیم چنل رک ےتکس ںیہ ایئ؟ئ؟* 

ئائک  ئائوئر ابئت اتبئےی ہک 
ئن یک دئائل ںیہن یتلگ 

* ئُائن وک زبسئی الگئے یک ائاجئزئت ےہ ایئ؟ئ؟* 
ئوپئان ہی اھت ہک

ئائر یسک ےس ینکچ ڑپچئی ابئںی رکئا وہ وت
*ئوکئن ا یھگ حیحص رئےہ اگ دئیس ای انبئیت ئ؟ئ؟*

ئیسک وک ہتپ ےہ
ئویطئں رپ ڈئائےن وئائا رپئدئه اہکئں اتلم ےہ

*ئائوئر ےن رٹیم اک انیل وہئاگئ؟ئ؟* 
ئوکئی ےھجم اتبئے اگ ہک

ئوج وئگ ںیہک ےک ںیہن رئےت
*ئوت رھپ وئه اہکئں رئےت ںیہئ؟ئ؟* 

ئائک ہی ابئت یھب وپئان ےہ
ئیسک اک ذمئائق ائڑئائا وہ وت...

*ئین ائوئاچئی کت ائڑئائای اجئے ئ؟ئ؟* 

ئائوئر اہئں وکئی ہی اتبئے اگ ہک
ئیسک وک نھکم اگلئا وہ وت 

*ئاگئے اک کیھٹ رئےہ اگ ای سنیھب اک ئ؟ئ؟* 
ئںیہک ےس وپئھ ےک اتبئےی اگ ہک

ئیسک ےک اعمئےلم ںیم اٹئگ ائڑئائی وہ وت
* ئوکئیس کیھٹ رئےہ یگ دئائںی ای ابئںی وئائیئ؟ئ؟* 

ئیسک وک ولعمئم ےہ
ئوج ےتیج یج رم اجئے ںیہ

*ئُائن ےک نفک دئن اک وقعمئل ائاظئم یھب ای اجئا ےہ ای ئ؟ئ؟* 
ئائوئر آئر ںیم ذئرئه فیلکت رک ےک اھجمسئےی اگ ہک

ئوج یسک ہپ رم ےتٹم ںیہ 
* ئوئه ےتلچ رھپئے اھکئے ےتیپ ےتسنہ اگئے وسئے اجئےت 

ئویکئں رظن آئے ںیہ ئ؟ئ؟* 
ززز

ئوئوجئائن وچبئں ےئلیک قبس ائوئر وبئڑئے وئائدئن ےئلیک ائدی

ئائک وئوجئائن ائےن وبئڑئے ائں ابئپ ےک ائھ یسک ےگنہم وہئل ںیم اھکئا اھکئے ایگئ۔ ائں 

ئابئپ وت ںیہن اچئےت ےھتئ، ئنک ےٹیب یک وئائش یھت ہک وئه ائںیہن یسک ےگنہم وہئل ںیم رضئوئر 

ئاھکئا الھکئے اگئ، ئِائی ےیل ُائس ے ائین یلہپ وخنتئائه ےنلم یک وئی ںیم ائں ابئپ یسیج میظع 

ئویتئں ےک ائھ رہش ےک ےگنہم وہئل ںیم چنل رکئے اک رپئوئرئائم انبئایئ۔

ئابئپ وک رئےش یک امیبئرئی یھتئ، ئُائاک مسج رہ ہحمل اپکپکئٹ ںیم رئات اھتئ، ئائوئر ہفیعض ائں وک دئوئوئں 

ئآئوھئں ےس مک دئاھئی دئات اھتئ۔ ہی صخش ائین ہتسخ احئی ائوئر وبئڑئے ائں ابئپ ےک رمہئائه 

ئب وہئل ںیم دئائل وہئا وت وئاہئں ومئوجئد ائری وئوئں ے رس ےس ریپ کت ُائن ونیتئں وک 

ئوئں بیجع و رغئب رظنئوئں ےس دئاھ ےسیج وئه یطلغ ےس وئاہئں آ ےئگ وہئںئ۔

ئاھکئا اھکئے ےئلیک اٹیب ائےن دئوئوئں ائں ابئپ ےک دئرئایئن ھٹیب ایگئ۔ وئه ائک وئائہ ائین 

یعفہ ائں ےک ہنم ںیم ڈئائات ائوئر دئوئرسئا وئائہ وبئڑئے ابئپ ےک ہنم ںیمئ۔ اھکئے ےک  �
ض
�

ئدئوئرئائن یھبک یھبک رئےش یک امیبئرئی ےک ابئث ابئپ اک رہچئه لہ اجئا وت رئوئی ائوئر ائن ےک 

ئذئرئے ابئپ ےک رہچئے ائوئر ڑپکئوئں رپ ر اجئےئ۔ یہی احئت ائں ےک ائھ یھب یھتئ، 

ئوئه ےسیج یہ ائں ےک رہچئے ےک اپئس وئائہ ےل اجئا وت رظن یک یمک ےک ابئث وئه ائاجئے 

ئںیم ِائدئر ُائدئر دئیتھ وت ُائس ےک یھب ہنم ائوئر ڑپکئوئں رپ اھکئے ےک دئائغ ڑپ ےئگ ےھتئ۔

ئِائرئدئرئد ےھٹیب وئگ وج ےلہپ یہ ائںیہن ریقح اگنئوہئں ےس دئھک رئےہ ےھتئ، ئوئه ائوئر یھب ہنم 

ائوئر ائےن ےگنہم وہئل ںیم آ اجئے  ئڑئائے ےگل ہکئ، ’’ئاھکئا اھکئے یک زیمت ںیہن ےہ 

ائوئر وبجمئرئی رپ آئوھئں ںیم آئوس اپھچئےئ،  ئںیہ...!‘‘ ئ۔ اٹیب ائےن ائں ابئپ یک امیبئرئی 

ئرہچئے رپ رکسمئائٹ اجسئےئ۔ ِائرئدئر ےک ائوئل وک رظنئائدئائز رکئے وہئےئ، ئائک ابعئدئت 

ئےتھ وہئے ائںیہن اھکئا الھکئا رئاہئ۔

ئاھکئے ےک دعب وئه ائں ابئپ وک ڑبئی زعئت و ائرتئائم ےس وئائش نسیب ےک اپئس ےل ایگئ، 

ئوئاہئں ائےن اہئوھئں ےس ُائےک رہچئے اصئف ےیکئ، ئڑپکئوئں رپ ڑپئے دئائغ دئوئے ائوئر 

�ج�ر 
ض
ی� ئب وئه ائںیہن اہسئرئا دئےت وہئے ابئرہ یک اجئب اجئے اگل وت ےھچیپ ےس وہئل ےک م�

ئے آئوئائز دئی ائوئر اہکئ،

’’ئاٹیب! ئم مہ بس ےئلیک ائک یتمیق زیچ اہیئں وھچئڑئے اج رئےہ وہ...!‘‘ 

ئُائس وئوجئائن ے ریحئائیگ ےس ٹلپ رک وپئاھئ، ’’ئای زیچ...ئ؟‘‘ 

ئرجی ائین کنیع ُائائر رک آئوس وپئےتھ وہئے وبئا...!

’’ئوئوجئائن وچبئں ےئلیک قبس ائوئر وبئڑئے ائں ابئپ ےئلیک ُائدی...)ئائز وقنمئل(

ززز

دیں... ہیں...جواب  سوال 
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ئےنلھک دئو ہک اہکئی وئوب یک رطئح رھ اجئے یئ۔

ئہی 1998 ئیک ابئت ےہ اغئًاب... ئب ابئؤ ئاصئب وک امہئرئی ائک مظن ڑپئھ ےنیل اک ائافئق وہئائ۔ 

ئابئؤ ئاصئب وک ںیم ٓائج یھب ائد رکئوئں وت ائن یک اتئز ایتفمئہن تیصخش ائدئدئائت ےک وکئوئں 

ئدھئرئوئں ںیم وفحمئظ ےہئ۔ اجئےن ائن ےب رئط ولمجئں اک ائن ےک دئل رپ ایک ائر وہئا ہک وئہ 

ئریمئے ائس و ڈئرئی ےک ذجئابئی ائابئل وک رہش ےک ائک رعمئوئف اشئرع وک ڑپئوئائےن رپ رصم وہ 

ئےئئ۔ ںیم ےن ائن ےک ائس ایخئل یک ابئلک یھب ذپئرئائی ہن یک ائوئر ائن وک وئائح رکئےن یک وکئش 

ئیک مہ اشئرعئہ وئائرعئہ رئزگ یھب ںیہنئ، ئویئہک ہی وکئی مظنم مسق یک رحتئر ں ںیہن ائوئر ہن یہ زئابئن 

ئےک ائف ب ےس مہ وئائف ںیہئ۔

ئنکیل ابئؤ ئی وک وکئن اھجمسئےئ، ئائن ےک ذئن ںیم ہی ام یکچ یھت ہک ےھجم رہش ےک ھچک اشئرعئوئں ےس 

ئولمئائان تہ رضئوئرئی ےہ ےہ ہن اجئےن ائن وک وئہ اشئرعئی یک کیحضت ویئں ائین اھبئیئگئ۔ئ۔ئ۔ رہ 

ئاحئل ےنہک ےگل رتپ وت دئس ےجب دئن ےک ایتئر رئںیہئ، ئںیم ٓا اجئؤئں ائ، ئرھ مہ ںیلچ ےئ۔ ںیم ھج 

ئیئگ ہک ائب ںیہن انلٹ ائوہئں ےنئ۔ ریخ ائےل دئن وئہ وئدعئے ےک اطمئق دئس ےجب ائین اسئلک 

ئہپ ٓائن دئےکئ۔ ںیم ےن ڑبئے رئے وئائےط دئے نکیل ائوہئں ےن ائک ہن ینس ائوئر ٓائر مہ 

ئدئوئوئں ائن اشئرعئرضئت ےک نکسم یک رطئف لچ دئےئ۔

ئیئ اک ہنیہم اھتئ۔ ابئوئی اسئلک اہئھ ںیم ڑکپئے اسئھ اسئھ لچ رئےہ ےھت ائوئر مہ ائین 

ئرئے رئگ یک ڈئائرئی اھتئےئ، ئاچئر و انئاچئر ائن ےک مہ دئم ےھتئ۔ دئاک اکئولئی ےک دعب 

ئرئولئے ائن اپئر رکئےک ائک یتسب ٓائی ائوئر دنچ ایلگئں ڑمئےن ڑتئےن ےک دعب مہ ائک وھچئے 

ئےس دئرئوئائزئے رپ اج ےچنہپئ۔ اٹھکٹھکئےن رپ یسک ےن دئرئوئائزئہ وھکئائ۔ ذئرئا اسئےن ڑیسئایئں یھتئ، 

ئہی وچئابئرئہ اھتئ، ئائوئرپ اجئےن رپ ہی دیسئا ائک کھٹیب امن رمئے ںیم الھک سج ںیم ھچک رکئایسئں 

ئڑپئی ںیھت نج ںیم ےس ائک رکئیس رپ وکئی رقتئًاب 60 ئےس 70 ئےک دئرئایئن ےک زبئرئگ 

ئےھٹ ےھت ےھت ر ابئولئں ےس اخئی اہئھ ںیم ائک اصعئ، ئدئوئی ائوئر اینبئنئ، ئےھجم ہن اجئےن ویئں 

ئائدئی ی ائد ٓائےئ۔

ئالسئم دئاع ےک دعب ابئؤئی ےن یخیش اھگبئرئی ائوئر رضئت وک اخمئب رکئے وہئے اہک اہئں انجئب 

ئہی امہئرئی ایپئرئی یچب تہ سیفن یتھکل ےہئ، ئںیم ائس وک ٓائپ ےک اپئس ائا وہئں ائہک ٓائپ ائس 

ئیک رئامئی رئائںیئ۔ انجئب اشئرع ےن رغمئوئر نکیل زبئرئائہن رظن مہ رپ ڈئائی ائوئر وبئے ‘‘ ئاہئں 

ئاٹیب انسئؤ ئایک یتھکل وہ’’ ئ؟ ئنی رکئں ائرئے تفخ ائوئر وئف ےک ےل وت مہ یعطق ائاکنئر رک ےھٹ 

ئہک مہ ھچک ےتھکل ںیہئ، ئںیم ےن ائن وک اتبئا ہک ںیم وکئش رکئےک ںیہن یتھکلئ، ئائلکن سب ہی اھکل 

ئاجئا ےہ ائوئر ائےس ائافئظ ذئن ںیم ٓائے ںیہئ، ئوج ںیم ےن یھبک ڑپئے یھب ںیہن وہئےئ۔

ئوئہ اٹپٹسئے ائوئر کنیع ےک ےھچیپ ےس ابئوئی وک وھگئر ےک وبئےئ، ‘‘ ئابئؤ ئی ٓائپ وت ےتہک ےھت یچب 

ئاشئرعئی رکئی ےہئ۔ وئہ یت ےہ ہک وئہ ںیہن رکئی ائوئر ہی ہلئسم وج ہی اتب رئیہ ےہ ہک ظفل ںیہک ڑپئے 

ئیھب ںیہن وہئے ائوئر ذئن ںیم ٓا اجئے ںیہ وت ہی وت وکئی ذئین ہلئسم اتگل ےہ ابئؤئی اشئرعئی 

ئائےس وتئںیہن وہئی’’ئ۔ ‘‘ ئانجئب وئائا ٓائپ ائک ابئر ںینس وت یہس’’ ئابئؤ ئی زیتئی ےس وبئے 

ئائوئر ریمئی ڈئائرئی ریمئے اہئھ ےس ٹپھج رک ےتیل وہئے وھکئیئ، ئھچک ےحفص ائٹ ٹلپ رک 

ئوبئےئ، ‘‘ ئے اٹیب ہی انس انجئب ی وک’’ ئںیم ےن ائاہئی ےب یسب ےس ڈئائرئی ڑکپئی دئل ںیم 

ئوئچ رئیہ یھت ہک ویئں ابئؤئی ےک ےھتہ ڑچئھ یئگئ، ئائدئر انجئب اعئی ائاہئی وتئہ ےھت وبئےئ، 

‘‘ ئی اٹیب ائرئاشئد’’ ‘‘ ئی ائلکن ریمئا انئم ائرئاشئد ںیہن’’ ئںیم ےن ائاہئی اعسئدئت ےس ائن وک ائانپ 

ئاعتئرئف رکئوئائان اچئاہئ، ئنکیل ابئؤئی ائاچئک ٹھپ ڑپئےئ، ‘‘ ئرتپ وت انس سب’’ ئںیم ےن ریحئت ےس 

ئابئوئی وک دئاھ ائوئر رھ ائیلع رضئت وک وج وئں مگ م ریحئائن رپئاشئن ابئوئی وک دئھک رئےہ ےھت ائانپ 

ئوھچئاٹ اس ہنم وھکئل رک ےسیج ائیھب رئو ڑپئں ےئ۔

ئںیمہ ائین یطلغ اک ائاچئک ائاسحئس وہئا ےسج اپھچئےن وک مہ دلجئی ےس ائین ڈئائرئی یک رطئف 

ئوتئہ وہئےئ۔ ابئوئی ےن وئیہ مظن ےھجم بختنم رک ےک دئی یھت سج رپ لک وئہ تہ دئر ر دئےت 

ئرئےہ ےھتئ۔ ںیم ےن رشئوئع ایکئ، ‘‘ ئا رسحئت’’ ئائیھب ہی دئو ظفل وبئے یہ ےھت ہک ائیلع 

ئرضئت ےن وئاکئ، ‘‘ ئایک اہکئ؟ ئین ا رسحئتئ۔ ۔ ۔’’ ‘‘ ئی ی انجئب’’ ئائوئر ںیم ےن دئوئابئرئہ 

ئرشئوئع ایکئ، ‘‘ ئا رسحئت’’ ئوت ائیلع رضئت ےل ےس یھب زئوئر ےس وبئے ‘‘ ئا رسحئت ویئںئ؟ 

ئرسحئت یسک اک انئم ےہ سج وک ٓائپ ےن اخمئب رک وھچئڑئا ابئلک ٓائاغئز یہ ںیم’’ ئ؟

ئائب مہ پچ ائوئر دئںیھ رٹب رٹبئ۔ ‘‘ ئی ںیہن ہی یسک اک انئم ںیہن ہی وت وئےس یہ سب’’ ئںیم ےن 

ئوئائت دئےن یک انئاکئم وکئش یک ‘‘ ئرسحئت وک وئےس یہ ا اگل دئا ہی وکئن اس ائوصئل ےہ ائرئدئو 

ئ؟ ئابئؤ ئی ٓائپ وت ےتہک ےھت یچب اشئرعئی رکئی ےہ’’ ئ؟ ئاچیبئرئے ابئؤ ئی الکہئےئ، 
�
جھی ئزئابئن اک �

‘‘ ئرضئت ابئلک رکئی ےہ ٓائپ ںینس وت یہس’’ ئںیہن انجئب ائن وک وت زئابئن یک ائف ب ںیہن 

ئٓائیئ، ئائن یک وت حیحصت وہئےن وئائی ےہئ، ئد وہ یئگئ، ئٓا اغئز یہ ںیم ا رسحئتئ، ئوئہ ٓا وھئں ںیم ریحئت 

ئےیل ڑب ڑبئائےئ۔

ئابئؤ ئی رھ ےس وئا وہئےئ، ‘‘ ئائؤ ئولچ یٹم اپئؤ ئا رسحئت ہپ لچ اٹیب وت ٓائے ڑپئھئ۔’’ ئ۔ ائب ا 

ئرسحئت ریمئے ےل یک اھپئس نب رک لکش رپ ڈئریئوئں تفخ یک وصئرئت ںیم ومنئدئائر وہ اکچ 

ئاھتئ۔ ںیم ےن ائیلگ ائن تمہ رکئےک ڑپئھ ڈئائیئ۔ ےیجیل ائٰیل ئرضئت ائب ائرئدئو زئابئن ےک ائوصئل 

ئو وئائط یک دئایئں ائڑئںی زمئد ربئدئائت ہن رک ےک ائوئر ریمئی ان اشئرعئی وک چیب ںیم اشئیگت 

ئےس وئےت وہئے وئا وہئے ‘‘ ئابئوئی ہی اشئرعئی ر زگ ںیہن ےہئ، ئوکئی ک ںیہن ہک لک وک 

ئزئابئن ےک رئومئز و ائوئائف ائوئر ائوصئل و وئائط یچب وکئش رکئےک ھکیس ے ائوئر دئرئت رع ےنہک 

ئیک الصئتی دیپئا رک ےئ، ئنکیل ائیھب ائن رحتئرئوئں وک اشئرعئی ںیہن اہک اج اتکسئ، ئدجئد اشئرعئی 

بند کلیوں میں افسانے مت ڈھونڈو
ئرحتئر امغنئہن بیسح
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ئیھب دئم امیپئوئں ےس یہ ائی اجئے یئ۔

ئیچب وک ائس یک ڑپئائی رپ وتئہ دئےن دئں ںیم ائس وک ھچک اتکئوبئں ےک انئم ھکل رک دئات وہئں’’ 

ئرھ ھجم ےس اخمئب وہئے ائوئر وبئےئ، ‘‘ ئاٹیب ٓائپ ڑپئائی ےک اسئھ اسئھ ہی اتکئںی ڑپئیت 

ئرئںیہ ٓائپ وک ائدئائزئہ وہئا ےک ائافئظ اک انچئؤئ، ئوئزئنئ، ئائہی رئدئف ےسیک ائم ایک اجئا ےہ’’ ئائس 

ئےک دعب ائوہئں ےن ائک ےحفص رپ ھچک ھکل رک دئا وئا ریمئی دبئزئابئی اک الئج وہ ےسیجئ۔ ھچک یہ 

ئدئر دعب مہ اچچ یجیتھب رئولئے ائن ےک اسئھ اسئھ ےتلچ وئائسپ ٓائرئےہ ےھت ابئؤ ئی ابئلک وئں 

ئلچ رئےہ ےھت ےسیج ٓائج حبص یہ ںیم ےن ی وئی رپ ےن وئائے اپئچ ٹنم ےک دئوئرئائےی ےک 

ھ�ر وک یسک نشم ےس انئاکئی رپ ر ڈئائل ےک ےتلچ دئاھ اھتئ۔
ت
�
ن
ئاکئرئوئن رپئوئرئائم ںیم کنپ �چ�ی�

ئاچیبئرئے اسئدئہ دئل ابئوئیئ، ئرھگ ٓائرک ریخ ائوہئں ےن ڑبئی تقفش ےس اہکئ، ‘‘ ئرتپ ائوہئں ےن 

ئتمہ یہ ںیہن یک مظن وئرئی نس ےنیل یکئ، ئنس ےتیل وت شع شع رک ائےت’’ ئںیم ےن اہکئ، ‘‘ ئائلکن 

ئی وئش زئابئن ولئگ شع شع ںیہن رکئےئ، ئرک ےت یہ ںیہنئ، ئائر وئہ شع شع ائےس یہ رک ڈئائںیل 

ئوت حیحصت وکئن رکئے ائ؟’’ ئےنہک ےگلئ، ‘‘ ئائاھ دئل وھچئاٹ ہن رک ریمئی ابئت نس ائےل ےتفہ ریمئا اٹیب 

ئٓا رئاہ ےہ وئہ تہ ڑبئا اشئرع ےہ ائالسئم ٓائابئد ںیم رئات ےہ ائس وک مہ ریتئی اشئرعئی ڑپئائںی 

ئے’’ ئ۔ ریمئی وت لکن اجئن یئگئ۔ ںیم ےن اہکئ، ‘‘ ئابئوئی ریمئی ہی ان اشئرعئی ٓائپ ےک ےیل احئرض 

ئےہ ٓائدنئہ مہ ائاس وکئی ذمئائق ںیہن رکئں ےئ۔

ئائرئنی وئت ےک امیپئےن رپ ذئرئا زیت لچ رک ٓائے ٓائاجئںیئ، ئائسی و ائاھئوئے ےس 2011 

ئکت دب زئابئی ائوئر ےب زئابئی ےک اعمئالمئت ائوئر یھب دیجنسئہ وہ ےکچ ےھتئ، ئائافئظ ےک ائذ ائوئر ائن 

ئےک ائامعئل اک رئائغ اگلئے انب رئوئزئانئےچ ھکل ھکل رکئ، ئالئوئہ ائزئں ائن وک نم رمئی اسئوچئں 

ئںیم ڈئائل ڈئائل ان اشئرعئی ائوئر انئرثن ےس مہ ےن ےحفص اکئے رک ڈئائےئ۔ مت ابئائے مت ہی ہک 

ئائرگئزئی ائدئب ڑپئائ۔ اسئرئے ائوصئل وئوقئائنیئ، ئائالئاحئتئ، ئزئابئن و ایبئن یک وئائرئدئائںی ےصق 

ئاہکئایئں بس ائرگئزئی ںیمئ۔

ئبیجع ےس بیجع ر وہئا ایگ بس ھچکئ۔ وعشئر یک ڈنئرئوئں رپ ایخئائت ےک رپئدئے ائرث 

ئےتھٹیبئ، ئنکیل ب اجئل ڈئائیت وت رتت رتب وہ اجئے ویئہک مہ زئابئن دئائی ںیم ٓائدئا رتیت ٓائدئا ریٹب 

ئوہئرک ائدئیب وئےگ وہ ےکچ ےھتئ۔ ریخ 2009 ئںیم رچکیلئر ائن ائشل ےک وطئر رپ اسئویئائل اکئج 

ئںیم رقتئرئی وہئیئ۔ ائب وئاہئں وج رگج ایلیہسئں ینب وئہ دئوئوئں ائرئدئو وئائایلئں یھتئ۔ ںیم 1998 

ئےک وئائہع وک ائدئدئائت ےک یسک زئدئائن ںیم ڈئائل یکچ یھتئ۔ نکیل ائوعشئرئی وطئر رپ ائک کجھج 

ئہشی ےک ےیل ائم یہ رئیہ ہک یسک زئابئں دئائن وک ائین رحتئر دئاھئی اجئےئ۔

ئائہت تہ ےس ابئؤ ئاصئب ےسیج ائیھب یھب ڑپئھ ےتیل وت ائیھ یک رطئح دئل ہپ ے ےتیلئ۔ 

ئب ںیم ےن 2011 ئںیم رھ ےس وئاچ ہک ویئں ہن ائےن اکئج ےک ائرئدئو ڈئاپئرئٹن یک یسک 

ئرپئوئرس وک ائین یھکل وہئی امئںی کیچ رکئوئائی اجئںی وئہ دئن وت ائیھب ائدئدئائت ںیم ابئلک 

ئائزئہ ےہئ، ئائوئر زمئد ملظ ہی ہک وئہ ائین زمہئائد ائدئدئائت وک یھب ڑکپ دئڑک ائوعشئر ےک زئدئائن ےس 

ئاکنئل ائائ۔ اٹئف رئوئم ںیم ائین رحتئر ےیل یھٹیبئ، ئںیم ائاچئک دئائںی ابئںی یھٹیب رگج ائرئدئو 

ئوئائویئں وک ائالئع دئے انب یہ ا کچ رک ائن رپئوئرس ےک اپئس اج یھٹیب ائوئر ٹھج ےس ائانپ ہفص 

ئائن ےک ٓائے رک ڈئائائ۔

’’ئڈیمئم ائس وک حیحصت یک رظن ےس دئےیھ ا ںیم وھئڑئی رئامئی اچئیت وہئں‘‘ ئںیم ےن ڑبئی 

ئاشئیگت ےس ائن وک اخمئب ایکئ۔ ائوہئں ےن کنیع ےک ےھچیپ ےس ب ہحفص دئھک ےنیل ےک دعب 

ئےھجم وھگئرئا وت ےھجم ذئین اکٹھجئاس اگل ب ائاچئک وئہ ائرئدئو یک اجئی اچہپئی رپئوئرس ائک ائی ےک 

ئرضئت ںیم دبتئل وہئےن ںیگلئ۔ ائوھئں ےن ائاہئی ائف ےس دئائںی ابئںی ر الہئے 

ئوہئے اہکئ، ‘‘ ئر دنئہ اشئرع ںیہن وہ اتکس’’ ئ۔ ںیم ےن تمہ رک ےک وئاھئ،  ’’ئڈیمئم ایک ٓائپ 

ئریمئی رئامئی رکئں ی ہک ایک حیحصت یک اجئیتکس ےہئ؟‘‘

ئنکیل ائوہئں ےن دئائںی ابئںی ر الہئان اجئرئی رئاھ ںیم ےن یھب ومئع تمینغ اجئان ائوئر ائین 

ئرحتئر ائن ےک اہئھ ےس ے ی ائب ہی ائک ائگ دئائاتئن ےہ ہک ریمئی رگج ائرئدئو وئائویئں ےن 

ئریمئی لکش ےس ایک ائدئائزئے اگلئے ائوئر ایک رصبتئے ےیک ہکبج مہ ےن اہکئ، ’’ ئدئاھ ٓائپ یک 

ئرپئوئرس ہی ڑپئھ رک ر یہ دئیت رئیہ وئائہ وئائہ ںیمئ۔ ائوئر ںیم ےن ائن وک ہی یھب وئائح رکئےن یک وکئش 

ئیک ہک مہ ائین رحتئرئوئں ےک ےیل ائک یئن فنص انبئےن اج رئےہ ںیہ وج مک ائز مک اشئرعئی وت 

ئرئزگ ںیہن وہ ی‘‘ ئسج رپ وئہ وئب ںیسنہئ۔

ئریخئہی وئش زئابئن ر زئابئن ےک اھپئک رپ ہن ےھٹ وہئں وت مہ ےس یئک دبئزئابئنئ، ئائدئیب وئےگ ٓائے 

ئےس ابئر وہ اجئںیئ۔ رھ ائوسئں دصئی ےک رئڈنئز ر اخئص و اعئم رپ ائرئائدئائز وہئےن ےگلئ۔ 

ئر زئابئن ائےن الئے ےس لکن رک دئوئرئی زئابئن ںیم رئائت رکئےن یگلئ۔ دئوئر دجئدئت ےن 

ئائدعب دجئدئت وک ےل اگلئا ائوئر ائس ںیم ائین یتسہ انف رک دئائ۔ ر زئابئن اک ائدئب اپئدنئی رئم 

ئےس ٓائے لکن ایگئ، ئوئیہ ائاسئن وج دئوئر دجئد ںیم ائدئائر وھک اجئےن رپ ائمت رکئا اھتئ، ئدئوئر ائدعب 

ئدجئدئت ںیم ائس ائہی وک وبئل رکئےک ائےس ر ٓائوھئں رپ اھٹبئےن اگلئ۔

ر یک وئتع ںیم امئےن یگلئ۔ ر وبئےن وئائے ےن دئوعئٰی ئایک ہک وئہ زئابئن 
ن
�
ش
گل�

ن
ئائشل وئرئڈ ا�

ئوک ائین رضئوئرئت ےک اطمئق یہ ںیہن ہکلب ائےن ائاسحئاسئت و ذجئابئت ائوئر ائین ھج وبئھ ےک 

ئاطمئق ائامعئل رک اتکس ےہئ۔ دیقنت ےک زئائوئے یھب دبئےن ےگلئ۔ وئل ڈیمئا ےن ر مسق یک 

ئرحتئر وک ےنیس ےس اگلئائ۔ ر رطئح ےک ےنھکل وئائے وک ر رطئح ےک ڑپئےن وئائے ل ےئئ، 

ئائوئر ر رطئح ےک وبئےن وئائولئں وک ر رطئح ےک ےننس وئائے ل ےئئ۔ اگئرئاخئےن ںیم ائاس وشئر وت 

ئیھبک ربئاپ یہ ہن وہئا اھتئ۔

ئائیس وشئر وک ائب ولئگ ےنھجمس ےگلئ۔ ائیس ںیم ےس ائین رمئی اک اغیپئم وئوصئل رکئےن ےگل یہی 

�ن ںیم دبئےن اگلئ۔ تہ یس ےب زئابئایئں دبئزئابئویئں 
ش
ی� �یک�

ن
�
�ن اک اجئل ویمک

ش
ی� �یک�

ن
�
ئڈئس ویمک

ئںیم دبئےن یگل ائوئر زئابئن دئائوئں وک ہی ربئدئائت رکئان ڑپئا ہک اگئر اخئےن ںیم وطئی یک ٓائوئائز وکئن 

ئاتنس ےہئ۔ ائوئر ہی ڈئائرٹ احئظ دمحم رعئائن ائوئر ڈئائرٹ رئائی ٓائاکئش اہئھ ںیم ڈئڈئا ےیل ےسیج ریمئے 

ئےھچیپ ڑپئے ںیہ ہک ہی رحتئرئںئ، ئوقئل ائن ےکئ، ئائائت وہئی ںیہ ٓائپ ائن وک ائزئرئائہ رکئم ائب 

ئوپئائا رکئںئ۔ ہکبج ےھجم وت سب وئں اتگل ےہ ہک ہی رحتئرئں ائرث ریمئی ےب تمس وئچ ےک 

ئائابئل یہ وہئے ںیہئ۔ رھ ٓا ر ہی وئچ رک تمہ یک ولچ ائس اگئر اخئےن ںیم ائک دبئزئابئں یہسئ۔

ززز
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ئہی ئ؟ئ؟ ئائرئے ہی ٓائپ وک اہکئں ےس یلم ئ؟ئ؟ئ؟ئہی وت ریمئی  ئوصتئر ےہ ... ئےہ ںیہن یھت... ئائب ریمئی 

ئوصئرئت ائیس ںیہن ...ئںیم ےن ائین وصئرئت ائین وصتئر دبئل ڈئائی ےہ ... ئہی بس دئائے ائائر 

ئےکن ںیہ... ئنکیل ھچک رعئہ ےل کت ںیم  ئابئلک ائےس یہ دئیت یھت ... ئریمئے ائونئں ےن اجس 

ئونسئائر رک ابئل انب رک ےھجم ڑگئا اس انب رک ریمئے ائرئدئرئد دئائے ےنٹیپل رشئوئع رک دئےئ ... ئتبحم اک 

ئدئائہ ئ، ئرفنئت اک دئائہئ، ئرھبئم اک دئائہئ، ئائان اک دئائہ ئ، ئاعمئرشئی ائدئائر اک دئائہ ئ، ئتلفغ اک 

ئدئائہ ئ، ئوئش رئیب اک دئائہ ...ئرغئض ہی ہک ریمئے اکئن انئک ہنم ر زیچ وک ابئدئھ دئا ایگ... 

ئرپ ئ، ئرپ ریمئی ٓائںیھ یلھک ںیھت ائوئر یہی ریمئے اکئم ٓائںی ... 

ئںیم ائیس یہ یھت ائیس وصتئر یسیج ... ئفیلکت یک دشئت ےس ڑگبئا وہئا رہچئہ ئ، ئٓائوھئں ںیم وئتش 

...ئںیم ائیس یھت ںیہنئ، ئانب دئی یئگ یھت...

ئںیم ٓائپ وک رشئوئع ےس ائس وصتئر یک ائوئر ائین اہکئی انسئی وہئں ...ئائہک ٓائپ وک وکئی ائرطسئح 

ئےب ینیقی ائوئر ائرپئوئائیہ ےک دئائوئں ںیم یٹپل نم ومئین وصئرئت وئائی وکئی ڑلئیک رظن ٓائے 

ئوت ائس یک دمئد رک ںیکس...

ئںیم تہ اس ڑپئان اچئیت یھت رپ FA ئےک دئوئرئائن ریمئی ٹھج ینگنم ائوئر ٹ اشئدئی وہ یئگ ...

ئوہ اجئی ےہ تہ یس ڑلئویئں یک اشئدئی ریمئی یھب وہ یئگ ںیم ائےن دئوئاہ اک ائاظئر رک رئیہ یھت 

ئب وئہ ریمئے وجئڑئے ےس زئائدئہ ائل ٓائوھئں ےک اسئھ رمئے ںیم دئائل وہئائ، ئیک 

ئیک اچئل ےک اسئھ گنلپ ےک وکئےن رپ ک ایگ ائوئر وئںیہ ڈئے اس ایگ ...ئدئو اچئر ےکہب ےکہب ےلمج 

ئوبئے ائوئر وئںیہ ٓائڑئا رئاھ وہ رک ڑپ ایگ ... ئہی وہئی ےہ اہسئگ رئائت ئ؟ئ؟ئ؟ئریمئے وجئڑئے یک 

ئکمچ دئک ریمئے اہئوھئں یک ائی ریمئے ٓائوسئؤئں یک دئائر ںیم دئل یئگ ائوئر رھ تہ اسئل 

ئیہی ھچک وہئا رئاہ...

ئریمئے وشئر ریمئی اسئو ائں ےک ائڈئے اک دئل وئاٹ وہئا اھت ائن اک ایخئل اھت ریمئے یسیج وکئی 

ئوئوصئرئت مک رمع یس ڑلئیک ائس ےک دئل ےک اکئچ ٹیمس رک ائےس رھ ےس ےئن اسیج رک دئےئی 

... ئائاس وہئا ےہ یھبک الھب ئ؟ئ؟ ئہن وہئا ےہ ہن وہ ا... ئرجئائہن تلفغ  ئاک ائک دئائہ ریمئی رئوئح رپ 

ئٹیپل رک ریمئی رئوئح وک ائک ےجنکش ںیم سک  ئدئا ایگ...

ئائی ٓائںی ےن ...ئےھجم الھمکئا وہئا دئاھ تبحم اک ائک دئائہ ریمئے ائرئدئرئد ابئدئا ائوئر یلست 

ئوحئہل دئے رک یلچ ںیئگ ...

ئںیم یٹھپ یٹھپ ٓائوھئں ےس ہی بس دئھک رئیہ یھت ھچک ےنہک ےک وئےن ےنھجمس ےک ائل یہ ںیہن 

ئیھت ... ئٓائوھئں ںیم وج ےنپس اجس رک ٓائی یھت ائیک ریبعت ائین ایھبئک وہ ی وئاچ ہن اھت...

ئوشئر ےک دئل ےک رقئب وہئےن یک وکئش یک یہی قبس اھکسئا اجئا ےہ ڑلئویئں وک  ئو لمع ایک رپ 

ئوئاہئں ےس دئاکئر یلم ... ئائےس ھجم ےس وت ایک دئای یک یسک زیچ ےس دئیپس ہن یھت ئ، ئرسئائل وئائے 

ئاخئے وئاحئل ےھتئ۔ئائس ےئل ائےس اکئم رکئےن یک رضئوئرئت ہن یھت و دئن رئائت ائیس ائل 

ئرپئی ےک اسئھ زگئرئے ...ئیھبک وکئی دئوئت ٓائدئی رئائت وک رھگ ائائر اجئا یھبک المئزئم ٓا رک ربخ دئات 

ئاصئب الفئں ہگج ائڑئی ںیم دئای ا اہیف ےس ےب ربخ ڑپئے ںیہ ...

ئدلجئی ےچب دیپئا رک ول ےچبئوہئں ے وت بس کیھٹ وہ اجئے ا ...ئدئوئےک ائوئر وئش رئیب اک ائک 

ئائوئر دئائہ سک رک ابئدئا ایگ دئو ےچب یھب وہ ےئ رپ ریمئے وشئر ےک وطئر ائوطئائر ہن دبئے...

ئوھجئے دئائوئں ےک دئائے ریمئا دئم ےنٹھگ اک ابئث نب رئےہ ےھت ںیم اسئس ںیہن ے اپئی 

ئیھت رپ ںیم ی رئیہ یھت ... ئیئک دئہع دمئد ےک ےئل وئائدئن یک رطئف دئاھ وئاہئں دئھ اھت ریمئے 

ئمغ اک ائدئرئائک یھب اھت ہن اھت وت دمئد اک وکئی ائاشئرئہ ہن اھت... ئوئہ اعمئرشئی دئابئؤ ےک دئائوئں ںیم 

ئدنئے ےھت ... ئوئت زگئر ا اج رئاہ اھت... ئےھجم ائےن وچبئں ےک ےئل ومنئہن اننب اھت ائوئرئرھ ںیم ےن 

ئوئد ائک دئم ائاھئا رھگ وئائولئں یک ائاجئزئت ےسئمیل اک ہلسلس رشئوئع ایک اہئں ےس ائس اشئدئی 

ئےک وئت عطقنم وہئا اھت...ئرھ ںیم ےن ائک ائک رک ےک ائےن ائرئدئرئد ےس وھجئٹ ےک ےن ر 

ئدئائے وک ائائر اکنیھپئ، ئاکئوئں رپ ےس لفط  ئیلست اک  ئ، ئوبئں ےس وھجئی رشئم و ایح اکئائوئرئانئک ےس 

ئاعمئرشئی ائان اک دئائہ بس ائائر اکنیھپ ...ئ۔

ئوئد ڑپئا ائہک ائےن وچبئں وک ڑپئا وکسئں ائوئر ائامئد دئے وکسئں ائب ائےن وچبئں وک وئہ ھچک یھب 

ئںیم اھکس رئیہ یھت وجئائک ابئپ یہ اھکس اتکس اھت... ئوئہ اچیبئرئے ابئپ ےک وہئے وہئے یھب رحمئوئم 

ئےھت ... ئںیم ائن یک یمک وئرئی رکئےن یک وکئش ںیم یگل رئیت ......ئریمئی زئدئی اک دصقم ائںیہن 

ئزئہ دئائر ائاسئن انبئان رئہ ایگ اھت...

ئریمئے وشئر یک اعئدئائت ےسئریمئی اسئس ائوئر رس دئوئوئں وک وئرئی ٓائائیہ یھت ائوئرئریمئے 

ئوئائدئن وک ھچک ھچک ائدئائزئہ اھت رپ ائس رئوئدئہ وئچ ےن ہک اشئدئی ےک دعب بس کیھٹ وہ اجئے ا 

ئےھجم ائس رمئدئہ رئےت ےک دئائے ںیم ابئدئا اھت ... ئرئہت رمئدئہ اھت ریمئے اپئس وکئی زجعمئہ ںیہن اھت 

ئہک ائس وک زئدئی شخب دئیت زجعمئے اعئم ںیہن وہئےئ،... ئائس رمئدئہ رئےت ںیم  ئرئوئح وھئےن 

ئیسک احیسم یک ٓائدم وتئع ںیہن یھت ......ئےھجم رئائہت دبئل انیل اچئےئ اھتئںیم ائس یک تمہ ہن رئیت یھت 

ئیسک رطئف ےس دمئد اک وکئی ائاشئرئہ یھب ہن اھت ںیم ےن ائین بیلص وئد ائاھئی ائوئر ومئت ےس 

ئزئدئی یک رطئف ٓائہل اپ انلچ رشئوئع ایک......ئوئہ اسئںی دیق رکئےن وئائے دئائے ائائر ےکن 

ئائوئر وئںیہ رئہ رک ر ائاھ رک انیج ھکیس ایلئ۔ززز

دھاگے
ئرحتئر دئہی اعئمئ-ئرئائس
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ئابئو دئہی وئوصئرئت ائوئر دئےم ب و ےجہل یک ائک ںیھتئ۔ ائےن وشئر ائافئق ائدم یک رشئک 

ئملق یھب رئںیہئ، ئدئوئوئں ےن رئڈئو ےک ےیل اھکلئ، ئی وئی ےک ٓا اجئےن ےک دعب ی ی وئی 

ئےن ائن رپ ہضبق رک ایل ائوئر وئہ دئوئوئں ی وئی ڈئرئائومئں ےک یہ وہ رک رئہ ےئئ۔ ائک اک ڈئرئائہ 

ئمتخ وہئا وت دئوئرئے اک رشئوئع وہ اجئائ۔ ابئو دئہی اک الہپ ی وئی ڈئرئائہ ’ئدئرئائں‘ ئاھتئ، 

ئوطئل ڈئرئائومئں ںیم دئوئپ یلجئ، ئاخئہن دبئوئشئ، ئول ائوئر ایپ انئم اک دئا اشئل ںیہئ۔ 1981 

ئںیم ابئو دئہی اک انئوئل ’ئرئائہ دگئھ‘ ئاشئع وہئا سج ےن ائںیہن انئوئل اگئرئی یک دنلبئوئں 

ئرپ ا ڑھکئا ایک ائوئر ہی انئوئل ابئو دئہی یک انشئت نب ایگ ائوئر ہشی رئےہ ائ۔ ائن ےک انئوئولئں 

ئیک دعتئائد 27 ئےہئ، ئب ہک ڈئرئائے ائوئر ےب امشئر ائاسفئےن اشئع وہئےئ۔ ائن اصتئفی 

ئںیم ٓائِب ئایحئتئ، ئٓائش زئر ائ، ئٓائدئی ابئتئ، ئٓائےس اپئےسئ، ئائرمئلیئ، ئائک دئنئ، ئابئز تشئ، 

ئرحئائوئں ےک دئرئایئںئ، ئرپئوئائ، ئرھ ائاچئک وئں وہئائ، ئایپ انئم اک دئرئائ، ئامتئلیئ، ئوتئہ یک ائبئ، 

ئاہئر نمچئ، ئوھچئاٹ رہش ڑبئے ولئگئ، ئوحئا ےک انئمئ، ئدئت ہتئ، ئدئوئرئا دئرئوئائزئہئ، ئدئوئرئا دئمئ، 

ئرئائہ دگئھئ، ئرئائہ رئوئائںئ، ئاسئائن وئوجئدئ، ئوئرئج یھکمئ، ئدئرئائںئ، ئرہش ےب اثمئلئ، ئرہش ائزئوئائل 

ئٓائابئدئ، ئاحئل اھگئٹئ، ئٹف اپئھ یک اھگئسئ، ئھچک ائوئر ںیہنئ، ئنگ ائین ائینئ، ئائدئو ائل نیسح 

)ئانئوئل(ئ، ئرمئِد ئائربئمشئ، ئومئم یک ایلگئںئ، ئان ائل ذئرک ائوئر رجئوتئں ےک دئرئایئں اشئل ںیہئ۔ 

ئوکئت اپئاتئن یک اجئب ےس ابئو دئہی وک ائن یک یملع و ائدئیب دخئائت ےک ائرتئائف ںیم 

2003 ئںیم اتئرئہ ائایئز ائوئر 2010 ئںیم الہئِل ئائایئز ےس وئائزئا ایگئ۔ 

ئابئو دئہی ےک انئوئل ’ئرئائہ دگئھ‘ ئےن ائںیہن رہشئت یک دنلبئوئں رپ اچنہپئائ۔ ہی انئوئل 

ئائس دئر وہشمئر وہئا ہک ر اجئب ائیس انئوئل یک دئوئم انسئی دئیئ۔ ائس انئوئل وک ائرئدئو ےک 

ئرتہبئن انئوئولئں ںیم امشئر ایک اجئا ےہئ۔ رتہبئن انئوئل ائوئر یھب ںیہ ںیہنج ائدئب ںیم ٓائج 

ئیھب دنسپئدئہ رئن انئوئل وصتئر ایک اجئا ےہ ائن ںیم ومئولئی ذنئر ائدم اک ’ئاسفئہن ٓائزئائد‘ئ، 

ؤ دئائن‘ئ، ئرقئائۃ ائنی دیئر اک ’ئٓائگ 
�
ئرمئزئا اہئدئی وئدئا اک ’ئائرمئائؤ اجئِن ئائدئا‘ئ، ئیش رپئم دنچ اک ’گ�

ئاک دئرئا‘ئ، ئدبع ائہل نیسح اک ’ئائدئائس ںیلسن‘ئ، ئدخئہج وتسمئر اک ’ئٓائنگ‘ئ، ئوشئت دصئیق اک ’ئدخئا 

ئیک یتسب‘ئ، ئائاظئر نیسح اک ’ئٓائے دنمسئر ےہئ‘ئ۔ ائافئق ائدم اک ’ئڈئرئا‘ ئاشئل ںیہئ۔ رئائہ 

ئدگئھ ےس رمئائد ےہ دگئھ اک رئائجئ، ئانئوئل یک اہکئی ںیم ائےس ولئوئں ائوئر ائےس ولہپئؤئں ےس 

ئرپئدئہ ائاھ ا ایگ ےہ وج دئر تقیقح دگئھ اک رئائج ےن وہئے ںیہئ۔ ائےس ولئوئں ںیم ائےھ ائوئر 

ئربئے یک زیمت ابئی ںیہن رئیہئ، ئالئل ائوئر رحئائم ںیم زیمت رکئان ائن ےک سب یک ابئت ںیہن رئیہئ، 

ئرمئدئائر اھئےن ائوئر رمئدئائر الھکئےن ںیم ائںیہن زئرئہ ربئائرب وئف ںیہن وہئائ۔ ہی انئوئل امہئرئے 

ئاعمئرشئے یک یقیقح اکعئیس رکئا ےہئ۔ ائس انئوئل ومئوئع ا الپئٹ ابئو دئہی وک ائس رطئح 

ئالم ہک ائس ےن ائےن رھگ ںیم اکئم اکئج ےک ےیل ائک ڑلئاک المئزئم رئاھ وج ذمئب ےک ائابئر 

ئےس دنہئو اھتئ۔ ائک دئن ائس ےچب ےن ابئو ےس وئاھ ہک ائالسئم ںیم ائیس وکئیس وئیب ا ای 

ئنپ ےہ وج دئوئرئے ذمئب ںیم ںیہنئ۔ ابئو دئہی ےن ےچب وک وجئائب وت دئا نکیل ہن وت 

ئےچب یک یلست وہئی ائوئر ابئو یھب ائس ائنھ ںیم ڑپ یئگ ہک ائس ےچب ےک وئائل اک نئمطم شخب 

ئوجئائب سک رطئح دئا اج اتکس ےہ ہک وئہ نئمطم وہ اجئےئ۔ انچئہچ ابئو دئہی یک وئچ اک دئائرئا 

ئائالسئم ںیم الئل ائوئر رحئائم یک اجئب رمئوکئز وہئائ۔ ویئہک رحئائم ائوئر الئل اک وج دئو وئک ہفسلف 

ئائالسئم ںیم اپئا اجئا ےہ وئہ یسک ائوئر ذمئب ںیم ںیہن ا ائس دئر دشئت یسک دئرگ ذمئب ںیم 

ئںیہن اپئی اجئیئ۔ انچئہچ ابئو دئہی ےن ِائیس ومئوئع وک ائےن انئوئل اک ومئوئع انبئائ، ئاسئھ 

ئیہ ائےس ائوہئر یک اقثئت و اعمئرشئت ےس یھب یھتن رکئے وہئے رئائہ دگئھ قیلخت ایکئ۔ 

ئرئائہ دگئھ ےک وتئط ےس انئوئل اگئر ہی اغیپئم دئےن ںیم اکئایئب دئاھئی دئیت ےہ ہک رئزئق 

ئرحئائم ائک لسن کت دحمئوئد ںیہن رئات ہکلب ہی رسنیک ےک رمئض یک ائدن ٓائےن وئائی لسن ںیم یھب 

ئلقتنم وہ اجئا ےہئ۔ ضع ولئوئں ےن ائس انئوئل ےک ےھچیپ ائافئق ائدم یک وئچ ائوئر لمع اشئل 

ئوہئےن یک ٓائوئائز دنلب یک ےسج ائافئق ائدم ےن ائےن زئدئی ںیم تہ وئائح ائافئظ ںیم رئد ایک 

ئائوئر اہک ہک ہی انئوئل رصئف ائوئر رصئف ابئو دئہی ےک ذئن یک قیلخت ےہئ، ئائہت ائافئق ائدم وک 

ئابئو دئہی ےک امتئم انئوئولئں ںیم رئائہ دگئھ زئائدئہ دنسپ اھت ائیس رطئح ابئو دئہی وک ائافئق 

ئائدم اک ’’ئڈئرئا‘‘ ئدنسپ اھتئ۔ 

ئدئوئوئں ایئں ویبئی اھکلئرئوئں ےن ائےن وئن ےنیسپ یک الئل امکئی ےس ائوہئر ےک دئم 

ئالئے ائڈئل اٹئؤئن ںیم ائک رھگ ریمعتئایکئسج اک انئم ائافئق ائدم ےن ’’ئدئائاتئن رئائے‘‘ 

ئرئاھئ۔ ائس ےس لبق وئہ ائوہئر ےک الئوئہ نمس ٓائابئد ںیم رئاہئش رئےت ےھتئ۔ ائب ’ئدئائاتئن 

ائوئر دئائاتئںی رھئی ڑپئی ںیہئ۔ دئائاتئن  ئرئائے‘ ئںیم دئوئوئں اھکلئرئوئں یک ائدئں 

ئرئائے ےک دئوئوئں نیکم ائین ائس وبحمئب رئائے وک ہشی ہشی ےک ےیل دخئا احئظ ہہ 

ئرک ائوہئر ےک ائڈئل اٹئؤئن ربئاتئن ںیم ائدبئی دنین و ےکچ نکیل دئائاتئن رئائے ےک دئر و 

ئدئوئائر ٓائج یھب ائےن انبئےن ائوئر ٓائابئد رکئےن وئائے وئائے ونسحمئں وک ںیہن وھبئےئ، ئدئائاتئن 

ئرئائے اجئےن وئائولئں وک ائافئق ائدم ائوئر ابئو دئہی یک دمئر دمئر وگتفگئ، ئےھٹیم ائوئر اجنپئیب ےل 

ئائرئدئو ےک ےلمج انسئی دئےت ںیہ ائاس وسحمئس وہئا ےہ ہک دئائاتئن رئائے ےک ائل وئائرئث 

ئیہی ںیہک یسک وکئےن ےس لکن ٓائںی ے ائوئر اہئں ٓائے ائےن امہمئوئں ےس مہ الکئم وہ 

ئاجئںی ےئ۔ دئوئوئں الب ےک امہمئن وئائزئ، ئامہمئن وئائزئی ںیم ائک ریس وت دئوئرئا وئا ریسئ۔ رئھ 

ئرئاھئؤ ئوئائے ےھتئ، ئرھگ ٓائے ر ائک یک دخئت رکئان وئا ائن ےک رئائض ںیم اشئل اھت 

ئائوئر وئی ےک اسئھئ۔ وقئل ائاطئف نیسح احئیؔ 

دئا  ئرک  ائٰیل  ئوک  ائدئٰی  ر  ےن  ئمہ 

تہ ٓائی  اکئم  ائین  ئاخئاسئرئی 

ئابئو دئہی ائوئر ائافئق ائدم اخئن وک ائہل ےن نی وٹیبئں ےس وئائزئائ، ئائقی ائدم اخئن ڈئائرٹ ںیہئ، 

بانو قدسیہ اردو ادب کا درخشاں ستارہ
 قسط دوم
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ئائسی ائدم اخئن اکئرئوئابئر ائوئر ائری ائدم اخئن کنب ںیم المئزئت رکئے ںیہئ۔ ائری ائدم اخئن 

ئےن ائین وئائدئہ ابئو دئہی ےک ائاقئل رپ ائےن ائرئائت ایبئن رکئے وہئے اہک ہک ب 

ئریمئے وئائد ائافئق ائدم اخئن اک ائاقئل وہئا اھت وت وئا ائس وئت ریمئی وئائدئہ ابئو دئہی ائاقئل 

ئرک ںیئگ ںیھت ائوئر ائب ب ہک ریمئی وئائدئہ یقیقح ونعمئں ںیم ائس دئای ےس رئتص وہ ںیئگ 

ئںیہ وت ںیم وسحمئس رکئا وہئں ہک ائب ریمئے وئائد ائس دئای ںیم ںیہن رئےہئ۔ ائری ائدم اخئن اک 

ئانہک ےہ ہک ائن یک وئائدئہ وک ائافئق ائدم اخئن ےس ےب د تبحم ائوئر وئہ ائن اک د دئرئہ ائرتئائم 

ئایک رکئی ںیھت ائن یک اجئب ےس مہ اھبئویئں وک تخس ائدی یھت ہک ربخ دئائر ائےن ابئپ ےک 

ئاسئےن دنلب ٓائوئائز ےس ابئت یھب ہن رکئان اتسگئی وت تہ دئوئر یک ابئت ےہئ۔ ائری ائدم اخئن 

ئےن ہی یھب اتبئا ہک ریمئے وئائد اصئب ےک ائاقئل ےک دعب ریمئی وئائدئہ ر رعمجئائت وک وئائد 

ئاصئب یک رب رپ اجئا رکئی ںیھتئ۔ ائاس یھب وہئا ہک ائن یک تعیبط کیھٹ ںیہن وہئی نکیل 

ئوئہ وئائد اصئب یک رب رپ ر وصئرئت ںیم اجئا رکئںیئ۔ ائک ابئر ب وئہ ائےن ڑبئے ےٹ 

ئےک رمہئائہ ائاب یک رب رپ ائہح ڑپئھ رئںیہ ںیھت ائس وئت ائوہئں ےن ائقی ائدم اخئن ےس اہک ہک 

ئاٹیب ب ںیم رم اجئؤئں وت ریمئی رب ائےن ائاب ےک دئومئں ںیم ونبئائانئ۔ ہی ڑھئی ابئو دئہی یک 

ئدئاع یک وبئتی یک ڑھئی یھتئ۔ ائہل ےن ائن یک ہی وئائش وئرئی یکئ، ئائںیہن ائوہئر ےک ائڈئل 

ئاٹئؤئن ربئاتئن ںیم ائےن وشئر ائافئق ائدم اخئن ےک ولہپ ںیم یہ ہگج یلمئ۔ وئہ اکئی رعئے 

ئےس امیبئر ںیھتئ، ئائوہئر ےک ائک ائاتئل ںیم زئر الئج رئںیہئ۔ ائن ےک ائاقئل ےس دئایئے 

ئائدئب ےس قلعت رئےن وئائی ربئائدئرئی میظع انئوئل اگئر ائوئر اہکئی وئس ےس رحمئوئم وہ یئگئ۔ ابئو 

ئدئہی یک وئائت کلم ائوئر ائدئیب وقلحئں ےک ےیل اصقنئن میظع ےہئ۔ وئہ ائرئدئو ائدئب اک یتمیق 

ئائاثئہ ںیھتئ۔ رپئوئرئدئائر ائن یک رفغمئت رئائے ئ؎

وجہئم اک  ئرئاگئں  ےہئ،  اجئا  یہ  ڑبئات  ٓائن  ئر 

ریمئے بس  رچئائغ  ںیہ  ےیل  دئھک  ےن  ئوہئا 

ززز

�ا�س د�رِ �ے ابث�ت ںیم ھجت وک ےہ ایک الم
�دیم�ہ رسم�ت ا�دم�ر�ین

الم  و�ا  اب  ںیہن  رمُع  امت�م  �ُڈ�و�ڈ�ا 

الم ِصلہ  وک  �جِس  ےہ  وک�ن  ںیم  �و�ا  �ر�ا�ِہ 

د�ےیھ وت  یبیصن  رح�ا�ں  �ام�ر�ی   ،� �ا�ب 

الم ر�ا�ہت  طقف  یھت  آ�ر�ز�و  یک  �زن�ل 

ز�ر�د�ا�ں ہپ  اچ�د�ے�رہ�ے  ںیہ  �ہُ�و�ی  �اھ�ی 

الم �ہُ�و�ا  اج�ا  ےس  اج�ن  وکچ�ر  �ا�ل 

وک  �قش  ر�ا�ِز  دس�ا  اپھچ�ا  اھت  وت  �اچ�ا 

الم وھک�ات  اہی�ں  صخش  ا�ک  ر  �نک 

ےہ ُا�اھ�ے  ُا�یل  ہپ  ا�و�ر�و�ں  یھب  ےسج  �د�ںیھ 

الم اھج�ات  وک�ی  ہن  ںیم  رگ�اب�ں  �ا�ےن 

وُس اچ�ر  ںیم  ُد�ای  ہی  ےہ  امس�ں  اک  رشح  �ا�ک 

الم اک�ات  ا  زس  ا�اس�ں  یک  ےئک  �ا�ےن 

وس�ا�ل  وُخ�د ےس رسم�ت رک�ے  ہی  ا�ب  ر�ہ ے  �ر�ہ 

الم ایک  ےہ  وک  ھجت  ںیم  ابث�ت  �ے  د�رِ  �ا�س 

ززز

نمظ
نہی ہمیچ رفنرفکنٹ

انے دخنانی  رصنف  اپنے  انک  اسنرنے  ندنرنم 

انے الیھپنی  ںیم  وچنی  ےل  نس  ریمنے  نونا 

انے آنی  ہیک  تبیصم  انہہ  ونچ  دنے  ندنای 

دبلنی ہن  وکنی  ےتنرنانہ  انے  ی�رنا  ھ�
ن
�

اپنے  نر 

انے دنانی  ےن  بس  دنیت  ندننےنرُناندنے 

ڈنرندنا انے  وتنں  دننے  دننہ  َونا  انے  رنی 
�
ی� پَ� �

انے رناسنی  ہن  کت  ےھتج  رندننا  اپناس  رنا 
�
ہ� ک�ی�

انے اجندنا  لھب  رنب  ےت  �انں 
ت
عم�

ن
� نلم  ندنونں 

انے امکنی  انی  ریمنی  اسنرنی  ےت  انہہ  آنےھ  ندننہ 

انے وہندنا  ونی  نانرکنا  رّبکتنان،  انے  ندننہ 

انے انسنی  ربخ  ونا  ونچ  دنے  نرنآنن 

آنں اگنر  ہنگ  انںی  اسنونں  رکنونا  ناعنف 

انے وندنانی  انی  ریتنی  ونا  ُانی  اشنن  نریتنی 

رکندنے ےئپ  دنانونانں  ےک  لم  اکنےل  نونرنے 

انے دخنانی  رصنف  اپنے  انک  اسنرنے  ندنرنم 

ین دنانونانں  گنم  رک  ربص  وتنں  نیف 

انے اکنرنرفنانی  رنی 
�
ہ� ک�ی� رنا  ےھچپ  ناندنے 

ززز
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ئرتحمئہ وئزئہی ائرت رئدئا اصئہب اک قلعت ربئری اپئک و اھبئرئت ےک بس ےس ڑبئے رہش اک  

ئوکئہت ےس ےہ اہئں  8 ئائتس  1978 ئوک ائن اک  ئائرت نیسح اصئب ےک رھگ ںیم منج 

ئوہئا ۔ ائن اک ائل انئم وئزئہی ائرت ےہ ہکبج رئدئا ائن اک صلخت ےہ ۔ و ہک ائن ےک وئائدئن اک 

ئائدئب ےس قلعت ںیہن ےہ نکیل وئہ ملع و ائدئب ےک دئر دئائن رضئوئر رئےہ ںیہ ۔ وئزئہی اصئہب  

ئائےن وئائدئن ےک 3 ئوچبئں ںیم ےس ائولئی یٹیب ںیہ  ئائس رطئح وئہ ائےن  2 ئاھبئویئں  

ئیک  ئائولئی نہب ںیہ ۔  ئائوہئں ےن  ئیب ائس یس  ئابئوی اسئسن ںیم   1998 ئںیم وکئہت 

ئوئویئرئیٹ ےس ایک سج ےک دعب وئہ  ئہمل نب رک دئرئس و دتئرئس ےک ےبعش ےس وئائہت وہ 

ئںیئگ ائوئر ائس وئت ےس ائب کت ڑبئی تنحم ائوئر نگ ےک اسئھ ملع یک رئوئین الیھپئےن 

ئںیم رصمئوئف لمع ںیہ ۔ ائن یک ائدئرئی زئابئن ائرئدئو ےہ ائس ےک الئوئہ ائرگئزئی ائوئر ہلگنب 

ئزئابئن یھب رئوئائی ےک اسئھ ھکلئ،ئڑپئھ  ئائوئر وبئل یتکس ںیہ ۔  ئائن ےک اخئدئائن ںیم ائنیس 

ئاصئب اھبئرئت ںیم ائرئدئو ےک وہشمئر اشئرع وہ رک زگئرئے ںیہ ائن یک رہشئت ائوئر وبقمئتی 

ئاک ائدئائزئہ ائس ابئت ےس اگلئا اج اتکس ےہ ہک  ئائےن دئوئر یک اتئز ایسئیس تیصخش ائوئر وئزئر 

ئائمظ  ئائدئرئا ائدئی یھب ائن یک اشئرعئی یک دمئائح ںیھت ائوئر ائن وک وصخئی وطئر رپ ائےن اہئں 

ئدمئوع رک ےک ائن ےس ائن یک اشئرعئی انس رکئی ںیھت ۔

ئوئزئہی ائرت رئدئا اصئہب اخئومئش عبط رگم تہ وئر و رکف یک تیصخش یک ائک اشئرعئہ ںیہ  ئوئہ ہن 

ئرصئف ائےن ائوحئل ائوئر اعمئرشئے رپ رہگئی رظن رئیت ںیہ ہکلب ائرئدئو زئابئن و ائدئب ےس رہگئی 

ئوئائیگت ائوئر تبحم ےک ابئث ائس اک لمکم ائدئرئائک یھب رئیت ںیہ ائس وحئائے ےس ائرئدئو یک 

ئومئوجئدئہ وئزئنش وئائہ لبقتسم رپ رہگئی رظن رئےھ وہئے ںیہ ین وئہ وئر و رکف رکئےن وئائی 

ئائک تہ ابئربخ اشئرعئہ ںیہ وج ائس ےک الئوئہ اشمئرعئوئں وئریئہ اک یھب رھبئوئر اشمئدہئہ ائوئر رجتئہ 

ئیھب رئیت ںیہ ۔ ائن یک اشئرعئی یک وت ابئت یہ ھچک ائوئر ےہ ۔ ائن ےک ائافئظ ائوئر رئائبی  

ئیک ائدئائیگ ےس ولئم وہئا ےہ ہک ائن یک اشئرعئی ینتک وئوصئرئت ائوئر دئل  ئو دئائغ رپ ائر 

ئائدئائز وہئےنئوئائی ےہ ۔ وئہ ائین وئب وصئرئت اشئرعئی ےک ابئث ائرئی ائوئر اسئع وک 

ئاتمئر ےئیک ری ںیہن رئںی ۔

ئرئدئا اصئہب اک اشئرعئی یک رطئف ائل وہئےن اک ببس یھب تہ دئپس ےہ ۔ئولئگ رع و 

ئاشئرعئی  ئیک اتکئںی ڑپئھ رک ا ائدئیب رھگئائےن ںیم منج ے رک رپئوئرئش اپئےن ےک ابئث 

ئاشئرعئی رکئے ںیہ نکیل رئدئا اصئہب ےن سیف کب رپ رعئائء ئیک اشئرعئی ڑپئھ رک ائن ےک 

ئائدئائز ایبئں ائوئر ائن یک زئت ائزئائی دئھک رک اتمئر وہئںی سج ےس  ئائن ےک ائدئر یک اشئرعئہ 

ئاجئگ ائیھ ائوئر وئد یھب اشئرعئی رشئوئع رک دئی ۔ اشئرعئی ےک زئائدئہ ر رئومئز ائوہئں ےن  

ئسیف کب رپ یہ ہنٹپ ےک اشئرع اعئم وئرئدی اصئب ےس ےھکیس  ئنکیل ابئائدعئہ ائالصئح 

ئائوہئں ےن رئینم ےک اشئرع وظنمئر ائی اصئب ےس ی ائس رطئح وظنمئر ائی اصئب 

ئاشئرعئی ںیم ائن ےک ائاتئد رہھٹئے ۔  ئائرئدئو زئابئن و ائدئب ےک ابئرئے ںیم ائن اک انہک ےہ 

ئہک  ئرغمئیب اگنبئل ائوئر اہمئرئائرٹ وصئےب ںیم وت ائرئدئو ڈیمئم ےک ےب امشئر ائوکسئل ںیہ نج 

ئںیم ائرئدئو یک میل دئی اج رئیہ ےہ ہکبج دئپس ابئت ہی یھب ےہ ہک  ئٓائلک وئل ڈیمئا ےک 

ئابئث ائابئرئائت ائوئر رئاسئل و رئائد یک ائاشئت ںیم یمک وہئی اج رئیہ ےہ نکیل ائس ےک 

ئربئسک اہئں  ئائرئدئو ےک ائابئرئائت ائوئر رئاسئل ائوئر رئائد یک ائاشئت ںیم رئوئز ربئوئز ائائہ 

ئوہ رئاہ ےہ ۔  ئائوہئں ےن اہک ہک دئای یک دئرگ زئابئوئں یک رطئح ائرئدئو وک یھب رطخئائت ائقح 

ئرضئوئر ںیہ رگم ائس ےک ابئوئوجئد ائرئدئو زئابئن  ئپن رئیہ ےہ ۔ئسج ےک ےئیل ائدئابئء ئائوئر رعئائء ئاک 

ئرکئدئائر ائل نیسحت ےہئ۔  ئاشمئرعئوئں ےک وحئائے ےس ائن اک انہک ےہ ہک  ئاشمئرعئوئں یک 

ئتہ ڑبئی ائتی ےہ ویئں ہک ائن ںیم اسئنی رشئک وہ رک رعئائء ئائوئر اشئرعئائت ےس وئد 

ئائن یک زئابئی اشئرعئی نس رک تہ وئش وہئے ںیہ ائوئر ائیھ اشئرعئی رپ رھبئوئر دئائد دئےت 

ئںیہ ائوئر ائس ےس رعئائء ئائوئر اشئرعئائت یک زئت ائزئائی یھب وہئی ےہ ائوئر ریہشت یھب وہئی 

ئےہ ائمہ ائس ےک اسئھ اسئھ ائابئرئائت ائوئر رئاسئل و رئائد وئریئہ ےک اسئھ یھب ڑجئے 

ئرئےنہ یک ائدش رضئوئرئت ےہ ۔ رئدئا اصئہب ےن ائس ابئت رپ ائوسئس اک ائاہئر یھب ایک ےہ ہک 

ئاکئی رعئائء ئائوئر اشئرعئائت  ئائین زمئوئر اشئرعئی وک  ئرئمن اک اجئہ ان رک دئائد ائوئر  ئوتئہ احئل 

ئرکئےن یک وکئش رکئے ںیہ ۔ ائوہئں ےن اہک ہک ھچک ائےن وئائے ائوئر ائےن وئائایلئں 

ئائےن ائاتئد رعئائء ئےس الکئم وھکلئا رک اشمئرعئوئں ںیم ائے ںیہ وج ائک انئدنسپئدئہ لمع ےہ 

ئائس مسق ےک وھچھچئرئے نپ یک وحئہل ینکش یک رضئوئرئت ےہ ۔

ئوئزئہی ائرت رئدئا اصئہب ےن ائین اشئرعئی یک ائدتئا  2013 ئےس یک ےہ ۔ ائن یک اشئرعئی ب 

ئائابئرئائت ائوئر رئاسئل وئریئہ ںیم اشئع وہئےن یگل وت وئہ ائین اشئرعئی  ئائےن وئائدئن وک دئاھئی 

ئںیھت سج رپ ائن ےک وئائدئن ائن یک رھبئوئر وحئہل ائزئائی رکئے ائوئر ائین وئی اک ائاہئر 

ئیھب رکئے ےھت سج ےس رئدئا اصئہب وک وئب وحئہل اتلم اھت ۔  ئرئدئا  ئوک  2018 ئںیم وگتفگ  

ک  
ت
جھ�دئرئا امکئرئی ائوئائرئڈ ےس وئائزئا ایگ ۔  س�چ� �ن دنہئی زگیمئن یک اجئب ےس س�

ش
ی� جل�یک� �چ�

ئائدئابئءئائوئر رعئائء ئاک اعتئرئی ہلسلس

ئوئزئہی ائرت رئدئائ-ئرکف و رظن یک اشئرعئہ
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ئےک انئم ےس ائن اک الہپ رعئی ومجمئہ اہبئر ائرئدئو ائڈیئی ہنٹپ ںیم زئر ائاشئت ےہ وتئع 

ئےہ ہک وئہ دلج اشئع وہ رک ائرئٹی ںیم ٓا  ئاجئے ا ۔ وئزئہی ائرت رئدئا اصئہب یک اشئرعئی ےس 

ئومنئےن ےک وطئر رپ ائک زغئل ائوئر دنچ بختنم ائاعئر شیپ دخئت ںیہ ۔

ئزغئل
رئیہ یتلچ  ابئن  ٓائن  یک  ئنس 

رئیہ یتلچ  اکتئن  ےب  وئدئی  ئےب 

یہ ےتلم  وک  رپ  و  ابئل  ئٓائیہ 

رئیہ یتلچ  ُائڑئائن  احئاش  ئےب 

رسکی اھت  احمئل  رئان  وک  ئِائس 

رئیہ یتلچ  دئائاتئن  یک  ئقش 

یھب رھ   
�
گ� رئہ  یہ  ںیم  دئل  ئابئت 

رئیہ یتلچ  زئابئن  ےب  ئزئدئی 

ایگ یہ  ٓا  رقئائر  یھب  وک  ئرئوئح 

رئیہ یتلچ  اجئن  ریمئی  رھ  ئائوئر 

اکس ہن  وہ  ےس  زئائں  و  وئد  ئرئط 

رئیہ یتلچ  دئاکئن  یک  ِرئدئا  ئوئں 

ئبختنم ائاعئر
)1(

وہئ؟ ویئں  ڑبئائے  ےل  رمئے  اک  دئل  ئوحئہل 
وہ اجئے  رکم  وت  تبحم  اجئے  ٓا  ئرئائس 

)2(
وئوچ رھ  یھبک  ہن  اپئا  یہ  وھبئل  ںیہمت  ئوج 
وہ یتکس  ات  وئت  ر  وت  اچئوہ  ائےس  ئمت 

)3(
ےچنہپ کلت  ائس  ائین  ابئت  ےہ  اچئات  یھب  ئدخئا 
ٓائا ںیہن  یھب  انلچم  ںیم  دئاعئؤئں  نکیل  ئںیمہ 

)4(
ےنتک قبس  ںیم  قش  رئدئا  ئںیہ 
وہئں اجئی  ئوھبئل  وہئںئ،  رکئی  ئائد 

)5(
یچب وکئئ  ہن  رھ  یک  رئوتئں  ئاسئھ 
وہئں ںیم  اکئن  یگل  رئےنہ  وج  ئائب 

ززز

اپنی قدر کیجئے
�و�ز�ہ وصنم�ر

 مہ وخ�ا�نی یٹیب ےک ر�و�پ ںیم وہ�ں ای�نہ ےک�، وہب ےک ر�و�پ ںیم وہ�ں ای ام�ں ےک�، ا�ل اخ�ہ یک دخ�ت ا�و�ر ایخ�ل ںیم ا�ان آ�پ رسکی رف�ا�و�ش رک د�یت ںیہ�۔ ا�ب ا�اس یھب ںیہن ہک بس 

�ی ا�یس وہ�ں�۔ تہب یس ںینہب ا�ےن آ�پ ہپ یھب رھب�و�ر وت�ہ د�یت ںیہ ۔ نکیل امہ�ر�ے اعم�ر�ے ںیم ز�ای�د�ہ رت رھگ�ا�و�ں ںیم وخ�ا�نی رھگ ےک اک�و�ں ںیم ہ وھب�ل اج�ی ںیہ�۔ ہک ا�ن 

�اک�و�ں وک رک�ے ےک ےئل ا�ن اک تحص دنم وہ�ا انتک رض�و�ر�ی ےہ�۔ 

�نچ یک ہکلم ا�ر ا�ک د�ن یھب رتسب ہپ ڑپ اج�ے وت رھگ اک اظن�م د�ر�مہ رب�مہ وہ اج�ا ےہ�۔�ام�ا�رھگ ںیم بس اک ایخ�ل ر�ان�وع�ر�ت یک ذ�ہ د�ا�ر�ی ےہ�۔ ہ یھب چس ےہ وع�ر�ت اک اک�م رھگ اھبنس�ان 

�ےہ�۔�ا�س ےک�ا�ھ وہ�وٹ�ں ہپ رکسم�ا�ٹ اک وہ�ا یھب ا�ا�ی وخ�ی ےہ نکیل اخ�وت�ن اخ�ہ تحص دنم وہ�ں یگ وت ا�ےن رف�ا�ض ا�نس ر�گ ںیم رس ا�اج�م د�ے ںیکس یگ�۔ 

�امہ�ر�ی اع�د�ت ےہ رہ ا�یھ زیچ اخ�و�د ای وچب�ں ےک ےئل ر�ھ د�ےت ںیہ�۔ ںیہک وک�ی یمک یشیب وہ وت ا�ےن ےصح وک شیپ رک د�ےت ںیہ�۔ ہ ر�وت�ں یک تبحم ےہ�۔ ا�اس�س ےہ�، رگم وخ�د وک ںیہک 

�م رک د�ان ریم�ے ایخ�ل ںیم انم�بس ںیہن ۔ تبحم ا�و�ر ا�اس�س ےک ر�وت�ں ںیم ا�ین ذ�ا�ت یک یفن رک�ے ر�ان یسک رط�ح یھب کیھٹ ںیہن ۔ 

 ا�ین تحص اک ا�یس رط�ح ایخ�ل ر�ےئی سج رط�ح ا�ےن ا�ل اخ�ہ اک ایخ�ل ر�یت ںیہ ۔�آ�پ تحص دنم ںیہ وت رھگ اک اظن�م رتہب�ن ےلچ اگ ۔�وھچ�ی وھچ�ی یس وخ�وی�ں وک ا�وج�ا�ے رک ںیکس یگ�۔ 

�۔�آ�پ ے ا�ےن ایپ�ر�و�ں وک ذل�ذ اھک�و�ں ںیم تبحم وھگ�ل رک الپ�ی ےہ وت ےلہپ وھت�ڑ�ی یس تبحم وخ�د ےس یھب ےیجیک�۔

ز�د�یگ یک الع�ت ےہ�۔  ر�ان  اپ�ؤ�ں ےتلچ  اہ�ھ  ا�ےن  و�ی اتب ےتکس ںیہ ہک  ا�س یک دق�ر اج�ےت ںیہ ۔  و�ی  و�ہ ےس وھک ےکچ ںیہ ۔  ا�ین تحص یسک  ا�وم�ل ہفحت ےہ ۔ وج   �تحص 

�ز�د�یگ ںیم بیشن و رف�ا�ز آ�ے ر�ےت ںیہ یھبک وخ�وی�ں یک ںیلفحم ز�ای�د�ہ یتجس ںیہ وت یھبک ا�وک�ں یک ۔ یھبک ز�د�یگ نیسح یتگل ےہ وت یھبک ےب ر�گ ، ذج�ا�ت ےک ہ وط�ا�ی ر�ےل ز�د�یگ اک 

�ہص ںیہ ۔ آ�ے ںیہ زگ�ر اج�ے ںیہ ۔ و�ت ہشیمہ ا�ک ا ںیہن ر�ات ۔ دب�ات ر�ات ےہ ۔ ںیمہ ا�س و�ت کت انیج ےہ ۔ بج کت و�ہ ا�ںی وج دقم�ر ںیم یھکل یئگ ںیہ و�ہ و�ر�ی ہ رک ںیل 

�۔ ۔�ا�س ےئل بج کت ز�د�ہ ںیہ�۔ تحص دنم رھب و�ر ز�د�یگ زگ�ا�ر�ےئ ۔ ا�ون�ں ےک ا�ھ ،�ا�ون�ں ےک ےئل ۔ ۔ ا�ین دق�ر ےئجیک ۔  ززز
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ئرمئزئا ائوئر ٓائم 
ئرمئزئا ٓائومئں ےس یھبک ریس تعیبط ہن وہئے ےھتئ۔ ائل رہش ًۃفحت ئےتجیھبئ، ئرمئزئا وئد ابئزئائر ےس 

ئوگنمئائےئ، ئابئر ےس دئوئر دئوئر اک ٓائم وطبئر وئاغئت ٓائا اھت رگم رمئزئا اک ی ہن رھبئائ۔ئا ک لفحم 

ئںیم ومئائان لضف قح ائوئر دئرگ ائابئب ےھٹ ٓائومئں یک رعتئف رک رئےہ ےھتئ، ئب بس 

ئولئگ ائین ائین رئائے اہئک ےکچ وت ومئائان لضف قح ےن رمئزئا ےس اہک ہک مت یھب ائےن رئائے 

ئایبئن رکئوئ۔ رمئزئا ےن اہکئ۔ ’’ئاھبئی ریمئے زنئدئک وت ٓائم ںیم رصئف دئو ابئںی وہئی اچئںیئ، 

ئاھٹ وہ ائوئر تہ وہئ۔‘‘ ئائس رپ بس احئرضئن لھک الھک رک سنہ ڑپئےئ۔

ئوجئے
ئائک رئائت دیس رئدئائرئ، ئرمئزئا ےک اہئں رشئف ائےئ، ئب وھئڑئی دئر ےک دعب رئتص 

ئوہئےن ےگل وت رمئزئا وئد ائےن اہئھ ںیم عمش دئائن ے رک ےتکسھک وہئے ب رئش کت ٓائے 

ئا ہک وئہ رئوئین ںیم وجئا دئھک رک نہپ ںیلئ۔ئائوہئں ےن اہکئ۔ ’’ئہل وئہبعک ٓائپ ےن ویئں 

ئفیلکت رئائیئ، ئںیم ائانپ وجئا نہپ اتیلئ۔‘‘ ئائس رپ رمئزئا ےن اہکئ۔ ’’ئںیم ٓائپ اک وجئا دئاھئےن 

ئوک دعمشئائن ںیہن ائا ہکلب ائس ےئل ائا وہئں ہک ںیہک ٓائپ ریمئا وجئا ہن نہپ اجئںیئ۔‘‘

ئالب
ئائک دئہع رمئزئا اکئن دبئان اچئےت ےھتئ، ئائک اکئن وئد دئھک رک ٓائےئ، ئائس اک دئوئائن اخئہن 

ئوت دنسپ ٓا ایگ نکیل لحم رئا وئد ہن دئھک ےکئ۔ رھگ رپ ٓا رک ائس ےک دئےنھ ےک ےئل یب یب وک 

ئاجیئ۔ئوئہ دئھک رک ٓائںی وت ائن ےس دنسپ ان دنسپ اک احئل وئاھئ۔ ائوہئں ےن اہکئ۔ ’’ئائس اکئن 

ئںیم وت ولئگ اتبئے ںیہ ہک الب اک ڈئرئہ ےہئ۔‘‘ ئرمئزئا ےن کہچ رک وجئائب دئائ۔ ’’ئمگ! ئایک 

ئدئای ںیم ٓائپ ےس یھب ڑبئھ رک وکئی الب ےہئ؟‘‘

ئائہ یتسم
ئائک ابئر یسک ےئنب اک تہ اس رقئض رمئزئا ےک ر ڑچئھ ایگئ، ئائےس ب رئوئہی ےن یک ائدیم 

ئہن رئیہ وت وبجمئرئًا ئڈئرئی رکئوئا دئیئ، ئابئدئاشئہ ےک دئرئابئر ےس البئوئا ٓائائ، ئرمئزئا وئد وت ہن ےئ ائہت 

�ائے یک تشپ رپ ھکل دئائ۔ رقئض یک ےتیپ ےھت ے نکیل ےتھجمس ےھت ہک اہئں رئگ ائے 
ن
حکم�

ئی امہئرئی ائہ یتسم ائک دئن ابئدئاشئہ ےن ہی ڑپئا وت رکسمئائے ائوئر ڈئرئی اک رئوئہی زخئائہن 

ئےس اجئرئی رکئوئا دئائ۔

ئاغئب اک رشح
ئائک رئوئز رمئزئا اغئب ائوئر ائن یک مگ دعب ائز ومئت اعئتب ائوئر رفغمئت ےک اسئل رپ ثحب 

ئرک رئےہ ےھتئ، ئرمئزئا یک مگ وبئںیل’’ئرئوئزئہ رئان وت دئوئر یک ابئت ےہ ٓائپ ےن یھبک امنئز 

ئیھب ںیہن ڑپئی ائوئر اعئتب ونسئائرئےن ےک ےئل مک ائز مک امنئز رئوئزئہ یک اپئدنئی ےہئ، ئائدئائیگ 

ئائایئر رکئی یہ ڑپئی ےہئ۔‘‘ئرمئزئا ےن وجئائب دئائ۔ ’’ئٓائپ البئہبش دئرئت رئا رئیہ ںیہ 

ئنکیل ہی یھب دئھک انیل ہک ٓائپ ےس امہئرئا رشح ائاھ یہ وہئائ۔‘‘ ئمگ وبئںیلئ۔ ’’ئوئہ ویئرکئ؟ ئھچک 

ئںیمہ یھب وت اتبئےیئ۔‘‘ ’’ئیئ ابئت وت ابئلک دیسئی ےہئ۔ رمئزئا ےن اہکئ۔ ’’ئٓائپ وت ائیہ 

ئےل دنبہت وئائولئں ےک اسئھ وہئں ی نج ےک دنبہت ےک ولپ ںیم وسمئائک دنئی وہئیئ، 

ئاہئھ ںیم ائک وئیٹ دئائر دبئین وہ یئ، ئائوئر ائوہئں ےن ائےن ر یھب ڈنئوئا رئےھ وہئں ےئ۔ 

ئٓائپ ےک ربئسک امہئرئا رشح ہی وہئا ہک امہئرئی تگنس ڑبئے ڑبئے ری ائیئ، ئرہشئت ائہت 

ئابئدئاشئوہئں ےک اسئھ وہ یئ، ئًال ئمہ رئوعئنئ، ئرمئوئد ائوئر دشئائد ےک اسئھ وہئں ےئ۔ مہ 

ئائین ومئوھئں وک ل دئے رک ائڑئے وہئے زئنی رپ دئم دئرئں ے وت امہئرئی دئائںی 

ئائوئر ابئںی ائرطئائف اچئر اچئر رئےت امہئرئی زئریئں اھتئے امہئرئے ولج ںیم لچ رئےہ 

ئوہئں ےئ۔‘‘

ئدئی ںیم دگئے
ئائک ابئر رمئزئا ائوئر ائن ےک ائک امہمئنئ، ئوج یسک دئوئرئے رہش ےس رشئف ائے ےھتئ، ئیسک 

ئدئوعئت ےس رئائت ےک وئت وئائسپ ٓا رئےہ ےھت ہک ائک گنت یلگ ںیم ائک دگئا ڑھکئا 

ئاھتئ۔ئامہمئن رئک رک وبئائ۔ ’’ئرمئزئا اصئبئ، ئدئی ںیم دگئے تہ ںیہئ۔‘‘ ئرمئزئا ےن وئرئًا 

ئوجئائب دئائ۔ ’’ئاصئب ابئر ےس ٓا اجئے ںیہئ۔‘‘

ئالئم رئدئش ںیم ےہ
ئائک دئن رمئزئا حتف ائکل اہبئدئر وک ےن ےئئ،ئب الئم رئدئش ںیم ےچنہپ وت دخئت ائر 

ئےن اصئب اعئم وک ائالئع دئی ہک رمئزئا وئہ اصئب ٓا رئےہ ںیہئ، ئوئہ یسک اکئم ںیم رصمئوئف 

ئےھت الب ہن ےکئ۔ رمئزئا وئںیہ ےتلہٹ رئںیہئ۔ئاصئب ملع ےن ھچک دئر ےک دعب المئزئم وک اکپئر رک 

ئاہکئ۔ ’’ئائے دئھکئ، ئرمئزئا اصئب اہکئں ںیہئ۔‘‘ئرمئزئا ےن وئںیہ ےس وجئائب دئا’’ئالئم 

ئرئدئش ںیم ‘‘

 ئےل یک میظعت
ئائک رمئہب زئابئن اخئےن ںیم اجئےن ےگل وت دئاھ مگ اصئہب نیع نحص ںیم الصم اھئے 

ئامنئز ڑپئھ رئیہ ںیہئ، ئرمئزئا ےن ہی دئاھ وت دئرئوئائزئے رپ رہھٹ ےئ ب وئہ امنئز ڑپئھ ںیکچ وت 

ئٓائپ ےن وجئا ائائر رک ر رپ رئاھ ائوئر ےگنن اپئؤئں ٓائہت ٓائہت ڈئرئے اچکچہئے وہئے نحص 

ئکت ٓائےئ، ئمگ ےن ہی احئت دئیھ وت رکسمئا رک ےنہک یگلئ۔ ہی ’’ئایکئ؟‘‘ ئرمئزئا ےن وجئائب 

ئدئا ھچک ںیہن رصئف ٓائپ ےک ےل یک میظعت و رکتئم ےہ‘‘ ئمگ ےن رشئح اچئیہ وت رمئزئا ےن 

ئاہکئ۔ ’’ئمگ ! ئائب وت اسئرئا نحص دجسم وہ ایگئ، ئرھ ائر وکئی دئم رئےھ وت ویئرکئ، ئائوئر رکئے وت ایک 

ززز ئرکئےئ، ئائس ےئل وجئا ائائر رک ر رپ رئھ ایل ےہئ۔‘‘ 

لطیفے کے  لب  غا ا  ز مر
آخری قسط
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ئدئل ائاسئی مسج اک ائک ائمہ ائاضئء ئےہ ائوئر تحص دن دئل ےک ےیل ٓائپ وک ائانپ رطئِز ئزئدئی 

ئرتہب انبئےنئیک رضئوئرئت وہئی ےہ ویئہک یبلق ائرمئائض اجئن ویئا اثئت وہئےت ںیہئ، ئائےس 

ئںیم ائرئن تحص دن دئل ےک ےیل ےیک اجئےن وئائے رضئوئرئی ائدئائائت رپ ابئت رکئے 

ئوہئے ےتہک ںیہ ہک دئل یک ائیھ تحص ےک ےیل بس ےس اینبئدئی دئم وئرئزئش ےہئ۔

ئائرئن ےتہک ںیہ ہک وئرئزئش ںیمہ ائک تحص دن زئدئی رئائمہ رکئی ےہئ، ئِائس ےک الئوئہ 

ئھچک ائیس ذئائںی یھب ںیہ ہک نج وک ائر مہ ائین رئوئز رمئہ یک وئرئائک ںیم اشئل رکئںیل وت امہئرئا 

ئدئل تحص دن رئےہ ا ائوئر تہ یس اجئن ویئا امیبئرئوئں ےک رطخئے ےس یھب چب ےت ںیہئ۔

ئیبلق تحص وک ڑبئائےن وئائی ذئائںی:

ئائرب اک ائامعئل
ئائرب ےس رھبئوئر ذئائںی امہئرئے دئل یک تحص ےک ےیل تہ دیفم وہئی ںیہئ، ئہی ذئائںی 

ئںیمہ دئل یک امیبئرئوئں ےس کلسنم وہئےن وئائے رطخئائت ےس ڑلئےن ںیم دمئد رکئی ےہئ۔

ئائرب امہئرئے اہئی ڈلب رپئرش وک رٹنکئوئل رکئا ےہ وج ائرمئائض بلق یک اینبئدئی ڑج ےہئ، 

ئِائس ےک الئوئہ ائرب وکئرٹسئوئل یک ڑبئیت حطس وک یھب ربئرقئائر رئےن ںیم ائک ائمہ رکئدئائر ائدئا 

ئرکئا ےہئ۔

ئائرب وئائے ولھپئں ںیم ےلئ، ئبی ئ، ئائانئسئ، ئٓائمئ، ئانئاپئیئ، ئائےٹ وئریئہ اشئل ںیہ ہکبج 

ئائرب وئائی زبسئوئں ںیم ایلھپئںئ، ئمی یلھپئ، ئیچ ائرئ، ئنگنئ، ئمغئ، ئاخئص یئکمئ، ئٓائول 

ئتیمس دئرگ زبسئائں اشئل ںیہئ۔

ئائوئاگ  3 ئاک ائامعئل
ئائوئاگ 3 ئدئل یک تحص رتہب انبئےن ںیم اعمئوئن اثئت وہئا ےہئ، ئِائس وک ذئا ںیم اشئل رکئےن 

ئےس انئرصئف ٓائپ ےک دئل یک تحص وک رئوئغ ےل ا ہکلب ہی مسج یک وئزئش یھب مک رکئا ےہئ، 

ئائوئاگ 3 ئاحئل رکئےن ےک ےیل ٓائپ رئی دئائر ویمئے ائوئر جیب اھئےت ںیہئ، ئِائس ےک الئوئہ 

ئٓائپ ِائس ےکئوصئل ےک ےیل رچئیب وئائی یلھچم اک یھب ائامعئل رکئےت ںیہئ۔

ھی رھب رئی دئائر ویمئے
ٹ مُ�

ئائر مہ رئی دئائر ویمئوئں ےک وئائد یک ابئت رکئں وت ہی رضئوئرئی ذئائی ائزئائء ئےس رھبئوئر 

ھی رھب رئی دئائر 
ٹ مُ�

ئوہئے ںیہ ائوئر ٓائپ وک ائک تحص دن زئدئی رئائمہ رکئے ںیہ ائوئر 

ھی رھب رئی دئائر 
ٹ مُ�

ئویمئں وک وت ذئائتی یک ائت اک رھگ یھب اہک اجئا ےہئ، ئذٰئا ٓائپ رئوئزئائہن 

ئویمئے ےسیج ابئدئائم ائوئر ائرئوئٹ اھئںی ائوئر یبلق ائرمئائض ےس اجئت اپئںیئ۔

ئمک اھئںی نکیل ذئائتی ےس رھبئوئر
ئائرئن ےتہک ںیہ ہک ائر ٓائپ وک ائرمئائض بلق ےسئوئد وک وفحمئظ رئان ےہ وت ِائس ےک ےیل 

ئبس ےس رضئوئرئی ہی ےہ ہک ٓائپ ائانپ وئزئن ڑبئےن ہن دئں ویئہک ائر ٓائپ اک وئزئن زئائدئہ 

ئوہئا وت ٓائپ ابئٓائاسئی یبلق ائرمئائض اک اکئر وہئےت ںیہئ، ئذٰئا ٓائپ ائین وئرئائک مک رکئں 

ئنکیل ٓائپ وج یھب ںیل وئہ ذئائی ائزئائء ئےس رھبئوئر وہئ، ئائٹ وئڈ ائوئر زئائدئہ اصمئےح وئائی 

ئذئائںی اھئےن ےس رئز رکئںئ۔

ئوئڈئم یک دقمئائر وک مک رکئں
ئائرئن ےتہک ںیہ ہک وئڈئم یک زئائد دقمئائر امہئرئے دئل ےک ےیل ری تحص شخب اثئت 

ئوہئی ےہئ، ئہی امہئرئے ڈلب رپئرش یک حطس وک ڑبئا اتکس ےہ ائوئر اسئھ یہ امہئرئے رُگئدئوئں وک 

ئیھب اتمئر رکئاتکس ےہئ۔

ئائےس ںیم ائر ٓائپ ائین ذئا ںیم کمن یک دقمئائر مک رکئدئں وت ٓائپ یبلق ائرمئائض ےس دئوئر 

ئرئہ ےت ںیہئ۔

ززز

دل کو صحت مند بنانے والی پانچ غذائیں

ندنِل ناندنانن وت وخنوینں ےک رتنانے امنےگ
نانزنہ انرنونزن-نرنین

امنےگ اسفنے  وک  ےنہک  وج  ے  نرط  ندنِل 

امنےگ رپنانے  اسحنانت  ے  ںیم  ےس  ناند 

ایک اسنامنن  اک  دنرند  ےئن  ے  زنامنے  نرھ 

اہسنےنامنےگ احملنت  ےس  زنتس  بج  ے  نںیم 

انونر ںیہن  رسیم  وبند  انک  یک  وخنن  وت  ںیم  نن 

امنےگ اہبنے  ےک  اہبنے  انب  وخنں  نمش 

رگم یک  اجسنے  وخنانب  ےئن  ےہ  وخنر  نآنھک 

امنےگ زنامنے  ےک  اپنے  وک  ریبعت  وت  ندنل 

ےہ اجنی  ڈنیل  ںیم  اسنزنونں  ےک  دنرند  نزندنی 

امنےگ رتنانے  ےک  وخنوینں  وت  ناندنانن  ندنِل 

ززز
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ئلث وہشمئر ےہ’’ئیھگ انبئوئے اسئان ائوئر ڑبئی وہب اک انئم‘‘ئ۔ رگم ب کت مگ اصئہب انئچ ہن 

ئاجئےن ٓائنگ ڑیٹئا یہ رئےہ ا ائاشئء ئائہل ہی ہتپ یہ ںیہن ہک کمن ئ، ئائرئچ ئ، ئنس ئ، ئاہپئز ئ، ئدلئی ئ، ئدئای 

ئسک سک اسئن ںیم ائوئر سک سک  ئدقمئائر ںیم وکئن وکئیس زیچ ڈئائی اجئے ائوئر وکئن یس ںیہنئ۔ یسک 

ے یک رھبئائر ےہ وت دلئی 
�
�ی�

ن
ئڈنئا ںیم دلئی ےن رئگ اکئی د دئا ےہ وت دئای دئائرئدئ۔ ائر دھ�

ئاغئبئ۔ ںیہک کمن زیت ےہ وت ںیہک رمئچئ۔ ریخ ےس اصمئہح ےنسیپ یھٹیب ںیہ وت ھچک وئرکئوئں وک ائایلئں 

ئھچک دئاکئدئائر وک ولصئائںی ائوئر ڑکنیسئوئں صقن اصمئےح ںیمئ۔ ومئاٹ وھجئاٹ اصمئہح رہئاحئل ڑچئھ یہ 

ئایگئ۔ ائب ہن ٓائچ ےک ےکلہ رئےن اک دئایئن ہن زیت رکئےن اک ہتپئ۔ یھگ رھب دئا ایگ ےہئ۔ اصمئےح 

ئیک ان نھچ وہ رئیہ ےہئ۔ ائےس وھبئےن وکئن! ئولچ ی اسئھ یہ وئت دئے ائرئائ۔ ہن اصمئےح 

ئیک وب یئگ ہن وئت ل رئاہ ےہئ۔ ںیہک وئڈئا ڑپ رئاہ ےہ وت ںیہک وچئان ڈئائا اج رئاہ ےہئ۔ ڑبئی لکشم 

ئےس وئت الگ ےہ وت وئےن وئائا ئ، ئزبسئی وئریئہ ڈئائی ۔ اپئی ہن وھچئڑئائ۔ وھئڑئی دئر ںیم ُائائر رک ےچین 

ئرئھ دئائ۔ ائب یھگ ےہ ا کمن رمئچ اک ذئائہق ائوئر ڑبئی وہب اک انئم ۔ ائاشئء ئائہل ائوئر مشچ دبئُدئوئرئ۔

ئائیس ےئل وت دئی ائوئر ونھکل ےک ولئگ اجنپئویبئں رپ ہن زئی رکئے ںیہئ۔ ’’ئائے اجنپئیب !ئہن ائںیہن 

ئاھئان ٓائوئے ہن اکپئانئ۔ئےسیج ھٹل وئدئوئےس ھٹل ائن ےک اھئےن ‘‘ ئچ وت ہی ےہ ہک مہ وئد دئیپس 

ئںیہن ےتیلئ۔ ائر ذئرئا دئایئن دئں وت ومعمئی یس ومعمئی اھئان ذئذ رئن نب اتکس ےہئ۔ اصمئےح اک 

ئوئزئن وت ہن اجنپئب ےک یسک رھگ ےک ےئل رقمئر وہ اتکس ےہ ہن و ی ےک ولئوئں ےک ےئلئ۔ ہی وت 

ئائین ائین دنسپ رپ رصحنم ےہئ۔ نکیل دنسپ اک ہی بلطم ںیہن ٓائپ رمئچ تہ زئائدئہ رک دئں ا دئای 

ئڈئائںیل یہ ہنئ۔ ائوئر ائر ڑپئے وت ےب ائاہئ۔ دصقم ہی ےہ ہک سج اسئن ےک ےئل وج وج اصمئہح سج 

ئسج دقمئائر ںیم رضئوئرئی ےہ ائزئًا ئڑپئان اچئےئئ۔ وئائہ ٓائپ یھگ مک ڈئائںیل ا زئائدئہ ہی ڑگھجئا رصئف 

ئاسئن ےک ےئل یہ ںیہنئ۔ یھٹیم زیچئں انبئے وئت یھب ومعمئی ومعمئی ابئوتئں یک رطئف دئایئن 

ئدئان اچئےئئ۔ ًال ئٓائپ ولحئہ انب رئیہ ںیہئ، ئوئی یچ ڈئائل دئی ا زئائدئہ رئخ رک یئ۔ یھگ رھب دئا ہک 

ئریت رئاہ ےہ رگم ینیچ مک ولئم وہئی ےہئ۔ وت ولحئے اک زمئہ یہ اجئا رئےہ ائ۔ ہی رضئوئرئی ںیہن ہک 

ئٓائپ ولحئے ںیم ویمئہ وئریئہ یھب ڈئائںیل وئی انمئبس وطئر رپ وھبئن رک ائس ںیم یھگ ئ، ئینیچ ائین 

ئدقمئائر ںیم ڈئائںیل ہک ائرئیھگ ںیہن وت مک ائز مک اھٹ وت ذئائہق دئےئ۔

ئدنہئو اپئک ںیم اصمئےح یہ ائک ائیس تمعن ری رتمئہب ںیہ ہک سج ےس اہئں ےک اھئےن ذئذ 

ئائوئر ٹچ ےٹ ےتنب ںیہئ۔ ںیہنج ری وقئںیم یھب اھئے وہئے ائایلئں اچئیت رئہ اجئی ںیہئ۔ 

ئابئزئائرئی اھئوئں وک ے ےئجیلئ۔ ائرئہ اشئذئو انئدئر یہ وئت حیحص ونعمئں ںیم الگ وہئا ےل ا وئرئہن 

ئومئًا ئدئائوتئں یہ ےس وئچ رک اھئے دئاھ ےہئ۔ ائن ںیم ہن وت اصمئوحئں یک وُب رمئی وہئی ےہ ہن 

ئوئت یک اسب د اجئی ےہئ۔ رگم یھگ ریت رئاہ وہ ائ۔ ا رئم اصمئہح ذئائہق دئے رئاہ وہ ا ائوئر وھبئاک زئر 

ئائر رک ےک ٓائے اتلچ ےن ائ۔ئُائےس ںیہن ہتپ ہک وئت الگ ےہ ا اصمئہح ائوئر وئت اسبئد دئے 

ئرئاہ ےہئ۔ سب اپئوچئں ائایلئں یھگ ںیم ڑپئرئیہ ںیہ ائوئر زئابئن رئم اصمئےح ےک اخٹچئرئے ے 

ئرئیہ ےہ ائوئر وہئل وئائے یک وئائہ وئائہ وہ رئیہ ےہئ۔ ائب رئائےی ہن وت وہب رئائی اک اہئھ ےہ ہن یھگ 

ئیک رہمئابئیئ۔ئڑبئے ایئں وت رئم اصمئےح ےلکنئ۔

ئھچک رعئے ےس امہئرئی ونہبئں ائوئر اھبئویئں ےن ہی ھج ایل اھت ہک وئت ر زبسئی ےک ےئل 

ٰی ہک دئائولئں ںیم یھب وئت ڑپئان 
ت
ئرضئوئرئی ےہ ۔ ری وئت ےک اسئن اک زمئہ یہ ںیہن ۔ ��

ئرشئوئع وہ ایگ اھتئ۔ رگم ائب دئو نی دئن وئت ےک انئے ائوئر اگنہمئی یک وئہ ےس اسئن اکپئے وئت 

ئبیجع رپئاشئی اک اسئانم وہئا ےہئ۔ ہی لکشم ٓائج ُائن ولئوئں ےک ےئل یہ دئرئشیپ ںیہن وج وئت 

ئوئر ںیہ ہکلب رقنعئب ائک ائاس وئت ٓائےن وئائا ےہئہک زبسئی وئر وق ںیم یھب وج ائب وئت وک 

ئرئحی دئے رئیہ ںیہ ائس لکشم ےس دئوئاچئر وہئں یئ۔ ائےس ںیم ںیمہ اچئےئ ہک ری وئت ےک 

ئزبسئی ا دئائںیل اکپئےن ںیم یئن یئن ائرتئا ںی رکئی اچئںیئ۔ ضع رھگئائوئں ںیم وت ائاس دمئت ےس 

ئوہ رئاہ ےہئ۔ سج یک دبئوئت اھئوئں ےن بیجع رئگ ائایئر رک ایل ےہئ۔

ئائرئہ وئت ےک انئے ےک دئوئں ںیم یھب وئت وئر وئت اک اھچیپ ںیہن وھچئڑئےئ۔ دئی ںیم 

ئوتئولئوئں یک اعئدئت یھت ہک ہعمج اکئانئہ ےہ وت رعمجئائت یک اشئم وک یہ ائین ائین دنسپ اک وئت ونبئا رک 

ئرئاھ ایلئ۔ ائوئر ہعمج ےک دئن یھب وئت ُائڑئا رئےہ ںیہئ۔ رگم اہئں وچئہک ذئرئا یتخس ےس وئت ےک 

ئانئے رپ لمع رکئائا اجئا ےہئ۔ ائس ےئل ولئگ ائرث یلھچم رپ رئے ںیہئ۔ئوئرئہن ائڈئے وت ںیہک ےئ 

ئیہ ںیہنئ۔ ائوئر اعئدئی وئت وئرئے وت ائب یھب یسک ہن یسک رطئح ائانپ اکئم انب یہ ےتیل وہئں ےئ۔

ئرہئاحئل ےئن ےئن اھئوئں ںیم ٓائپ بیجع فطل ائاھئے یئ۔ئوئت یھب ٹ اجئے ا ائوئر لفحم 

ئیھب رئا اجئے یئ۔ اثمئل ےک وطئر رپ ٓائپ ائیس زیچئں اکپئےن یک وکئش رکئںئ۔ ٓائول وک زبسئی 

ئںیم ائایئزئی تیثیح احئل ےہ ائس ےئل ائن اک اسئھ رقتئًاب ئر زبسئی دئے دئیت ےہئ۔ انچئہچ 

ئوئت ےک اجبئے ھچک اکئم ٓائولئؤئں ےس ںیلئ۔

ئٓائول رئائںئ، ئٓائول ایھگئ، ئٓائول ڈنٹئےئ، ئٓائول ائر ۔ ٓائول ائش یک دئائلئ۔ ٓائول ومئگ یک دئائلئ۔ ٓائول رٹم ئ، 

ئٓائولئؤئں اک رھبئہ ہعم امٹئر وئریئہئ۔ رکئولئں ںیم ہمیق یک ہگج رھبئا اجئےئ۔ ائس  ئےک الئوئہ ومئی 

ئاپئکئ، ئاخئی ومئی ئ، ئوئیھب  ئٓائول مغ ئ، ئرئائقئ، ئڈنئی ئ، ئدکئو ئ، ئرکئےل ائوئر دئرگ ر زبسئی یک 

ئایج ائوئر ائس ںیم اٹ اھٹ ذئائہقئ۔ ائوئر ےئجیل ائڈئے ائش یک دئائل ئ، ئائڈئے ٓائول ئ، ئائڈئے رطبئز 

ئوکئڑئے )ئنسیب ںیم( ئایھگ یک وکئڑئائں ایھگ دکئو ائوئر ڑککئی اک رئائہت وئریئہئ۔

ئیسک دئن وئت ےک انئہ رپ ےن یک دئائل یک ومئدنئائں اکپئںیئ۔

ئاسئائنئ۔ ےن یک دئائل ئ، ئوصقئر یک یھتیم ئ، ئزبس رمئںیئ، ئیھگ اصمئہح کمن رمئچ ئ، ئدلئی ئ، ئدئای ئ، 

ئنس ایپئز وئریئہئ۔

ئرئبیئ۔ دئائل رقتئًاب ئدئو ڈئائی ےٹنھگ رشیپ وگھب دئںئ۔ رھ ابئرئک سیپ رک کمن ئ، ئرمئچ ئ، ئیھتیم 

ئ، ئبس ذئائہق الم ںیل ےلھک ہنم یک ائک دئیچ ںیم وچئاھتئی ہصح اپئی ڈئائل رک ائس ےک ہنم رپ 

ئائک ڑپکئا سک رک ابئدئھ دئں ائوئر وچئےہ رپ ڑچئا دئںئ۔ئب اپئی وھکئےن ےگل وت دئائل یک 

سالنا بناوے  گھی 
رحتری ہبّیط سمش لصیف ٓائابئد
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ئومئدنئائں )ئڈئو ےس انب رک ڑپکئے رپ رئیت اجئںی ائوئر ربئنت ےس ڈئائک دئںئ۔ئائد رئےہ ہک دئائل ےتسیپ وئت ہن المئا اجئےئ۔ وئرئہن ومئدنئائں انبئےن ںیم لکشم وہ ی (ئومئدنئائں اھبئپ ےس ب 

ئیتخس ائایئر رکئاجئںی وت ُائائر رکئدحیلعئہ دحیلعئہ رک ےک ڈنھٹئا وہئےن ےک ےئل رئھ دئںئ۔ ائب یھگ ںیم ایپئز رُسئخ رک ےک اصمئہح ڈئائل رک وئب وھبئںیئ۔ ٰیتح ئہک اصمئےح یک وب اجئی رئےہ ۔ رھ ومئدنئائں 

ئڈئائل رک ٓائہت ٓائہت ائںیہن یھب وھبئںی ائہک وئٹ ہن اجئںیئ۔ وھئڑئی دئی دعب وھبئن ےنیل ےک دعب انئب وشئرئہ ولطمئب وہ ائس ےس ذئرئائزئائد وشئرئہ اپئی ڈئائل رک اکپ ںیلئ۔ ےچین ُائائر رک وھئڑئا رئم 

ئاصمئہح یھب ڈئائل دئںئ۔ ائیس ںیم ائر رٹم یھب اکپ ےئل اجئںی وت بیجع فطل دئے ائ۔

ئائیس رطئح وئت ائوئر ٓائول رطبئز وقئرئہ اکپئںیئ۔ ین ایپئز یھگ ںیم ائیھ رطئح رُسئخ رک ےک اکنئل ںیل ائوئر سیپ رک دئیہ الم ںیلئ۔ ائدئر یھگ ںیم اصمئہح وئب ائیھ رطئح وھبئن ںیلئ۔ وت رم اجئے وت وئت 

ئڈئائل رک وئت وک وئب وھبئںیئ۔ ٰیتح ئہک وئت یک اسبئد اجئی رئےہئ۔ ےنلگ ےک ےئل اپئی ڈئائل رک یکلہ ٓائچ رپ وھچئڑ دئںئ۔ وئت ل اجئے وت وئیہ ڈئائل رک ذئرئا الہئںی ائوئر ٓائول یھب ڈئائل ںیل ۔ ذئرئا 

ئٓائولئؤئں وک یھب وھبئن ںیل دعبئائزئائں وشئرئہ ولطمئہ دقمئائر ںیم رئےن ےک ےئل اپئی ذئرئا زئائدئہ ڈئائل رک اکپئںیلئ۔ ائد رئےہ ہک اصمئہح ان ابئرئک اسیپ وہئا وہ ا اسئن ائان یہ ذئذ وہ ائ۔ ززز

ئاھئےن اکپئےن ےس ےل نک نک ابئوتئں وک دم رظن رئان اچئےئ
ئرحتئر دیسئہ زئائدہ ائوہئر

ئاھئان  ئاکپئےن یک رئبی اصئف ذئن نیشن وہئی اچئےئئ۔

ئزیچئوئں اک وئزئن ائو رئائپ وتئل کیھٹ وہئ۔

ئرضئوئرئت یک امتئم زیچئں ائک ہگج عمج وہئں ائہک اھئان اکپئے وئت ائدئر ُائدئر ہن اجئان ڑپئےئ۔

ئائزئہ لھپ ائوئر رئاکئرئائں ائامعئل رکئی اچئںیئ۔

ئیٹ ائوئر ٓائگ اک ائؤ ایتئر وہئا ہک زیچئں ایتئر وہئےن رپ وئرئًا ئاکپئی اج ںیکسئ۔

ئےئن ربئونئں ےک ائامعئل ےک ےئل ُائابئل انیل اچئےئئ۔

ئکمن ائوئر رمئچ اھئان ایتئر وہئےن رپ رضئوئر ھکچ ںیلئ۔

ئرئم اھئےن وئائی زیچئں رئم ائوئر ڈنھٹئی اھئےن وئائی ڈنھٹئی دئین اچئںیئ۔

ئاھئان کپ اجئےن رپ ر زیچ رقئےن ےس ائین ائین ہگج رئھ دئین اچئےئئ۔

ئاھئان ومئزئوئں وٹیلپئں ائوئر ڈئوئوگئں ںیم دئان اچئےئئ۔

ئائاچئر ائوئر ینٹچ یک ںیٹیلپ دحیلعئہ دحیلعئہ ائوئر دئائل وشئرئےب ےک ےئل ڈئش دحیلعئہ وہئی اچئےئئ۔

ئاھئان اکپئے وئت یھبک ںیہن اھئان اچئےئئ۔ئےن ےک دعب ھکچ ںیل وت وکئی اضئہق ںیہنئ۔

ئوگتفگ ےک ٓائدئائب
ئرحتئر ائم ائس ٓائرئائںی

ئوچب! ئائہل اعتئٰی ئےن رقئٓائن اپئک ںیم وبئل اچئل ائوئر وگتفگ ےک ٓائدئائب یھب اتبئے ںیہئ، ئائن رپ لمع رکئان ر املسمئن اک رئض ےہئ۔ رقئٓائن دیجم ںیم ےہ ہک ائین ٓائوئائز وک اچین رئوھکئ۔ ائیس رطئح 

ئائک ائوئر ہگج رپ ےہ ہک اہنئت وئوصئرئت ائدئائز ےسئ، ئایئہن رئوئی ائوئر ائدتئائل ےک اسئھ ابئںی رکئو ائوئر ائیس ابئںی رکئو وج ائیھ وہئںئ۔ ائد رئںی ب وکئی ابئت رکئرئاہ وہ وت ائس 

ئیک ابئت ںیہن اکئو ہکلب ائاظئر رکئوئ، ئب وئہ ائین ابئت لمکم رکئے وت رھ ائین ابئت رکئوئ۔ئائس یک ابئت اہنئت وتئہ ےس یننس اچئےئ ائیس رطئح ائر یسک وک وبئےن ںیم وکئی لکشم وہ ا 

ئوئہ حیحص رطئح ہن وبئل ےک وت ائس رپ انسنہ ںیہن اچئےئ ائوئر ہن یہ ائس یک لقن ُائائرئی اچئےئئ، ئہی تہ رُبئی ابئت ےہئ۔ رکمئو رئبئ، ئعن ائوئر انبئوئٹئ، ئاچئل ابئزئی ائوئر رئب اکئرئی یک 

ئابئںی رکئےن ےس عنم رئائا ےہئ۔ ائیس رطئح ےب ائاصئی یک ابئت یھبک ہن رکئوئ، ئب یھب ابئت رکئو دعئل و ائاصئف یک ابئت رکئوئ۔ اشئہت ائوئر ذہمئب وگتفگ رکئوئ۔ وئیہ ابئت رکئو سج 

ئاک دصقم ریخ وہئ۔ ائر اخمئب وک وکئی ابئت ھج ںیم ہن ٓائے وت رضئوئرئت ےک تحت دئرئائںیئ۔ قح و دصئائت ائوئر اچئی وک ائانپ ویشئہ انبئںیئ۔ دئل ائوئر زئابئن ائاسئی مسج ےک بس ےس 

ئائمہ ےصح ںیہئ۔ زئابئن ‘ ئدئل اک رئامجئن ےہ ائس ےئل ائس یک ائتی ائوئر یھب زئائدئہ ےہئ۔ ٓائدئی یک وگتفگ ائس اک بیع و رنہ اظئر رکئی ےہئ۔ززز

 ئےھ دئے ںیم وحئہل وتئہ الب اک اھت
ئوئزئی ٹب

اھت اک  دخئا  ڈئر  ےھجم  یھت  ےیل  ائس   ئاخئومئش 

اھت اک  ربصئوئرئا  یھب  ےن  ںیم  اہئھ  ہن   ئوھچئڑئا 

دئاع  سب  ےہ  یک  ےئل  ےک  بس  ہشی  ےن   ئںیم 

اھت اک  دئاع  دب  رنہ  اپئس  ےک  بس  ںیم   ئیتسب 

رئاہ  ڈئاٹ  نکیل  یھب  ڑھئڑھئائا  یھب   ئرئزئا 

اھت اک  الب  وتئہ  وحئہل  ںیم  دئے   ئےھ 

یہی زجتئہی  ےہ  اک  اقلعتئت   ئرئک 

اھت اک  َائان  وھجئی  اعمئہل  رطئف   ئدئوئوئں 

ںیم  ائگ  ںیہ  ئاتئرئے  وھئلئ،  ریمئے  ںیم   ئدئائنم 

اھت اک  دئاع  یک  یسک  رضئوئر  ائر  ںیم   ئائس 

ںیئگ  رئا  ائدئں  ےیل  ریپئن  اک   ئوئوب 

اھت اک  اٹھگ  اکئی  دئوئوت  وصقئر  ںیم   ئائس 

رئوئیت  یھت  وئزئی  ہپ  اہئوھئں  ائےن  وک   ئریتئوئں 

اھت اک  ٓائانش  یسک  وئہ  ی  ےن  سج  اجئن  ئرپ 
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ئائر ہی اہک اجئے ہک ائڈئا ےک اپئرئیس اھئےن وک دیجنسئی ےس ہکلب ائاہئی دیجنسئی ےس ےتیل ںیہ وت 

ئہی وکئی ابمئہغ ںیہن وہئائ۔

ئائےھ اھئےن ائوئر رشمئوئابئت ےس تبحم امہئرئی اقثئت ےک رقتئًاب ئر ولہپ ںیم رمئزئی رکئدئائر ائدئا 

ئرکئی ےہئ۔

ئب امہئرئے ےچب یل رمئہب انھٹیب رشئوئع رکئے ںیہ وت مہ ائںی ڈئوئؤئں ےک ائوئرپ اھٹب رک وئی 

ئانمئے ںیہئ۔ اپئرئویئں ےک اہئں اشئدئوئں ںیم ’ئاجئومئا ولچ ی‘ ئا ’ئاھئان گ اکچ ےہ‘ ئیک ٓائوئائز 

ئدمئوہئش رک دئےن وئائی ٓائوئائز یتگل ےہئ۔

ئاشئدئوئں اک ومئائزئہن لمکم وطئر رپ دئائل اچئوئل یک وکئائیٹ ائوئر رتپئائی یلھچم یک ائزئی ےس ایک اجئا ےہ

ئیسک یھب دئرگ ومئےع ا اکئایئیب رپ مہ رئوئزئہ رئےن ےس رپئزی رکئےن یک لمکم وکئش رکئے 

ئںیہئ۔ امہئرئے ذمئب ںیم ائےس انگئہ اتبئا ایگ ےہئ۔

ئاھئےن امہئرئی انشئت اک ہصح ںیہ ائوئر ائرث وت ہی امہئرئے انئومئں ںیم یھب اشئل وہئے ںیہئ۔ 

ئدئرئتقیقح اپئرئویئں ےک انئومئں ںیم یئک ذئذ اھئوئں ےک اسئھ قلعت یھب اتکلھج ےہئ۔

ئائک اخئدئائن ےن سج اک رپئائان قلعت ائڈئا ےک رغمئیب رہش وئرئت ےس ےہ وئائیع اھئان انبئےن ےک 

یُکسی انئم اپئا سج اک بلطم دب زمئہ اھئان ےہئ۔ ئن ںیم انئاکئم وہئےن رپ وس�

ئدئرگ اپئرئویئں ےک انئومئں ےک اسئھ وبئہل وج ہک رجگئائی ںیم ائک اخئص یلھچم وک ےتہک ںیہ ائوئر 

ل� وج ہک ائک لھپ ےک جیب وک اہک اجئا ےہ اگلئا اجئا ےہئ۔
ئو�ٹ

ئاخئص وطئر رپ ری ومعمئی انئومئں یک رہفئت ےہ نج اک ائاتئم ائےق ’ئاھئؤ‘ ئرپ وہئا ےہئ۔ سج 

ئاک بلطم اھئےن یک وئائش ا ائچ ےہئ۔

ئےسیج ہک اھبئی اھئؤ ین زبسئائں اھئےن وئائےئ۔ ائس ےس ہی اظئر وہئا ےہ ہک امتئم اپئرئیس وئت 

ئوئر ںیہن وہئےئ۔ئتہ ےس انئم وت ڑککئی ا ریھکئے ےک رئد وھگئےت ںیہئ۔ ےسیج ہک ڑککئی اھئؤ 

ئہکبج ڑککئی وچئر کت انئم ےتلم ںیہئ۔

ئائڈئا ےک اپئرئویئں ںیم اشئد وج بس ےس وہشمئر انئم اتلم ےہ وئہ وئڈئا وئائر وبئل ائوئرن وئائا ےہئ۔ 

ئیئب ںیم رئےنہ وئائولئں ںیم ٓائپ وک اصمئہح وئائائ، ئانئرئل وئائائ، ئاپئؤ وئائا یھب ںی ےئ۔

جھ�ؤئے وج ہک ائویئن اک اکئرئوئابئر رکئے ےھت ےن 1800 ئےک وئط ںیم ائس وئت  ی� ج� � ی
�ج�

ی  �ج
ت
�جم��

ئےک یئبمب ںیم ٓائس رکئم اعتمئرئف رکئوئائی وت ٓائس وئائا انئم یھب انسئی دئےن اگلئ۔

ئائس ےک دعب ہن 1930 ئیک دئاہئی ںیم انیجئدئرئو کی وئائا ’ئبس ےس رتہبئن ائوئر اخئص‘ ئکی 

ئانبئےن ےک ےیل وہشمئر وہئےئ۔

ئائوکئل ےک انئم: ئولئرئا ائؤئنی ےک رقئب ائک وھچئاٹ اس الئہ اھتپ رٹئٹ اک انئم دئم 
ئاپئرئیس رشئائب اخئےن )ئاھتپ( ئےس ائذ ایک ایگ ےہئ۔

ئاھتپ رٹئٹ ےس ںیمہ ہی ائک ائمہ ابئت ولئم وہئی ےہ ہک اپئرئیس ہن رصئف رشئائب وئی ےک 

ئوشئنی ںیہ ہکلب ائس ےک اکئرئوئابئر ںیم یھب ائڈئا رھب ںیم اھئے وہئے ںیہئ۔

ئاتلمئن ےس ے رک دمئرئائس کت ایپئےس دنہئوئاتئویئں وک ولئم اھت ہک دئائرئو وئائا ائوئر دئائرئو اخئےن 

ئوئائا وک اہکئں التئش ایک اج اتکس ےہئ۔

ئضع اپئرئویئں ےن ائےن انئومئں ےک اسئھ ائےس انئم وجئڑئے نج ےس ولئم وہئا ےہ ہک وئہ 

ئوکئن ےس مسق یک رشئائب انبئے ا رئوئت رکئے ںیہئ۔ ےسیج ہک وئائن انبئےن وئائے ےک انئم ےک 

ئاسئھ رئم وئائا ائوئر وتئڑئے وئائائ۔

مھ�ائامت ائدئی ےن اپئرئویئں ےس رشئائب وھچئڑئےن ائوئر رشئائب یک دئوئاکئوئں وک دن رکئےن یک 

ئدئرئوئائت یک نکیل ائےس تہ مک ےھت وھنجئں ےن ائن یک ائس دئرئوئائت رپ اکئن دئرئےئ۔

ئاپئرئویئں ےک ےیل اھئےن ےس تبحم ائن ےک رمئےن ےک دعب یھب رئیت ےہئ۔ ٓائرئی رئوئائت 

ئےک ومئع رپ مہ رمئےن وئائے ےک ائزئائز ںیم ائن ےک دنسپئدئہ اھئوئں ںیم ےس ضع ابعئدئت 

ئائہ ںیم رئھ دئےت ںیہئ۔ززز

پڑے؟ کیسے  پر  کھانوں  نام  کے  پارسیوں  انڈیاکے 

رحتریئرپئانئز دمئائن ائوئر دئایئر لیٹپ
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ئائل اچئے یک اجبئے ’ئایسئل ولحئہ‘
ئائرگئزئوئں ےن اچئے انبئےن ںیم ائک ’ئدبئت‘ ئاعتمئرئف رکئوئا دئیئ۔ ینیچ وت زہئائرئوئں ربئس 

ئےس وھکئےت اپئی ںیم یتپ ڈئائل رک ایپ رکئے ےھتئ، ئائرگئزئوئں ےن ائس رشمئوئب ںیم ےل ینیچ 

ئائوئر دعب ںیم دئوئدئھ ڈئائان رشئوئع رک دئائ۔

ئچ وت ہی ےہ ہک ٓائج یھب وینیچئں وک ہی ابئت بیجع یتگل ےہ ہک اچئے ںیم یسک ائوئر زیچ یک ٓائزیئش 

ئیک اجئےئ۔ اہئں دنہئوئاتئویئں ےن ائرگئزئوئں یک دئوئرئی تہ یس اعئدئائت ائانپ ںیلئ، ئوئںیہ وئہ 

ئائےن رمکحئائوئں یک دئاھ دئیھ اچئے ںیم یھب ہی المئوئںی رکئےن ےگلئ۔

ئائرئدئو ےک اصئِب ئرطئز ائدئب و دئائوشنئر ومئائان ائوبئائالئم ٓائزئائد ائین اتکئب ’ئابئِر ئاخئرط‘ ئںیم 

ئائس ابئرئے ںیم ےتھکل ںیہ:

’ئاچئے وینیچئں یک دیپئائوئائر ےہ ائوئر وینیچئں یک رصتئح ےک اطمئق دنپئرئہ و ربئس ےس ائامعئل 

ئیک اج رئیہ ےہ نکیل وئاہئں یسک ےک وئائب و ایخئل ںیم یھب ہی ابئت ںیہن زگئرئی ہک ائس وجئرِ ئفیطل 

ئوک دئوئدئھ یک اثکئت ےس ٓائولئدئہ ایک اج اتکس ےہئ۔ ۔ ۔  ئرگم رتئوئں دصئی ںیم ب ائرگئز 

ئائس ےس ٓائانش وہئے وت ںیہن ولئم ائن ولئوئں وک ایک وئیھ ہک ائوھئں ےن دئوئدئھ المئےن یک 

ئدبئت ائاجئد یکئ۔ ائوئر وچئہک دنہئوئاتئن ںیم اچئے اک رئوئائج ائیھ ےک ذئرئےع وہئائ، ئائس ےیل ہی 

ئدبئتِ ئہئ اہئں یھب لیھپ یئگئ، ئرئہت رئہت اعمئہل اہئں کت اچنہپ ہک ولئگ اچئے ںیم دئوئدئھ 

ئڈئائےن یک اجبئے دئوئدئھ ںیم اچئے ڈئائل رک ےنیپ ےگلئ۔ ’’ئولئگ اچئے یک ہگج ائک رطئح اک 

ئایسئل ولحئہ انبئے ںیہئ، ئاھئےن یک ہگج ےتیپ ںیہ ائوئر وئش وہئے ںیہ ہک مہ ےن اچئے ی یئ۔ ائن 

ئانئدئائوئں ےس وکئن ےہک’’ئاہئے مک تخب مت ےن ی یہ ںیہن!‘‘

ئائرمئیک ائالئب ںیم دنہئوئاتئن اک رکئدئائر
ئاچئے یک اہکئی ںیم دنہئوئاتئن ےک ائمہ رکئدئائر اک ائک وبثئت ائڈئا ےک اسئق وئزئرِ ئائمظ رئائوی 

ئائدئی ےن 1985 ئںیم ائرمئہک ےک دئوئرئے ےک دئوئرئائن شیپ ایک ب ائوھئں ےن اکئرگئس 

ئےک رتشمئہک ائالجئس ےس اطئب رکئے وہئے اہک ہک ائڈئا ںیم دیپئا وہئےن وئائی اچئے ےن 

ئائرمئویئں یک ربئائہی ےس ٓائزئائدئی ےک ذجئےب وک وہئا دئی یھتئ۔

ئائن اک ائاشئرئہ 1773 ئیک رطئف اھت ب ائٹس ائڈئا ینپمک ائرمئہک ںیم اچئے رئوئت رکئی یھت 

ئنکیل سکیٹ ائدئا ںیہن رکئی یھتئ۔ ٓائر گنت ٓا رک ائک دئن ھچک ائرمئویئں ےن وبئنٹ ےک اسئل 

ئرپ ڑھکئے رحئی اہئز رپ ڑچئھ رک ینپمک یک یتیکلم اچئے یک ایٹیپئں دنمسئر ںیم کنیھپ دئںئ۔ 

ئربئائوئی وکئت ےن ائس اک وجئائب ’ئٓائین اہئوھئں‘ ئےس دئا سج ےس ائرمئیک وئٓائابئدئی ںیم 

ئوئہ ےبئینیچ یلیھپ ہک ابئآئر نی اسئل دعب ائرمئیک ٓائزئائدئی رپ ائاتئم ذپئر وہئیئ۔

ئائمہ ےسیج ہک ائوئرپ ایبئن رکئدئہ اہکئی ےس وئائح وہ ایگ وہ ائ، ئرئائوی ائدئی وک طلغ یمہف وہئی یھتئ۔ 

18ئوئں دصئی ںیم دنہئوئاتئویئں ےن اچئے ائائان ںیہن رشئوئع یک یھت ائوئر ائٹس ائڈئا ینپمک 

ئنیچ ےس ربئائِہ ئرئائت اچئے رئدئی یھتئ۔

ئیہی وئہ ےہ ہک رنئدنئر ومئدئی ےن ب 2016 ئںیم اکئرگئس ےس وطئل اطئب ایکئ، ئنکیل 

ئائوھئں ےن ائس دئوئرئائن اچئے اک ذئرک ںیہن ایکئ۔ احئائہک ضع ولئوئں ےک اطمئق اچئے ےس 

ئائےن رپئائےن قلعت یک انب رپ ائس اعمئےل رپ ائن اک قح ائےن شیپ رئو رئائوی ائدئی ےس ںیہک 

ئزئائدئہ اھتئ!ئائس مہم ںیم تہ ھچک دئائؤ رپ اگل وہئا اھتئ۔ ائر ائرئویئن اکئایئب وہ اجئا وت اچئے رپ 

ئنیچ یک زہئائرئوئں اسئہ ائاجئرئہ دئائرئی متخ وہ اجئی ائوئر ائٹس ائڈئا ینپمک دنہئوئاتئن ںیم اچئے ائا 

ئرک اسئرئی دئای ںیم رئائمہ رکئان رشئوئع رک دئیتئ۔ نکیل دئوئرئی رطئف ائر وئہ ڑکپئا اجئا وت ائس یک 

ئرصئف ائک یہ زسئا یھتئ۔ ومئت! ئائس یک وئہ ہی یھت ہک اچئے یک دیپئائوئائر نیچ اک وقئی رئائز یھت ائوئر 

ئائس ےک رمکحئائن دصئوئں ےس ائس رئائز یک افحئت یک رئوتئڑ وکئںی رکئے ٓائے ےھتئ۔

ئدئو ائرئب ایپئایلئں رئوئزئائہن
ئائک قیقحت ےک اطمئق اپئی ےک دعب اچئے دئای اک وبقمئل رئن رشمئوئب ےہ ائوئر دئای ںیم رئوئزئائہن 

ئدئو ائرئب ولئگ ائےن دئن اک ٓائاغئز اچئے یک رئائرئم ایپئی ےس رکئے ںیہئ۔ ہی ائگ ابئت ہک ائس 

ئدئوئرئائن مک یہ ولئوئں ےک دئائغ ںیم ہی ایخئل ٓائا وہ ا ہک ہی رشمئوئب وج ائن ےک زمئائج وک رئت 

ئائوئر دئائغ وک یتسچ اتشخب ےہئ، ئائن کت ےسیک اچنہپئ۔ئاچئے یک ہی اہکئی یسک ینسنس زیخ انئوئل ےس مک 

ئںیہنئ۔ ہی ائیس اہکئی ےہ سج ںیم ریحئت ائزی ائافئائت یھب ںیہئ، ئرپئرئب اجئوئیس مہم وجئایئں 

ئیھبئ، ئاسئرمئائی رئہش دئوئائایئں یھبئ، ئوئش یتم ےک احملئت یھب ائوئر دبئیتم ےک وئائاعئت یھبئ۔

ئوہئا ںیم ائڑئی ایتپئں
ئاچئے اک ٓائاغئز ےسیک وہئائ، ئائس ےک ابئرئے ںیم یئک اہکئایئں وہشمئر ںیہئ۔ ائک ےک اطمئق دئم 

�ؤئگ وک افصئی اک ائس دئر ایخئل اھت ہک ائس ےن امتئم رئاعئا وک مکح دئا ہک 
ن
�ی�

ش
ئینیچ دئوئائائی ابئدئاشئہ س

ئوئہ اپئی ائابئل رک ایپ رکئںئ۔ ائک دئن یسک لگنج ںیم ابئدئاشئہ اک اپئی ائل رئاہ اھت ہک دنچ ایتپئں وہئا 

�ؤئگ ےن ب ہی اپئی ایپ وت ہن رصئف ائےس ذئائہق دنسپ ٓائا 
ن
�ی�

ش
ئےس ائڑ رک دئیچ ںیم اج رئںئ۔ س

ئہکلب ائےس ےنیپ ےس ائس ےک دبئن ںیم یتسچ یھب ٓا یئگئ۔ 

ززز

انگریزوں نے چین سے چائے کی کاشت کا صدیوں پرانا راز کیسے چرایا؟

رحتریئزئڈ دیس  قسط دوم
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طوطا کمال  با 
رحتریئانئزئہی ائوئر زہشئائد

ئری اھبئی ےن ائس یک رطئف دئاھ ائوئر اہک: !ئامثعئن! ئوئائیع مت حیحص ہہ رئےہ ےھتئ، ئںیم 

ئاہئرئے وطئے ےک ذئرئےع اکئی سیک ل رک اکچ وہئں ائوئر زمئے یک ابئت ہی ہک رجئم وک 

ئائاسحئس یھب ںیہن وہئا ہک وئہ ینتک ائمہ ولئائت ےس رپئدئا ائاھ اکچ ےہئ۔ ںیم ےن ائن بس 

ئرجئومئں ےک ایبئانئت رئاکئرئڈ رک ےیل ںیہ ائہک یسک ک و ہبش یک اجنگئش ہن رئےہئ۔‘‘

ئائن یہ دئوئں رہش ںیم وچئرئی یک وئائرئدئائںی ڑبئھ ںیئگئ۔ ومئابئل وئن اننیھچ اعئم وہ ایگئ۔ ولئگ 

ئوئف یک وئہ ےس زئائدئہ رئم وبیجئں ںیم ںیہن رئےت ےھتئ۔ وئسی ےک ےمکحم رپ دئابئؤ ڈئائا اج 

ئرئاہ اھت ہک دلج ےس دلج رجئومئں وک رئاتئر رک ےک ائںی زسئا دئی اجئےئ۔

ئری اھبئی یھب تہ رپئاشئن ےھتئ۔ ٓائر ائوھئں ےن ائک رجئم ڑکپ ایلئ۔ وہئا ھچک وئں ہک امثعئن 

ئےک وشمئرئے ےس ائوئر ائک وصنمئےب ےک تحت ھچک ولئگ اسئدئہ ابلئس ںیم ائک سب ںیم 

ئڑچئے ائوئر وئوئں یک ڈئائں بیج ےس اکنئل رک ےننگ ےگلئ۔ ائیس سب ںیم ھچک دئوئرئے 

ئاہبئدئر وئسی ےک وجئائن یھب اسئدئہ ابلئس ںیم ومئوجئد ےھتئ۔ وئہ وئٹ ن رک رئھ ےکچ ےھتئ۔ 

ئوھئڑئی دئر دعب ائک ٓائدئی ےن وشئر اچم دئا ہک ریمئا ومئابئل وچئرئی وہ ایگئ۔ ائس ےن بس 

ئےس اہک ہک ریمئے ومئابئل وئن رپ ائک لی دئے دئوئ۔ ائس ےن ربمن اتبئائ۔ ولئوئں ےن 

ئدمئرئدئی ںیم ربمن المئےن ےک ےیل ائےن ومئابئل وئن وبیجئں ےس اکنئل ےیلئ۔ ائاچئک 

ئوئہ ٓائدئی ڑھکئا وہ ایگ ائوئر وتسپئل اکنئل رک بس ےک ومئابئل ائوئر دقنئی ےننیھچ اگلئ۔ ائس ےک اچئر 

ئاسئیھت ےل یہ ائس سب ںیم وئائر ےھتئ۔ وئہ یھب ائاچئک ڑھکئے وہ ےئئ۔

ئری ےن یھب ٹھج ےس ائانپ رئوئائولئر اکنئل ایل: ’’ئربخئدئائر! ئائین ہگج ےس ںیہن انلہئ، ئمت 

ئوئسی ےک اشنئےن رپ وہئ۔‘‘ ئائین دئر ںیم ڈئرئائویئر ےن سب رئوئک دئیئ۔ وئہ ڈئائوک دبئوحئائس 

ئوہ رک ٹیگ یک رطئف اھبئےئ، ئرگم وئاہئں اسئدئہ ابلئس ںیم وئسی وئائے ےل یہ ومئوجئد 

ئےھتئ۔ اپسئویئں ےن ائںی رئاتئر رک ایلئ۔ وئں ائرٹک ری ےن ائن ےک رئوئہ ےک ائمہ ائرئائد 

ئوک ڑکپ ایلئ۔

ئدعب ںیم رجئم ےن وطئے یک وئہ ےس بس ھچک ائل دئائ۔ ائانپ انئمئ، ئائڈئے اک ات ائوئر یئک 

ئوئائرئدئائںی یھب وج ائس ےن دئوئرئے اسئویئں ےک اسئھ ل رک یک ںیھتئ۔ ےنتک یہ 

ئرغئب ولئگ ائس ےک اہئوھئں اصقنئن ائاھ ےکچ ےھتئ۔

ئائرٹک ری ےن ائےن ائوتئں ےک اسئھ ل رک ائن ےک اکھٹئوئں رپ اھئے ائرئےئ۔ 

ئوئاہئں ےس ڑبئی دعتئائد ںیم ولئی وہئی رئمئ، ئومئابئل وئنئ، ئزئوئرئائت وئریئہ ربئٓائدم وہئےئ۔

ئوکئت ےن ائرٹک ری وک دقن ائاعئم دئائ۔ وہ ہگج ائن یک رہشئت وہ یئگئ۔ ائن یک رئض 

ئانشئیسئ، ئائامئدئائرئی دئھک رک ےنتک یہ وئوجئائن اتمئر وہ ےئ ائوئر ائن اسیج ےننب یک وکئش 

ئرکئےن ےگلئ۔

مھ�ائرئی وئہ ےس 
ت
�
ئاشئم وک وئہ امثعئن ےک رھگ ٓائے ائوئر امثعئن ےس وبئے: ’’ئامثعئن! ئہی بس 

ئوہئا ےہئ۔ ہن مت وطئے یک اخئںیت اتبئےئ، ئہن ںیم ائن رجئومئں کت چنہپ اپئائ۔

ئامثعئن رکسمئائا ائوئر وبئا: ’’ئری اھبئی! ئہی ٓائپ یک تی اک لھپ ےہئ۔ ٓائپ یہ ےن ہی بس ایک 

ئےہئ۔ ائین اجئن وک رطخئے ںیم ڈئائل رک ائن رجئومئں وک ڑکپئا ےہئ۔ ںیم ایک بس یہ ٓائپ وک 

ئرئائج نیسحت شیپ رک رئےہ ںیہئ۔‘‘

’’ئوت ایک ایخئل ےہ وطئا وئائسپ اچئےی ا کلم یک دخئت ےک ےیل شیپ رکئو ے‘‘

ئری اھبئی ےک وئےن رپ امثعئن ےن ھچک ےحمل وئاچئ، ئرھ ےنہک اگل: ’’ئاشئد ائہل ےن ہی وطئا ائیس 

ئےیل دئا ےہئ، ئائہک ںیم ائس ےک ذئرئےع کلم ےک اکئم ٓا وکسئںئ۔‘‘ ئری اھبئی وئش وہ 

ئرک وطئا ائےن اسئھ ے ےئئ۔ئائیھ دئوئں کلم ںیم مب دئامئوکئں ےک وئائاعئت ڑبئھ ےئ 

ئےھتئ۔ وکئی ہگج وفحمئظ ہن رئیہ یھتئ۔ئائرٹک ری وک یسک دنتسم ذئرئےع ےس ربخ یلم یھت ہک ٓائج 

ئائک وہئائی اہئز ےس رئائم ہشیپ رئوئہ اک رئہن کلم ےس ابئر اج رئاہ ےہئ۔

ئائرٹک ری ےن ائرئوئرئٹ ےس ائک صخش وک رحئائت ںیم ایل اھتئ، ئوج وکشمئک رحئںی رکئا 

ئوہئا ڑکپئا ایگ اھتئ۔ ائس صخش وک الفئٹ ےک ابئرئے ںیم لمکم ولئائت ںیھتئ۔ ائرٹک ری 

ئےن وطئے وک ائس صخش ےک اسئےن اھٹب دئائ۔ ھچک یہ دئر ںیم اسئرئی ولئائت احئل 

ئوہ ںیئگئ۔

ئائیس دئوئرئائن رجئومئں ںیم ےس یسک ےن ہی ربخ ائڑئا دئی ہک امعئرئت ںیم مب ےہئ۔ ائس ائوئائہ ےس 

ئائری وئرئٹ رپ دگھبئڑ چم یئگئ۔ رجئم ائس دگھبئڑ اک ائدئہ ائاھئے وہئے رئائر وہ رئےہ 

ئےھتئ۔ ائوئائہ یک ائالئع رپ وئسیئ، ئرئرجئز یک اھبئرئی رفنئی چنہپ یئگئ۔ ائرٹک ےن ائین اجئن یک 

ئرپئوئائہ ہن رکئے وہئے اھبئےت رجئومئں وک ڑکپ ایلئ۔ ائس ائاچئک وصئرئت احئل ےس رجئم 

ئدبئوحئائس وہ ےئ ائوئر ایھتہئر ڈئائل دئےئ۔

ئدئوئرئے رئوئز ائابئرئائت ائرٹک ری ےک اکئرئانئومئں ےس رھبئے ڑپئے ےھتئ۔ یئ۔ وئی 

ئرپ ائن ےک ابئرئے ںیم ربخ ٓا رئیہ یھت ’’ئکلم ےک اجئابئز ائرٹک ری ےن ائین اجئن یک رپئوئا 

ئہن رکئے وہئے کلم ےک ڑبئے رجئومئں وک متخ رک دئائ۔ ائک ڈئائوک یک وئی ےس وطئا ائوئر 

ئائرٹک ری دی وہ ےئئ۔

ئامثعئن طبض ےک ڑئے رمئائل ےس زگئر رئاہ اھتئ۔ ائس اک ایپئرئا وطئا ائوئر اجئن ےس ایپئرئے 

ئاھبئی دی وہ ےئئ، ئنکیل اسئرئے رجئومئں وک زسئا وہ یئگئ۔ کلم ںیم ائنم و ائائن ائم وہ ایگئ۔ 

ئوعئائم ےن ائرٹک ری وک رئائج نیسحت شیپ ایکئ۔ ائک ائرس یک رئض انشئیس ےس انتک ائدئہ 

ئوہئائ۔ ائر بس یہ رئض انشئس وہ اجئںی وت اپئاتئن تنج نب اجئےئ۔

ززز

 قسط دوم
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ںیہ رئےہ  رک  ہلگ  ےس  ھجم  اہئھ  ئرمئے 

ےہ ںیہن  ڑکپئا  ےس  بک  ملق  ےن  ںیم  ئہک 

ےہ ںیہن  اھکل  ےس  بک  طخ  وکئی  ئںیہمت 

وھکلئں ےسیک  طخ  ہک  اتبئؤئں  ےسیک  ئںیم 

ںیہ اہکئں  وبکئر  وئائے  دئےن  طخ  ئوئہ 

ںیہ اہکئں  ایپئرب  المئے  وک  ئدئولئں 

اجئانئں ےھت  المئے  ےس  یسک  وج  طخ  ئوئہ 

اجئانئں ےھت  رئائے  وئہ  یھبک  ئاسئے 

زئائہن ےہ  اک  لیم  ائی  وت  ائب  ئرگم 

ٓائان ائپ  وئائس  وت  رکئی  ئالمئائت 

ےہ ںیہن  یہ  ائزئی  ائب  ںیم  ئتبحم 

ےہ  ںیہن  یہ  اپئزیئی  یھب  ںیم  ئدئولئں 

ولئو  ےہ  دئوئہک  ائک  ائب  وت  ئتبحم 

ولئو  ےہ  وئدئا  اک  دئےن  ئاصتئوئر 

ےہ  رئیہ  اج  یک  ےس  ومسجئں  وج  ئتبحم 

ےہ  رئیہ  اپ  ںیہن  یھب  ہگج  ںیم  ئدئولئں 

ولئں اگل  وج  دئل  ہک  وہئں  وئیت  ائب  ئوت 

اپئولئں یھب  وبکئر  ںیم  رھگ  ائےن  ائب  ئںیم 

ئریئت ائالسئی یک ائلی
)ئُدئِر ئنی(

اک ایخئل ولئو ںیہمت قح  ئویئں ںیہن 

ئِدئل ںیم ُائات ےہ رِمئے وَس وَس ُائابئل

ایگ ڑبئھ  بّصعت  و  ی�ن  کِ� دئر  ئِائس 

ُوئہ ڑس ایگ ائامئں وج اھت  �جِس ےس ھچک 

اھت ِائالسئم  ئیہی  وقتئٰی  یہی  ئایک 

اھت انئم  اہئرئا  ےس  ابئث  ےک  ئسج 

شعر و شاعری

کبوتر  اور  حمبت
ئڈئائرٹ ینبل سک

محد
 ئریئا انئرص- ئاشئرئہ

ےہ وئائی  رپ  دئر  رئے  ومئا  رظن  رک  ئیک  ئرکئم  

ےہ  اخئی  وھجئی  رئہت  پچئ،ئدئل  انئدئمئ،ئزئابئں   ئہگ 

ومئا ربخ  ےہ  وک  ھجت  یک  وئوچئں  رمئی  ولمعئں   ئرمئے 

ےہ  رنئائی  یسیک  ائدئا  ےہ  رئات  یھب  رھ  رپئدئہ   ئوت 

اھئے و  اچئر  ائدئریئے  ریمئا  وت  اہئھ  ے   ئڑکپ 

ےہ ڈئائی  ےن  وت  ب  ہگ  ےہ  ئاک  یہ   ب  ج�ا  ص�ی�
ن
� 

ائب ے  انب  ائانپ  ےھجم  ا  دئے  رک  اخئک  اچئےہ   ئوت 

ےہ ی  ائاھ  ےن  ئرئائمہ  ٓائےئ،  رئے  دئی   ئدئاعئرئھ 

ےہ یھب  اشک  لکشم  یہ  وت  ریمئا  رئوئا  احئت  یہ   ئوت 

دئوئا ی ےہ رئوئوئں یک طقف ھجت ےس  ائےن اسئرئے   ئو 

ززز

تتلی
ئدنئبی

یک ائل  ینین  ئیل 

اپئیک رک  ے  ئیلکن 

رئیہ اج  یلچ  اھبئی  ئاھبئی 

یک وھبئاپئل  ڑکپ  ئرئائہ 

وئائی وھکنپئں  ربئےگ  ئرئگ 

یک امکئل  ڑبئے  ہی  ئےہ 

ےہ یتیپ  رئس  اک  وھئل  ئوھئل 

یک دئائل  رئوئی  ہن  ئاچئہ 

ززز
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ےک  افصئت  ئدحمئوئد  وئائت:  ئرضئوئرئی 
ڈئائک ںیم رصبتئے دیچئہ دیچئہ  دمئرئہ یک  ئابئث 
ئاشئع ےئک اجئے ںیہئ۔ تہ اسئرئے رصبتئے لیم 
ئائوئر وئائس ائپ ےک ذئرئہع ومئوصئل وہئے ںیہئ۔ 
ئائدئائرئہ بس وک اشئع رکئےن ےس ائرص ےہئ۔ ائن امتئم 
ئوئائنی و رضئائت اک مہ ہہت دئل ےس وکشمئر ںیہ وج 

ئامہئرئی وحئہل ائزئائی ائوئر دنسپ رکئے ںیہئ۔

ئائاشئءئائہل ئ،ئوجئنئ،ئاکئٓائےنی ائین وئرئی ٓائب و ائب ےک اسئھ ائین رئوئائائت ربئرقئائر رئےھ وہئے 

ئٓائن المئ۔ئزئائک ائہلئ۔ئدئرئس رقئٓائن وئدئث ںیم تہ دمعئہ ومئوئعئ،ئاشئدئائں رکئولئ،ئنکیل 

ئدعئل و ائاصئفئ؟ئ؟ئوئےھئاجئوئےئ۔ئائدئائرئہی وئائہ دمئرئہ ی ئ،ئٓائےنیئ،ئیک رشئح ائرئخ یک رئوئین 

ئںیم فطل ٓائایگئ۔ئب وحئائہ ایپئرئے ٓائا یلص ائہّ وئملئ۔ئدنپئرئہ احفصئت ائالسئی امیلعتئت 

ئرپ ینبم وئائاعئت ائک ےس ڑبئھ رک ائک ائاشئءئائہلئ۔ئو ےک ےل یھب ڑپئا وہئا وہئ۔ئنکیل ہی وئہ 

ئذئرک ںیہ ہک ابئر ابئر ڑپئان یھب دئل وک تہ الھب اتگل ےہئ۔ئرھ رئائک اک ائانپ ائدئائز ایبئں ئ،ئوعئرئت 

ائاعئر اکئڑتئاک  ائس رپ  ائوئر  وئائیلع  ائدئائر یک ائنم ےہئ،ئ،ئ،ئتہ دمعئہ  ائیلع  ائدئائر ںیم  ئرغمئیب 

ئاچئر اچئد اگل دئےیئ۔ئوشئرئیھب ےہ انسئاٹ یھب ائوئر رئائہع خیش ےک اضئنی زئدئی یک انھٹکئویئں ےس 

ئاکنئےن ےک ےیل وکئشئ،ئائدئوئں یک یتہب دئا ےکئاسئھئ،ئابئی ائدئائس ڑھکئی ٓائےئٓائیھ ٓائاپ 

ئ، ئرکشئہی رکئوئہنئ،ئدعسئہی تہ دمعئہ وئہ وکئن یھتئ۔ئ؟ئتہ وئبئ۔  ئیکئ،ئویبئہئ،ئرئرئےتئاکئرھبئم 

ئدصئائے دئلئ، ئرشئہ انئز اکئوت ائدئائز یہ رصتخم ائوئر اجئع زئربئدئتئ۔ئاشئرعئی یک رطئف ٓائںیہ وت 

ئائاشئءئائہل تہ دمعئہ وئائیلع الکئم ڑپئےن وک اتلمئےہئ۔ئوئزئہی ٹبئ،ئاشئرئت یھکس یک ںیتعنئ،ئ،ئائرئہ 

ئزئرئتش اصئہبئ،ئسک رطئح دیع اکئدئن انمئے ںیہئ،ئائہت ائابلئرئی انئرص اصئہب زئت سفنئ،ئ،ئرشبئی 

ئوئدیئ،ئوشئت اطلسئہنئ،ئدیمئہ رسمئتئ،ئرشبئی رحسئ،ئیم رقئیش ی ےک وت ایک ےنہکئ،ئ،ئ،ئائین ریئا 

ئاک ہی رع وت دئل ںیم دئوئی رئا ےک ھٹیب ایگ ےہئ،ئوئہ ر ابئر تبحم  ئےس  ئیہ شیپ ٓائا ےہئ،ئںیم 

ئان رکشئی وہئں وج ائس وک وھبئل یئگ یھتئ۔ئائدئیب دخئائت ںیم دئو انئومئر ایصخشئتئ،ئ،ئ،ئرقئہ ائنی 

ئدیئرئ،ئابئو دئہیئ،ئطس دئوئم ےک رظتنمئ۔ رپئلپ ائرئہ ائی یک اثمئل ہشی ائد رئےن ےک ائل 

ئےہئ۔ ائڈئا ےس ٓائےن وئائے دئوئوئں اضئنیئ،ئر وبئد وک اتلم ںیہن احمئظ پیس اس ئ، ئوئائنی اک 

ئیملع ائاپئوئرئٹنمئ، ئتہ دمعئہ ںیہ ۔ئائوئرئگ ٓائابئد ںیم ائاشئءئائہل اتگل ےہ ذئنی رئوئن ذئن ٓائابئد 

ئںیہئ۔ زمئائح اگئرئی ںیم رمئزئا اغئب ےک ےفیطلئ،ئ،ئرمئزئائاپئی ےک اخئےکئ۔ئولھپئں ےک ائامعئل ےک 

ئقلعتم ولئائتئ۔ئریمئے وئائد ائوئر ذئائسط تہ دمعئہ ومضمئنئ۔ئنیچ ےس اچئے یک وچئرئی 

ئ،ئ،ئدئوئرئی طسئ،ئ، ئاک ائاظئر ےہ ۔ئ۔ئوچبئں اک اتسلگئنئ،ئ، ئریمئی ایپئرئی ائائں یئ، ئائک اثمئی رکئدئائر 

ئ،ئائیس ابئرکئدئائر ائںیہ ٓائج یھب ائس وقئم وک رئب اطع رئائے ٓائنیئ۔ئابئامکئل وطئا دئںیھ ری 

� ی وچبئں اکئاتسلگئنئ،ئتہ ایپئرئا ےہ ڑبئے یھب ائس ےس 
ت
�
ش
ی� ئاھبئی ےک اکئم ٓائا ےہ ا ںیہنئ؟ع�

ئفطل ائدئوئز وہئے ںیہ ائاشئءئائہل ۔ ٓائےنیئ،ئمی وئرئک اک ائک وئوصئرئت اشئاکئر زگیمئن ےہ 

ئائہل رکئے دئن دئین رئائت وچئین رئی رکئے ٓائنی ائرئب ائاعلئنی ٓائنی 

ئربئت انئرص ۔ رکئائی اپئاتئن

ززز

ئائالئم مکیلع

ئریئا ی تہ یہ رکشئہی ٓائےنی اکئ۔ وئائہ یل رظن اک اجئزئہ بس ومعمئل ےئل ری ںیہن رئہ یتکسئ۔ ہی 

ئائاس ڈئائٹس ںیہن سج وک ائک یہ تسشن ںیم ٓائن ائن ڑپئھ ایل اجئےئ۔ئرپئٹ رک ےک یلست 

ئےس فطل ائدئوئز وہئیگ ائاشنئء ئائہلئ۔

ئاسئہق دئوئوئں زگیمئن یھب رپئٹ رک ےک رئےھ ںیہئ۔ئائب دئوئابئرئہ فطل ولئں ی اطمئہع اکئ۔

ئٓائیک وئائزئش یک وکشمئر وہئںئ۔ئومضمئن یک ائاشئت ےک ےئلئ۔ ائہل ٓائوک ائس وحئہل ائزئائی یک 

ئرتہبئن زئائء ئاطع رئائےئ۔ئٓائنی

ئوئش رئےئ ائوئر دئاعئؤئں ںیم ائد رئےئیئ۔

ئہیفص ہمیچ رئرفکئٹ رئینم

ززز
 ئتہ تہ رکشئہی  ئٓائیک اجئب ےس ٓائےنی ومئوصئل وہ ا ۔ئتہ ایئرئی  ئزگیمئن ےہئ.ئائہل 

ئاعتئی زمئد اکئایئایبئں اطع رئائے ٓائنیئ۔ 

ئومئہنم اہئڈن

ززز
ئرکمئہ و رتحمئہ دمئرئہ اصئہب

ئائالئُم ئمکیلع وئرئۃم ائہل و ربئاکئہ  

ئبس ےس ےل وت ںیم ٓائپ وک ائوئر ٓائپ یک وئرئی می وک ابمئرئابئد شیپ رکئان اچئوہئں ی ہک ٓائپ 

ئبس ےن سج اجئاشئی ےس ائس رئاسئے وک ابئم رعئوئج کت اچنہپئا ےہ وئہ وئائیع ائِل ئنیسحت 

ئےہ. ئر ابئر ٓائےنی یسک انئائب ریہئے یک ائدن ائوئر زئائدئہ اتکمچ دئاھئی دئات ےہ. ئائدئائرئہی یک رحتئر 

ئرتحمئہ دمئرئہ ابعئیس اصئہب یک اشئاکئر رحتئر ےہ سج ںیم رئاسئہ ےک انئم )ئٓائےنی( ئاک وہفمئم 

ئائوئر دصقم ائس اصفئت ائوئر وئیب ےس ایبئن ایک ایگ ےہ ہک ٓائرئن ےہ.. ئرتحمئہ ہیفص ہمیچ اصئہب 

ئیک رحتئر )ئوعئرئت رغمئیب اعمئرشئے ںیم ائٰیل ئائدئائر یک ائنم ےہ( ئاجب وطئر رپ دئائد یک قحتسم 

ئےہ.. ئرتحمئہ ابئی ی یک رحتئر )ئائدئوئں یک یتہب دئا( ئائاسئی ذجئابئت و ائاسحئاسئت یک اکعئس 

ئرظن ٓائی ۔ئائیھ ٓائاپ یک رحتئر )ئویبئہ( ئےن ٓائدبئدئہ رک دئائ، ئاہنئت اسحئس ومئوئع ملق ائاھئا ائوئر 

ئویبئہ وعئرئت یک خل زئدئی رپ رئوئین ڈئائی. ئدعسئہی مینست رحس یک رحتئر )ئرکشئہی رکئوئان( ئےن وھجنھجئڑ 

ئرک رئھ دئا.. ئرشئہ انئز یک رحتئر ےن ہشی یک رطئح اچئر اچئد اگل دئےئ. ئرمئزئا اپئی ائوئر رمئزئا 

ئاغئب ےک اطئف ےن وئہ ائدئب یک زئتن ںیم ائائہ ایک ائوئر اسئھ یہ اسئھ رکمئہ ٰیم ئرقئیشئ، 

ئرکمئہ ائرئہ زئرئتش ائوئر رکمئہ ائہت ائابلئرئی انئرص اصئہب ےک الکئم ےن رئوئح ںیم ائزئی رھب 

ئدئی. ئومجمئی وطئر رپ ائس ابئر اک امشئرئہ ےل ےس یھب اشئدئائر رئاہ. ئائہل اعتئٰی ئٓائےنی وک زمئد رئایئت 

ئےس وئائزئے ٓائنی مث ٓائنیئ۔

ئٓائہفص البئل اپئاتئن

ززز
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Please use the following adverbs into your 

sentences:

Suddenly              ئائاچئک   achanak

Always         ئہشی  hameisha

Very much             ئتہ زئائدئہ buhut ziyada

Sometimes        ئیھبک اھبکئر        kabhi kabhar

Twice in a week       ئہت ںیم دئو دئہع     haftei miN do dafa

Often   ئائرث  aksar

Every day  ئر رئوئز             har roz

Tomorrow  ئلک - ئٓائےن وئائا لک kal {aanei wala kal}

Yesterday.         ؤئا لک
�
Kal {guzra hua kal} ئلک  -ئزگئرئا �ہ�

Usually.   ئاعئم وطئر ےس     aam tor se

Very slowly   ئتہ ٓائہت           buhut aAhista

As soon as possibleئینتج دلجئی نکمم وہjitnee jade mumkin ho

Immediate.         ئوئرئًا  forun

Never   ئیھبک ںیہن            kabhi naheiN

Last year   ئےلھچپ اسئل  pichlei saal

Seldom  ئیھبک اھبکئر  kabhi kabhar

Once a week   ئہت ںیم ائک دئہع huftei miN eik dafaa’   
ززز

ئٓائںی ائرئدئو ںیھکیس

UK ئدمئرئہ ابعئیس ائرئدئوئ/ئائرگئزئی رچیٹ ائرئن ائڈن اکئنم وئھت ٓائس

Please put the adverbs given in a suitable 

place in the following sentence:

(1)Hum ne ………………dhamaka suna.   {sud-

denly} 

(2)Omer ko strawberries aur cream ………….. 

…………. Passand hei. {Too much}

(3)Hum hafte miN ……  ……kharidaree kartei 

heiN. {once}

(4)Wo …….     ……… Subuh ko  bus ke addei 

par intezar karta hei.{every day}

(5)Hum ……………sham ko bazar jatei heiN. 

{Always}

(6)Merei waldein ……………  …………….. 

Paris gaei. {last year}

(7)MeiN daftar miN ……………………..meet-

ing ka intezam kartee hooN.{Often}

(8)Apna nia pata aur fone number…………….  

…………….    batadena.

{as soon as possible}
ززز

Adverbs of frequecy



www.aabgeenei.com2020  بگینے  ئوئائنی ڈئائٹس    وجئائی
ٓ
ئائانئہ  ا 49



www.aabgeenei.com

ISSUE JULY 2020
Vol-1 | Issue 12

QADAH
HAJJAHZIL 


	TITLE AND FEHRIST JULY 2020.pdf
	Page 1
	Page 2

	BACK JULY 2020.pdf
	Page 3


