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 !رکراہ ےہ‘ امویس’ریفکت ہن رکےک وکیسرل وک  ومولی

 ذاشیم وڑاچئ  

 وہ ہک اجےئ اگلای ازلال رپ ومولویں ہک ... ےہیلچ اکی یئن رویک  دنسپی لک دجت آج

رہ رطف ریفکت اک انھگؤان رہچ ہ رسااھُٹےئ ڑھکا ےہ۔ ام  وگ ای ۔ ںیہ رھپےت رکےت ریفکت وخماہ وخاہ

دجت دنسپ داوشنروں یک رحتری ےس ااسی وسحمس وہات ہک دجرھ دوھکی وکیئ ومولی یسک یک ریفکت ےک 

ےئلےب اتب۔ آپ ذرا اس االتخف رکںی وکیئ آپ وک اکرف رقار دےنی رپ الت وہا ےہ۔داین اک رہ 

اتی ےہ۔ املسمم اک رہ رفہق وگای ہک دورسے رفےق ےک ومولی دورسے ومولی وک اکرف رقار د

زندکی اکرف ےہ۔ یفنح اےنپ العوہ امتل وکلسمں اک اکرف اماتن ےہ۔ الہ دحثی امتل دلقموں وک اکرف 

 رقار داتی ےہ۔ اطابلم اےنپ العوہ ابیق بس ےک رفک اک وتفی دےتی ںیہ۔وریغہ وریغہ۔

  ہ ا وہا ےہ۔ وگای ہک وپرے اعمرشے وک ریفکتویں ےن اہیئ کیج

؟ ہ ا ےلھچپ ھچک اسولں ںیم اپاتسکین اعمرشے آپ ےن  ...نکیل ہ ا وایعق ںیم ہی تقیقح ےہ

؟ مک از مک امہرے ملع ںیم ااسی وکیئ وتفی رسے ےس اپای رفک اک وتفی انس ےہ...اکی یھب اقلب ذرک

وت وہ اپاتسکم ےک  ںیہن اجات۔ اور ارگ ںیہک رپ یسک وکےن دھکرے ےس ااسی وتفی دای یھب ایگ وہ

رٹک ےس  اپاتسکم ےک اعمرشیت داھرے ںیم ہن انذف وہا، ہن ولعمل وہا اور ہن یہ وبقمك وہا ہکلب وہ 

 رٹک دینی ےقبط ںیم اپای یہ ںیہن ایگ۔ 

وت انجب رھپ ہی وکےسنریفکتی وتفے ںیہ  وج ےہ وت ںیہن نکیل ام اک وشر اانت زایدہ ےہ ہک اکم 

؟ اس ریفکت ےک راقر ناےن ںیم ںویں دجت دنسپ  وکیسرلز ارضات ڑپی آواز انسیئ ںیہن دیتی

 " الص ہلئسم ہ ا ےہ؟؟!!!.........ایممےت رھپ رےہ ںیہ ہک "دوھکی ےھجم اکرف اتہکےہ

وکیسرل دجت دنسپوں وک  ...ہلئسم ھچک ویں ولعمل ڑپات ےہ ہک ومولی اب ذرا اچالک وہایگ ےہ

لم ریہ ںیہ۔ ریفکت وت دور یک ابت ومولی ےن اب وتفے اےنپ اکمےمل ےک ےئل وکیئ اینبدںی ںیہن 

یک زابم ںیم ابت رکان یہ دنب رکدای ےہ۔ رکفی اکمےمل  وکیسرل دجت دنسپوں ےک داتن ےٹھک رک 

رےہ ںیہ۔ ام وکیسرل دجت دنسپوں ےک ےئل رکفی اور یلقع ثحب ںیم اینپ ابت ںیم وزم دیپا 
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۔ اب ہی ایھتہر ام ےک اہوھتں ےس لکن راہ رکےن ےک ےیل ولظمتیم اک ڑتاک تہب رضوری اھت

دھ ومولی یہ ام ےک الخف رک تہب ھچک ہہک دےتی ںیہ ہک اکی آےہ۔اب ہی وکیسرل اجم وبھج 

وتفی ڈاك ےل ات ہک ولظمتیم اک انکٹ الیھک اجےتکس۔ ڑبی ڑبی اور اسحس ابوتں رپ رصبتہ ہ ا اجات ےہ 

 وتفی یہ اجری وہاجےئ۔ نکیل ومولی ےہدھ ور اکی آہک یسک اکی ومولی وکیہ الجك آاجےئ ا

 ہک وتفی دےنی ںیم ںیہن آراہ ےہ!

وےسی وت اس ںیم وکیئ کش ںیہن ہک ریفکت ےسیج انزک ہلئسم وک ومعل دای اجےئ اور اس رپ  

امہرے دینی ےقلح وک تہب زایدہ رکف دنم یھب وہان اچےئہ۔ نکیل وج ولگ دنی وک اامتجیع زدنیگ 

ےس یہ ابرہ اکنےنل رپ ےلت وہےئ ںیہ اںیہن ریفکت ےس رپاشیین وہان ھجمس ںیم ںیہن آات۔ ہکلب اب 

ں یہ ے ںیہ اور رک ك یک راسےک ےک ایتبھپاباقدعہ االعم دشہ دحلمنی وج دخا  ےکووجد رپ یہ 

ہنتف ’ابرے ںیم بیجع و رغبی وکشک و اہبشت الھپےن یک وکشش رکےت ںیہ اںیہن اس 

تہب زایدہ فیلکت وہریہ ےہ۔ اور وہ یھب ریفکت اک ااسی ہنتف وج اعمرشے ںیم رسے   ےس‘ ریفکت

؟ احالہکن ایکن وکیسرل االخایقت اک اقتاض وت ہی اھت ہک وکیئ ریفکت رکے ہن  اجات...ںیہناپای یہ ےس 

رکے ام وک وت اینپ اامتن داری اثتب رکےن ےک ےئل وخد ےس االعم رکان اچےئہ اھت ہک "ںیم 

اکرف وہں"۔ نکیل ہی وخد ےس رفکہی ابںیت، دحلماہن اکنت ہکلب وتنیہ راسےک کت  رک رک ےک ہی 

اس رپ اینپ ولظمتیم اک روان روےن ہی  ہک دینی ےقلح ام ےک رفک اک وتفی دںی اور رھپ اچہ رےہ ںیہ

ںیگل ہک دوھکی "ومولی ےھجم اکرف اتہک ےہ" ای " دوھکی ریمے الخف وتفی دای اجات ےہ" اور اب 

 ومولی وتفی دےنی ےس یھب رہ اجات ےہ وت اینپ ولظمتیم اک وھجاٹ ڈراہم ہ ا اجراہ ےہ۔ ہی ریفکت یک

ولظمتیم وگای ہک رپوڈنگیپے یک ددنھ  ےہ سج ںیم ھچک یھب اصف داھکیئ ہن دے ۔ اکی 

دحلم دنی ےک الخف ھچک یھب ےکب اور اس ددنھالٹہ ےس رھپ یھب رسخ رو وہرک ےلکن۔ ای اکی 

شیپ دنبی ےہ ہک آدنئہ وکیئ ھچک یھب دبزابین رکے اور یسک وک تمہ ہن وہ ہک یسک وک اکرف رقار 

 یرظ ے وک اعمرشے ےس اکنےنل یک وپری رایری ےہ۔ ہارہ ےہ رفک یہ ہن دے۔ریفکت ےک

وہاگ وت االسل اور رفک وک طلخ طلم رکان ااہتنیئ آاسم وہاجےئ اگ۔ اس وپرے ڈوکسرس ےک الص 

ڈاڈنے اس وکیسرل ویہزنمل یک اسزش ےس اجےتلم ںیہ اہجں ااسنتین ےک انل رپ وتلمں اک رفق وک 

 یہ اٹمدای اجےئ۔
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وہمجرتی اک دوعے دار وہمجرتی ےک الخف ابت رکے وت آپ اس رپ ازلال بج اکی 

اگلےت ںیہ ہک ہی دنبہ ریغ وہمجری ےہ۔ بج اکی وکیسرلزل اک دوعےدار وکیسرل اوصولں ےک 

الخف اجےئ وت آپ اس رپ اس یک رگتف رکےت ںیہ ہک مت تقیقح ںیم وکیسرل ںیہن وہ اور 

ااسنم رپتس ااسنم رپیتس ےک الخف ابت رکے وت  اہمترے وکیسرلزل اک دوعی وھجاٹ ےہ۔ اکی

 ٹنج 

ی
ل

اےس یھب ویہزنمل ےک دارئے ےس اکنك ابرہ ہ ا اجات ےہ۔ اکی اسسنئ رپتس اٹن

ڈزیانئ یک ابت رکے وت وفراً اےس اسسنئ ےک دارئے ےس اکنك ابرہ ہ ا اجےئ اگ عطق یرظاس 

ام دحلموں  اک اطمہبل ےہ ہک  ےس ہک  وہ اےنپ دوعے ےک ےئل وج یھب"اسیسنئ " دلیل دے۔ نکیل

وہ االسل ےک الخف ھچک یھب ںیہک وہ اےنپ انل ےک اسھت اعمرشے ںیم ملسم یہ رںیہ ےگ ہکلب 

االسل ےک انل رپ اےنپ ااحلدی اقعدئ یک غیلبت یھب رکےت  رںیہ ےگ ہکلب ارگ وکشش ےک ابووجد ام رپ 

 ہم رک ےک ربمن احلص رکےت رںیہ ےگ۔رفک وتفی ںیہن دااغ ایگ وت یھب اےنپ وھجیٹ ولظمتیم اک ڈرا

االسل یک اینپ امیلعتت ںیہ اور ام ںیم ھچک رضورایت دنی ںیہ نج ےک دارئے ےس ےنلکن 

ےس اکی رفد چس چم اکرف وہاجات ےہ۔ وت انجب ریفکت ےک اس ومعل ےس مہ رکاتہ رضور رےتھک ںیہ 

دحلموں ےک رسوں  رپ یتکٹل رےہ ےگ۔ نکیل چس چم یک ریفکت وہیت یھب ےہ اور ریفکت یک ہی ولتاررضور 

اور بج یسک ےک رس رپ ڑپی ےہ وت انجب واہں وٹھب اسیج وکیسرل  یھب ھچک رکےن ےک اجبےئ 

 املسمونں یک امحتی رکےن رپ وبجمر وہایگ اھت۔
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