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ݰسچxو ک½رمی، ہ¿وا، ای ک½ری  فÁی، ای ج6وسوف6و  ی� ہ*ر ,
ت ُچچحست8ان  ت'، ای  ی1ان ملام تL، ای رو ُچدت� ی دف�یxو  
ا

تÈھا اریCر۔۔۔ ج1ا شسو ا ہ¿و تÁی مہ  یµمی� �ی ا
ت
ج�ودہ او ی ی6وموف6و سردی، مہ و 
ا

یCر۔۔۔ فÍطا ار ئÏے، موݰ  Ð ݯrک ف1ان  فرا Cی فر ی1ان، ع تÏہyے جÑم جÑم رو ئÏے،  Ð ݯrک ف1ان  ی1ا ف1ا شÒی، دا ف1ا فmی8الو   Óت Ôش 
ع
فÖفeا اریCر۔۔۔  �ا ی6وسفØو ک×ہ  Ùف ئ�ے، زلی چCرا Ûہ  ی1ک شس د تÏے دی  م شÜاو  ف1ان چ6و ورت1ا 
ع

جrان( شسور  ا 
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پ�ک لو و ا ج	�
پسہ  ش�مارو  پ�ھورو  سالو  ذ�مت�ہر� ��ی�ان۔ذ ج�أو گ!و ذ'وس گ%م  ذ'وسار ا ذ-ج,ار وذ+ی*رہ ری�ک ا پ0ے رسالہ ا ذ�ا گ2ت,اب او ذ5ون زما ہ6 ش: گ9وروسی,ان۔  ی; پ> � 

ذری ی* ذ< ذ'و رسالہ  ج�ا ذBا ای مح�ود ز ذDون مح�ود ژا ت*رارو  ݯ�ھ تGہ   ہLموݰ �الا Nی۔ 
ذ
Oت,ا Pی ہQپ Rج ٹ�ہ  Tذ>ی ٹ*ر ذ< ی�ا صرف ا Nی 

ذ
ہWو جXذ,�  پ0ے رسالہ  ذ-ج,ار او ہYور ا Zش و م ج'�

گ[لہ ہ   ̂گ گ9وروسی,ان  ش:  گ9وش_  ̀ ذ aیb جcپ ہdی�ہ  ج'و گ%م،  شfی*رو  ی ذgی5و ذGہ  ج�ا iہ اسپ�ہ ز پ	وذ�گ jم  مگ ئ*ران۔  ی< ذ'و سر ̀ذ  m تp ممگ Xپ rار مودا  sگ
ج'و دروذ ئ,ک  O Pی ہQپ Rج ج�اری  ت5و  ہ�6

rار گ9وروسی۔  sگ
ہdی�ہ سلسلو دروذ ئyے  ی*را ی*رو ج< ہ وسع ج< تp ̂گ �Xپ

jم  مگ اسوسی۔  گ9وراو  ت{  س درذ	وا ̀ذ  aیb جcپ شسک�و  ی ذgی5و گ2ی,اغ  ہ�ی,ارہ  ج�ار  ج�ار  دی  پ�ہ  ا وا  گ9وراوہ،  ج�اری  سالو  ھوارر� ج�مگ�� ی,ار  ݰسک� ی و شساگ[ان  ی ذgی5و � 
عاون  ��

وت ًااذ'� �صوص
ذ ی�ان۔  ج'و شساک � ی ذgی5و ج	وان  و ی�ان۔ ذ'� ذ'و دو ج�ہ  ت'و گ�ی�ہ  ݰسک�ی  وی ہdی�ہ  وغ � ذ'وذ'� پ�را ج5ورًاا  � مج ت�ی  gدی ̀ذ  aگ�ی,ک�ی ی�ر  تcحر گ%م  ج'و  ݰسک�ی,ار  ی و سلو 

ذ
� 

شساگ[ان  ی ی5و �gی�اد ذ ی�ران ز حر �cت��اران ت پ0ے ا ت�ان او ذ-ی,الا سلو 
ذ
ذ'و  پ�را ی�عہ  Oت,ان ذر ہLمی ذ'و۔  �ص� 

جyے مت ی�ر دی  تcحر ہLمی  jم  ئ�ع گ9وروسی,ان۔ مگ شسا وغ � ذ'�

�ص� 
ہLم  مت ¢وا ت�ری�گ سلو سوم  �

ذ
اصل ��جGہ  شسک اد جyے  ی�ان۔  ج'و وغ � jم ذ'� ہLم، مگ ج'و ا Oذ,�گ¥ی  ئ>ی ذ¦ما sصورت�ان 

ت
پ0ے  ذ-ی,الات او سلو 

ذ
وغ � سل گ�ی�ہذ'�

ذ
� 

ئyے،  Oت,ا Pی ہQپ Rج ذ'و  ج©طا  سلو سوم را
ذ
ذ'و  پ�را ہ  ̂گ  pت Xپ ذªت�ہ  ت5وذDوو� ی,الات �ہ�6 ًااذ-� �صوص

ذ Nی۔ 
ذ
ج'و ذGہ  rا ی»گ gج ت5و سار  ذ¬ ش®تا پ0ے  ما	ولو ت�ان  تات  حل̄ی cذ

ت پ0ے  او � 
ھوار ہLم۔گ�� شساگ[ان گ±ردار ج'و ا ی ذgی5و ذ'و  پ�را ̀ذ  aیb جcپ ¢و  ی�گ ذ³روع د شسک�و  ی ذgی5و µح  ذ'و ص�ی ج�ا ز � 

ئyے وا ج'و جGہ  حر تcج ج�م  ̀ذ دی  aیb جcپ پسہ  ہdی�ہ  ئ�ع گ9ورور۔  شسا ی�ران رسالا  تcحر ت�ان  شساک  ی ذgی5و ج	وان  ذ'و ہ  ̂گ ت{ گ9وروسی,ان  س ج�ار وا درذ	وا ی  ا�
تyے  ہLمو ̀ذ  aت·ی ذ	وا  pت Xپ ش�مارا  ہdی�ہ رسالو پ�ھورو  ئyے۔  ج'و ت{  ذ�ذ�م ذ'و دی  ج�ا ھوار ز ی,اغگ�� ہ¹یOت,ان سار گ�2 Nی۔ 

ذ
شºی اسو ی ذgی5و ذ'و  ی*ر � sصذ«و ذ+�

ذ
ج�ادی'و  آ � 

ت¾ے دی  gذ ہ¹یOت,ا ی�ان۔  ج'و ذ'و  Oذ,�گ¥ی  ئ>ی ما ی,اغذ¦� ش¿ی*ر۔گ�2 ت{  س ̀ذ درذ	وا aیb جcپ ¢و  شÀی,گ ی ذgی5و � 

ذ'و، وا  ج�ا ی�ر گ�ھوار ز تcحر ہLم اردو  ت�ا ئyے،  ج'و ̀ذ  Áشسامل گ9وری ی�ران  تcحر Âی 
ت حل̄ی cذ

ت
Åسمہ 

ت
ہÆر  ی,لی,ک۔ گ�ھوارہ  Xج ذGہ  ج�ا ی�ا اردو ز ی�ر گ�ھوار  حر �cھوارت گ9وراکگ�� � 

جXی,لی,ک۔ ج�ارا  تÈو   ی�ان Bلا و ذرأور۔ر� ذ� پXت,ان موژار ای گ9ورہ ا ہLمی  شfی*ران  ی ذgی5و ان  ت��

1. Email: �mumtazchitral@gmial.com�

2. WhatsApp: 03089023237 �

3. � ہæال  ٹ�أون  çی گ�ھوار ، 
ت
ت�ر  ̀ ذ éم ذcج ت*ر ا êذ ت*رارد� ھ ݯ��

Nی
ذ
ج�ا ہìر سہ ج'و م �پ

mailto:mumtazchitral@gmial.com
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 ) Åسط
ت ت�روی'و  ( ذ,�ذ'و  � ذóرل� س�

̀ذ Áسرار ال�ی ;سر ا ÷ی
ذ
رو پ��

تøم ج�م gی,ان اریXج ہ  ذBان سی,لو ̂گ ئyے ژا ݰسو ہWورو  پ0ے  ہìر او ùش Åسطہ لذ,�ن 
ت ہdی�ہ  Oت,ام۔  سی ݯ	وگüی ا iہ  جXی,گ ت{  ج�ل ذDو سوم  ت'وری ژا ذGہ  Åسطہ لذ,�

ت ج	و  وذ�Bو  ج'�
ت�ی ای g̀ذ دی aیþذÿی� ہ¹ت ئyے۔  ج'و ذ'و  ̀ذ  aئ ی· ت�ار ت�ی گ9ورہ  gت,ان سذان لوو دیOہ¹ی ہ  ج'و ̂گ Nی 

ذ
ہÆرو ذ�ہ  ت5و ژا � ہLمی ت�ی ا ¬

ذ
ش®تا ت�اریcذ�ی وا  ہìرہ Bلمی،  ùش jم لذ,�ذ'و   ئyے۔ مگ و ج'�

ج�ارا لو دوم۔  ذBان  ما ژا گ��
ج'و پ�ارک  لوٹ  لوٹ  ہLمی  موژی  ج'و  شسرا شسور  ہìرو  ùش لذ,�ذ'و  ئyے۔  ج'و ت5وگüی  پ�ھ لو  ¢و  ی�گ د ذ'و  لوو  ذBان(  ج�ا ( پ�ارگ[ان  ہWورو  گ9وراوا  ذگ±رو  ذ,�ذ'و  ل�
�ع�اد

ت پ�ارگ[ان  ذ�ا  ت¾ہ6ے زما ۔  ̀ذ Áارڈی
گ گ�ی5و  پ�ارک،  ٹ{  ذ� � Pی پ�ارک، ریcج ̀ذ  Áری گ پ�ارک،  ٹ�  ی, Xئ ہæا ت{:  ی� ہLم ذ�ام  پ�ارگ[ان  گ�ما  ذ�ہ۔ ای  ژا ¢ون  رسگ پ��
Nی ہ�ی*رہ ج ہ  Nی لوٹ ̂گ

ذ
ہÆرو ہ¹یOت,ان رت�ج�ہ  ُجج�ست�ہ  ¢و سوم  جXی,گ ہìرو موژی  ùش پ�ارک  ہLمی  ی,ان۔  Oی>ذ ی�اد ر شfی*رار ز ; ̀ذ ج>ی aسی; �ی ہ�ذ ئyے،  شسو ذgی5وف او ٹ{  شس و ا�

ذ�Bار گ[ان۔ گ9ورہ پ�ھا ̀ذ  aسی
ذ
ت¾ہ6ے  ی�ان گ�ھار,  وا  گ�مج5ور گ
لاب   ̀ ذ aسی

ذ
گ
از،   ت� اوݯ  ت' صا،  �ذ

ذ ¢ون  پ�رسگ ج'و  وس۔ ای  ��ش
ذ
ج'و را شسرا شسور  ہìرو  ùش و  ت'�

ت¾ہ6ے موژو رذ�گ  پ�ھات،  ورہ لوٹ  ذ�گ ہگ�9 �یر� ذcج شfی*رو رذ�گ رذ�گ ہ زپ ا ; ذ>ی ی*رہ  " ہdت ت�ی،  ش# $ پ�ھوک گ پ�ھوک  ئ,لی  ݰس ت5و موژو  پ�ھ ت�ی گ9ورأو۔  اڑی م# � 
ئyے گ9وموران ہWو ذر  ی* ت< ہ  ذªت�ہ ی'ور ̂گ ئو و ݰ#پ5 ری گ Nی۔  

ذ
ذ'ج*ر پ'وری اسو جyے  ی,ار  Xُجدذ گ[ا  rان  یsگ rان ا یsگ گ
ازہ ا  ̀ ذ aسی

ذ
ذ�ی۔  گ) ذ�ان  ݰ(ہ دارا ت�ان  ی�ان،  ر پ��

Nی۔
ذ
ت�ھ گ9ورو ج�ا ̀ذ  موݰ س �Lہ

پ�ارک گ[ارذ�ر رے  ٹ�  ی, Xئ ہæا ݯ�ہ  پ�ارگ9و ای گ!و ٹ�  ی, Xئ ا �æت�ہ ی5 �-
ش

ی�ا  ت'و  ی�ا .ر ©ذ
ذ
سلو، مذ�ہ6ج5و، 

ذ
ی*رہ مذ1ت,لذ/  " ہdت ش¿ی*ر۔  ذ�ہ  رو ژا ی�ہ � ی�رگ�� ت®تóر ت�ی  � گ2ی ئyے  ¢و رو دی ملگ � 

ی�ان رو  4 ج�عذ جXذ,�۔  دی�ک  لو  ذBلط  گ2ی,ا  ج�ارا  ذرو  ذ	وذ� ی�ا  پ�ھو  ج�ا Tت�ہ  الج ج'وس۔  ¢و  ی�گ ر ئyے  ہæا رارو  ہ  ̂گ گ2ی,اغ  زادی،  آ ی*رہ  " ہdت Nی۔ 
ذ
ج'و ¢و  ی�گ ور گ�9

ئyے۔ شسو ت*راض گ9ورأو او ت5و سورہ ا+ ہ6 ج�ار  ج�ار  ذ	ور موش  ئyے وا ای  شسو ی�ر گ9ورأو او ت®تóر ی*رہ ای موش  " ہdت ئyے۔  ہWوسارو گ!و ی�ران گ[ار گ9وری  تóر ت®�

ہ ̂گ ئyے  یXت,ا ر موش  گ9وراک  ت*راض  ا+ ت¾ہ6ے  ذ:رہ  آ ئyے۔  Oت,ا اسی ت�ی  � >ی ج تXذ,گ  ت�ی  gدی ج	واب  ج�ار  ج�ار  گ9وراک  ی�ر  تóر ت®�

� I have a point. Look, I have a point� ہ ̂گ ئyے  یXت,ا ر جGہ  ج	وا گ9وراک  ی�ر  ت®تóر ۔۔۔۔   �.O, mister!  You please  sit on �
your pointہ�ی*رہ ای� Nی۔ 

ذ
ہWو ذ��وز  ا لطذ/  ج'و  ہdی�ہ لوا  گ[ار گ9وراک  ئyے۔  پ�را ذ'و  گ�ی�ہ لو  ت�ی وا  � >ی ذ:راب ج گ9وراک  ہGے سوال  .� ۔۔۔ 

م�لل ج'و  ی®تHہ  طر ہ¹یOت,ان  Nی۔ 
ذ
شسو او ی�أو  د لوان  ہ�ج,ان  مذ� ت�ان  ئyے دی  مذ�ہ6ج5و رو ذ	ور  پ�ھارو  وا  ئyے  شسو او گ9ورأو  ج,لیÿعو  Xت اسلامو  مج,لع  ذر  ی� Mر ذ�گ ا�

ئyے۔ شسو و ا�



3

شfی*ر ج ذ�ا لذ,�ن  ت¾ہ6ے زما تøم۔  � ;سی ذ>ی تyے  ئgی5و ج	و ہOم  ہWوست�ہ گ9وری م شPو  Q
ذ®ت

ہìرو  ùش Rی  پ شسامار ا ذ'وس  ئyے۔ ای ا شسو Tھم محل او Uذ,گ
ج�گ یGہ  ݰسو ٹ,لو  ہæاس $Àت,ان  اگ پ��

ج�م ہìرو  ùش ئyے۔  ج'و ذ'و  ت�ھہ  ج�ا جXذ,�ہ دی ا ذ'وژان  ہ�ی*رہ  ُجج�ست�ہ  ¢و سوم  جXی,گ Nی لوٹ 
ذ
ہÆرو ئyے۔  شسو ی*روذDون او ج< ت�ان  Nی 

ذ
ہÆرو rار وا  sگ

می,ل دورذ ح  ذcج و پ'�
شسہ Q

ذ®ت
ٹ'و  ت� سولو -ی5

ش
ئ¾ے  �

ہ¹ت ئ*ر۔  شسی" پ�ا ئ�ولان دی  µ
ذ گ) ت�  -ی5

ش
ت�  -ی5

ش
ت�ھے  شسان گ2ت,اب  Q

ذ®ت
 ̀ ذ Xذ�امی ٹ�'  ی� ٹ'و ز ئ*ر۔ 'لذ,�ن اے  شسی" پ�ا تGہ  ذBان  ت¦مامی ژا شسہ  Q

ت ذ®�

ذ�ی�ہ مہ عرا ̂ج ہOمی,ار محروم۔ مہ 
̀ذ
شسہ  Q

ذ®ت
تان گ2ی,ا لوو دوسی، لی,لوٹ دی  ̄ی �

µش -ی
ش
iہ  ئyے۔ اسپ�ہ ملگ ج�ا ذ'و  ت�ھہ  ج�ا ت� دی ا -ی5

ش
ت�ی  g̀ذ دی aیþذÿیgت وݰ گ9وراک،  �Wہ

ج�اغ ذ�ی لوٹ  gذ��ری جXذ,�۔ ا ئ¾ے  a ݯ�گ rلہ  ذ»گ ج- ̀ 	ولی  ذ aسی
ذ
ج{ دار عمارت۔ محلو  jم رع سہہeے ای سادہ مگ تgم۔  ج�ذعا ٹ�ہ  شس پ�رو Tھم محلو  Uذ,گ

ج�گ پ�ھوی'و  ئyے۔  ہæا جªت�ہ  ا ��
یGہ ٹ5ور � ی�ادگ
ار 'وگ ذرو  ذ	وذ� یGہ  ٹ5ور ہGے موژہ وگ� ئ¾ے۔  a ݯ�گ ئXی,ل  ٹ�ا ذ³رشسی  شسران،  ٹ�ہ لوٹ  شس پ�رو ذ'و۔  ی*رہ دار گ[ا  پ< ذ�ا گ2ی,ا  ذ�ا ئyے۔ دروازہ  ی*را ج< شساک  ی  د�

ئyے۔  ی*را ئ*رو ج< ی< ی�ل ای لال موش ساوز ہGے محلو او ی�ل'۔  یøمور ی�ان۔�1761م� ت�ی گ!و � >ی تÿعمال ج ذ�ان محل  طورہ اس پ�ھآا ج�ا ہ¹ی;:  Rی  پ سذ,ار ا � 
ی*ر  �عم

ت
ہWورو  سون۔  ای  ی�ل  میøمور یGہ  ٹ5ور ت�ی �1911و�گ� � >ی ج شسروع  لی  سا � 1924 ذرا � ذ	وذ� یGہ  ٹ5ور وگ� ئyے۔  ی*را ج< ی*رو  ج< qمل  مگ لی  سا rہ،�63 � ذXی ج�رطا سال  � 

ذtہ لحا ت¬ی5و  ت�ر ;ºی 
�ذ ئXی ت�ی وا سا ÿع

ذ شسی، ص معا ذGہ سی,اسی،  ہWورو زما �ی اسور۔  ہQپ Rج ج��ار  ت�ا yان  ذ	ور گ2ذ,�وری ملگ ٹ�ا، وا  ی, Oذ� ی�لی,ا، گ2ی ٹ*ر ¿ ذ,�وست,ان، ا ہ��
ت�ان Nی گ}ی*رو ا�ساسا

ذ

ارو پ'وشسی  ژا ی�ادگ ہdی�ہ  Nی۔ 

ذ
ی*را ئ*رو ج< ی< ی�ادہ ساوز ہWورو  ی�ادگ
ارو  ہdی�ہ  Rی  پ yار ا ج�ریsگ ہWورو  ش¿ی*ر۔  �ی  ہQپ Rج ذ��ار دور  شسا ج'و  ¢و  ی�ہ ملگ �dہ

تøم۔  � تGہ محذ«وظ گ9وری اسی �مو صور
ذ©ذ

وا ای  ا�
ی�ل یGہ میøمور ٹ5ور و�گ�


ار ی�ادگ ذرو  ذ	وذ� یGہ  ٹ5ور Oذ,ار ۔۔۔ ساوز وگ� ی*رو سذ,گ مرمرو می " شسپ ا�
¢و لگ ج��ج'و سورہَمم� پ0ے د ذ�رور او شºی گ±رسی�ہ ۔۔ گ�ی�ہ  ; ذ>ی  pت Xُجج � 

شسارا ہWورو ا ج�ان  ت³ر پ�ھآان  ج�ا ت�ذ«و موڑا ۔۔۔ 
ہWورو  ی,ا  Xی�ا دذ و گ!�

ئgی5و سورہ پ�ھا ج�ا ہWورو  یøمہ  ت�ل ذ+ی*راور ۔۔۔ سوت ا ذ'و  ت{ ی'ور اف  �ذ ت¾ہ�6ے و

ت�ی � >ی ہ�ی*ر ج تp اوا  Xج 
ارو لوڑی ۔۔۔ دار ی�ادگ ذ,گ مرمرو  س�
ت�ی � ٹ�ہ گ2ی شس ذGہ مہ پ�رو ̀ذ زما Áپ-ذ,�ی Nی ۔۔۔  ی,ا ج Xت'و ای دذ ی,الا ذ-�

ار گ�ھماڑان ذر Æہ ئ*ران ۔۔۔ گ2ذ,�وری  ی< ہLموݰ سر ت¾ے  م�
ہLموݰ سون گ9وری ٹ�ھون گ9وری ۔۔۔ مرمرو  �ھی  ی�ذعو سورہ لگ ا�

ہæاں  جyے گ�ذ,ا ̀ گ9وری ۔۔۔  ذ aݰ�ی پ�ھرو ئ,ان  O ̀ لی ذ Áذ,�وری ̀ذگ�2 ذصام تyے  وذ'و ت�یذ	� � >ی ج � 
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ہ�ی,ان ج,از سپ,ا Xذ ج�ا ;Pورو  شÀی,ان ۔۔۔۔ می ; پ�ار حج ذ�ا ی®ت«و  ذ³ر ا�
ذXی,ان �ذعا

ذ ت5ون ا ش# پ Nی 
ت
ذ+ی*ر rالی,ان ۔۔۔  ذ»گ gج ̀ذ  ج{ وط ح م�

ی�ان ت*رار ݯ�ھ ج�لوچ،  ُجپ�ردل  جXی,ان ۔۔۔  حا ذµج gہ�ادر سذ,�ھی پ �Rج
ی�ادگ
ارو موژی ہGے  ئ¾ے  �

شست ئ,ان گ9ورار دی ۔۔۔ امو O ̀ لی ذ Áذ,�وری گ�2
ی�ان ذ�ذ�ر گ9و تGہ سورہ  ی�ان ۔۔۔ ژذ�ان  �ذحر گ9و

ذ
تGہ سورہ  تÈوم  ہ  �Gت

ت�ی � �ی گ2ی gی
ذ شسا ی; پ> ذ-ی,ل مہ  Nی ۔۔۔ 

ذ
Nی دو

ذ
ت¾ے دو gت ذ5ون  ہ�6

rہ مہ  ذXی ج�رطا Nی ۔۔۔ 
ذ
ت�ان ژا PÅوس گ9ومان 

ذ
ھانا� Nیپ��

ذ
ہLمو � 

ت{ گ[اردو ¢وم Oت,ان سورہ �گ ت>ی تp لاردو ۔۔۔  ت� ت�ار طا ذ®ذا ی�ان  و ر�
�یÿذعار ہ¹ت rاہ۔  ش�گ ئ ہæا ر �مو 

اعذ ی�ر  ذ�ی وز ی�ع  'pٹ Xی ٹ*ر ¿ ڈاووذXذ,گ  ̀ذ  aٹ·ی ' Nی  پ�ھوک اف رو ج ذ�ی۔  � شسی عمارت  ہLم  ا ذ	ور دی  یGہ  ݰسو ;Pو  پXی,لی Tھم  Uذ,گ
ج��گ

:Å
ذ

آ ی�ا  ٹ� ذ� ا پ0ے  او  :Å
ذ

آ وار  Bلاوہ  ہ6یÿذعار  ہæأوس۔  ٹ{  ذ� پ�ارلیøم ذ�ی  ی�ع ٹ*ر'  f;
مذ ٹ{  یس 'و iہ  ٹXی,گ ذرو  ٹgیøم ئyے  ی�ا در ج�ذعاو  گüی  ݰسک�ی  وی aی5و  روسگ ذ�³

عمارت ہdی�ہ  ذ�ی۔  � شسی ہæال  ی  شر ذ+ی* ی  شر ذ+ی*  ̀ ذ aیb جcپ العوامو  پ0ے دار  الامراء او ذ�ی دار  gذ��ری ا  و  ٹ�ذ�گ ج�ل ٹ5و  �
پ�ارلیøمذ ذ�ی۔  � شسی یGہ  ݰسو ہGے  ی�ری دی  ج*ر " ئ>ی ا ل�

�عاوذ'و سورہ�1860
ت سلو 

ذ
ش: گ9و 

ٹ
ج�ر ہdی�ہ عمارت'و سی,لو اوا  ئyے۔  ی*را ج< ٹ�ر  ٹ� گ9وار ہ�ی, ¢یøمو  ج-ذ,گ عذ ج	وو  PÅو عمارت 

ذ
ئyے۔  وار آ ی*را ج< ی*رو  ج< لی ساوز  سا � 

ذ�ی  gذ��ری ا عمارت'و  تøم۔  gری ت5وذDو�1100ا� ہ6 ئyے۔  است,ا شسأو  ; ذ>ی ہdی�ہ را  پ�ل دی  پ:ر ̀ذ  aٹ س
ذ

و �م 
اعذ ی�ر  ذgی5و وز ج�رطا  و موژی  ذ�گ Nی۔ ژا

ذ
ی*را ج< شسک  گ%مرہ  � 

ہ ̂گ ش¿ی*ر  ذرہ  می* ذ«ون دی  ی,ل̄ی Xٹ ت¾ہ6ے  ش¿ی*ر۔  ئ¾پ�ہQے  Rج ت�ان  ݰ:  eہ ̀ذ دی  aسی;
ہ¹ذ ئyے  شسو او ہ  ̂گ گ�ی�ہ �الت�ہ  سہہeے  ¢و  ;Àی,گ ذ>ی ºی 

ذ
ذ�گ  ژا تøم۔  � سی

پ'وش ت*رو دی  êذ د�
ہ ̂گ ی�ان  ج'و معلوم  ئyے۔  ی*را ج< ج�او  ¢و  ی�گ ی,ا گ�ی�ہ دی لوٹ سوری'و سوم لو د Xل دذ�پ پ:ر ی�عا  ی,لی5وذÈوذ'و ذر Xٹ ہGے  Nی۔ 

ذ
شسو ̀ذ راو او Áئ ہæاٹ لا تyے  ت5و ہ�6

ݰ:؟ ج ¢و  ذریgمی,گ ی* ت�اریcذ�ی عمارت'و ج< ݰ:  eہ ئyے،  ی*را ی*رو ج< ت�ی�ہ ج< ذ�ا ت¾ے گ�ی�ہ  gذ ہ¹یOت,ا ذ'ج*ر،  Nی۔ گ�ی�ہ 
ذ
ی*را ی*رو ج< یgم ذر ی*  و ج< ٹ�ذ�گ ج�ل ت¾ہ6ے  ̀ذ  aسی; �ی ذ ہ��

شسور سالان ج'وذ�Bو گ2ذ,�وری  ذ'و  $Àت,ا پ�اگ ہ�ذ,�وست,ان  ذ�اص گ9وری  yان  ہ�ی*رہ دذgی5و گ2ذ,�وری ملگ ہLم عمارت۔  ج'و ا ی�ری دی  ج*ر " ئ>ی Å: لا
ذ

ی�ا آ ٹ� ذ� ا�
شسوتgم۔ ذBاو او ج'و ہ�ی*رہ  ئyے۔ اوا دی  شسو ج�ازت او ¢و ا ی�گ ت� گ9ور §ی5

تcحت Nی  ہ�ی*رہ ج ذ�ی۔  � شسی ذ	ور معلومات ج�مع  ہ�æات، وا  ذرات، معا ی� رگ[اری دست,او س�
:Å

ذ
ی�ا آ ٹ� ذ� ئyے ا 4 رو ج�عذ Nی۔ 

ذ
ی*را ج< تل گ9وری اساک  ̄ت � ی*رہ مذ " ہdت yارڈان  ہGے ریsگ ئyے  جp گ©ھر ساوز Xئ حا ذGہ ای عج ہ لذ,� ی�ان ̂گ ج'و معلوم   ̀ ذ aسی; �ی ذ ہ��

ش¿ی*ر۔ ی�ری دی  ج*ر " ئ>ی ہ�ی*رہ ای لا ذGہ وا  ذ�ا ذ'و سذارت  ہ�ذ,�وست,ا ہæأوس  ی�ا  ٹ� ذ� ا Nی۔ 
ذ
گ9وو ذ'و  ذ³رق  ی�ری'و موژی  ج*ر " ئ>ی ہæاوس لا ی�ا  ٹ� ذ� پ0ے ا ی�ری'و ج*ر " ئ>ی ا ل�

ئyے۔ پ�ہ گ!و ورو ذگ±ر ا �Wہ
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ہdی�ہ عمارت  ذ�ی۔  gا دی ری�رج ہ¬ی گ شسا تyے  ہLمو ش¿ی*ر۔  رج�ا  g گ ٹ*ر اےج¾ی f;
ٹ{ مذ یس ُجج�ست�ہ و ہæاوسو سوم  ٹ{  ذ� ارلیøم 1066پ�� ئyے۔� ی*را ی*رو ج< لی ساوز ج< سا � 

pت Xپ rہ  ہLموذXی ذ�ار  ت¾ہ6ے زما Nی۔ 
ذ
ت�ان ج'و رج�ا  ہdی�ہ گ ¢و رسومات  ی�گ ¢و پ'وت�ھور گ9ور ج�ری�گ yاح وا  sگ

ذ ہ¹یOت,ان  ئ,ک،  O شسی ; ذ>ی ت�ہ  ® تcذ ذ�ان  پ�ھآا ج�ا Nی  ذ-ت,ار ی ت¾ہ�6ے و

ہGے ج�رج۔  ٹ*ر  f;
ٹ{ مذ یس ش¿ی*ر، و ذ'و ¿ی*ر  پ�را شسور سال  ئyے  ت�رو ہWو سوری  ی�ا یGہ در ݰسو ہGے  Nی۔ 

ذ
ی*را شسک ج< ت�ی  � >ی Nی ج ی ہæا شسادی  ئyے  ݯ�ھو وش  ج	�

یXت,ام: شسعر اوا دی ر ئ¾ے ای گ[اما  a ݯ�گ ہ�ی*رہ  شºی اسور۔  ی ذgی5و �م 
ذ©ذ

ہYور  Zش شسا�ر ورڈز ورت�ھ م 'و لوٹ  ی ذر ی* ° ذ�گ ج�ارا ا ی*رو  �¿

ٹ*رو ¿ی*ر f;
ٹ{ مذ یس ہ�و�

ٹ*رو ¿ی*رہ f;
ٹ{ مذ یس ہWو سورہ ۔۔۔ و ی�ا ذر در یøم �gٹ

پ�ھوی'و گ9ومان اوا  پ�ھوا ۔۔۔ ای  شسا�رو  ذر  ی� Mر ذ�گ ی ا ا�
طارہ ©ذ

ذ ہìرو  ùش ذ,�ذ'و  ل�
پ�ھی ت�ان رو ذBا  ہdی�ہ ژا ٹ�ی ۔۔۔  پ�روشس ج'و  ذ�ا  و زما ج'�

ذ�اموشسی5و پ'وشسی ہìرو  ùش ذ�اص ساعت�ہ ۔۔۔  ھوی'و ای  پ��

ت�ی � >ی ہYوت ج شسا�ر مج² ت¾ہ�6ے 

ئyے! ذ��ا ے مہ لوٹ  ئyے ۔۔۔ ا ی*را موݰ راردو ج< �Lہ
ش�ر  ج�ادؤو ا ہ  ی�ا ̂گ ذ'ج*ر۔۔۔ گ9و جyے  ئyے  ´ہ اور µپ ذ,�ن گ�ی ل�

ت5و سرار ساع پ�ر ا ہGے  پ�ھوی'و گ9ومان  ذ5ون  ہ�6
طار ت¶ذ gذ ت³راری'و سورہ ا ج�yے 

ت·طار ی�ان  Åسمہ گ
اڑ
ت
ہÆر  ݰسک�ی ۔۔۔  ہÆر وی ̀ذ  aسی

ذ
jم مہ  م�گ

¢و  ی,گ Xج ذGہ دی گ�ی�ہ گ%م  ج�ر ۔۔۔  ج�را ئyے  ت�ی پ�ھو � پ�ھی و  ش�ارذ'� آ�
ئyے ذ'و اور ٹ'وک  ئ¾ے ۔۔۔ ای  �

ش ¹
شºذ

ئyے  موݰ دروذ�گ پ�ھو �Lہ
ذ,�ن گ[اردو ºحر ل�
ذ�ی د � سی

ش ذ5وذ'و م رَم�ہ�6 ۔۔۔ لذ,�ذ'و اورارو گ9ورہ!ہ�و� � 
Oذ,�ہ( ئ>ی çی آ

ت
ج�ا �(
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�ذعوس
ذ
و �' پ

«ی ی»ذ ذ¬ تp ہللا  Xی ٹ*ر عذ,ا اگ¾ ڈ�
´ہ؟ µپ ذ	ور گ�ی ذDون ، وا  §ی5و 

ت -̄ی
ش
ذ'و  ذ�ا ہ مج,ارک  �ذعوس ران ̂گ

ذ
ئyے۔ پ'و شسو ´ہ او µپ Âی گ�ی

ت -̄ی
ش
تGہ  ہ  ی�ران ̂گ تyے ر �ذعوسو

ذ
ور آور  پ'و ز�

ئyے شسو ذ'و ژان او ہ¿ی,ل 
̀ذ
ئyے ۔۔ مہ  شسو پ�ھوگüی مہ ژان او ہ  م�

̀ذ Áذ ج�ا، مہ واوی، مہ  ج�ا Nی مہ 
ذ
ئyے است,ا پ�ھوگ�ی�ہ ای گ%مہ رو ہ  ئyے گüی،�م� ہWو ¢و معلوم  ی,گ Xج پ�ھوک زاق  ج�می,لی۔  �ی  µپ gی تp ، مہ ج Xت ت�  -ی5

ش
مہ  � 

ُجدور، ای ئyے ۔ ای  ی*را ج< ¢و ژأو  می,گ مہ  ذ�ان دی  ی*ر  Àذ�ت شساوری محم�  پ ۔ ئyے  ی*را ج< ج�رار  ¢و ژأو  می,گ مہ  ذ�ان دی  ش¿ی*ر ولی  ٹGہ اساک  ¢و سگ ا�
شسوذ'و ج	و گ�ھو ئyے۔  ہæا ت�ھان دی  �ی زار  µپ gی ذ	ور ج ئyے، مہ ای   ہæا �ی اصلی دی  µپ gی Nی، مہ ج

ذ
ہæا ت{ دی  ی� ہLم ذ'وس  ی'و ا ذ�گ، زذXی,گ ژی�ر ی��ا د�

ت¾ہ6ے  Nی۔ 
ذ
شسو ذGہ او ذ�ا تÈوش  ج	و  ت,ان  ومذ-� ج	و   �س� ی�ذعوسورت'و  ت�ی، ا #; پ�ھی پ0ے  شسال او  وگüی  ݯ	وگ¾ی*روݯ	� ذ'وسم   ذ-ت,ا ئح،  µ

ذ � ہæلی ݰ: �د� $ ج	وگ �ی  ذcج ح، گ!و ذcج و ج	و،�گ!� iہ  ی,گ Xٹ  � 
ت¾ہ6ے Ãمان  دوذgی گüی  ذ5ون  ہ6 جXی,لہ۔  ت5و  -

ذ �ی5و دوا
;ست پ�ھی ݰ:  $ گ ئ´ہ، ای  µ

ذ � ہæلی دا ݰ:  $ گ ذćذہ، ای  ݰ:  $ گ ، ای  iہ  ٹXی,گ ݰ:  ج	وگ$ Nی۔  
ذ
شسو ا ذ	ور دی  ݰ:  $ گ اوون۔  ت��

ت�ا�Bہ ٹ'و  ¢و ہdی�ہ اسگ ئyے ۔ " ٹGہ است,ا ¢و تp اسگ Xت ی,ان۔ مہ  Oذ� جXی پ�ھار  ٹ�ی  پ�روشس و  � µپ عی
ذ
ݯ	وگ¾ی*روذDون مہ  �لم 

ذ
شسذ,اری  ت�ی ا رس fی*ر۔،�د�

ذ
ٹ�ی  � پ�ھی سالو موژہ   � 

الہ ای  وگüی �س� ئyے،  �ݯ	� یXت,ا ج�ار ج�ا ج�ان مہ  Æےالذ/  ݯ�اگ ئyے۔ مہ  تyے گ!و ورو ود� شر ی* م �gہ دیذ شر ی* ذgم یXت,ام۔ مہ واو ی مہ  سہ ر
ذ ̀ذ واوی'و  Áت سوران  � 

ج'وذBأور تyے  ذ'و ذ�ا ت{  جÇماع سہہeے  ئyے۔  Oت,ا پ�ھی و ت{،�ر� جÇماع ت�ی  � >ی ج'وو سوم ای  ج ج�ا ت�ان  و دی گ9ورے۔ اوا  شر ی* ذgم ت�ی  شسری�ع ت'و  ت¾ے رأور گüی  م � 
ئNی،  ج�ھا ت{   جÇماع یøم  gج تyے گüی  ذ'و ا ���ھیذ ذ'وم�گ پ�ھوگ�ی5و زما ئ*ر۔  شسی" ; ذ>ی یGہ  ݰسو rارو  sگ

ذ ٹ�ہ  ا شس پ�رو ت�ان  Nی۔ 	وال�ار مہ 
ذ
ج'و شسان  ذ	و ج'و  یGہ مہ سوم   �  وا گ[امر

ذ�ی gذ'و ری ٹ,ا پ�ل ئyے۔  �ی مہ ڈوک گ9ورو µپ gی ج�می,لی ج ج>ی;ºی۔  ح  µپ گ�ی تyے  ہ�لی5و Èگ Pو 
ذ
ئyے  ہWو ج'وسون گüی  ذGہ ساری�ران۔  ذgمو گ�ی,ک�و  ئNی  ہÆرد سہی;ے  ذ> ہæا ی گ%مہ لو  ا�

̀ذ سامون aیb جcپ rارو  sگ
ذ ا ذ'و  ی*روا پ�ھ شسہی;ے  ذ> ذćذہ  ت�ی  ال مہ  Nی  ُجدورہ  ج ی�ان!  Nی گ9و

ذ
گ2ی,ا تGہ  ی*ر،  ش¿ ی*ر É ذµݮ � ݮحی ہ  ج'و̂گ ہWورو  گüی  ی�ر  �ی ر µپ gی یøم۔ج�می,لی ج �

ذحت
ج'و ¢و اوا  Ìھی,گ

ت
ا و�

;#پ5وک پ�ھی شسومار  �ی  µپ gی ج ج�می,لی  ئyے۔   و ذ�گ ا ت5و  ج'وہ6 ح  �ی  پ�مذ ذcج گ!و واوی  ۔مہ  ی*ر  ذ< گ
ا ی'و  دارو  ذÎذ/  گ9وری  پ{  ݰس �
ذ پ*رازگ¥ی  ¿ ا ذ�ان،  Nی۔مہ 

ذ
ورو گ�9

Æے،گ�ھوسار ݯ�اگ گ�ھو(ہ   rارو  sگ
ذ ا ݯ�اگ9ور،  rار  sگ

ذ ا ¢و  ی,گ Xت�ارئ ذÎذ«و سوم 
�و  ش'ی*ریcذ ذری  ی* ذ< ح  یcذ ش'ی*ر ت�ی  gدی ت5و  gی ا ہ�ت,ان   ج'و ح  ئyے ۔پ�مذ  و ذ�گ ا Nی 

ذ
گ
ا گ�ھوس  پ0ے  و ا�

ئyے۔ حال گ9و ذµج ج- ت�ی  � گ2ی ی�ار  ی*ر ج< ج�ا  ج�ا مہ  ذ�ی۔  � گÏی ݯ�ا  ;#پ5وگ[ا  ھی ئyے،پ�� شسو �ی او ¹ݯ ݯ
Ðگ مہ واوی ری�ر گüی   rارو گ9و ملال ارت�امی؟  sگ

ذ ؟ ا ی�ا شسو ذ'و او �ی  ¹ݯ ݯ �Ðگ
ذGہ  زما ہGے  ئyے۔ Oت,ا لاگ�ھی ذ�ام  پ�:  ما تyے  ی5و  � ¹ݯ گÐݯ ت�ی  � گ2ی ذ̀  Ñش ;

�ذ پXی ٹ�ار  ¢و اسگ  pت Xت مہ  یXت,ام۔  ی*را ج< ی*رو  Éش �
ذ
رو گ�ی,اوا  Ãمار  الی ج�أوج�� ت{  �ج �ا گ9ورہ  �ی  ¹ݯ ݯ �Ðگ

گüی ی*ران  پ�ھ ¢و  ذ	ومی,گ ت�ی  روشس ݯ�اگ9ور۔  ذ'و  MریÀت,ا ذ�گ ا ئyے  ج�ذعا گüی  �ور۔تÈون  ہQپ Rج موژو  ی*ران  پ�ھ پ0ے  او تÈون  ذ'و  MریÀت,ا ذ�گ ۔ا ذ�ی  � دوپ�ھی rارو  sگ
ذ ۔ا ئyے  ا ت��

'و ی ٹر ی* ت*رارا لوٹ گ�ھم ݯ�ھ لج�ےی¾  ی5و ای ڈ � ¹ݯ لی گÐݯ ¢و سا ی�گ ژ ئyے۔ مہ ا rار ج'و sگ
ذ ¢و ا ی,گ Xپ�ھوئ ی*رہ دار لاگ�ھی  پ�ھ ی*ر ۔ ش¿ ت�ی  � >ی ذ'و می;: ج MریÀت,ا ذ�گ ذ�ی ا gھار اری پ��
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ژی ی: ا ذ'و ت�ی است,ام، مہ  � Òی ج�لی5و اذ�گ ہdی�ہ ڈ ی5و  � ¹ݯ ¢و سال اوا گÐݯ ی�گ ژ ذ�ان ا  pت Xی ئyے گüی عذ,ا یXت,ا ج�ا ر ج�ا ¢و  جXی,گ گ�ھل 
ُج

سہہeے  Nی۔ 
ذ
ی*را ج< ی*رو  ° ذ�گ ذ�ار ا وگ[ا د�

ئyے ۔ ہWو گ�ھل 
ُج

ہdی�ہ  ¢و  ی,گ Xج ح سال پ'ورا  ذcپ و پ'�
ئyے مہ ٹ�ی گ!و پ�ھ تp گüی  Xت Oت,ام مہ  Pی µپ ذ'و جgی ئyے  ذ�ی اوا گ9و گ) ت«و  ت«ولو س̄ج ئyے۔س̄ی پ�را iہ  ی�گ ت� د ت¾ے الذ/ لامو سج5 م ج�ا  ج�ا Rی مہ  پ yار ا �ھی»گ پ ا رو شر ی* م �gذ

تyے ٹ5وگ9و شس ا مہ  ھݯ�ے  ٹرا ج� پ�اگ9و  ت³رآن  ج�ا  ج�ا مہ  ¢و  ی�گ ت� راوے ر سج5 شºی  ; ذ>ی ذćذہ  ٹ5وک موگ9ورے،  شس ا سے مو ،  ئyے، گ9و ج'و ذر  ی� ہæال آو ت«و سوم  ̄ج س�
Ôھی,أو µݯ ݯ-ی ج'وتXی,ک  پ-ذ,گ  ت�ا مہ   pت Xت مہ  ذ'وس  ا گ�ھلے اسور"۔ ای 

ُج
ݱوت  تان  س̄ج ہ¹ی;:  " گüی  ری�ر  ج�ا  ج�ا مہ  ¢و  ی�گ گ9ور حال  ذµج ج-  pت Xت مہ  ݰfی*ر۔  ی و�

ت5و gت �ی مہ  پ�اریcپ شسومو  rان اوی�ری  ذ»گ پ- ت�ا ج�ا  ج�ا ¢و ، مہ  ی�گ ݰسان دومان ر 
ذ ج'وتXی,ک  پ-ذ,گ  ت�ا ¢و،  ی�گ ت�ی گ2ی,اغ گ9وسان ر � ی�ار گ2ی ی*ر ج< ج�ا  ج�ا ئyے، مہ  شسو و ا�

ت¾ے م ت�ی  gدی ی�ہ  Tذ� شسیøمی ج�اوان  ج	و  Nی  ج ت*را  ݯ�ھی"  pت Xت مہ  ذ'وس  ا ای  ی�ر۔  ار ش:  Ø
ذ

رے   " ی*ران  ت< ج�ا پ-ذ,گ   ت�ا تyے  گ�ھی5و ہdی�ہ  گüی" ئNی  یXت,ا ر ت�yے 

ئyے۔ شسو ی�أو او ݰسان د 
ذ ت¾ے   م ¢و  ی,گ Oسذ ُجا  و  Rی ای پ'وذ�گ پ پ�ھی ا ی�ھ رو ̀ذ ا aیÙ ت�ی ای پ'وذ�گ gٹ�ہ دی شس ذ'و ل ٹ�ی زا ی�ل ذری ای و ی* ذ< ̀ذ  ئyے، گ9وٹ�ھوارم یXت,ا ار ج��

ج�ار ہ¹ی;:  ;سان  ذ>ی ئyے گüی "گ�ی�ہ ژان گ
ا یXت,ا تyے ر ت5و  gت Ôھی مہ  پ�اریcپ ذ�اسی  �ی5و ای 
�ذ شسیøمی ذ�اسی،  ج�اوان ای  Nی 

ذ
Rی گ
ا پ ج�ارو ا ت�ی  � ی*را گ2ی ت< ہæا ج�ا  ج�ا ہ  م�

یXذ,گ Nی۔ ز
ذ
شسو ی�ری دی رأو تyے لوٹ ژ ہWورو ی�ان۔ ہÆردی گ!و ہæأول مہ  ی�ری  ی,گ ژ Xی Nی۔ مہ ز

ذ
ج�ذعا ذ'و  ج'ومی  ہGے لو  ج'و  ج�ا ج�اری�ر"۔ مہ  و  ذ'�

شسی,أو ج�ا شساہ  شسرف  پ0ے م ذ�ان او یXذrہ  ئyے ۔اد شسو شسأوذ'و دی او ج ی'و ای  یXذ,گ ژی�ر ئyے۔ز شسو ج�أو او پ�ہ  ژی ای گ�ما سال ا ی�ری  ژأو ا ژ�
ہ ئyے ̂گ شسو ݰ: او eہ ئyے۔ مون  ج'و پXی,ک  ݰسا تyے موذ'و  رامو ئyے، گ ٹ5وک ج'و شس Nی، ا

ذ
Rی گ9و پ ج�ا ذ�ی، سذ,ا � سی

ݰ
ئyےگ9و پ�ا  :

ش ; یGہ لی ی�ر Nی۔ زذXی,گ ژ
ذ
شسو ا�

ت5ون �
جcذ Nی۔ ای 

ذ
ت¾ے الو gذ �ھی دورا ݰسک�وو لگ ی ہWورو و ئyے۔  ذ'و ج'و ج�ا ذ�ان موژہ  ئyے گ9ولا ت�رو ت5ون،  �

َمجcذ تyے ای  ذ'و ہÆر گ9ولا ݰ�مارے  شسون ا رامہ گ�ھو � گ
شسور۔ مون  ہ�æام پ'و Rی، ای پ'ورا  پ ج�ا ذGہ سذ,ا ذBا Oی,ک،  ݰسپ �ست�ہ 

ئyےذ ݯ�ھو ئyے گüی  ج'و ݰ: �ساب  �eونہDذ امو  ذ5ون اواو� ہ6 ئyے۔  شسو شسذ,اری  او ا � 
شسورو ئyے۔  ج�أوت�ا ت{  شس Nی گ�ھو

ذ
شساہ مہ گ
ا گ�ی,ک�و می*ر ولی  ہWودہ گ9وراک  ئyے۔  ئNی گ!و ہÆرد حار مہ  µج gی ذ	ور لو ج ت'و دوس۔ ای  Rی  پ پ�ھو یXت,ام  پ�ھر ہ  گ̂�

ت{ شس گ�ھو Nی  ج	واری'و موژی ج ¾ے  )ی گ ئyے،  الا Nی 
ذ
ڈوموگ
ا ج�ا  ج�ا مہ  گüی  ئyے  یXت,ا ر شساہ  می*ر ولی   ، Nی 

ذ
است,ا لے  ذ'و  ی�اں  ج	وار ئyے،  شسو أو ت�ی  � ی �< ج

ت'وری پ�ہ  ئyے اسپ�ہ ا ہ�لوان زار  د Rپ پ0ے  ذ�ان او تøم ولی  ت�ان رس ¢و سم  ی,گ Xج ی�ان موژی  ج	وار یXت,ام۔  ہWوݰ ار ¢و اوا دی  ذ�امی,گ وسی۔ ڈوم  ج'�
یXت,ام ۔ ای ہÜہ لوڑ Rی ¢و اوا  ا ی�گ ی*ر ر ش¿ ہdی�ہ را  ی*رموغ  ج< ی�ا لوڑے  ئyے۔  Oت,ا شسی پ�ا ی*رموغ  ج< ہ�لوان زار  Rپ ت�ی  � ت¾ے گ9وماڑا گ2ی م Nی۔ 

ذ
ھاڑان  دوسی اوا گ��

ذ5و � شساہ سی �لم�ار 
ت
پ0ے  ی�عت«وت ولی او ہWوتgم۔  ذ'و  ¢و  ;Àی,گ ذ>ی ی*ری  ج<  :ج ت¾ہ6ے سوم سوت  ی�ران۔  ٹر ی* ج< یXت,ام گüی  ئNی اف لوڑ Oت,ا پ�الی ی*ریgم گ9وری مہ  ش'�

ٹ5وک شس ا جGہ  ج: زرا پ�ھور  ہ�ا  Rی گ[اردو۔ د ذBاری  ڈومو  ت�ی  � Òی اذ�گ گ�ھاڑان دوسی  ت{  ذ� ط گ
ل  Nی۔  
ذ
ی*را ج< ی*رو  ج< ت{  شس گ�ھو ت5و موڑت'و  -

ج'وذ Nی   ݯ	و ج و گ!�
ی�ان ¾ے رو ئgی عرور دذgی5ومذ "ج'وسون  ت�ی،  gشسومو دی ذ	ومی  یGہ ی'و  ذ'ج*ر جyے  شساہ  �لم�ار 

ت
ہWوتgم ۔  ذ'و  ¢و  ی�گ لوڑ  ٹ5وک  شس ا ئyے ژون  ت�رو jم اسپ�ہ  مگ ئyے  و �Wہ

´ہ µپ �ی تyے گ ؟ دی زور آورو ی�ا شسو ¢ول  او ہÜہ سگ Rی تGہ د پ�ھوگ�ی�ہ  تGہ  ئyے۔ زور آور ری�ران گüی  ج�را ی*رو  پ�ھوذ< شسے  ج�ا ئOی,لی" رے   ݰس ج'وسوذ'و  ت{  ßس رگ م�
ئyے۔ پ�را iہ  ی�گ ت� د ی*رہ سج5 ت< ہæا ت�ی  � ی,گ است,اذ گ�ھوݱار  گ2ی Xج ذ+ی*رت  ئyے۔ اّوول  شسو ¢ول او ج�روگ[ا سگ ہ�ار موڑی  Rی ئyے"۔ مہ د شسو ذ'و او یgم گüی " ر�
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ی*رہ ت< ہæا جcذح�ور  ش¿ی*ر   pت Xت ت�  -ی5
ش

مہ  Nی۔ 
ذ
لا آ پ�ار  ت5و است,اذو م# ذ�ی  ع

عج,�الذ Nی، 
ذ
آوا Tذ�ہ  پحی ہÆر ¢ولو  Rی سگ پ ا ئyے۔  ہæا ی�ار  او است,اذ  ذ�ان  گ
لاب  Rی  پ ا�

̀ذ Áت ج�الیøمہ  گ�ی,ک�و  ت{  �ذ ¢و و Ôھی,گ
µش پgی ¢ولہ  ی,ان۔ مہ سگ O ہÆردی گ!وذ>ی ت{ ولی مہ  پ0ے ر�م ی,ان موژی داد ولی او O ی�ارگ2ی ت5و  ہ6 ئyے۔  شسو ذBأو او ج'و تyے  ت«و ̄ج س�

ئyے۔  ہWو ی*ر  ٹ" شس م ی*رہ  ت< ہæا  pت Xت مہ  ئyے۔  ہWو âور  مذ¶ذ ¢ول  عذóرس�گ گ[ارہ̂ج� ئyے رے  ہWو ی*ر  ٹ" شس م ¢ولہ  ºی سگ
ذ
ٹ�ار  ¢و اسگ ذ�ان  شسرف  ا ژأو   ذ�لذ«و  ذ�ان   � 

سپ5ورو ت�ی سور ڑا gو گ9وٹ�ھوا دیDت5وذ ہ6 ئyے۔  شسو ج'ورڈ او ج�لی,ک  Nی، ای 
ذ
شسو ذ'و او ذ-ت,ان  jم  ذ�ی۔ مگ gل اری�ذ ت�ی دا � Òی ی,ان  اذ�گ ی�ل ژ ت�ان ا ئyے  ¢و رو ی�گ ور ت'�

مرادو مرزا  گ2ی,اوت  ُجدورہ،  ت5و  گ
ازہ، گ2ی,اوت آرمان درس ذ'و  ذ�ا یXذ,ار  گ2ی,اوت د سہ، 
ãک�و موڑو اوش�ھوذ cپ

ت
 ̀ ذ Áت ج�الیøمو  گ2ی,ا وت  گ
ازہ،  وداگ�ھاڑو  ج	�

�م ،
ش¿ی*ر اعذ ذ�ی مرزا مراد ،  � ی�ارگ2ی ی*رو  ذ�ل ج< ¢ولہ دا ج�ار سگ ت5و  ہGے گ±ریgم ئyے۔  ج�أوت�ا ت�  ُجدورہ سج5 ت�ان  ُجدورہ، گ2ی,اوت مہ  ݰسادوذgی5و  ورہ، گ2ی,اوت  د�

ی�عت«وب ولی، محم� ذ�ان، محم� ی'وسذ/،  ی�عت«وب  گ
لاب، محم�  ذ�ان،  ت{  ذ�ان ، زار دوس ی�ر ذ�اد ذ�ان ، محم�  ہÆر  ذطا لطان ولی ، محم�  س�
Nی۔

ذ
Oت,ا اسی ئyے  ج'و رو ذ	ور دی  Nی۔ 

ذ
شسو او ت5ون ولی دی  �

پ0ے پcذ شساہ او می*ر ولی  شساہ،  �لم�ار 
ت
 ، ذ�ان  gج�ی 

ذ می*ر  ہ¿ج,از،  ùش äم زار،  �گ سول،  ر�
شسے ج�ا ذ-ج,ار" رے ای موش  گ�ی�ہ  ت'و وا  ی�ار  ذ'و  ژا ئyے  ا 'ومان  ی ی*ر ج< ت{  تGہ دوس ݯ�ھومأو ہÆردی  " ݯ�ھاموران۔  ہÆردی  گ�ی,ک�و  ئNی  ہÆرد ت{  ی� gت ا �æہ
ہdی�ہ �صان 

ذ®ت Nی۔ 
ذ
شسو ذرت  گ9ورأو او ت¾ے � م ذ�ان  ت�ا ئyے گüی ڈ شسو ہdی�ہ او ئ��ہ  ذ�ا �صان دی۔ 

ذ®ت Nی 
ذ
شسو ئ��ہ  دی او ذ�ا ¢و  ج�گ ی*ر  ٹ" شس تp م Xت سور۔ مہ  ا�

شر ی* ذgم پ�ھوست�ہ  سہہeے اسپ�ہ  تyے   گ�ی,ک�و Rی  پ ی*ر، است,اذ ا ج< ٹ*ر گ9وری  ی" ذ> ذ'و ما ذ�ا gج�ی 
ذ ج'وذBاوہ می*ر  ئNی  ئyے۔ گ9و شسو ی�أو او ا د ذر ت{ مہ س س

ذ
تp سذ«وسار  �Xت

ت¾ے ای دی م jم  مگ ی5و ژأو  � µپ جgی مہ  ئyے۔  Oت,ا ذ>ی گ
ا ٹ{  ذ� ئ�رم ٹ,ا Xی ت�ی ر � >ی گ±رذ�ل ج ج�ہ  ذÈو ئyے۔  Oت,ا ذ�ام لاگ�ھی ہللا  گ9وری اگ±رام  ی�ل  ج�� ذ�امو  پ�ہ  ا ئyے۔  و گ�9
�ی5و، گ2ی,اوت  ذ>ج می*ر  ئyے گ2ی,اوت  ت5و سوت ¿ی*ری گüی گ!و gت ذ'و گ9وری اسور۔ مہ  اطر  ��تÈوتذ ا ی*ر۔ی�� fݰ ی ولی5و مہ سم ای گ9وری سوت ¿ی*ری و � 

تÈوت ا ئyےی�� ہWو ̀ذ  Áہ�اب ال�ی ùش ی�ل گ9وری  ج�� ذ�امو  پ�ہ  ولی ا ¢و،�  � ی,گ Xج ج-ذ,الی5و وارزا سأوز  ج�الیøمو  ت'ومان  ذ�ا ¢ولو  ئyے۔ اسپ�ہ سگ یXت,ا ذر ی* ذ< ذ�ام  وگ[الت�ہ  � 
Nی  جÇماعت�ہ ج ت�روی'و  سپ�ہ  تøما� س پ�ہ سور آ� ¿پ*رہ۔� ای سال ا ا پ0ے محم� ی'وسذ/ڑ� شساہ او Ãمان  ہ¿ج,از، سلی ùش ¢و محم� رسول،  ج�گ âور  مذ¶ذ ¢ول  ی سگ شر ذ+ی* � 

ºی
ذ
ت�رج�مہ دی گ9وری  سہ 

ذ ت5و  gت ت�ان  تøم گ9ورأوت�ام۔ اوا دورہ  -
ذ
ت³رآن  Nی  ´ہ ج Nی۔ پ'وذcپ

ذ
شسو ج'و ج�م او ت� دی  ¢ولو سج5 Nی۔ اسپ�ہ سگ

ذ
ج�ذعا تyے  پ*رو ¿ ور ڑا س�

ت�ا�Bہ ج�ا ج�ال  پ0ے ولی  ہæاگüی او ج�ال،   pٹ ذ� تøم۔  پ�ھی گ9ورأو اوشس جÇماعت�ہ رو ¢ولہ  و سگ شر ی* ذgم ذªت�ہ  ئو و ݰ#پ5 ری است,ام۔ اسپ�ہ گ RجQہå پ�ارہ ےپ تyے ای  ¢و ی�گ ذر ی* ذ<�

لوڑی  تyے  ذ'وذ'و ت�ا پ0ے  او اصول  دوسی  ی®ذóری  تøمر� اوشس ورأو  پ�روگرام گ�9 ت{  ج�ردس ز ݰسک�ی  م ی,ان  Oذ� گ�ی  pت Xت ݯ	وگüی  ج	و  سال  تøم۔�  اوشس ورأو  ۔�گ�9
̀ذ Áت ¢ولہ  ئyے سگ پ�ا  وسی،  ذ�گ ا ُجدورار  یXج,اروم  Rی وذ	ور ژ پ ج�ا æی، سذ,ا ٹXی,گ Nی۔ 

ذ
ی�ر گ9ورو ت®تóر ج*رات دی  " معت ہYو  Rی Nی۔ د

ذ
ج'و ی�ر  ت®تóر �م وا 

ذ©ذ
ت{،  �ع

ذ رامہ  روگ پ��
ی�ا ۔ ت¾ہ6ے لو د ش¿ی*رو  ٹرومہ  ذ'و گ± پ�را ی�ران گüی  ݰ: سر eہ ¢و  ی,گ Xسہے دوذ;

ہ¹ذ ئyے  ذرہ گ9و وسی، ج'و م گ�9
تøم" � ہWوسی پ0ے ڑوسپ5و موژی ج'و  پ{ او شس ذ	و تøم،  � سی

پ{ پ'وش شس ذ	و اوا ای  �"
گ�ی,أو گ�ذ,اک  تµحان  ام yالہ  مگ ج	و  الہ  Nیس�

ذ
ا cت�� åج ذ'و ےپ تµحا ام گ9وسی  �ی  پ'وئgی ذGہ  پ'و جPو  ئyے  ت�رو گüی  تøم  gلوڑی ج'وذBاوہ  تyے   ¢ولو  ت*رارو سگ ݯ�ھ اوا Rی  پ ا ۔� 

تµحان ج'و ام Nی۔ �سا
ذ
ج'و تµحان  ت�رج�مو ام پ0ے  ذ�ی، عج,ارت ری�ک او  � ذ>ی گ
ا ذ-ج,ار  ش: گ[لمان  ش_ و سوران،  شر ی* ذgم ٹ�ہ  شس پ�رو ت�ان  Nی۔ سذ/ ڈ

ذ
ی*را ج< ی,اوا  گ��
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iہ اسی,گ جÇماعت�ہ  ت�روی'و اسپ�ہ  ذGہ  پ'ور ذ�ان  تµحا ام ہGے  ذ�ی۔  � سی
ش ذ'وی ت�ان  ڈ ری�ر  املا  گ�ذ,اک  تµحان  ام ئyے،  ج'و تµحان  ام ¢و  شÀی,گ ی ذgی5و ت�ہ  ® تcذ ئyے،  و ج'�

شسی;ºی۔ ذ'وی دی  ٹ�ان  رپ'ور ی�ہ  Tٹ � گ%می ہYو  Rی د Nی، 
ذ
گ!و سہ 

ذ اسپ�ہ    c åج ¢و ےپ شÀی,گ ی ذgی5و ت{  س ئyےدرذ	وا رو الوسی۔  شºی  ی ذ'و ت{  س درذ	وا تyے  حصی,ل�ارو �cت

تÈوت ا ئyےی�� ج'و ئyےوگ2ی,ل  یXت,ا ت� گüی ر ج�م سج5 ت�ی  � >ی ہdی�ہ ڈق لوٹ ج Nی۔ 
ذ
ی,اوت�ا Xئ ی�ات پ'ون د ج'و ز تyے  تcحصی,ل�ارو ذ�ان  ذ³راموز  شfی*رو  ی ذgی5و ولی5و  � 

ݰPؤو ی پ0ے ر ت5ورو  س ٹ�تì  ا T ئyے، سلی شسو ج�م او Oذ,گ ہ  ئ>ی �م ڈرا
ش¿ی*ر اعذ ئyے،  شسو ذíط أو ذ	وش  ج'و  ئyے۔ مرزا مراد   ج�را ئNی دی گ[اردو  ش: گ!و ی; پ> ے  ر�

ئyےرے۔ Oت,ا سہی;ے اولی ذ> ہæا ی�ر گüی  ت¾ے سر gت ئyے  شPو گüی گ9ورو Q
ذ®ت

¢و  ی,گ Xھور۔ ج'وئÔݯµ ئyے مری پgی شPو گüی گ9ورو Q
ت

ذ®�

Nی، گ%م گ[ا 
ذ
ج�أوت�ا ݯ�اگ¾ی*روو گ9ؤون  پ	و  ذDو ی�ا  �لموݰ 

ذ
îی  ت�ان پ'وذ�گ اگ¾ش*ر  ڈ ی�ا  �۵۵۵ � ج'وٹ  ٹ,ک  پ�لاس ̀ذ  Xذ�امی ی � �N �یپ ذcج ح ا µپ گ¾ی*رمی ئyے  ̀ گ±رو ذ Xذ�امی شسو  Nی 

ٹ
� 

ُجدوزوت أوݰ  ی�ان گ[ تyےگ!و ی,لو ہ "ژان س ئyے ̂گ Oت,ا شسی ج�ا yے 
ت و Dت5وذ ہ6 اہ  شس �ار  �لم

ت
و  گ�ی,ک� �ی  ذcج اوݰ ا ذ�ان گ[ ہÆر  ذطا  � وس محم ذ' Nی۔ ای ا

ذ
ا ی,أوت� گ��

ہ¬ی شسا گ9وذ�ان سوم  �لموݰ 
ذ
Nی۔ 

ذ
ج�أوت�ا ج�م  ئون سذان سار  گ9 �مو 

اعذ ش¿ی*ر  حاگ[ان موژی  ذcج ا ئون  ی�ر"۔گ9 ذر ذ� ا ئNی  ݰسأو سو ݰسان  گ[أو یXذ,ارو  د مہ  أور  ر�
ہÆر ئyے۔  گ!و �ی  µپ عی

ذ
صذا  ݰسان  

ذ دارزیgمولو  iہ  ی,گ Xٹ سوُجروان  گ9وذ'و  ئyے۔  گ!و گ9وری  ح  لپ حا µپ لی سورو  ¢و  ;Àی,گ پ�ھی گ9ؤوذ'و  پ�ھوسان  پ'و  ژرا �ی  ذcج ا راپ  ژ�
ڈق اسپ�ہ ت5و  جÇماع پ�ھورو ;ساوا  ذ>ی گ9وری  پ�اس  و  � پ'وذcج ئyے۔  ج�أوت�ا آرمان  ت¾ے اسپ�ہ  gذ گ9وذ�ا �مو 

اعذ ش¿ی*ر  ئyے۔  گ!و ݰºی  گ�ھ yا دارزیgمول  گ9وریsگ ذ�گ  ر�
´ہ µپ عی

ذ
ح  µپ عی

ذ
اسپ�ہ  ¢و  ی�گ گ9ور ی�ر   ت®تóر ی,ار سلطان ولی  Oٹ ی�ل ت5و و جÇماع ی�ر۔پ�ھورو  ار ی�ر  ت®تóر ذ�ان  gج�ی 

ذ می*ر  ی,ار  Oٹ ی�ل و ی�ا اسپ�ہ  ی*ر " شسپ ا ذ�ی۔  gاری ی*ری  " شسپ ا ت�yے 

Nی ۔ 
ذ
ج�ذعا ;fی*ران موژار  گ[ا گ9ورا گ[ا گ9ورا  ذ>ی ت�ی  � >ی پ�اس ج ت{ اری�ر۔  µح sصی

ذ
تyے  ی*ر  اسپ�ہ  ٹ" شس Rی م پ ہ�ی*رار ا Nی ۔

ذ
ہWو شسرو  ا�

ہ¹ی;:  ہWوتgم۔  ذ�ل  ہæاو(ہ دا ذ�گ  ¢ولو ج'ورڈ ت*راروسگ ݯ�ھ وا  ٹ{�۱۹۶۵ا� ی� ٹ� yلر س ی»گ gلو ورذr ی»گ gذ تøم "ا gولو ج'ورڈو ری¢ ئyے۔ اّوول سگ شسو ت¾ہ6ے سال او  و  ذ�گ ء�  ژا
ذ�ان یXذrہ  Àپ,ل اد

ذ
پ�ر ئyے۔  شسو شºی او ی ذgی5و  " Àپ,ل

ذ
پ�ر Nی 

ٹ
Nی  ے ج Nی ا عمر ج ذBلام  ذªت�ہ " ت*رو دوا êے۔ دذyئ شسو شºی او ی ذgی5و ت*رال"  پ' ¢ول  ئNی سگ ا �æہ

ج�الیøمو  ¢و  ی�گ ر ج�الیøمہ  ؟  ش¿ی*ر گ9ورہ  ُجدور  ہ  ̂گ ئyے  Oت,ا ذ>ی گ
ا ذ-ج,ار  ݰسک�ی  م ت*ری  êدذ ت�ان  Rی  پ ا ٹ,ار  À; >ی
ٹ ئyے۔  Oت,ا ذ>ی گ
ا ٹ{  س

ٹ
Æے ݯ�اگ ست,اذو  ی,اغا� شPورگ�2 ;

مذ � 
ئyے یXت,ا ئyے۔�ر� ̀ گ9و ذ aیø "ج�الیøمو گ
ان گ9وری�گ ت�ی � >ی ذ'و ج ئyے اوا ملال  یXت,ا " ر ش¿ی*را ج�ارہ گ�ی�ہ مت,ال دی  ذ'و ¢و"گ
ا ی�گ تøم۔ گ
ان ر gان ری
اوا گ ی*ر،� � پ< شسا ووذ	و � 

ذ�ان است,اذ یXذrہ  c اد åج ذ�لو ےپ ج'ورڈذ�گ ہ دا Rی  پ ا ہ�ی*رار  ئyے۔ یXت,ا ئyے" ر ہWو پ�اس  ی "ڈق  شر م ̀ �ملت,ان ی'و  ذ Áت Àپ,ل 
ذ

پ�ر تøم۔  gی*ر"ری ئ< ڑو ̀ذ  aیø ی,گ Xوئ ڑ�
ت¾ے م ذ'وذ�ان لؤو  ت�ا ہæأوسو  ج'ورڈذ�گ  ئyے۔  یXت,ا Æےگ9ور ݯ�اگ ذ'و ذگ±رو مہ  گ
ا ج�الیøمو  ݯ	وگüی وا  سہہeے ا ی  ئyے۔  سہ اوا

ذ ¢و است,اذو  ی�گ شسوذDور Nی 
ذ
گ
ا ہ  م�

ج�او  ٹ�ی  پ�ھ ¢ول  سگ jم  مگ ئyے  ہWو ذ�لہ  دا دی  ہ�ی*رہ  ئyے۔  را وپ�� ¾ےا� )ی گ ہæأو(ہ  ج'ورڈذ�گ  Nی 
ذ
سا

ذ ºی 
ذ
گüی  ٹ�ی  پ�ھ جºی  سوت  ج'وسوذ'و  ئyے  شست,ا � 

ج{ ی� � ئyے، حج شسو ج	وان او ذ�ان  ج,ار  ù ذDو ژأو عج,�الج ت5و  ہ6 ئyے۔  Oت,ا ہæالی ُجدورا مہ  ̀ذ  Áت  :ج ذ�ان لالہ سوت  ج{ روز  �ٹGہ صا ئyے۔ریcحان گ9و یXت,ا ر�
̀ذ مہ سار  ٰمم �ذ/ الر پ0ے س̄ی ̀ذ  او ٰمم �لر شساہ رےز�ا� ذ'ور Bلی  ذ�ام  ¢و است,اذ و  ی�گ ئyے۔شسوذDور شسو ت� او -ی5

ش
̀ذ مہ سار  ٰمم �ی®ذ/ الر شسر Nی۔ 

ذ
شسو ق او ا�

شساہ وزی�ر ج-ذ,اب  گ�ذ,اک محم�  تµحان  ݰ#پ5و ام ی ر  گ ج�الیøمہ  ¢ول  ئgمری سگ پ�را ئyے گüی  ہWو پXتrہ  Rی  پ yار ا ی»گ gج زاد  ¢ول آ ئyے۔ سگ پ�را ت¾ے لو  م َمج,ار لالہ  ج-�
ئyے ج�را ذ�ذ�ی�ر  ٹ*ر  ü Àپ,گ

ذ
تµحان گ�ذ,اک ا ت¾ہ6ے ای ام ئyے۔  ی*را ج< یøم  عل ��

ت
پ�اپ،� کýہ  ج� ُج ذرٹ   ذ�ی گ ( تµحان گ ذªت�ہ ام ج'وسوذ'و و ی*ر۔  ° ذBلام دست,گ ذþی  ت�ا لی  ی'وا ا � 
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ذgی5و ئOی,لی  ݰس ذDون  وگ¾ی*رو  شساکݯ	� �ہللای ÿرت  �عہ سی,� �ذ
ئyے ۔ای دذ ی*را ج< گ}ی*رو   ̀ ذ Xذ'ورلامی گ�ذ,أو  تµحان  yالہ ام مگ ئyے۔ ای  ی*را ج< ̀ذ  Áلام م�ی ال�یBذ � 

ی�ران۔ جp ر Xی ذ�ر شسک�ور  ´ہ گüی محم�  µپ ی�ران،گ�ی ݰ: سار eہ ¢و  ی,گ Xذ5وں دوذ ہ6 ئyے۔  ی*را ان دی گ}ی*رو ج< ��ج
ذ'وس  ئyے ا ذ+ی*روم پ�ھو ت¾ے  gذ ذ	ورا ت�ہ  شسو ہ  �G۔ ت ذ'وس۔� ئyے ا ذ+ی*روم پ�ھو ت¾ے  gذ ت�ا تGہ  ہ گüی لیøم  �Gت

ذBان گ[ار گ9وری اوراری ج>ی;: گ�ی�ہ شسی,لو ہLمی  ئyے۔ اوا ریgم گüی مہ سار  یXت,ا ذ'و" ر ¢و" ی�گ ی�ا ر ہæا تGہ اورارو  ت¾ے گ[ار اری�ر ۔  م ت�ی  gور آور سورو موڑو دی ز�
;سان سی

ذ
 ̀ ذ Áج'و لوان سوری ذ�ان دوسان۔  شسی,لوذDو موژی مہ  ئyے گüی  یXت,ا وراری۔ زور اوار ر ؟ اوا۔�ا� ہWوݰ اروا ;ºی سان۔  ذ>ی ت�ی م�وگ^ہ  gدوگ^ہ دی � 

تGہ ذ�ی  ی�ان "می*ر گ�ھ ٹرومہ گ!و ذ'و گ± پ�را ئyے،  ̀ذ ج'و Áت�ری ت�ی گ9ورا  gو لوان دی¢ تp پ'وئgی�ی گ9وسی,گ Xپ ت*رارا  ݯ�ھ Ãمار  ج�الی ئyے،  ج�رأو۔ ا تÈولہ زور آوار  ذ�امو  ت'و  یgم گüی  ر�
ئyے"۔ ٹرأو پ� ی�ارت مہ  ت5و دور  ز �gت

ج	وان الیøمو  ج��
«ی  ی»ذ �¬

ذ
ج5و � ئ>ی ا ہYور  ص� Zش ج�الیøمو گ2ی,اغ م سار  ے  � شسار� �¢وج ی,گ Oذ�انر�گ2ذ ج	وا ¿پ*رو   ہYور"۔ ڑا Zش ج	وان م ج�الیøمو  ذ'و سار دی " 
ا ج�الیøمو گ jم  
ان۔ مگ ہ گ ئyے ̂گ ی*را سہہeے راردو ج< � 

یGہ ہ�ادر �Rار دی جr ذ»گ gی ̀ذا� aیb جcپ ٹرومان  ت�ان گ± پXذ,اہ  ج	وان سعادت  ج�الیøمو  jم  ;fی*ر"۔ مگ ذ>ی ذ�ام  شسی�ہ  ذ�ے ج�م مو yان سوم ج'ول ج'و یsگ ¿پ*ر ہ  “ڑا شسا�ر ری�ران ̂گ ہYور۔  Zش م � 
ت{: ی� ہLم ٹروم  ہYور۔ ای گ%مہ گ± Zش م�

ذ	وش داریgم   ت{  ی�اردوس ج	وان  ج�الیøمو  ق  ڈ�
تyے زور ذ'و ی�ری مہ ژا ̀ذ دود ہ وط م�

یgم ٹر ̀ذ اوا گ9وس ل Xت�یXج ہÆردی'و  ہ  م�
ی*ر  تyے ج< ی'ون سر��و ہ پ	وڑاوہ ما م�

ت�ی  عمر آ � >ی ذ'و ج ت{  ُجسم دوس ہ  �Gی*رت ی*رذ'� ج< � 
ذ�ی آدم  gج ت5وار  �

ذ �cص�یج�
ت ی�رم� ت�ر � 

سہ ریgم  
ذ ¾ے مہ  )ی ̀ذ گ aت·ی ج�ا ہÆردی'و  ہ  م�

Åسہ ریgم
ذ تGہ ا ذ�ی گ$#یøم  ان وط ت��

ُجسم موݰ  ت�ی گ9وڑو  ُجپ�# ہ  �Gش,اتO ج ریgمع� � 
ہÆردی گ!ورمان   ذ�ی مہ  � ذ�ی گ2ی gذ��ری ت{ ا وس د�

وری  ھوٹس� ی�ارانگ�� تÈو  ئyے ڈ ہæا ش¿ی*ر  ذ�ی  گ) � 
ݰ: مہ گ2ی,ا گ�مان eہ ئyے رے  ت{ دودی�ری ج'و وس د�
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ذ'و سذóر ذ,�وست,ا ہ��
ذ�ان ت�رج�مہ: محم� �ر ذ�ارسی,ار  ذ�ذóران۔  رزا محم�  م�

ت�اج�1901 ت�ان   pت Xپ پ�ھت�ہ  پ0ے ذ�ہ سالو شسو ذ5و  gذ ت�ان  تøم  §
ہ�ذ ٹ�ورڈ  ی� ا عہ�� ژاو  ت5و ولی  ہ6 ¢و  ج�ری�گ یGہ  ٹ5ور وگ� iہ  ت�اریćذہ ملگ ج	و  شfی*ر  ج ذ5وری مPو  ج- سالو  � 

ذ'و ¢و  ی,گ Xج ی�ک  شسر ٹGہ  ہGے موذ'و Nی  ذGہ ج rان لذ,� ج�گ پ0ے را ج�ان او ذ'وا ذ'و  ہ�ذ,�وست,ا ¢و  ی,گ Xج ہGے رسم ادا  Rی  پ ی*رار ا " ہdت ئyے۔  یXت,ا ذ'و گ9ور وشسی5و رسمو ادا  پ'�
ی�ر۔ Oذ,�گ)ی5و ار ئ>ی ذ¦ما پ�ھو  ج�ا ج�ارہ  ادہ آرت�ھر دہæلی در ذر ìہ ùش ف گ2ذ,اٹ  ج�رار ڈی'وک آ ت5وذDو  ہ6 پ�ہ  پ�ھور م: ا شسی,ار  ت�اج پ'و پ�ھو  ج�ا ̀ذ  aیb جcپ ت¾ہ6ے  Nی۔ 

ذ
Oت,ا ی ج>�

̀ذ Áڈی گ±رذ�ل  شfذ*ر  گ%م ذ/  پ-̄ی سر��و  سلسلا  ہdی�ہ  ئyے۔  شسو او لازمی  جXی,ک  ی�ک  شسر ذ�ان  rا ج�گ را پ0ے  او ج�ان  ذ'وا ت¦مام  ذ'و  ہ�ذ,�وست,ا ج�ارہ  در ہ�Gے 
ذ�ان، ہ�ادر  Rج Oت,ار ژاو  ی�ان موژی می ہGے رو ئyے۔  Oت,ا شºی اسی ی ذgی5و ذBذ�  ̀ذ گ[ا aیb جcپ ت5و  شسرگ� ج�ارہ  ہGے در ی�ان  ذ'وی'وگ9و رو ذgی5وف  Oت,اروسوم  ت*رارو می ھ ݯ��
Nی۔ 

ذ
شسو شسامل او ذ�ان  îی وذ�ادار  ,گ جXی پ0ے دی'وان  ̀ذ او Áشساہ زری ی�لو  پ:رو ج�ل،  ت�الیÿذع  ذ�ان، ا ی�ار  سذ�ذ,� Oت,ار ژاو ا ذ�ان، می ی*ر  ° ذBلام دست,گ Oت,ارژاو  ی م�

ی�ہ�1902 Tت� ئXی ذ5و � ذ'و دورہ می ذ�ا ہìرو عج,� الéمی,�  ùش ذ'و ت�اریćذہ  شfی*ر  ; ج>ی ت�ی مPو  � >ی ہ¬ی ج ت*رارار را ݯ�ھ Oت,ارو سوم  ت�اریćذہ اسپ�ہ می ئyے  ت�رو ج	وش  ج*ر مPو  سالو دسم � 
ذ�ان ج�ا ذ'وا ذ'و  پ�Àت,ا ج�لو ی*رہ  " ہdت تøم۔ gت'وری ہæلی�ہ  ت�اریćذہ د ئyے  ت�رو شfی*ر  ج ج*رو  ہ6یÿذعاری دسم Nی۔ 

ذ
شسو شسامل او ج�ان دی  ذ'وا ئ�ی5و  ذ'واگ2 پ0ے  ی�رو ہ�ی*رہ د تøم۔  gوری ت'�

¢و پ�ھی,گ رو شÀی,ک  ; ذ>ی موژی  ذ5و  ش# ج� وا  گ±رسی,ان  حصوص 
ذ م  ̀ ذ aیb جcپ ذ5وان  � می ٹ�ی  پ�روشس yار  ی»گ gج شسروع  ̀ذ  Ñش ج� ئyے۔  ی*را ج< متóرر  پ{  گ�یøم اسپ�ہ  ُجج�ست�ہ  وم  س�

ت»4 �
مذ ذ̀  aیb جcپ گ±رزذ'و  ئyے لارڈ  ئسرا ذ'و وا ہ�ذ,�وست,ا گ±رسی  ذ'وی'وگ9و  وا  ذ�گ  ݱا گ±رسی,ان سار  ذBا سذ/  ژا ہGے  Nی۔ 

ذ
پ�را ݰسان  

ذ ت¾ے  gذ ہ¹یOت,ا ی®تان  ر ط�
پ0ے او ذ�ان  ج�ا ذ'وا ذ'و  ہ�ذ,�وست,ا گ±رسی,ان  ݰسک�ی  وی سوم  ہ�ت,ان  ئyے۔   شسو او ̀ذ  aیb جcپ ٹ'و  گ2ذ,ا ف  آ ڈی'وک  گ±رسی  دروذ	وم  Pو 

ذ
ت5و  ہ6 ئyے۔  شسو و ا�

ت*رارو ݯ�ھ ئyے۔  ہWو گ9وروذ'و  �عارف 
ت ئ¾ے  م ذ�ا ذ�ان  ج�ا ذ'وا ت¦مام  سوم  ادو  ذر ìہ ùش Nی۔ 

ذ
شسو ا ت�ی  � >ی دی'وذ'و ج ج{  ی� � ت�ری>ت ج®تHہ  مطا ت5و  � ش�ی O حی ہ¹یOت,ان  ̀ذ  aیb جcپ ذ�ان  rا ج�گ ا ر�

Nی۔
ذ
Oت,ا شºی اسی ; ذ>ی ت�ی  gت{ دی تcذح ذ�ی,لان سورہ  Ãمان  پ0ے می ئyے لارڈ گ±رزن او ئسرا ئyے۔ وا ہWو ت5و دی ذگ±ر گ9وروذ'و  � ہLمی ت*رارو ا ݯ�ھ ئ¾ے  م ذ�ا Oت,ارو  ی م�

ت{ تcذح ذ�ی,لان سورہ  دی  rان  ج�گ را پ0ے  او ج�ان  ذ'وا Nی۔ 
ذ
Oت,ا سی ا شºی  ; ذ>ی سپ�ہ سالاران دی  ج�ان  ذÈو پ0ے  او گ!ورذ�ران  ت�ان  حا صوجcج یOت,ان سوم  ہ�¹

ہìرو ùش ج�لوس دہæلی  ہdی�ہ  ذ�ان  ج�ا ذ'وا ئyے۔  شسو ذ��ار او شسا ذ�ی,ل سذ«و سار لوٹ وا  ذ'و  ذ�ا ج5وب Bلی  ذ'واب م� ذ5و  Nی۔ دگ�
ذ
ہæا yلہ  ش�گ ج�لوسو  شºی  ; ذ>ی ت�ی  gی د�

ذ�ان ذ�ا äمرا ت�ان �گ ذ'و  ہ�ذ,�وست,ا �عا 
ہdی�ہ موت ئyے۔  ی*را ی*رو ج< ج< ذ'و ذGہ  ہ�ذ,�وست,ا ٹ�ی  پ�روشس ذBار  ہLمو ج�لوس  Nی لوٹ 

ذ
ہLمو ئyے۔  ہæا ت�ی  g̀ذ دی Áج�ازاری Nی پ	وک 

ذ
ذ�� ا ��پ

پ0ے ج	وڑ او ج�ا ت*رار،  ݯ�ھ ج�ار،  مالا �وت،  ذµج گ� ت{،  ج� gت ج�ل،  گ[ا ی*ر،   شسم $ گ yا(،  ذ»گ ل پp )سری  Xی ذ�� ج�رما، سرا ت�ان سار Bلاوہ آسام،  ج*را " معت پ0ے  و ا�
پ0ے ذ5وBات او ہ�ی*رہ مص Nی وا 

ذ
شسو ئyے او ج�ازار ساوز پ0ے  ٹ,ال او ذBا س ذ�ہ ژا Nی۔ ژا

ذ
شسو شسامل او ذ5و  � ہ¹یOت,ان سوم گ}ی*رو می ذ�ان وا  äمرا ذ'و �گ پ�Àت,ا لو ج��

ٹ,الہ Nی۔ اس
ذ
ی*را ت�ی اساک ج< � >ی ہæلی�ہ ج�مع ج ئyے د ج	وش سوت لاگ�ھ رو ہ  ئyے ̂گ و شس ہdی�ہ لو او ذGہ  ا ج� ی'والی5و ز ہÆر ا Nی۔ 

ذ
و شس أو او ¦م ی ذر ی* ی�ان ج< yار ت»گ س د�
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شسار ج ذBارو  ئyے۔ای زپ  شسو rہ او پXی ار رو ذر Æہ ج	وش ای  ت{  ت¬یøم  ورو  گ�ھوذ�گ ئyے۔ ای  شسو ت'ورأو او ذ'و  �تل  گ�ی�ہ  ذ�ی  گ) شسار  ج ت5و  ت¬یøم ی�ان  شسذ,ار ا�
ف ادہ ڈی'وک آ ذر ìہ ùش ت�ات  Oت,ارو ملا ت*رارو می ݯ�ھ ٹ,الہ  rہ۔ س پXی ج	وش لاگ�ھ رو ت{  ت¬یøم ت5و  ہ6 ئyے  شسو ہæار او rہ۔ ای  پXی ج	وڑہ ای لاگ�ھ رو ¢و ای  ی,گ Oذ گ�2

ئyے۔  پ�را تcحذHہ  تyے دی  Oت,ارو ادہ می ذر ìہ ùش ئyے وا  ہWو ٹ'و سوم  ذ,ا گ�2
ج	و�1903 ہ�ارا م ٹرودو  ج� Pو 

ذ
ت¾ہ6ے  ئyے وا  شسو ج'و گ±رسی او ذ'وا ذ5و  ذGہ دگ� ی'و گ±رسی5و گ!و ئسرا ئyے۔ وا ہWو ذÿعت�  م ج�ار  ت�اریćذہ در ذ5وری مPو ای  ج- ;Pوی'و  عی � 

ٹ�ی پ�روشس ت�ان گ±رسی5و  ئ¾ے  شس ذ	و ذ'و  ئوو  ہdی�ہ ل ذ'واب  ئyے۔ دی�رو  ہæا ٹ�ی  پ�روشس ج'و سار  ذ'وا Oت,ارو گ±رسی دی�رو  ت*رارو می ݯ�ھ ت�ی   � >ی ج��رج�ہ ج ج�ہ  Åسمہ در
ت
ہdی�ہ  رسی۔  گ±�

ت¾ے لاگüی مہ م ت�ان گ±رسی5و  ت'و  تGہ سار لوٹ،  ہ اوا عمرہ  ئyے ̂گ یXت,ا تyے ر Oت,ارو ت�ی می � سہہeے گ2ی ذ'ی*رہ  ئyے۔ آ ہWو ذ�اگ[ام  ش: گ9وری  ̀ذ ج'و گ9وش_ aیb جcپ ی,ک�و  ذ�گ� ا�
ی�ھ ئyے ا ئسرا ذ'ی*رہ وا ج5و آ gی ت®تóر ئyے۔  ہWو ذÎذا  ج'و  ذ'واب  ہGے سورہ  ج'وم۔  ذ'و  ¢و  ی�گ ی�ل گ9ور ج�� ذDو  Tت�ہ ژا پحی ت�ان  ہ اوا  ئyے ̂گ یXت,ا Oت,ار ر شسہی;ے۔ می ذ> ذBا  ا ژ�
تyے Oت,ارو ت*رارو می ݯ�ھ ئyے۔  یXت,ا ج'وژ ازات  ذر پ0ے ا� �عامات او

ذ ف گ2ذ,اٹ ا ادہ ڈی'وک آ ذر ìہ ùش Rی  پ ہ6یÿذعار ا ی�ر۔  ی�ر ار ت®تóر یGہ  ذر ی� Mر ذ�گ پ�ھی ا و ر�
ئNی ای  �Æے سی آ ذ�امہ مہ �گ یGہ  شسک�ر ی,ار  Oٹ ی�ل ذ�ان و rا ج�گ پ0ے را ذ�ان او ج�ا ذ'وا ت¦مام  ذ'و  ہ�ذ,�وست,ا Rی  پ ہ�ی*رار ا ئyے۔  ئOت,ا � Uی ݯ�گ gمذعہ 

ت ٹGہ  ت5وذDو گ9و ہ6 ت�ی  gج'و دی طا �íذ

تøم۔  ئ� ذری> ذ� تyے ا ی'و ئسرا شºی وا ی ذgی5و ی  شر ذ+ی* ی,ار  Oٹ ی�ل Oت,ارو و ت*راروارو می ݯ�ھ ذ�امہ  یGہ  شسک�ر Nی۔ ای 
ذ
یXت,ا ش: گ9ور ی; پ> شºی  ی ذgی5و ئ¾ے  a ݯ��گ

ی*ران، ج< گ}ی*رو  ٹ{  شس پ�رو تyے  Oت,ارو می اولاد  ج5و  � ئ>ی ذ	وذ�� صا ا ت'و  ہ�ی*رہ سوا تøم۔  gت'وری ��را  پ�گ ت�اریćذہ  ذgی5وف  ذ5وری مPو  ج- گ9وری  ہ¬ی  را Rی  پ ا ہæلی,ار  د�
ئyے۔ ہWو ت�ات  یOت,ان سوم ملا ہ�¹

ذ	وذ�� � �عارف: آ�
ت ج5و  � ئ>ی صا ت5وذDو � sصوذÈو سومہ�6

ت
ت«و موژی  شساورہ س̄ج پ ئyے۔  شسو ی,لو سوم او O ت÷ج

ہOمذ,�  حاوڑو م جcج ت�  �عل
ت
ہWورو  ئyے۔  شسو ذ�ام عج,� الذعذ«ور او � 

ئyے  ہWو ی��  ج{ صا-ج5و مر ی� سع
ش ت'ور ڈی�رو محم�  سہہeے  ت�ی  � >ی پXی,�ا ج �ی  �#پ لپ اد� ہYو و� ت'وج� ی*رو  پ< پ0ے  � و ت5و �ا� ص

ذ ی�ا ان ر ت�ان �ات�� گ�مالا ذ5وی  مع سورہ  ل � ی�ر۔ص� ار � 
ہGے ہWورو  ذران  ی� Mر ذ�گ ذ�ی۔ا gری ذ	وذ��” دی  آ �ی5و  ی,گ Xج“ تyے  ہWورو ̀ذ  m ی,گ Xج ہ�ا �ال  Rی د ̀ذ  Xذ�امی îی  ,گ جXی ہìرو موژی  ùش ذ'و پ0ے  ت'ورڈی�رو سہہeے  ذGہ  زما ذ,�وری  گ�2
گ�مالات ہWورو  ذBا  ژا ہGے  اسور۔  ت�ی  � >ی ج �ال  ذGہ  آوا زومو  ̀ذ  Xذ�امی سی,�و  Nی  تGہ ج سوا ہ¹ی;:  شساورار  پ وا  Nی، 

ذ
ی*را ج< ی*رو  ° ذ�گ ا تyے  شساورو پ ذBار  ا ژ�

پ0ے و حارا  جcذ شسان،  �
ج��ذ ہæار،  ت�ذ,�  ، ̀ذ aذ·ی ذر ذ� ج�ل،  گ[ا سمہ،  شساور،  پ Nی۔ 

ذ
اسو ت�ی  � >ی ج ی��  مر تyے  ہWورو گ�ی,أو  ئyے  رو ت�ار  Bلا مذ1ت,لذ/  ¢و  جXی,گ ی�ذع  ی�ر و�

ج{ �ج�ا صا ج�ا ئ�ی،  a ذ�گ ج{  �ج�ا صا ج�ا ج{،  �ج�ا صا ج�ا ذ�ی۔ دی�ر  gت{ اری یÿع gج ہWوست�ہ  ہWورو  ج	ون  ج'و  Nی وا 
ذ
Oت,ا شسی ; ذ>ی ;سلہ  ہWورو می ذ�ار Bالمان گ�ی,أو  ذ,�وست,ا ہ��

سہہeے سال  Nی۔ 
ذ
شسو ی��ان او ذ�امور مر ہWورو  ج{  �شسک Bالم صا ذgی5و م ذر ٹ�ی،ذ� �æہ ;fی*ران،�1878ُج ذ>ی ح  ت�اریcذ طار  ئyے وا “ی�عذóرہ” لذ�ذ ہWو وذ�ات  � 

ئyے(�۱۲۹۵ شسو ی: او ذ'و ذ	وذ�� صا-ج5و  لی می,اں گ
ل عج,� الودود   آ ی�لو وا ت'و او ذ�ی۔ سوا gم اریgئ ت�ا ت{  ی�اس تGہ ر پ�ہ سوا ذ	وذ�� صا-ج5و اولاد ا ۔� )آ
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ومی مذاد �Èت
ی�� اÇم� رذصا ر ذ�³

Oذ,ان! �ی Oذ ج�رارگ2ی çی ذمہ داری۔
ت
ذ�لا ت5و گ9وری�ک اسپ�ہ ا gی ت5و Çما ہ6 ئyے  شسو µح او ذ'وگ9وسی۔گ[اگüی ص�ی ت5و  gی ذBلط گ9ورمو Çما Rی وا اسپ�ہ گ9وس دی  پ ذBار ا مو �Lہ

çی۔
ذ
sصا

ذ ا ذGہ  îی  ذGہ مسلم لی,گ �پOی,لی،  پXی ذGہ  Nی۔اسپ�ہ 
ذ
ذ'وگ!و ذ'ج*رہ  گ[ا  ج'وسی اسپ�ہ  ذ'و  µح  ت�ان ص�ی ہ اسپ�ہ  ̂گ  pت Xپ گ[لہ  گ9ورور۔  گ[ار  ُجلؤو  مہ ای  ذ5ون  ہ�6

̀ذ aوت·یDت5وذ ہ6 ئyے  ی*را ذBلط ج< ہ  ̀ذ دوذ>ی;ºی۔گ[ا ̂گ aیb جcپ ت¬ی5و  ت�ر ہYو  Rی ت�ان د ̀ذ دوذ>ی;ºی،  aیb جcپ ت�ان  پ�ہ سذ/  Rی اس پ ذBار ا ہLمو ئyے،  ٹ5و رو ش# شسان ل ذ	و پ�ہ  س ا�
ی�ذعو گ!ورگ!وڑہ ت�ان موژی ا ذGہ  ذ'و گ9وروسی   pت Xی ٹری گ9وری Çما ی* پ�از گ�ھ ٹgی5و  پ�ار µح۔ اسپ�ہ گ�ی�ہ دی  ذ̀ ص�ی aوت·یDت5وذ ہ6 ئyے  ہWو µح  ہ ص�ی لط ریºی وا گ[ا ̂گ �Bذ

¢وسی۔ ݯ��گ
ت�ی � >ی ذ'و۔ اسپ�ہ سذ/ ای ج Nی 

ٹ
پ�ار æی، گ�ی�ہ دی  شسٹOی,گ شسان ل ذ	و Nی، سذ/ ای 

ذ
پ�را �عرہ 

ذ ت�ی  � >ی شسان ج ذ	و ئyے سذ/  ¢و رو شÀی,گ ; ذ>ی ت�ی  gان لو دی�ذ æی  لگ م�

ذ'و ذ�ا æی  ئyے گüی مہ دی ملگ یXت,ا ئyے۔ ر پ�را ت�ان  ُجلؤو  ہdی�ہ  پ�ھی  ہÜہ رو Rی ذ�ہ  ا ہGے ژا ذ�ان دی  ذ'و  شسوم۔ ژا تyے  شسومو تyے ج�م ریºی،  ہ ج�مو ا ̂گ گ[�
اسپ�ہ سہہeے  ی�ر  ار گ9وروم   ̀ ذ Xت�یO اسپ ہ  ̂گ Nی 

ٹ
پ�ار گ�ی�ہ  Rی  پ ا ذBار  ہLمو ئyے۔  Oت,ا ت�ارئ>ی ̀ذ  aت5وت·ی �ال ہdی�ہ  اسپ�ہ  çی 

ذ
ج�رذ�لا موژی  ت�ان  اسپ�ہ  ت®ذاق۔  ا م  ُجس�

ی�لی,ک ج�ام ر ̀ذ  aاموت·ی�ج شسوم وا  ̀ذ  aشسوموت·ی ت�ی  � >ی ذ'و۔ سذ/ ای ج ۔ اسپ�ہ گ9وس گ�ی�ہ ڈق  ̀ذ سم
ݰ
ُجد سہہeے اسپ�ہ  ی�ر  ذ'و ار Nی گüی 

ٹ
پ�ار Nی وا گ�ی�ہ 

ٹ
ار پ��

ئyے۔ و ج'�
گ9وری ت5و  gی Çما ج*رو  ہ مم ̂گ ئyے  گ�ی�ہ رو شسذ�ہ  � الی,گ Nی۔ 

ذ
شسو او ت�ی  � >ی ذ'وج گ9وروم  ی�ھا ای دی Dوامو مذادو  ئyے۔د شسو ت'وری او ئyے  ݰسو Rی  پ ا وٹ  و�

ت�ان ی;سان  پ> ئyے  سأوز ڈال  ج	وذ�ان  گ%مہ  ای  Nی 
ذ
گ
ا ٹ�ری  لی, ٹ{  � ج-ی,گ پ�را ذBا  ژا ¢و  ی,گ Xسأوزئ ہæان  را پ0ے  او ی�ان  ژو ہYو  Rی د ت{  ی� � ہ¹ت Nی 

ذ
Oت,ا سی ا�

ہdی�ہ ئ¾ے  ش�ھ
ٹرا ج� ی�ان  ہYو  رو Rی Rی پ'ورا د پ ی�ھا ا ُجپ�ھک د ت�ان  ت�ی  � ذ>ی ت5و پ'وشسی اولا ہdی�ہ �ال ذ�ان  æی  پ0ے ملگ ذ�ان او ذ'و Nی۔ ژا

ذ
ج'وژی اوی'و وژی   م�

ی;سان پ> ت5و  ¢وم µح۔ �گ ذGہ راہ ص�ی حلی وا  جcج ذGہ  ی*ر، ش¿ ذGہ اوغ  ئyے۔  ہWو ذ'و  ̀ذ   aوت·یYہ Rی ئ��ہ د ذ�ا jم گ�ی�ہ  ئyے مگ ت�ھے الا ی;سہ  َمپ> ج*ر  پ�ہ مم ہ اس Nی ̂گ
ذ
شسو ی�أو او ؤو  د ُجل�

دی ئyے  رو ئyے۔  شسو او ج�م  گ2ذ,�وری  ی*را  �ھ لگ ہ�ا  Rی د جGہ  ذ»صو م لوٹ  ای  ذBا  ژا ہGے  ئyے۔  ئOت,ا � ùی ذcج ت'و ت�ی  gدی ̀ذ  aذ'وت·ی ج�لا می*ر  پ0ے  او ژأو  ت5و  م# ر  ز�
ت�ان ج'وسی,ان۔ اوا گ�ی�ہ  ̀ گ2ی,اغ دی  ذ aیb جcپ ت�ان مذادو  شسوم،  ت�ان دی  ت�ھے اسپ�ہ  ;fی*ر۔ دی لہ  ت�ی دی ج>ی ج*رو موخ روشس شسان وا اسپ�ہ مم و ذ	�

سہہeے گ�ی�ہ مہ ژأوو پ'ولی;: یøم  ئ� �ھ ,گ Oی شست
ت5و ا ہ6 ئyے۔ اوا گüی  Oت,ا ذ>ی ذ'وگ
ا ج�رار مہ سلامو  ذ'وس مہ  ¢و ای ا ی�گ ُجلووان د ہLمی  ؟ اوا  ذ�ا ُجلؤو دوما ہdی�ہ  ̀ذ  aیb پ �cج

ج	وش دی ذ�ان  æی  ئyے۔ملگ شسو او ی�أو  د شºی  ; ذ>ی ٹOذ,گýہ  � می ی�ان ای  ذ�ان رو æی  ملگ ُجلووان  ہLمی  ؟  ی�ا ذ'و دو ٹ�ری  لی, ٹ{  � ج-ی,گ پ�را ت{  گ�ی�ہ م ی�ا  ی�ا  وگ9و ذ'�
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ت�ان ت�ی  � گ2ی �یÿذعار  ہ¹ت ئyے،  Oت,ا ہìرو اسی ùش ٹ�ی گ9ورا اف  پ�روشس ذ�ی۔  � شسی  ̀ ذ aت5وت·ی ہ6 ُجلوڑی معلومات دی  ذ-ج,ار  Nی وی ا
ٹ

ئyے،  ج�ام دو ُجلووو  jم  ذ'و۔ مگ اس  پ��
ورہ اسور۔  ُجد�

¢و ی�گ ش: گ9ور ت�ی گ9وش_ � >ی ̀ذ ای ج aیb یXذ,�وجcپ Nی۔ آ
ذ
پ�را ی�ان  ت�ان را ت�ان  Nی۔سذ/ 

ذ
ہWو Nی 

ت
ج�ا ج�ذ� ج'و  ئyے  ہYو رو Rی ُجلووان گ[ارگ9وری د ئOی,لی  ݰس ہLمی  ذ'و  ذ�ا æی  لگ م�

�صان دی
ذ®ت ئ��ہ ای  ذ�ا ہYو، اسپ�ہ مذاد ای،  Rی ذ�ی، ای د � ج�رارگ2ی ذ�ی گüی اسپ�ہ سذ/ ای  gت®ذاق اری ُجلؤو سورہ دی ا ہdی�ہ  ذ�ی۔  gہ اری�B̀ذ و aیb پ �cج

ت{ گ9وسی ج-ی� ت5و  ہ6 Nی۔ اسپ�ہ 
ٹ

پ�ار ت5و  ہ6 ٹ�ر وا  ت5و وو ہ6 ی�ر اسپ�ہ  ̀ گ9وروم ار ذ aیb جcپ تÈو مذادو  ¢و وا Bلا ہYو، ملگ Rی ٹ�ر گüی اسپ�ہ د ت�ی گ�ی�ہ لی, g̀ذ دی aیþذÿہ6ی ی۔  ا�
ذ'و ی�ار رے ووٹ  ̀ذ د aذ'وت·ی ج�لا می*ر پ0ے  ت5و ژأو او ی;سان زرم# پ> سپ�ہ  ئyے۔ا ی*را ج< ٹgی5و دی گüی  پ�ار ئyے  وا گ�ی�ہ  ی*را ج< سہہeے گ9ورار دی گüی  ی  �üگ

ذ'وت�ان دوسی۔  ̀ذ اسپ�ہ  aوت·یWہ Nی وا ووٹ 
ذ
ی�ا ت{ د ی� ہ6 شسذ�ہ  � Oت,ام۔ گ�ی,اک الی,گ ت�ی اسی gی د�

ت�ارئ>ی;ºی رے ی�ان گ[ارا  ُجلووان رو ہLمی  ت�ان  ج�لسہ گ9وری  ت5و لوڑی ای لوٹ  -
پ�ہ وذ ذ�ی۔ ا gٹ�ی اری پ�روشس ذ'و  ذ�ا æی  ئyے ملگ ذ:را رو آ  و  Oذ,گ ٹ�ی O ہdی�ہ می � 

Nی۔
ذ
ہWو ج�ہ  ت5و ݰسک�ی م ہLمو وی ئyے دی  ئyے وا سی,اسی رو ہæا ذBأو  ج'و ٹ�ی  پ�روشس ج	وست�ہ  ُجسم  ت5و -

ی�ک وذ تcحر ہdی�ہ  ی�ان  ہYو رو Rی Åسمہ د
ت
ہGے  ذ�ی۔  gلان اریB ا�

پ0ے ئ�لان او ہYو مسا Rی ہdی�ہ د Nی گüی 
ذ
ہWو شسان  ذ	و ہWو سار  ئyے  ئyے۔ Bام رو ٹ�ی اوا پ�روشس ¢و  ی�گ تcحر ہdی�ہ  ذ�ان  æی  ٹOذ,گ گ9ورأو ملگ � ُجپ�ھک می ھک  ُجپ��

ی�ان رے۔  ُجلووان دو روری  ذص�

ذÈون ̀ذ دی  Xی� ذXت ی�ا ی*ر ° ذ'و ملگ پ�را ج�رارگ
اری وا  Nی۔ رشست�ہ، 
ذ
ہæا �ی  µپ عی

ذ
iہ  ی�گ ژ ی�ک ا ی*ر ج< ہìرو ا¿ی*رو امی,�واران دی  ùش ُجلوٹ  ئyے۔  ہWو ئyے  ݰسو ذ5و  ش# � لی,گ ا�

pت Xپ rہ  ہLموذXی Nی گüی 
ذ
یXت,ا ت'ور ذ'ج*ر دی گ[ارہ  گ�ی,ک�و  ذ�ار  ُجسم مو ذ�ان  ٹ�را Nی رشست�ہ داران لی,

ت
ج�ا ج�ذ� ذ�ی۔ گ9ورہ گ9ورہ  gشسروع اری شسارگ9وری�ک  ج ت5و  gی ذ'ی*ر ورأو  گ�9

;Pووا ج>ی ت�ھے  ¢و  ی�گ ذÈون گ9ور ی*رأو  ج< ج�اک  ذ'و گ�ی,ک�و  ذ�ی  gون اریÈذ ئyے  ُجدذgی5و رو ئyے،  یXت,ا ت'ور ذ'و  ُجسم  تGہ  ´ہ  µپ گ�ی ذ'ج*ر  ¢و  جXی,گ ی�ک  ی*ر ج< ُجدوری  Oت,أو، مہ  سی ورہ ا گ�9
Nی Ôھی ی

µش پgی پ�ھارار  گ[ا  ذ�ی۔  gشسروع اری ماڑ سأوزی�ک  ̀ذ  Xی� ذXت ت�ا �رہ دی  ی,گ Xج'وئ گ9وراک سی,اسی  ہWوݰ  ئyے گüی موسمو  شسو او ت{  �ذ و ہdی�ہ  ے۔  ر�
ذ-ت,لاف ی�ری�ذ�ی ا ذGہ و ت{  شس ¢و سورا دی گ�ھو پ0ے مسلگ ̀ذ مذ�ہ6ج5و او aی�ذ ج�رادری'و وا گ�ی�ہ ژا ̀ذ  aی�ذ 4 ژا ج�عذ Nی۔ 

ذ
ج�ذعا پ�ھار  Ôھی 

µش ذBار پgی ہLمو ئyے وا گ[ا  ا �æہ
تÈومو ای  وا  Nی 

ذ
یXت,ا سأوز روپ  گ دی   pت ی'وذ� پ0ے  او ذ�ان  لالا Nی۔ 

ذ
یXت,ا ت'ور گ[ارا   ̀ ذ aی�ذ ج'وژا دی  ُجلو  :رامو  پ0ے  او �لال  Nی۔ 

ذ
ہæا ٹ�ہ  شس رو پ��

سورا دی  شºی  دی موخ  ووٹ�لی5و  ی�ا  پ0ے  او �ی5و 
ٹ ی�ل و ہGے  Oذ,ار  سی گ9ورہ  گ9ورہ  ئyے۔  Oت,ا ;سی ذ>ی سورہ  جGہ  ج�ذ� ت5و  � مPج ��م  ی�گ موژی  ت�ان  ی�ان  رو رادری'و  ج��

ئyے۔  ہWو شسروع  ج�ادان سورا دی لو  ی*رآ +
ہYوذ Rی Nی،وا گ9ورا د

ذ
Oت,ا ;سی ی ذ>�
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ت�ی � >ی شسان گüی اسپ�ہ سذ/ ای ج ذ	و ت{ سذ/  ی� ہ6 Nی، 
ذ
ُجلووا ڈذ�گ اسو ٹ5و Dوام ای  ش# شسان ل ذ	و ج	وست�ہ دی  ُجسم  ¢و  جXی,گ ذ-ت,لاف  می سذ/ ا �Lہ

ذ/ ̄ی yل sگ
ت ئ,لہ ای۔ اسپ�ہ  Àے اسپ�ہ مyئ æی، اسپ�ہ سذ/ ای رو شسٹOی,گ شسان ل ذ	و æی اسپ�ہ سذ/  ِنذ�گ Nی 

ٹ
پ�ار ̀ذ ووٹ دوسی رے۔ اسپ�ہ گ�ی�ہ  aیb جcپ ان  ت��

Nی۔ 
ذ
ہWو تµح� �ال  ٹ�ر ای رے م ی وا اسپ�ہ لی, ا�

¾ے )ی ج�رار گ یyے  æی وا گ9ورہ اسوس؟ ا ِنذ�گ پXتrہ  تGہ  ج�رار  ے  ت�ی ری�ر گüی ا gے۔دیyئ پ�را ت5و  � ذ'و روئ>ی ذ�ا æی  ذ�ان ملگ ذ'و  ج�ازارہ ژا ذ'وس  ی�ہ موژی ای ا �dہ
ٹ�لو ای ہWو ی'و  پ�ا Nی  Nی ج

ذ
ذ'و گ
ا ذ�ا æی  ذ�ان ملگ ذ'و  ¾ے، ژا )ی ج�ام لہ گ ش!ت«ول دی ج'وسی۔  ُجپ�ھک م ذ'و پ'وشسی  ئyے  ہWو ت{  �ذ شسی;ºی۔ ج'وو ; ذ>ی ہdی�ہ گ9ورا  ی  �üگ

ی�ان لہ۔ گ9وس ج'و ´ہ  µپ گ�ی ٹGہ  ہdی�ہ وو ج�رار  ئyے۔ اے  ہWو ُجلو دی  ت5و  س ہYو سی,ا Rی Rی د پ Nی۔ ا
ذ
پ�را ُجلووان  ئgی�ی   ہæا ہGے  شºی  ; ذ>ی ئyے۔   شÀت,ا ; ذ>ی Nی  ݯ�ہ ج و گ!�

Nی ی گ
اڑ Nی  ڈا ج ا ذBاوا  ج'و ت*رارو  ݯ�ھ ذ'وس  ا الأو۔ ای  ُجلو  ج�م  ج�رار  اے  گüی  ی�ر  ذ�ان ر ذ'و  ژا ج'وسی,ان۔  ´ہ  µپ گ�ی اسپ�ہ  ش¿ی*ر۔   :
ذ
پ�ا ¢و  جXی,گ ت{  ی� ج-�

تGہ ج�رار سوا ے  ی�ر گüی ا سہہeے ر �ی اوأو رے،  گ9وئgی
ُج

گ
اڑی'و  ت�ان  ج�رار  ے  ا ¢و  ی�گ شسارگ9ور ج ت5وسار  ہ6 گ[ا  ئyے۔  ;سا ذ>ی ئ¾ے  �
ہ¹ت ت5و ژأو دی  ¢و زرم# شÀی,گ ; ی ذ>�

ئyے۔ یXت,ا Ãمان ر جgی  وم رے اف  ذ�گ ذXی,لی,ک۔ ای گ9وری ا ذ	ور دی گ
اڑی گ
ا یGہ، وا گ9ورا ای  Oت,ا Nی گ�ی�ہ سأوزئ>ی
ذ
ہLمو ت�ی اسوم  ̀ذ ال aوت·ی¢ ی,گ Xأوزئ س�

پXی,ک ݰسا ج�ام  شºی  ; ذ>ی Nی  ݯ�ہ ج ٹ�لو ای گ!و ہWو Nی 
ذ
گ
ا مہ  ¾ےلہ رے  )ی گ ہ�ی,ا  ج�رار  ے  ی�ر گüی ا ̀ذ ر Xی� مت ̀ذ ی'وذ	ومی  aی'وت·ی پ�ا Nی  ٹ�لہ ج ہWو ہYو  Rی وژو د م�

ہWوݰ گ9ورور۔ ت�ان سورو  ِنپسہ  ش¿ی*ر  ت{  �ذ �سہی;ے و ہ�ذ ئNی موگ9ورور،  ج�رار سادا ے  ت{ ری�ر گüی "ا ت�ی م gج'وُجلووان دی ذ	ور دی  ئyے وا  Oت,ا ئ�ی سک�
ݰ م�

ت{ �ذ ہdی�ہ و ُجلؤو گ[ارگ9ورور۔  ت�ی مہ  g̀ذ دی aیþذÿہ6ی ذ�ی۔  � ذ>ی ذ'وگ
ا ِنپسہ سلامو  ئyے گ[ا  ج�ذعا ت{ گüی  �ذ ہdی�ہ و ;fی*ر۔  ذ>ی ذ'و  تyے گ2ی,اغ  ِنپسا ہGے سی,است,اری  سہ  �ِنپ
̀ذ Xئ�ی Xت�اری ہÜہ  Rی ا ت�ان  پ	و  ذ:ر ¢ولو  Oت,ان سگ �ی ہ�ت Nی 

ذ
ج�ذعا ¢ولہ  ذªت�ہ سگ و گüی ای  ئyے ژون  ت�رو ت� راک۔  سج5 ذ�ی  � Òی ذ'ویسگ مہ  ُجلو  ی�ا  ش¿ی*ر۔  ت�ی  � >ی yل ج ش�گ وم ج'�

¢و ی,گ Xذ ت�ی گ
اڑی گ
ا � �سہی;ے گ2ی ہ�ذ æی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یXت,ام۔ گ[ا مہ ڈی�گ ت{ ار ذDون سی,اس ِنپسہ  ح سال  ذcج یXت,ام وا اوا دی پ'و ت{ ار ؟ سی,اس ی�ا و ج'�
ت{ ج�ل موش سی,اس ت�ا ج�م  سہہeے  ̀ذ دی گ9و۔  aج�راروت·ی ذ�ان  æی  ہdی�ہ سلامو ملگ ذ'و دوم مہ  ُجلو  ُجسم  تGہ  ی�اد  ہ6یÿذعار ز ی*ری۔  ° ذ/ مہ رشست�ہ دار مہ ملگ س�
ہWوݰ ش: گ�ی�ہ  eِنہ ُجلووان  ہLمی  تGہ  ج�رار اوا  یyے  ¢و اوا ریgم گüی ا ی,گ Xذ ºی 

ذ
ت�ی  gُجلووان دی ہLمی  سہہeے  ئyے۔  یXت,ا ئ�ع موگ9ورار ر ذصا ت�ان سورو  ورار  گ�9

̀ذ Ñش � ی�ر گüی الی,گ ت{ ر ہWوسی م Rی  پ ئyے گ�ی�ہ ۔ ا ج�ذعا ذ+ی*ری  ئNی  گ9و
ُج

ذGہ  ذ'وذ�ا۔ زما ئyے  ت5و رو -
ہdی�ہ وذ ِنپسہ  ت�ھے  ی�ر گüی دی�لہ  ہWوسی ر ¢و  ی�گ یXت,ام۔ ر وار ذ'�

ئyے؟ یXت,ا ذ'وگ9وم ر ذ�اامی,�  ِنپسہ  ج'ور۔ اوا گ�ی�ہ وت دی  ت{  ج	وس ُجسم  ِنپسہ مہ  ُجلؤو گüی گ[ارگ9ومی,ان  ت{ مہ  �ذ ئ��و و ذ�ا ہdی�ہ  ی*ر۔  ش¿ ت'وری  ئyے  و ݰس�

ئyے۔  Oت,ا ئ�ی O ذ�امی تGہ  ئ¾یgے  تp  ر Xی ت5وت د ہ6 ُجلؤو دی  ہdی�ہ  ت5وت گ9و رے مہ  ہ6 ہ سلامو  م�
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yار ا ی»گ gج سہہeے  ئyے۔  ج�ذعا ذ	ومی  ت5و ژأو اف  Nی زار م# ت*رارا ج ھ گ
ل ݯ�� ی  �R ت{پ شساہم� ذGہ ای �  ;سا سی
ش پ شسو گ9ورمان  ہdی�ہ مو ج�رار  ُجلو  گüی  ی�ر  ت{ ر م � 

ُجسم ی�ان  ہdی�ہ رو �سہی;ے  ہ�ذ  ̀ ذ aیþذÿی� ہ¹ت Nی 
ذ
ی*را ج< ت�ی اساک  gدی ی;سہ  پ> ج'و  ̀ذ  aموت·یLہ ̀ذ  aیb جcپ ذ5و  ش# � الی,گ ہdی�ہ  ئyے۔  ج�ذعا ذ�أو  گ
ا گ
اڑی  ُجج	ؤو  وا  اڑی'و سأوزی�ران  �
گ
ی,ان۔  Oی>ذ ئyے ر ی*را یXی,اک ج< ت�ار ئ��ہ  ذ�ا ̀ذ ج�م  Xی� ذXت Oت,ا �ی ہ�ت �ذOی,ان  ذXی ُجلووان ما ہLمو  ٹOذ,گ گ9ورأو گ[ا¿ی*ران۔ گ[اگüی  � ی م�

ت�ی g̀ذ دی aت5وت·ی ہ6 Oت,ان  �ی ہ�ت Nی۔ 
ذ
ی*را ج< ی*رو  ج< rہ وام  پXی ار رو ذر Æہ ح  ذcج ج	وش پ'و "ت,ام گüی  ج�ذ ذGہ  ¢و دگ[ا ٹXی,گ ̀ذ اوا  Áذری ی� µح لہ و ت5و ژأو ص�ی ت�ھے زرم# ُجلو  ج�رار  ئyے  ا �æہ

ئyے۔ ̀ذ ج'و Áگ2ی,اغ گ9وری ̀ ذ aوموت·یÈت ٹ�ر گ�ھی5وج'وسی,ان وا  ت�ی لی, � >ی ہLموݰ ج æی۔  ِنذ�گ ُجسم  یGہ مہ  ̀ گ±را ذ aوت·ی¢ جXی,گ ُجدDو  ہYو  Rی ئyے د �سہی;ے مہ گ±رو ہ�ذ iہ اسوم۔  ی,گ Xوا دوذ ا�
ذÈون ¢و  ی,گ Oئ � ئyے۔ذÈوذ'و اوسذ ہæا ذÈون  ج*رار   ذgم یXذ,امو  ئyے۔ گ9وس و Oت,ا سی شºی ا ; ذ>ی ُجدوری  ت�ان  ذ�ان  æی  ذ'وس ملگ پ�ہ ای ا ج:  ا Rی گ2ذ,�وری  پ �یÿذعار ا ت ہ�¹
ت� پ	 ¢و  ی,گ Xج ت{  ج'و سذح ج�لہ  ی�ان۔ متا ج'و ´ہ  µپ گ�ی تGہ موژی  پ0ے  شسذ�ہ مہ او � ہdی�ہ سال الی,گ ٹ�ر  ے لی, ئyے گüی ا یXت,ا ̀ذ ر aوت·یWہ وراک مذ�اق گ9وری  گ�9
ج�رار اسپ�ہ ے  ئyے گüی ا یXت,ا ̀ذ ر aت5وت·ی ہ6 Rی مذ�اق گ9وری  پ ت5و ژأو اسور رے۔ ا �

ہWوݰ اری�ر گüی زرمست ُجلوڑی  ہWوازو  ہWو  ¢و  ی�گ ے مذ�اق گ9ور ر�
ُجوݰ Wہ ت5و ژأوو  ُجلوڑی زرم# ت�ان  ذ��ازو  ¢و ا ی�گ ُجلؤو د ہdی�ہ  ذ�ان۔  ہdی�ہ ملک امی*را ی�ان۔  ج'و ج�لہ  ِنپسہ گ�ی�ہ متا پ0ے  ِنپسہ امی*ران اسپ�ہ او یXج,ان  ر ذ��

ی�ر۔ پ�ھاردر ذBا  ݯ�ھو ہWو  iہ  ج�لگ ئyے  ی�اوت�ا ذ'ود ُجلو  ذ��ازہ  ہGے ا ہWوُجسم گ�ی�ہ وت دی  ہ¹ی;:  ٹ�ی  پ�روشس ہ6یÿذعار  ت�ی اسور۔  � >ی پ�ھوخ ج ذ�ان  æی  ی�ر گüی ملگ ر ا�
ذعی,لی,ک ای

ج'و ت*رارو  ݯ�ھ گ)ی5ور لہ مہ   ̀ ذ aوت·یYہ $ پXذ,گ ذ�ان  ذ'و  پ0ے ژا ت'و او ج�رار  ے  ئyے گüی ا یXت,ا ̀ذ ر aوت·یWہ iہ دار  �ھی,گ
ٹ ت{  ش¿ی*رمس ہWوݰ گ9وری  ؤوو  ُجل�

یøم gج ت5و دی  ہ6 ش¿ی*ر  ُجدBا دی  ذGہ ای  ئyے مہ پ'و ج'و ج�رار ج�م  ے  ئyے۔ ا ج'و îی دی  ش!ت«ولگ Rی گ!وسی م پ تGہ ا ش¿ی*ر۔ ج'و ُجپ�ھک گ9وروم دی  ;ºی  ت�ی ج>ی � ی �< ج

۔ج�م ُجسم  Oت,ان  �ی ہ�ت ی*ر  ش¿ �ی  ُجدورو روئgی دی  مہ  ی�لی,ک  گ9ور دی دBا  مہ  ت5و  ہ6 ج'وئ،ے  ج�ام  ت�ی  � >ی ذ'وج ذDوش  ئyے  ج�ذعا پ�ھار  ت{  �ذ و ذ,�وری  گ�2
ئyے۔  یXت,ا ت5و دی دBاگ9وسی ر ہ6 ت�ی  � >ی ئyےای ج و ج'�

æی  پ�ہ  ملگ ج: ا و  انج	� ��ُجسمذ ی�ذعو ا ت{  ی� ہLم Nی گüی 
ذ
ہWو ئyے 'ی*ران دی  ش¿ی*رو رو Nی وا پ'و

ذ
ج�ذعا ̀ذ  aت*راروت·ی ݯ�ھ iہ دار   �ھی,گ

ٹ ت{  ش¿ی*رمس ذ�ان وا  ذ'و ،� ژا
گ�ی,ک�و دی ذBا  ُجدDو ژا ت�ی  � >ی ت{ ای ج ی� ہ6 ذ�ی۔  gا دی اریBُجد Nی  ہYو ج Rی ئyے د ت�ی گ±رو � >ی ذ	ومی ای ج ذGہ اف  ذ�ی رے۔ پ'و gہ¬ی اری ئNی را گ9و

ُج
ت�ی  � ی �< ج

æی ذ'و، ملگ ذ�ام  ہLمو  ت{  ذ�ی گüی سی,اس gذر دی اری ئyے طذ* 4 رو ج�عذ Nی وا 
ذ
ہæا ت�ی  � >ی Nی ای ج

ذ
rار گ2ی,ا sگ

ذ پ0ے ا ت{ اوغ او ی� ہLم Nی گüی 
ذ
ہWو ئyے 'ی*ران  و ر�

ذ̀ صلح aیb جcپ ت5و  �
شسذ � الی,گ Nی۔ 

ذ
اوی'و پXی,ک  ݰسا Nی 

ذ
ہWو ش!ت«ول  م Nی، 

ذ
Oت,ا گ9وسی Nی  ت*رارو ج ݯ�ھ ت�ی  � >ی ݰ: ج eہ ت{  ی� ہ6 ئyے رے۔  Oت,ا �ی ذXت گ
ا ُجسم  ت�ان  ذ'و دی  ا ��ذ

ݰسان 
ذ ج�م  ̀ذ دی   Xی� ذXت ی�ا ُجدورو رو ذ�ان  ذ'و  پ0ے ژا ذ�ان او æی  گ�ی,اوہ ملگ ذ�ار  ئyے۔ ا ہWو تXی,اری  ̀ذ دی  aیb جcپ ¢و  ی�گ ت�ی گ9وروم گ9ور � >ی ئyے وا ای ج و �Wہ

ذ	ور  شسوگ�ھور وا  ت�روپ،  ئyے  پ�ا ̀ذ  aُجدوروت·ی Nی وا 
ذ
لا Nی۔ ا�

ذ
ہæا Nی 

ذ
رپ�ہ دی گ
ا ذ:�
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ی�ان پ�ا ذBار  ہLمو ہ6یÿذعار  ¢و  جXی,گ ت{  �ذ و ی'و  پ�ا ´ہ  جcج ج	وش  Nی۔ 
ذ
Oت,ا سی ا ج�مع  سذ/  ئyے  رو ہYو  Rی د ئyے۔  شسو او �پ)ھی  سی

ش
ئyے  ژو ہYو  Rی د پ�ہ  ا  :ج گ%مہ  ی  ا�

ئyے یXت,ا ئyے۔ ر پ�را ُجلو  ج	و  ی*را  " ہdت ذ�ان  æی  jم ملگ Nی مگ
ذ
یXت,ا ئyے۔گ[ا گ2ی,اغ وا گ[ا گ2ی,اغ ر ہWو ُجلو  ت5و  ہYو سی,اس Rی ذªت�ہ دی د ¢و و ی,گ Xپ ی'و  پ�ا شºی  ; ذ>ی ذ�ہ  Nی۔ پ�ھا

ذ
لا ا�

ُجلؤو گ[ارگüی گ9ومی ِنپسہ سذ/ مہ  ی�لی,ک۔  ̀ گ9ور ذ aیb جcپ ہYو  Rی ی�لی,ک د ت{ گ9ور شسذ,اری۔ سی,اس ج�م ا ت{ گ9وری�ک  Oذ,ان سی,اس �ی Oذ ج�رارگ2ی ے  ی ا �üگ
ی�ہ �dہہi پ�گ ݰسوذ'و  ی*روا ذ< ہdی�ہ  ہdی�ہ گüی اسپ�ہ  ُجج	و مطالج�ہ گ9ومان۔ ای  ̀ذ  aت5وت·ی ہ6 ی,اری  ݰسک� ہYو و Rی ئyے اوا د ہæا ݰسک�ی  ٹ�ان م ٹ�ر گüی اسپ�ہ وو سال گ�ی�ہ لی, � 

لے ذ'و ی*ر  É ذµج س ذªت�ہ  و ¢و  ی,گ Oئ ذ> ¿ی*ری  ئyے  پ�ا Oت,امی  شسی پ'و پ'ور  گüی  ݰ:  eہ ُجج	ؤو  ی*ران۔  اوت< ُجدورو  ی�ان  رو ُجاوغ  ی�ان۔ گ9و ذ/  ̄ی yل sگ
ج'وت اسپ�ہ  ہdی�ہ  ئyے،  و گ�9

ت�ی � >ی Nی ج
ت
ج�ا ج�ذ� ذ�ان  ذ'و  گ[ارگ9وری ژا ُجلؤو  ہdی�ہ  ئyے۔  ت{ دو سپ� ی*ر ا É ذµج س  ̀ ذ aوت·ی' ی ئyے¿ی*ر پ�ا ئyے اسپ�ہ  ہæا ݰسک�ی  ہWوت�ام۔ گ[ادی گüی ووٹ م ت5وسار  -

رذ د�
ج�رار  ے  ی�رگüی ا yلر� الگ ت�یج�� � گ2ی پ	وگ[ا  ئyے  ٹ�ر۔ رو سہہeے اسپ�ہ لی, ئyے  پ�را ُجلو   ̀ ذ aیb جcپ Oت,ان  ہLمی ت{۔ گ[اگüی  ی� ہLم ئ,لہ  Àو مYہ Rی پ�رأو۔اسپ�ہ د ُجلو  µح  ص�ی � 

ہYو Rی Åسمہ د
ت
ہdی�ہ  ی,لی,ک۔  Xج ئ,لہ �ل  Àو مYہ Rی د ئyے اسپ�ہ  گ9و ت�ان  ت{  ¢وم گ9وروم �گ ت{ لوٹ  ی� ہ6 ُجلؤو دوذXی,ان،  حلی5و  جcج ہYو  Rی ئyے د ہWو،گ±رو أولی5و را ر�

ہdی�ہ ذ®ذóری  ذ'ودوذXی,ان۔ ای گ%مہ  ُجسم  ذ�ان  ٹ�را ُجلووان گ[ا لی, ہLموݰ  ج�رار۔  ذ�ی گüی دی لہ  gت�ی ری � >ی Nی۔ سذ/ ای ج
ذ
Oت,ا ئ�ی ذرو ج'وذ	وشس ی� �و تcج ہdی�ہ  ئyے دی  و ر�

ژأو مہ  ے  ا گüی  ی�ر  ر ت�ی  � >ی ج ہìری 
̀ت ج�ا  ج�ا ݯ	و  گ!و گ9وروم۔  ُجپ�ھک  ج'و  ت{  ی� ہLم ئyے،  گ9و دی  سلر 

ذ
گ9و ہYو  Rی د Oت,ان  ہLمی ہ  ̂گ Nی 

ذ
یXت,ا ر ئ¾ے  شس ذ'وذ	و ذرو  ی� �و ج �cت

ئyے۔سذ«وسار ہæا  pت �ال گ�ی�ہ  سورا  اسپ�ہ  ذ�ی  � پ�ھی ¢و  ی�گ ی*ر ت< ئ�اہ  ٹ'و  ¢و اسگ ج�رار  مہ  لے  ذ'و ی*ر  É ذµج س  ̀ ذ aی*روت·ی ¿ ئyے  پ�ا اسپ�ہ  شست,اوا  پ'و پ'ور  Nی 
ذ
ذ'وگ9و ادی  گ[�

تøم ئ� � شسی
ذ	و ُجلؤو  ذ'و  ذ�ا æی  ی,ان۔ اوا دی ملگ Oذ� ذXی گ
ا ئ��ہ  ذ�ا ئyے  ہYو رو Rی ذ'و سذ/ د ̀ذ  aُجدوروت·ی ہLموذBار گ�ی�ہ ای  جXی,لی,ک۔  ہLمی گ9وروم  ٹ�ی  روشس ج�م،�پ�� ذBار  ہLمو � 

ئyے Rی ژو پ ا ت�ی  � >ی Nی سذ/ ای ج ئyے پ پ�ا Nی۔ 
ذ
ہWو ت*  ذ« م̄ت ُجسم  ذرو  ی� �و تcج ذ'و  ذ�ا æی  ملگ ئyے سذ/  ہYو رو Rی د Åسمہ 

ت
ہdی�ہ  ئyے۔  ج'و ذ'و  گ2ی,اغ  وروم وا  گ�9

iہ �پ)ھی,گ ی شس�
Nی۔

ذ
پ�را � 

ئyے ہYو رو Rی Nی۔ د
ذ
شسو یXج,اک او پXی,ک ژ ݰسا ت{  ی� ہ6 ذGہ  ت�ی سالا � ہ�ی,ارہ گ2ی Nی۔ 

ذ
شسا ; ذ>ی سہ 

ذ پ�ھوذ'و  ُجلوٹ  ت�ی  � ¢و سذ/ گ2ی جXی,گ ت{  �ذ ¢و و ی,گ Xپ ݰسا ذ5و  � شسی ی; پ> � 
ئyے۔  ہæا ¢و آرامہ آرامہ ی'و  ٹXی,گ ی*رو ژوی'و  پ�ھ شسو ی*را  " ہdت ت'وری  iہ دار(  �ھی,گ

ٹ ت{  ش¿ی*رمس ت5و ژأو ) Nی زرم#
ذ
Oت,ا ذ	وان درے اسی ت�ی د¿ت*ر � Òی yان اذ�گ ی»گ gپ ا ݰس�

ت'وری سلام یGہ  ݰسو ت¾ہ6ے  iہ دار  �ھی,گ
ٹ ت{  ش¿ی*رمس jم  ذ�ی۔ مگ gݯ�ھی اری گ!و  ̀ ذ aی'والی5وت·ی ی'وال ا ئyے رے ا ہæا ج�رار  ہGے  ئ¾ی�ے  شس ذ'وذ	و ج�م  ت'و پ'وشسی  ئyے  و ر�

�پ)ھی سی
ش
ئyے  ی�ر گüی ژو Rی ر پ ی�ر۔ ا ذ�اق ار ت�ام رے م ہæا ذªت�ہ  ¢و و ی,گ Xپ ݰسا یXت,ام  ی*ر ذ	وش ج< ش#ی5و  ی*ری " شسپ ی�ر۔ ا شسارا	وال ار ج ت¾ے  gذ ذ�ا ی*را ج< ی�ر وا اگ�ھا ر ا�

ی�ر ت5و ژأو ر ت�ان زرم# ¢و موژی   ی,گ O پXی,ک ژی>ج ݰسا ذ�ی۔  gُجسم مذ�اق اری ت5و ہ6 ُجلوٹ�ھوران  Ãما۔  �پ)ھی سی
ش
شسوم  ِنپسہ سار  ذ'و، اوا گ�ی�ہ  ُجلودومی  ̀ذ دی  Xی� ئyے مت ی*را ج<�

ݰسوذ'و سأوز ی*روا ذ< ہdی�ہ گüی اسپ�ہ م�وگ9و " ذصروری  jم سذ«وسار  ݰ:۔ مگ ج ¢و  ی�گ ت�ام۔ اسپ�ہ ژوی'و سأوز ہæا ی اوا ژوی'و وارزا لوڑی  �üلی,ک،گ ہ¹ی;: گ[لہی�� � 
ئyے تp سأوزذ'وج'و �Xپ)ھی,ک ،�پ� سی

ش
اسپ�ہ ژوی'و  ی��ہ � ذ�ا ہLمو سأوزی�ک مہج�yے  Tت�ہ  ش�ی O ¢و حی ی,گ Xج ہYو ژأو  Rی µشÔھور۔ اوا د �ے پgی ئ¾ی�پ O ٹ>ی ہLمو  ت�ی  � Òی ج�ازان اذ�گ Rی  پ پ�ھو ۔� 
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ذ	ور گ�ی�ہ ذ�ی۔  � شسی ٹ{ دی  ذ� �سہی;ے دوم،سیøم ہ�ذ �پ)ھار  جحی ت�ان  rہ اوا  پXی ار رو ذر Æہ ح  ذcج ج	وش پ'و ج'ور۔  تXی,ار  ذ®ذóری  ہWوݰ گ9وراک  ئyے  ت�رو ُجج	و  ِنپسہ  مہ۔  ذ�
رپ�ہ دی  ہذ:� ۔ گ̂� ذصر  ئyے اوا �ا ی*را ج< ہ  � ̂گ ی زارو ری�ر  Oت,اما� ت�ی اسی gت�ہ دیªذ و ی'و  پ�ا ٹ�ی  پ�روشس ُجپ�ھک  ُجلؤو  ہdی�ہ  مہ ژأو  ے  ہdی�ہ اسپ�ہ سذان،�ا� � 

طالج�ہ۔ گ[اگüی اسپ�ہ  موم� �Lت5وہ ہ6 ی�ر اسپ�ہ ووٹ سذ/  پ'ورا ار ٹ�ی دی مہ،� � پ�روشس ِنپسہ  æی  ے می,گ ت�ی ا � >ی شسان ج ذ	و ت5و ژأو  ش¿ی*ر۔ زرم# اسپ�ہ گ9وُجسم گ�ی�ہ  � 
اسومی  ت�ی  gدی ووٹ  ووا  ہ، ُجل� مہ ل� ہdی�ہ   :ج مذ,�۔  ذرت  �  ̀ ذ aہ+ی وج� ِنپسہ  اوا  وا  ُجلوٹ�ھوران  مہ  گ9ومان۔  ی'و  شسک�ر سذان  ِنپسہ  اوا  تyے � سا �پ

ت{، ذ�م ��ذyے اسپ�ہذ گ
ا ی;سان  پ> ذ�ان  æی  ج�رار ملگ ے  ت�ی ا � >ی شسان ج ذ	و ئyے  ہYو رو Rی ُجسم لاگ�ھور۔ د ت�ان  ِنپسہ  پXی,ان  ار رو ذر Æہ ح  ذcج ج	وش پ'و ہLمی  � 
ج�م  گ�ی�ہ  ذ5ون  ہ6 ئyے۔   Oت,ا سی ا ج�أو  ی*را  ݰسک, م گ2ی,اغ  ذ	وردی  سار  ی'و  �ا ��اعت�ہذ سومس� ی;سان  پ> ہLمی  ئyے  رو ہYو  Rی د سذ/  ت�ام۔  ی*را ج< دی�رو  ُجلؤو  ہ-ہ  � 

Nی۔ 
ذ
ہWو شسان  وذ	و ج'�

ا ذ'و ارو  گüی  گ9ورمان  ہYو  Rی ت'وگüی د ج�ل ژأو  ت�ا اسپ�ہ  ت'و  مہ ژأو  ے  ا گüی  گ9وری ری�ر  Nی  ج�ا ی ج�ا ݯ�ھو  گ!و  pت Xپ yا  ذ'ودیsگ ُجلؤو  گ[ا  ¢و  Àی,گ
ذ
ºی 

ذ
ُجلو  ی�ہ  �dہ

تGہ ی*راو،  ج< گ[اردو  ہWوݰ  ُجلوڑی  ت'وت�ان  ی�ذعو  ا ذ�ی۔  � شسی ئ,لہ  Àم ج	وُجلوٹ  ہYو  Rی د اسپ�ہ  Oت,ام۔  اسی ت�ی  gدی ُجلووان  ہLمی  ت�ان  ذ�است�ہ  اسپ�ہ  ئyے۔  اگ9و گ[�
Oت,امی اوا جXذ,�ئ>ی ت{ گüی  ذ�ذ�م æی دی لہ گ�ی�ہ  می,گ ے  Nی۔ ا

ذ
پ�را ذ'و ُجلؤو  ہGے  گ[ا  ت{  ی� ہLم ُجلودوسی وا۔   ̀ ذ Xی� تXت ہGے ای گ9ورمو دی اسپ�ہ  jم  مگ یGہ۔  ک�ر شس�

گ�ی�ہ ای ذصرورت  ہ¹ی;: اسپ�ہ سذ«و  ہWوت�ام۔  ت5وسار  -
لے درذ ذ'و ی*ر  É ذµج س ی�اوا  ¿ی*ری سأوز ئyے  پ�ا اسپ�ہ  پ'ور  ے ژأو  ا ہ  ̂گ ی�ر  ج�ا ر ج�ا ذصر اسوم۔   ا ��

ہYو Rی د اسپ�ہ  شسوت�ام۔  او دوذ�أو  سذ/  اسپ�ہ  رے  گ9وسی  ´ہ  µپ گ�ی ت5و  ہ6 ذ'وگ!وذXی,ان۔  �ی  µپ عی
ذ
گ9ورا  ی�ک  ی*ر ت< لوٹ  گ9ورا  دی  سال  ہdی�ہ  ذ'و۔  شسوذ'و  ھو گ��

ئyے Oت,ا ئ�ی ذ'وذ	وشس ُجلؤو  ہdی�ہ  ذ-ی,ال  aی5و ئyے۔ می,گ ج�ذعا æی  ُجدوذXی,گ ت{  ش¿ی*رمس ُجلؤو گ[ارگ9وری  ہdی�ہ  ی,لی,ک۔  Xج�ارا دوذ Oت,ان  ہLمی تGہ  ت'و اسپ�ہ ژأو  ئ,لہ وا۔  Àت{ م ی� م �Lہ
ی*ر وا ای ٹ< ت5وو و ہ6 ئ,لان �ال اری�ر اسپ�ہ سذ/  Àمی مLہ ہYو  Rی ہdی�ہ اسپ�ہ وذ�Bہ گ[اگüی اسپ�ہ د iہ دار  �ھی,گ

ٹ ے مہ ژأو  Rی ری�ر گüی  ا پ ا ے  ر�
شPو گ9وم ¢و گ9وش_ ی�گ ہLموگ9ور ئ,لہ لہ۔ اوا  Àُجلوٹ م ت�ھے  ئ,لہ  Àی�ہ مdہ æی  ے می,گ ی�ر گüی ا iہ دار ر �ھی,گ

ٹ ت{  ش¿ی*رمس Nی 
ذ
ُجپ�ھک دو ی*ر۔  ج< ذ'و ی*ری  وٹ دی ج< و�

یسان۔  æی ر ِنذ�گ ی�ک دی  ی*ر ت<  :
ݰ ج ¢و  ی,گ Xج ی*ر  É ذµج ہÜہ گ9ورا س Rی ´ہ گ9وسی د µپ ہLمو گ�ی jم  م�گ

ئyے پ�ا اسپ�ہ  Nی 
ذ
ج'و گüی  ی�ک  ی*ر ت< ݰ:   eہ Nی 

ذ
ج'و گ9وس  ت{  ی� � ہ¹ت ذ�ی۔  � شسی ی�ک  ی*ر ت< ج�ام  ݯ	و  گ!و ذ5و  � سی گüی اف  ری�ر  ی*ری  ی'وذ+ ت�ی  � >ی Nی ج

ت
ج�ا ج�ذ� ج�رار  ی  ا�

æی ݯ�ھو می,گ Nی۔ گ!و
ذ
ذ'وج'و ی*ر  É ذµج ¢و وا س ی,گ Oذ� پ�ھی ئyے  ̀ذ ج'و aیÙ ذ�گ ´ہ گ9وری ا µپ ی�ار گ�ی Nی دودی�ر

ذ
ہæا ت{ ری�ر گüی  ش¿ی*رمس ئyے۔  ذ'وج'و ئ,لہ  Àے وا گ�ی�ہ مyئ تXی,ار ج'و ی*ری  �¿

ی�ر گüی ت{ ر ُجلؤو گ[ارگ9وری زرمس ہdی�ہ  Nی۔ 
ذ
 و ذ�گ Nی ا Oت,ان ی �ی ہ�ت Nی 

ت
ج'و ج�ان  ¢و  ی,گ Oئ ݰس ذ�ان اف وی ذ�ا ج	وا ذ'و ستان لہ  .ی,ک ا ذ�گ ے ژان ا ی�ر گüی ا ر�

ئyے۔  یXت,ا ُجسم و�Bہ ر ِنپسہ  یøم۔ مہ  gذ ہ¹یOت,ان اوا گ
ا Nی 
ذ
ی*را ¢و گüی ج< ذریgمی,گ ی* ت{ ج< ی� ہ6 ذصر  ت{ �ا ذ��م ̀ذ مہ  aیb جcپ ہYو  Rی ہdی�ہ د æی  ے می,گ ا�
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ہdی�ہ گüی اسپ�ہ حال  ذµج ج- æی۔ اسپ�ہ  ذXی,گ حال  ذµج ج- ئyے گüی اسپ�ہ گ9وُجسم گ�ی�ہ  یXت,ا پ�ھی  ر ہÜہ رو Rی ئyے۔ ا Oت,ا پ�ھی ہÜہ رو Rی ذ�ان ا æی  ¢و ملگ ی,گ Xج ُجج	و گ�ھاڑ و�Bہ  می  �Lہ

گüی ̀ذ و�Bہ  aیb جcپ گ9ورمان  ج�رارگ�ی�ہ  iہ دار  �ھی,گ
ٹ ذ5ون  ہ6 گ9وذXی,ان۔ ذ'و  شسار  ج ذ�ان سار  لوٹ�ھوروا ہYو  Rی ذ'ودوذXی,ان، د ُجلو  ج�ارا  ئ�لان  ئ,ا Àو مYہ Rی ٹ�ران د ی, ل�

شسرمذ,�ہ ٹ�ہ  شس پ�رو ی�ان  ہWو رو ذ'وگüی اسپ�ہ  شسوم  Nی 
ذ
ہæا ئyے اسپ�ہ دی  Oت,ا �ھی ذ-ی,الو گüی لگ ئ,لہ۔ اسپ�ہ ژأو اسپ�ہ  Àو لوٹ مYہ Rی ت{ سذ/ د ی� ہLم ی�ر  ر ا�

و�Bہ ت�ی  � >ی ج ج�ان  ز ی�ک  سذ/  ذ'و۔  دوسی  ئyے  یXت,ا ر دی'ور  گüی   ̀ ذ Xی� گ9وست ہdی�ہ  ہLمو۔  ووٹ  سذان  اسپ�ہ  ذ'و؟  ہdی�ہ و�Bہ  سذان  اسپ�ہ  وسی۔  گ�9
ج'وگ%م ٹ�ر  لی, ہLموݰ  ئyے گüی  یXت,ا ¾ے ر ئ�ی ھ

� ,گ Oی شست
ی�� ا ذر م iہ دارو  �ھی,گ

ٹ ت{  ش¿ی*رمس ہ¹ی;:  ئyے۔  پ�را ت�ان  ُجلووان  ہLمی  ذ�ان دی  ذ'و  Åسمہ ژا
ت
ہGے  ذ�ی۔   gری ا�

ہWوݰ گ9وسی وا ہ ج�م روی'و  ذ³رض ̂گ ی�ان۔ اسپ�ہ سورہ  شPو گ9و ¢و گ9وش_ ی�گ Oت,ان �ل گ9ور �ی ہ�ت ُجلوڑی  ئ�لان  ہYو مسا Rی ت�ی اسپ�ہ د � ت�ان گ2ی ہdی�ہ  Nی۔ 
ذ
پXی,�ا ج'و ذBا  ا ژ�

�ی;ºی۔    ہLموسار گ9وروم گ�ذ ت�ی  ٹ�ی ال پ�روشس مو �Lہ
ذ�ان ̀ذ  Xی� مت Nی۔ 

ذ
ی,ا Oاست ت�ی  gُجلودی  ̀ ذ aذ'وت·ی ذ�ا ̀ذ  Xی� مت گ[ا   ̀ ذ Áذری ی� و ش¿ی*ر رے  ج�لسہ  ہ�ا  Rی د ڈوک  ئyے۔  شسو او �ی  ہQپ Rج  :ج ح  ذcج پ'و ج	وش  ̀ذ  aت·ی ذ5و  ش# � لی,گ ا�

ی�أو د ̀ذ زور  Xی� ذXت ی�ا شسہ رو ; ہLمی گ9وسی رے  تcحاد  ہLموݰ ا ت�ی  gمش,الو دی ہdی�ہ  ہ¹ی;:  ہ�ا دی  Rی ت�ان د ئyے وا  شسو تcحادو �امی او ا ہdی�ہ  ٹ5و  ش# ل شسان  و ذ	�

̀ گüی ذ Xی� ئyے گ9وست شسو ی�ان او ت¾ہ6ے رو ج�لسہ  Nی۔ 
ذ
ی*را ج�مع اسو " ہdت ئyے  ئyے گüی رو ج�ذعا ہ  پ	و̂گ ت�ان گ�ی�ہ گ9ورمہ  ذ�ان  ̀ذ  Xی� ¢و مت جXی,گ Rی  پ پ�ھو ئyے۔  شسو و ا�

̀ذ Xی� مت Nی۔ 
ذ
شسو پ�ھی او ت5و رو پ- ا ی�ذعو  ا ذری  ی* ذ< ٹ�ا  ج�ھذ, گ
اڑی دی  Nی۔ 

ذ
شسو شسہ گ�ی�ہ رأو او ; ہLمی ٹOذ,گ گ9ورأو  � می Nی 

ذ
گ
ا ذ'و  ذ�ا æی  ئyے ملگ ٹ5و رو ش# ل شسان  و ذ	�

ج'و �امی ¢و  ی�گ تcحر ذ�ہ Dوامی  ذ�لا ذ�ان  ٹ�را لی, �ی  لپ لا ݯ�ھوغ وا  ذ�ان دی  ̀ذ  Xی� مت گüی  ¢و  ی�گ گ9ور ئyے،  پ�را yا  لوڑیsگ ی�ان  ہLمی رو ت�ی  � >ی 'ی*ران ج ان  ��ذ

ی�ان لوڑی ی�ان وا رو گ
اڑ ہLمی  ذGہ  ت�ان ژا ہ¹ی;:  ئyے۔  Oت,ا ئ�ل گ9وری اسی ت�ا ¢و ÎتHہ  ی�گ تcحر ہdی�ہ  ی�ان  ہ¹ی;: گ2ذ,�وری رو  pت Xپ rہ  ہLموذXی ئyے۔ وا  شسو و ا�
ہGے ذ�ی۔   gشسروع اری �عرہ دی�ک 

ذ ئyے   ئyے۔  رو ہæا ی*رہ  " ہdت ذری  ی* ذ< ٹ�ا  ٹgی5وج�ھذ, پ�ار ٹ�ہ  شس پ�ہ پ�رو ٹ�گ±روزی�ر ا Oذ, ذ'وغ لی ئyے گüی ای  Oت,ا سی ¢و موژی ا ی,گ Xوذ د�
ہWو گ
اڑی  ہGے  ذ'و   ذ�ی۔ اّوولا gہ¬ی اری ی�أو ی'و را �عرہ د

ذ Nی وا 
ذ
Oت,ا ݯ	وگÏی ت5و  پ- ہWو ا ی*رو گ
اڑی  ذ< ٹ�ا  ج�ھذ, ی*رو سذ/  پ�ھ ہ رو پ	و̂گ ہGے  ¢و  ی,گ Xج ٹ�ہ  شس پ�رو اڑی  �
گ

ت�روی'و گ
اڑی'و ذ�ان وا  æی  ٹ5و ملگ پ�روشس ت5و گ
اڑی'و  پ- ہGے ا شºی اسور۔  ; ذ>ی iہ دار  �ھی,گ
ٹ ت{  ش¿ی*رمس ٹ5و  پ�روشس ہGے  ہ  ئyے ̂گ یXت,ا ہ¹ی;: لوڑ ¢و  ی,گ À; ذ>ی Pو اف  �

ذ

ذ�ی۔ہLمی gہ¬ی اری ݰسک�ی را ہWو و ج�لسہ گ
ا ی�أو  �عرہ د
ذ ہWوست�ہ گ9وری  ٹ�ان  ج�ھذ, پ�ھی  پ	و رو ی�ان ا ئyے سذ/ گ
اڑ ٹ5و رو ش# شسان ل ذ	و ذ�ان۔  ذ'و ٹ5و ژا � ٹ5و سی روشس پ��

iہ لوڑی�گ سورا  ذDورو  ج'و  ہ�ارو  ت² شس ا ٹ5و  پ�روشس ¢و  ی�گ تcحر Dوامی  ݯ	وگ¾ی*رو  ´ہ  ذcج گ�ھا ٹ�ہ  شس پ�رو ذ�ان  ̀ذ  Xی� مت لوڑی  ت5و  س ذ³را ہOمو 
̀ذ
پ0ے  او ج�ذ�ج'و  و ج	وش  ی�ان  و ر�

ئyے۔ را پ��
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ئyے Oت,ا Òی پ-ذ,گ ی*رژوری  م�
ی�� -ی,ات ج�او حم�  م�

Nی
ذ
دو Nی 

ذ
دو ئyے۔  شسو او ح  ذcج شسو Nی  ی ہÆرد ہWورو  داری  اݱذBال  تyے  ژأو وا،   ہÆردی  ذ'و  ذ�ا ئyے۔  Oت,ا سی ا ت�ی  � >ی ج ج	وان  ژاو  ذرو   ذ	وذ� ذ�ان  ی�ا ر پ��

ت5و gت ذرو  ذ	وذ� سہہeے  ئyے۔  Oت,ا ہìرگ[ا ای زارو می*رژوری دی اسی ذرو م ذ	وذ� Nی۔ 
ذ
شسو ی�او او ذ'ود تyے پ'ون  ت5وذDو ہ6 ذ�ان موژی لوڑی گ9وموران گ[ا دی   ی�ا ر پ��

ت{ ج� اص م� �ذ و  ت5 ہ6 وم  ذ�ان س ا س
ذ و ا ئyے۔ دذgی5 Oت,ا ی ی اس تyے گ9وس و ورا دذgی5 ئyے۔ پ' و شس ار او جGہ گ[ ر ح تcج و  ی*رژوری ج' ئyے۔ م و شس ار او ;س سپ ا�

ہ ̂گ ی�ر  ار دBا  ݰ:  eہ تyے  تÈو ڈ ہGے  ݰ�مان  د ای  موژار  آدمی,ان  jم  ئyےمگ Oت,ا سی ا ت�ی  � >ی ج دی  ت*  شس Bا تyے  تÈو ڈا آدمی  ہ�ا  Rی د ای  ئyے۔  شسو و ا�
ئyے۔ ݱاک دوی'و شسا ; ذ>ی Nی دوری  ہ¹ی;: ج ش¿ی*ر۔  ی�ری  تÈو دوری ژ ہGے ڈ ہ  ی�ران ̂گ ٹر �عہ می*ر ژوری ل

ئyے۔ ای دذ Oت,ا ذ'و ج>ی ¢و  ی,گ Xج µش´ہ  ت5و پgی ہ6 ی*رژوری  م�
شºی ; ذ>ی ݯ�ہ  Nی۔ می*رژوری ای گ!و

ذ
شسو .ی,او او ذ�گ ج'وک ا تyے  ج�رارو تÈو لوٹ�ھورو  ہGے ڈ �وذXی,ان۔  Nی۔ دوری دی طعام پcپ

ذ
پ�را کýہ  گ�ی, گ�ذ,أو  ذ,�اران  �Xپ

ی*ری پ�ھ ت'و  ارت�ا ہ¹یOت,ان  واو  ذ�ی۔  � سی
ش ; ذ>ی سہ 

ذ ہWورو   pت Xج ئ¾ے ای در Ôھ ویcپ ہWوست�ہ  Nی واوو 
ذ
گ!و ہ  ̂گ گ[ا  ئyے۔  Oت,ا سی ا زذ��ہ  تÈو واو  ڈ ئyے۔  پ�را iہ  ی�گ وڑ ل�

ت{ دBا ہÆر ساع ذ�ان  تÈو  ہGے ڈ ئyے۔  شسو ت�ان گ9ورارو گ�ی,او او تyے گ[ا ر  ہWورو ہ  ئyے ̂گ شسو ج�ان او ہWورو ز ش:  پ�ھل Nی 
ذ
ہæا ی*ر۔  " ذ'ج*رو گ0ذ ذ'ی*رو  وری  گ�9

ہWورو ماڑ تp گ9ورار۔  تyے ملاگ2 ہGے ژورو مہ دورو ج5و ج�م گ9ورار۔ ہللا  � sصی
ذ
ہWورو  ی*ر گ9ورار۔ ہللا  ذ' تyے  ذ'و ہ ہللا مہ دردا ئyے ̂گ شسو ان گ9ورأو او ت��

ت¾ہ6ے ئyے  ی,ک اف دو O
ٹ � پXی ہ  ہÜہ گ9وس گ2پ,الار ̂گ $ ذ�گ Nی۔ 

ذ
شسو ت�ان او ت�ی دأو  � >ی ذ'و ج تyے رذ�ادار  ی�ذعو ذ�ی  گ9ورمو ا � ;سارگ2ی سپ تÈو ا ی'ون گ9ورار۔ ڈ ارہ ما م�

¢و ی�گ ت5و د gی ا ذعی,اروم  گ9ورہ  ”۔  لا ش:  ل پ�ھوک  ئyے  ا  “ ¢و  ہWوسی,گ گ[ا دوڑ  Oی,ک”۔ 
ٹ � پXی تGہ  ئyے  ی,ک۔۔۔ ا O

ٹ � پXی تGہ  ئyے  “ا ئyے  گ9و ی�ذع  لی ژر ی'وا ا�
¢وذ'و ´ہ سگ µپ ہLمی آدم زاد گ�ی ئyے۔  تÈوژد دی ج'و یGہ  iہ ژی�ری دوری،  ژی�ری دور ذ�گ ݰ:۔ �الا ج ¢و  جXی,گ ہ لوڑی 'ی*ران  تp ̂گ ذ� شسرا Nی 

ذ
ہÆرو ”۔  ش: لا ل �“

ئyے۔ Dورت�ان ہWو ذرم دی  ج� یGہ  ٹ�ور Çم پ Nی 
ذ
ذ-ت,ا ݰ:  پ ئyے  ج�ا ئyے،  ہWو ئNی  پ�ھو ئyے۔   ہWو شºی �ال  ; ذ>ی ئ¾ہ6ے  گ9وری  ذرہ  م ج'و  تyے  می*رژوری'و حلوق۔  ذ م�

ہYو Rی د پ�ھوپ�ھی  Nی۔  
ذ
یXت,ا ر آذان  ¢و   ی�گ گ9ور جÀت,ان  جXذ,�و پ�ھوپ�ھی5و  ی  شر م دورو  ذ�ی۔  gاری ت{  جXذ,�وجس ¢و  ئ,گ O >ی پ Oی,ک  ی>ج ژ ت¾ے  gذ ی�ا رو ٹ5وک  شس ا�

تÈو ڈ ذ�ی۔  gاری ی*ری  " شسپ ا ج�م  ئyے۔  ہWو ی,ار  Xت æی  می,گ لوٹ�ھورو  تÈو  ڈ ہGے  تyے  ذgی5و ی*را �م
ت'وذ Nی۔ 

ذ
Oت,ا سی ا ت�ی  gدی ̀ذ  Áذری ی� و ی*ری  " شسپ ا Nی۔ 

ذ
پ�را کýہ  گ�ی, وٹ�ھوروان  ل�

ت�ی � >ی ج'وک ج ݰسا ہ¹ی;:  Nی۔   
ذ
ئOت,ا � ùی ذcج ہWورو زپ ا ت�ی  � >ی ئyے۔ سذ/ ای ج پ�را Nی دم 

ذ
ی*را پ< سہہeے  Nی، 

ذ
ذ'و الا ݰ�ما ہYو د Rی ئyے۔ د ہWو ت{  �ذ ¢و و ئ,گ O Pی ذcج پ ا ز�

iہ ی�گ ٹر گ¾ی* دی  ذ�ی  � گ2ی ;سار  ی�ر۔اسپ ار دBا  ٹری  گ¾ی* زاروزار  ذ�ان  ̀ذ  Áی ش¿ی*ر ی�ر۔  ار دBا  ٹری  گ¾ی* ئyے،  پ�را موڑت'و  گ!وڑو  ہWورو  ئyے۔ واوی  ج�ذعا وری  د�
ئyے، شسو ذ�ہ او ی�ری ژا ئyے،  دور دود ج�ذعا ج'وک  ݰسا Nی۔ 

ذ
یXت,ا .ی,ار ر ذ�گ ذgی5و سوم ا شسا ئgی5و گ9و ذ'ی*ر گ9ورار، ہللا گ�ی,اک گ[ا تyے  ذ'و Nی۔ ہللا اسپ�ہ دردا

ذ
را پ��

طعام ئyے۔   ہWو ت{  جXذ,�وجس ی'و  ژی�ر دوری  Nی۔ 
ذ
ہWو تXی,اری  ٹ5و  پ�روشس ت�ی  � >ی ج ذر  ی� �الآاو ت�  �ی5

µش ش-ی دورو  ٹ�ی  ش# ; عی
ذ
را پ�ھوپ�ھی  ئyے۔  ہWو جºی  ی*ران  �م

وذ ت'�
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ج'وگ9و ݰسا Nی۔ 
ذ
پ�را iہ  ی�گ ح گ9ور µپ عی

ذ
پ�ھی  ہdت�ہ رو ئyے۔ دورو Dورت�ان دورو لوٹ دوا ہæا ز  ہWوا ¢و  ی�گ پ0ے لوک ژور ر rہ ڈازی او ذXی ہæا Nی۔ 

ذ
ہæا تyے  ی,اری'و �Xت

;سار Nی۔ دورو اسپ
ذ
ہWو پ�ھار  ت5وسوم دو ہ6 پ0ے دورو Dورت�ان   و واوی او زا گ�ی,گ ت{ دورو لوٹ دروا س

ذ
Nی۔ ژاو 

ذ
ئOت,ا � ذ�امی ت5ورو سورار ی'و  س ا�

ت'و ہWوروارت�ا گ[ا  ئ*ران،  ی< ¢و ساوز ی,گ Oٹ پ> ہWورو  Nی۔گ[ا 
ذ
Oت,ا شسی ; ذ>ی ذ�ی  گ) ہWورو  �و  cذ

ذ
ݰسک�ی لوٹ  aی5و وی ذ³روسگ Nی۔ 

ذ
Nی اوا

ذ
ذ-ت,ا ذ�ی  � �ھی

ت
Nی را

ذ
گ
ا ی'و دوسی  ذ�ی روژا � ی گ�2

Nی سلسلہ۔
ذ
شسا ی; پ> ذ�لت�ہ، سرمہ دان،  ی*رو  ئ< گ!وڑو سو ئyے،  ݰساوا ٹ�ی  ش# م ذر،  ی� حاو پcپ ذ�ی۔گ!وڑو  � شسی ٹ5و   وشس پ'ولوذ�گ ٹ'و  ت5و پ�مو ہWوس گ�ھاڑ  ہWورو  ی�ان۔  گ9و ی*ری  ھ پ��

گ9وگ9وش، ح  µپ عی
ذ
ٹری  گ¾ی* ٹری  گ¾ی* ہ¹ی;:  تyے۔  ی'والی5و ا گ�ھی5و  ی�ان،  دو تyے  ی'والی5و ا ٹ5و   وشس پ'ولوذ�گ ہ¹ی;:  ی,ان۔  Oئ�ذ O �ھی ,گ Oی

شست
ا ہ¹یOت,ان  گ9ومورون  شfی*رو  ; ذ>ی  ̀ ذ aسی

ذ
ورو �Wہ

'ی*ران۔ لوڑی  ہ¹یOت,ان  می*رژوری  گ9وذXی,ان۔  شسارو  ج ی�ان  ی*ر ° ملگ Oذ,ان،  اسپ,اسارگ2ی ی,ان،  Oذ� �ی ج�رارگ تXت,ان،  ذ�ان  دوذXی,ان۔  سلی 
ت
ہWورو  ت{  ی� ہ�6

تyے ی'و روژا پ�ھوک  ت�ی  gدی ذ�ال  تyے  ہWورو ئyے۔  ج'و ہ  ̂گ ی'و  روژا ہ¹یOت,ان  ہ¹ی;:   ہ  ̂گ ئ*ران  ی< سر تyے  ہWورو ی�ان۔  گ9و ا  ذر م ج'و  ہdی�ہ  تyے  ورو �Wہ
Nی

ذ
ج�لاہ ژو ئyے، گ9ورہ  ہLموسوم دم دو ہ  Nی ̂گ

ذ
ذ�ی الا Nی دBا گ!وو  گ) ئyے۔ دے ج ہWو شسان  ی پ�ر ئyے رے  ئOت,ا � ݯ�ھمی ی'و گ2پ,ال  rہ روژا ذXی ہæا ی*ران۔  ئ< و ݰس�

ئyے۔  یXت,ا ٹ5ور گ�ی,ک�و می*رژوری اوشس ت{۔دBا گ!و  ج� ئyے ال و �Wہ
�ی µپ gی یyے ج ہ ا ی�ر ̂گ شسار ار ج ذرا  ذ	وذ� ¢و  ی,گ Xت5وذ س شسار ا سہہeے  ش¿ی*ر۔  ̀ذ دی  aسی; �ی ہ�ذ ذ�ی  ہ6 ہWورو ذ ی�اد  ئOی,لی  ݰس ت¾ہ6ے  jم  ت�ی اسور مگ � >ی می*رژوری زارو ج  ̀ ذ aسی; �ی ذ ہ��

شسار ج تøم۔   � Nی اسی کýہ ج ی, ذ�گ� ی'و ا ہ¹یOت,ان روژا yالا  ئyے۔ ای مگ ہæا ی�ادی  .ی,ک مہ  ذ�گ ی'و ا ¢و آدمی,ان روژا ی�گ ی'و ر ت'و روژا ذرا،  ذ	وذ� ئyے  ہæا ہWو؟  Nی 
ذ
ی,ا گ�2

سہہeے ݰ: رے  eہ تøم۔  � یGہ اسی ی�ر ٹ�ی اوا ای دورہ ژ پ�روشس شfی*ر سال  ; ج>ی ئyے ژور ای  ہæا æی،  ئyے؟ می*رژوری ری�گ ی*را ´ہ ج< µپ �ی، گ�ی µپ gی ئyے ج ذ�ا ہ  ذ�ی  ̂گ gری ا�
ئyے۔ ہWو پ�ھی,ک  ت�ھو،  رے می*رژور ہWو ژور،  ئyے؟ او شسو ذ'و او ت�ھے  تÈو دور  ت{ ڈ ت¾ہ6ے دوس تGہ  سہہeے  ہ  ی�ر ̂گ شسار ار ج ¢و گ[ا  جXی,گ Nی 

ذ
ذDو رمذ,�ہ  شس�

Rی پ یgم۔ ا ٹر ی'و ل Nی گ9ورہ ژی�ر Nی ج ی ی,ا Xت�ان دذ ہ اوا  ی�ر ̂گ ذرا ر ذ	وذ� ¢و  ی�گ ذر ی* ذ< ºی 
ذ
�صان گ9وری 

ت ت¾ہ6ے  ت�ھے؟ می*رژوری  �ی،  µپ gی ئyے ج ذ�ا ہ  Nی ̂گ
ذ
یXت,ا ¢و ر ی�گ ر�

 وم۔  ذ�گ تyے دی آدمی ج'وک ا ت�ان ژاوو ی�ا  ݰ: ژی�ری گ9وم۔  eہ ت�ی اوا دی  � ی گ�2
ت�ان æی۔ ڈ ذXی,گ ی,ک  O

ٹ � پXی ی,ان، گ2پ,الہ  Oذ� $Àی گ شسان  ی پ�ر ش¿ی*ر۔ Dورت�ان  ی*رہ ژی�ری  " ہdت ہ  ئyے ̂گ ہæا ہ¬ی گ9وری آدمی,ان ای دورہ  ذ�ی را گ) ذرا  ژاوو  وذ� ذ	�

ݯ	وگüی ت5و  a ی�گ ئyے ڈ پ�لا  و  ی*ر۔ پ'وذ�گ " Tذ شسی ہÆردی  تGہ  پ�ان پ'وشسی  Nی۔ ز
ذ
ت�ی اسو gش¿ی*ر، گ[ارو دی گ2ی,اغ دی ہWوست�ہ گ9وگ2ی,اغ پ�مور  پ�الون۔ سذان  ت5و  a ی�گ ڈ�

ت¾ہ6ے ت{  ی� ہLم ذ�ان  ے  ہ ا ̂گ ی�ر  ت5و ژاو ر ہ6 ئyے۔  ہWو پ�ھی �ال  ت'وری رو ذ'و  ش: گ�ی�ہ �تل  ہ¹ی; ذرو  ذ	وذ� æی۔   ذXی,گ ذر  ی* تgم ذ�امحرم،   ذ�ی۔ گ�ی�ہ محرم گ�ی�ہ  � ی شس�

̀ذ Áذری ی� ئyے۔ و ج'و ذ	ور  ت�ی  � >ی ج'وک ج ݰسا ت{  ج� ئyے۔ ژاو دی ال ج'و ذ'و  ہLموݰ  ت{  ج� ی'و دورہ  ال ت¾ہ6ے روژا ہ  ئyے ̂گ Oت,ا �ی یXذ ذرا دو ذ	وذ� ؟   دم زادا آ�
ئ,او O ٹ�ی O ت�ان ژورو گ%مرو سی ج'ولوو  ی*ران  �م

ت'وذ rہ  ہÆروذXی ت¾ے۔  gذ ت�ا ی,ان، Dورت�ان  Oذ� ذXی پ�ھا ت¾ے gذ ت�ا ذ'و  شسوت'ورپ'وت�ھور۔ گ9ولا ش¿ی*ر۔ ای  ٹ5وک  شس ا ہ  ی�ران ̂گ ٹر ل ¢و  ی,گ �Xج
Åسمہ

ت
Åسمہ 

ت
Nی، 

ذ
ہæا Nی 

ذ
ذ-ت,ا ئyے۔  ہWو تXی,لی,لی  ذرا  ذ	وذ� حلوق۔  مذ ذ	ور  ای  ذ>ی;:۔  ژا گ�ی�ہ   ̀ ذ Ñش ; ÷ی

ذ
Nی، 

ذ
Oت,ا ذ	ومی ہ  ̂گ ت�ھے  ئyے۔  ہWو گ!ول  ہæلا  رے  وذXی,ان  گ!�
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ذ�ی، gپ�اغ اری ع 
ݯ-یÿذ ئyے۔  ج'و ذ'و  ̀ذ  aئ ی· ت�ار ئNی  ئyے گ9و ݰ�مار شسیøمپ5و،  گ±ریgم۔ گ�ی�ہ ا   ، ̀ذ Áی ہÆر æی،   ج'وسگ تXی,ل،   پ�ردہ، وور  ش�ادر،  ت�ھے زار،  امون۔  س�

گ9وراوہ ج'وک  ݰسا ت'وذDو  ئyے۔  ہWو ت{  �ذ و ¢و  ی�گ ذر پ�اروی� ژاوو  ئyے۔  ہWو پ�ھوپ�ھی  ت�ی  � >ی ج ش:  ل ئyے۔  شسو او لوڑاو  ذرا  ذ	وذ� Nی۔ 
ذ
ج�ذعا ;ºی  ذ>ی ف  ا�

زوق گ[ا  ی�ان،  دو سورو  ت'وذDو  �ھوڑو   پ�گ گ[ا ی,ان۔  Oی>ذ ذر ی* ذ< شسہ  Q
ذ®ت

گ9وذXی,ان،   ٹ�ی'و  ی� و پ�مور،  ہGے ہWوست�ہ  موگ9و۔سذ«و  شسار  ج ت�ھے  ئyے  ہWو ش¿ی*راوی  ے و�
ئyے۔  ہWو ی,ار  Xت ج'وک  ݰسا ت�ی  � >ی ݰ: ج eہ ٹ5وری اسور۔  ذ�ی اوشس ذ'و گ) ی*را پ< ئ*ران، گ[ا  2ی" پ�ھار ݱیXذ,گ ی'و  پ�لا  و  ی�ان۔ گ[ا پ'وذ�گ و د�

ج�ال ٹ�ران  Nی۔ مو
ذ
ہWو ہ¬ی  ت�ی را � >ی ی�ان سوم ج ٹ{ دو شس پ�رو ت{  ی� ہ6 ہGے ژورو دورہ دی۔  پ0ے  ے ژأو ج>ی;ºی او ہ ا ی�ر ̂گ تyے ر ذرا ژاوو وذ� ذ	�

ہGے Nی، گ9وموران سا¿ی*ری۔ 
ذ
پ�ھوران لاگüی اسو شPوذXی,ان۔ ڈق  ج ٹ�ری دول  ہÆر مو تÈوژد گ9وذXی,ان۔  حرو ڈق  ذµج -

ذ
Nی۔ وے 

ذ
وش گ9وری اسو پ'�

ذGہ ذgمو پ�ھور ای  �ی اسور۔  ذcج ئyے زپ ا ج'وک گ±رو ݰسا ہGے  ہ  ذ�ی ̂گ gٹری Nی ل ئyے۔ دوری ج ہWو تXی,اری  ¢و  ی,گ Xج ہ¬ی  Nی، را
ذ
Oی,ک اوی'و ݰسپ ت'وری  ورہ  د�

ئyے۔ :رام Oت,ا شسی ; ذ>ی سہ 
ذ ت5وذDو  ہ6 Nی  جÇمار ج ش¿ی*ر۔  ش�ادر گ2پ,الہ  ذ�ی۔ ای  � شسی ت�ی  gت5و دی ݯ	وگ� ت5وک  پ�ھ ذ�ی۔  � شسی ذ�ی  ت5و گ2ی,اغ م -

ئ¾ے، موذ ل شسون  ذ�ی۔  � شسی وری  گ�9
جÇمارو Nی، 

ذ
پ�را iہ  ی�گ ذر ی* ذ< شسہ  Q

ذ®ت
ت�ھے  Nی۔ 

ذ
Oت,ا لسی ت5و  ہ6 ت�ی  � Òی اذ�گ ئNی  ٹ)ھا م ئyے۔  پ�را ٹ'و  ت5و پ�مو ہ6 ٹ5و   وشس ذ�ی پ'ولوذ�گ گ) Nی  ت5و ی ہWوس ت5و  ہ6 ئyے۔  ہWو ذ�م  ج�رو  آ ت5و  ہ6 ہ  گ̂�

ت{ �ݯ ذ�ان  ے  ا æی،  ری�گ ¢و ژاو  ی,گ Xج ہ¬ی  را Rی  پ ا ذرا  ذ	وذ� ذ�ی۔  gاری ہ¬ی  را ت�ھے  Nی۔ 
ذ
ئOت,ا � اولی ی;سہ  پ> ئyے۔  یXت,ا ی�ر او ¢وڑو  پ�ھگ گ[ا  Nی۔ 

ذ
ئOت,ا � گ�ھوشستOی ٹ�ان  و ج'�

ت�ھے زاپ Nی۔ 
ذ
Nی اوا

ذ
ذ-ت,ا ت5و  ہ6 ی'و  ;Àی,ک گ9ورہ، روژا ذ>ی ذ�ہ  ت¾ہ6ے مو ئyے۔  ج�ذعا ت¾ہ6ے دورہ  ج>ی;ºی لا۔ ژاوو لووو گ[ار گ9وری  ہ�Gے دورہ دی 

¢و ی�گ جÇمارو د �ھی  لگ ذ̀  Áی ٹ�و Nی۔ گ[ا ل
ذ
ٹ�و الا ئ¾ے دی ل �

ہ¹ت ذ«ون گ!وذXی,ان۔  ی,ل̄ی Xٹ تyے  ی'و پXتrہ۔ روژا ی,ان  Oذ� سپ5وسارگ�ی ذGہ ا ش#ی5و  ش¿پ*ری ذGہ ا ئyے۔  ہWو ھوذXی,ک  پ��
¢و۔ ی,گ Oت5و مذ -

ذ³روذ ئgی5و  ا ملا گ[�
می*رژوری Nی۔ زارو 

ذ
ہæا شسأو  ی�ان پ'و پ�ر ئyے۔  یXت,ا ت'ور ت�ان محلہ  ذرا  ذ	وذ� ئyے۔   ی*را ج< ی*رو  ° پ-ذ,گ تGہ واو  پ0ے،  ݯ�ھو ے ژاو،  ا æی  تyے ری�گ ذرا ژاوو وذ� ذ	�

Nی۔
ذ
ی*را ج< .ی,ک  پ-ذ,گ ت{ سذ/  ی� � ہ¹ت ت�ی است,أو  gہ دی ت'و آدمی,ان گ�ی�ہ لوان ̂گ ذ'و وا۔  ی*ر  ° پ-ذ,گ پ�ری  �ی،  µپ gی ے ج ہ، ا æی ̂گ تyے ری�گ ت5و ہ6 ذرا  ذ	وذ� ئyے۔  ہæا ی  د�

ی�ان۔  ̀ذ ج'و aی· Nی ج
ذ
ہ¹یOت,ان لوڑی گ2ی,ا Nی۔ 

ذ
ی*را حلوق ج< ذ	ور گ�ی�ہ مذ ت{  ی� ہ6 تøم۔  � سی

سپ�ہ ای طلسمات پ'وش ا�
ذ'ج*ر۔  ش¿ی*ر۔ اوا گ2ی,ا  ذری  ی* ذ< ہæار  ہ¹یOت,ان را ت{  ج� çی ال

ت
ت�ر پ0ے  یøم او �عل

ت
ئyے ژور  ہæا æی  ارو می*رژوری ری�گ ز�

Nی۔         
ذ
Oت,ا ݰسی ج	و rاک  ذ»گ پ- jم سذ/ زارو می*رژوری'و  م�گ
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ذ5ون ہ6 ذ,�ورہ  می,لہ  شس�
ذ�اگüی ذ�ان  ذ'واز  ل  �
 گ

ذری�ک وذ� �Wی,ان ہXی�لی,ک گ!وذ ی,اڑی�ک گ!وذXی,ان ۔۔ وی�رشسی,ک، دار Xپ  �،
ی�ارذ	وذXی,ک دی گ)ی5ور  ی,ک،  ùذcذ+ی*رزی�ک دی گ)ی5ور ۔۔ وی لتOی,ک گ)ی5ور،  �
 ۔ ِنگ ی�ک دی گ)ی5ور۔� ¿پ*ر ذ�ان ڑا وا ج	�

ذ5ون  ہ6 شسذ,�ورہ می,لہ  ذ5ون ۔۔  ہ6 ی*رہ  پ< ی�ان  ی�ر ش¿ی*رژ ذ5ون � ہ6 ۔ لوڑاک مو لذعلہ  ۔�
ت'وݰ  مذ,�  Nیس�

ذ
ُجھو ی�ان پ�� Nی گ!و

ذ
ی�ان ۔۔ سرذ	ون اوشسپ5و گ!و ۔  � ی*رذ�گ ۔� Nیج'�

ذ
ݯ�ھو رو ی�ان پ�� Nی گ!و

ذ
ش!تHہ گ�ی�ہ دو Å

ت ی�ان ۔۔  گ!و ۔ � ی�ان ۔� Nی گ!و
ذ
پ�ھو ت'وروغ   pٹ گ��

ذ5ون ہ6 Oذ,ا  ی پ	وڑے می ۔ �د� ذ5ون  � ۔� ہ6 ذ,�ورہ می,لہ  شس�

ہæاڑ گ9ورور  � ی�ان  ی�ر ش¿ی*رژ  `Xہ4ی ذBاڑ گ9ورور ۔۔  اڑذ��ہ ج�م  �B۔ ذ ت�اڑ گ9ورور ۔� ہìرہ دوذ�ان 
̀ت ہæاڑ گ9ورور ۔۔  اڑو سورت'و  �æ۔ہ پ�اڑ گ9ورور ۔۔۔� ̀ذ اساک  aسی �

ذ

ذ5ون   ہ6 شسذ,�ورہ می,لہ  ذ5ون ۔۔  ہ6 ی,لہ  Xئ ی'وذDون ای زا � 
ُجج	و گ9ورار  �و موژت'و  ذµج gی ٹر پ� ݰfی*ر ا¿پ*رو گ9ورار ۔۔  ھم

ہ گ� �G۔ ت �و گ9ورار ۔� ج	وہ5ج ح  ج�لݯ ݰ:  ; Nی پ'ورو گ9ورار ۔۔ ج>ی
ذ
ھوست,ا ۔ گ�� ہWو گ9ورار ۔۔۔� تÈوژدو ی*رت  ذ+�

ذ5ون ہ6 شسذ,�ورہ می,لہ  ذ5ون ۔۔  ہ6 ی,لہ  Xئ ت�ھے وا ج	وشسی  � 
ئyے  ̀ گ!و ذ Xذ�یXح موژی ذµج gی ٹر پ� ہæاڑو  ئyے ۔۔  ̀  گ!و ذ Xذ�یO پ�ھوئ>ی تGہ  ھمپ5وق  ��

ت
۔  ح۔� ذµج gی ٹر پ� ذ'و  ئyے ۔۔ گ[ا ̀ گ!و ذ Xذ�یO ݯ�ھی ئOی,ک گ!و Ï ت�ھوگ ہ  �G̀ذ �ت Xذ�یXھوری ئyے �پ�� و گ!�

حار  ہQپ Rج ہÆر می*ردی  حار ۔۔ زمپ)ھل  ہQپ Rج ذ+ی*ری  ح موژہ  ذµج gی ٹر ۔ پ�� حار ۔� ہQپ Rج ی*ردی  ت�ھ ُجلوان  ت�ان  حار ۔۔  ہQپ Rج ت'ورودی  ی'وڅ  ا ۔ ذ�� حار ۔� ہQپ Rج ی*ردی  ھی,لوݰ ج'و گ�ھ گ��
ذ5ون ہ6 شسذ,�ورہ می,لہ  ذ5ون ۔۔  ہ6 ئyے لہ  ج�ا ہ�ذ*ر  ݰ:  ; ج>ی � 

ت{  اڑور��م �æ̀ذہ تyے �ش�7 الو ت5وو� ہÆر ی'وذ¬ ۔۔  ہÆر ت�  � تyے � الو ۔  �ل� ہÆر ڈالو۔� ہæار گ�ی,اک  و ذBاڑ لوڑاکت�yےگ�9 ۔۔  شرالو �  � ۔  �ت�yےپ�� تyے ۔� �مالو ی�ان گ اڑ دو �Bذ

ذ5ون ہ6 شسذ,�ورہ می,لہ  ذ5ون ۔۔  ہ6 ذ-ی,لہ 
َم گ9ورور گüی  � 

ی�ار دوست,ان پ'وشسی گ!ومی,ا  ہWوسی گ!ومی,ا ۔۔  ی�ہ سال  �d۔ ہ �ی ج'و گ9وسی گ!ومی,ا ۔� ی�ذعو دوسی گ!ومی,ا ۔۔ پ'وئgی ا ا ۔ و� ݰسی گ!ومی,ا ۔� ج	و ت¾ے مہ  gذ ا ت��

ذ5ون ہ6 شسذ,�ورہ می,لہ  ذ5ون ۔۔  ہ6 ی,لہ  Oئ ذ> ذGہ  ح پ'و µپ عی
ذ

� 
ہdی�ہ  ذ�اڑام  Nی 

ذ
ہdی�ہ ۔۔ مو را ذ'وت آرام  وس ژا ۔ گ�9 ہdی�ہ ۔� یÿذعام  gپ ٹ,ک  ج	و گ2 ہdی�ہ ۔۔  ؔوو گ[لام  اگ�ی5 ��۔ ذ ہdی�ہ ۔� ت¾ے سلام  # � پ

ذ5ون  ہ6 شسذ,�ورہ می,لہ  ذ5ون ۔۔  ہ6 ی,لی,لی لی,لہ  Xت � 
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تلو رواج ̄ذ م�
̀ ºحر ذ Áت�ج,ال ال�ی ا�

رواج تلو  م̄ذ ش¿ی*ر  گ9وری  مان  ذرت  � وران  د�
رواج تلو  م̄ذ ی*ر  ش¿ گ9وری  ارزان  دی  ارو  د�
ت{ ذ� ج- موڑو  ہGے  ہæأو  ہ  ̂گ ت'و  ی�ار  ی*ر ج< ہ  ݰسا̂گ و ا�
pت Xپ ��ا  ای  ت'و  تyے  او موڑو  ہGے  ت�ی  � >ی ج وغ  پ	�
ئyے شسو او راہ  دی  تGہ  موڑی  ¢و  ݰسی,گ ج'و ہ  ̂گ ورہ  گ�9
ئyے شسو او واہ  ہ  ̂گ ہ¹ی;:  الوس  ت�ان  مو  ئو  Wہ دی   و  وذ�گ پ'�
دورے پ�ھوک  ت'و  ی�ا  ذBا  ژا گ�ی�ہ  ذ	ور  ت'و  وراوے  ا�
گ9ورے موت�ان  ت'و  ج,ار  Oاعت گ�ی�ہ  �ی5وسار 

ذحذ
و ر�

ئyے گ9ورو ا  ذر م ت�ھے  ئyے  است,ا ُجپ'وشسی  تGہ  ہ  ̂گ اگ
اہ  ذ��

ئyے گ9ورو ا  ذر زذ�م ت�ی  gدی ہWورو  ذ�أون  ورو  د�
ئNی پ�ھو او گ2پ,ال  پ'وراگ9و  ج'و  ہGے  موڑو  ہ�Gے 
ئNی اوزو ج'و  ت�ھے  ئyے  گ!و ی�اری  ی*ر ج< ¢و  ی,گ Xج ج*ر  ذ'�

جyے ژ آرامہ  ج,لہ  O ٹ>ی ت�ان  شºی  ; ذ>ی iہ  وسگ ج'�
ھپ�ے رو ی�ھ  ا رو  ذر  ی* ت< ئyے  ہWو ہ  ̂گ گ9وروم  گ9ورہ  اگ
اہ  ذ��

ئyے گ9ورو ذGہ  ہ�ا Rج ت�ھے  ¢و  ئ,گ Xذ,�یXج گ9وروم  موژی  ہ�Gے 
ئyے گ9ورو ذGہ  ذ�ا پ:ر دی  لوٹ�ھورو  ہGے  ذGہ  ݰÀت,ا �eہ
رواج ج�م  ذ�ا وا Nی 

ذ
گ!و �ی  µپ عی

ذ
گ9ورہ  موݰ  �Lہ

رواج ج�م  ہdی�ہ  ئyے  ی*را ج< ہ  ̂گ گ2ی,اغ  یGہ  ران  حر  �º

رواج تلو  م̄ذ ش¿ی*ر  گ9وری  'ی*ران  �ی5و 
پ�ھت ی  ا�

رواج تلو  م̄ذ ی*ر  ش¿ گ9وری  ستان  ا ´ہ  µپ گ�ی ہ  �Gی
ت{ �ش تyے  ت�ا ہ¹ی;: دی  ئyے  ہWو ہ  ̂گ ہGے موڑو  تÈون  ھوک رو  پ��
رواج تلو  م̄ذ ش¿ی*ر  گ9وری  yان  ڈیsگ ذþی  َمر َمم�

ئyے شسو او ئ�اہ  ہ  ̂گ زپ  تyے  او موت�ان  ہWوو  ت�ی  � گ2ی ے  د�
رواج تلو  م̄ذ ش¿ی*ر  گ9وری  yاران  �گ

ذ ولی  پ'�
پ'ورے موت�ان  ت'و  ت�ی  gدی سوراوار  موڑو  ہ�Gے 
رواج تلو  م̄ذ ش¿ی*ر  گ9وری  شسان  ی پ�ر رے  ݰ:  �eہ
ئyے گ9ورو ذحرہ  cذ ت�ھے  سہہeے  ئ,اوو  Xی تÈور ت�ی  � >ی ج ح  µݯ �gی پ

رواج تلو  م̄ذ ش¿ی*ر  گ9وری  شسی,ان  پ'و �ی�ری  �9 گ
ئNی ت�ھو موڑو  ہGے  گ9وری  Pوارو 

ذ
ت�ی  پ�ھ ی  ا�

رواج تلو  م̄ذ ش¿ی*ر  گ9وری  پ�رسان  ذ�ا شساہ  ی  ا�
g شرےج¾ی گ¾ی* پ�ھارو  ج'وس  مو  ت'و  ̀ذ  aھیÔ

µش پgی رے  رام  آ�
رواج تلو  م̄ذ ش¿ی*ر  گ9وری  ہ�ان  ² می ج�رج�ا  ا ��ج
ئyے گ9ورو ذGہ  اڑت�ا ارو  ہ  ̂گ Nی 

ذ
ت�ھو تyے  ت«و ̄ی �-

ش

رواج تلو  م̄ذ ش¿ی*ر  گ9وری  شسی¶طان  تان  ̄ی �
µش ی �-

ش

رواج ذ�ام  ذXی,ک  ج'و  گ%م  ج'و  دی  :رپ�ہ 
ذ را  ی�ہ  �dہ

رواج تلو  م̄ذ ی*ر  ش¿ گ9وری  سان 
ذ ا ذ'و  سا

ذ ا�
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ہ¬ی  شسما ھوار ش_� گ��
صہ اردو ��

ئNی  ولا �2022ج	�

ت*رال پ' çی گ�ھوار 
ت
ت�ر  ̀ ذ éم ذcج ا�
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شسمولات ت{ م ہìرس ̀ذ�

1� ------ ̀ذ aت)ھاک ۔۔ ممت,از �سی gپ ہYوار  Rت 
أوں گ[ا  �27۔� می*رے گ

2� ---------- ̀ذ Áسم: ال�ی
ش
پ�ر سذóر ۔۔   ت¾ے  س ت��یgم را ی�ک  �31۔� ا

لح ----------�3 ̀ذ صا Áح ال�ی ت*رال گ[ا پ'ولو ۔۔ صلا پ' �33۔� 

«ی -----------�4 ی»ذ ذ¬ تp ہللا  Xی ٹ*ر عذ,ا ¾ ج{ ۔۔ ڈاگ ت� � تgج»ÿرہ گ �35۔� 
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ت)ھاک'  gپ ہYوار ' Rت ی*رے گ
اوں گ[ا   م�
̀ذ aمت,از �سی م�

ذ�ی gپ ذyے ا ہWوں  رو گ Ôھ  گÐپ  ̀ Xے۔ اس میGہ  pج ح�ہ مرگ2 µپ gی تp پ Xی ہ�ا Rذ ی�ک  ہWوں گ[ا ا رو گ Nی 
ذ
ت�ی اور لسا ¬

ذ
ش®تا سلی، 

ذ
ج�ادی مذ1ت,لذ/  ت*رال گüی آ پ'�

`Xل میy ش�گ روہ "گ�ھو" گüی  گ ٹرے  ج� ًاا  Oت, سج
ذ
ی�ک  ہWو گ±ر ا ذ�لط ملط   `Xمی :پ çی  آ

ت
ج�ا ہGے اور  ج�رت³رار رگ�ھی  ت�ک   ��$ºی  گ ت{  �ذ شسذ,ا لگ  ا�

ذ�ی gپ ا ت�ھ  ذ¾پgے سا ا روہ  گ ہÆر  ہ4یX`۔  ئyے  آ سے  طرف  ہÆر  عرب،  مذ ذ5وب اور  ج- شسرق،  ش�مال، م  ̀ Xمی روہ ان وادی'وں  گ یGہ  ہ4یX`۔  ج	ود  و م�
ہ4یX`۔  ت¾ے  a ج�ا سگ ¾ے  �ی ش گ ت�لا Nی 

ذ
ج�آاسا  `Xحر می ج�ھی گ�ھو گ[لپ ذراء آج  ج: Æے ا ̀ذ گ ج7 ی�ا،  لے گ±ر آ حر  ج�ان اور گ[لپ ز�

Nی
ت
ہWو ت{  ی�اں سذح ہ�اں سرد Rی ہGے۔  ہWوت�ا  ش�ر  ہìرا ا È ت{ گ ہ< Rج ی*ر گ[ا  پ�ھ  pٹ ُجال Æے  پ�ر موسموں گ ذ¾ہ6ے والوں گüی زذ��گ)ی5وں  تÈوں میX` ر ہ�اڑی Bلا �Rپ

تyے ج�ا تyے  ہWو تøم  -
ذ
ئ�ر  ذ�ا Æے ذ گ ذ	وراک  ہ4یX` اور  تyے  گ�ھا ̀ محصور  گ±ر  Xمی گ©ھروں  ہWوت�ا۔ لوگ   `aہ+ی Rذ گ[ام  ئNی  گ9و گ[ا  ج�اڑی  ت�ی  � گ�ھی یX` اور  ہ�4

ہGے۔ ت�ا  ج�ا گ2ی,ا  طار  ت¶ذ gذ ا سے  شس�ت  گ[ا  آم�  گüی  رمی5وں  گ ¾ے  لی اس  ہGے۔  ہWوت�ا  ج�ھی  ت�ھ  سا Æے  گ ش#ی5وں  ی مو Æے  گ ان  Ôھ  گÐپ ہ@ی  Rی یX`۔   ہ�4
Æے رمی5وں گ ہGے۔ گ Nی 

ت
ت�ھ آ ہæا پXی,�اوار  ذ	وراک گüی  ہGے اور  ہWوت�ا  ̀ذ  m iہ گ[ام گ[اج ممگ ج�لگ ہGے  ہWوت�ا  ذ	وشسگ�وار  ذGہ صرف موسم    `Xرمی5وں می � گ

.ر ذ©ذ
گüی  ی'وں سارا سال ان  ہ4یX`۔  تyے   ہWو  `Xمی ج�ل�ی  گüی  ذyے  گ±ر ج�مع   ̀ ذ یXذ,�ھ ا اور  ذ	وراک  ¾ے  لی Æے  گ لوگ سردی'وں    `Xمی ذ:ر  آ�

pت ج�رگ2 ج�ا  گ9و   تyے اور اس موسم  گ±ر Bہ�ار 
ذ ا گ[ا  ذ	وشسی  گ±ر  مذ,ا  ہYوار  Rت پ�ر وہ  ذBاز  آ Æے  گ ت¾ے موسموں  ل ج�� ہGے۔ ان  ت�ی  پ�ر رہ6 ت¾ے موسموں  ل � ج��

�صل
ذ

ہYوار، Rت گ[ا  ئNی  ج'وا گüی  �صل 
ذ
سہی;جحے    ،`Xہ4ی تyے  ہWو ہYوار موسمی  Rت Æے  گ تÈوں  ہ ان Bلا ̂گ ہGے  ج�ہ  ہ@ی و Rی ہ4یX`۔  تyے  گ±ر ش:  گ9وش_ ذyے گüی  ذ,ا �Xج

Æے گ[اموں گüی ج�اڑی گ ت�ی  � ہYوار، گ�ھی Rت Æے  ذyے گ پ: لا ذyے اور وا ج�ا لے  پ�ر  ہWوں  
ا پ:راگ ئNی  ج�الا ش#ی5وں گ9و  ی ہYوار، مو Rت ذ¾ے  گ[ا  gٹ ذ¾ے اور گ[ا a پ��گ
ہYوار وذ+ی*رہ۔  Rت Æے  äمی,ل گ ت��گ

 ̀ Xوں میÈت ہ�اڑی Bلا �Rہ�ار گ[ا پ �Rہ�ار ج Rج وسم  ہWوت�ام� ہLم  ¾ے ا لی Æے  گ ی�ل اور لوگ!وں  çی طو
ذ
ا ج�ع�گ[� Æے  گ تÈوں میX` سردی'وں  Nی Bلا

ذ
رم می,�ا گ ہGے۔  � 

Nی
ت
ہWو ت{  �ص

رذ دھی*رے  دھی*رے  ی�اں  سرد ہGے۔   Nی 
ت

آ تyے  آ تyے  آ رمی  گ  ̀ Xمی ہ�اڑوں  Rپ ̀ذ  m لی,گ ہGے  Nی 
ت
ج�ا ہWو شسروع  رمی  گ ذ�ک  پ�ا ا�

ذرہ  ج* ہGے ۔ ¿ ت�ی  ج�رس ج�ارش  ج�گ ہ  ج�رذ�ج,اری گüی   ،`Xی ت¾پgےُجا�ہ�4 پ�ھول  پ�ر   ت5وں  -
ہ4یX`،  درذ ت�ی  � ذyے لگ ٹ�ھا �صلیa` سر ا

ذ
یÿع گüی  gے ،   رجGہ .ت,ا   ذ¾ے لگ �( گ

ت�ک ذ:ر  Æے آ ئ�ی گ ہWو گ±ر م شسروع   `Xذ³روری می یGہ سلسلہ   ہ4یX` ۔  تyے  پ�رذ��ے لوٹ گ±ر  آ لے  ذyے وا حرت گ±ر ہ5ج ہ4یX`  اور  تyے  yل آ �sگ
ذ

ذ	وشسی5وں ¾ے امی,�وں اور  لی Æے  شسذ,�وں گ ج�ا Æے  ہ�اں گ Rی ذ	وشسگ�وار موسم  یGہ  ذyے والا  ج�ع� آ Æے  ذ/ دہ سردی'وں گ ̄ی yل sگ
ت ت{ اور  ہGے۔  سذح لت,ا  ��پ

`Xر وادی میÆہ ہ�اں گüی  Rی ہ4یX`۔   تyے  ج�ا ئyے  ہYوار  مذ,ا Rت ی�ادہ  ہ�ار  میX` ز Rج ̀ موسم  Xطے میí
ذ

¾ے اس  لی ہGے۔  اسی  ت�ا  آ لے گ±ر  یÿعام  gپ ا  گ[�
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ذ:ر  آ ی�ا  وسط  شسروع،  Æے  گ ہ�ار  Rج وسم  یX`م� ت��یgمم� Æے  گ ذ�ات  ہÀeت,ا گ9و اور  دی�ر   ، سوات  ًاا  مش,ل ہ4یX`۔  ہGے  ر تyے  ج�ا ئyے  مذ,ا ہYوار  Rت � 
ذBا ت�  �عل

ت
ج�: گ[ا  ت�ھے  تyے  ذ��ور" مذ,ا جسا ہYوار " Rت ہ�ار گ[ا  Rج شسذ,�ے   ا ًااج�� ج, ت*رالل� پ' Nی  ج ذ5و ج- ت�ھا۔  ہWوت�ا  سے  ت{  ذ� #ج ہYوار  Rت Æے  تÈوں گ Nی Bلا

ذ
می,�ا � 

yل ش�گ ی�ک  ا گüی  ج�:  ت�ھے  تyے  مذ,ا ہ�اراں(   Rج  4�
ت

)ر ذ�اٹ"  ̀ذ  Ñج "  `Xمی دور  ش  گ[لا لوگ  Æے  گ گ9وہ   pت Xی حر ذµج ج- ی�ک وادی  ا ی  �üگ
ہGے۔  ج	ود  ̀ مو Xل میy ش�گ ٹ{( گüی  شس ج	و پ�لم  ش وادی'وں میX` ژوشسی ) ج	ودہ گ[لا و م�

شس�ت ی�ادہ  سے ز طار  ت¶ذ gذ ہ�ار گ[ا ا Rج ہ4یX` اور لوگ!وں گ9و  Nی 
ت
ہWو ت{  ی�ادہ سذح ت{ ز #ج�

ذ
جGہ  ذ5وب گüی  ج- ی�اں  ئNی وادی'وں میX` سرد ج�الا ت*رال گüی  پ'�

ہ4یX`۔ ان تyے  مذ,ا ت)ھاک  gپ ہYوار  Rت ی�ک  ا Ôھ گ±ر  سمج ج*ری  Éوشسذ	ذ ئ¾ے سال گüی  gذ ت5وں گ9و   گüی اولیB `aلام ہ�ار  Rج ¾ے وہ  لی ہGے۔ اس  ہWوت�ا  س�ے 
ہGے .ت,ا ذ¾ے لگ ( گ ا ہ¬ی  ذ��ر  Æے ا گ ج�رف  ج	و  ہGے  Nی 

ت
ہWو ہÆر  ذطا پ�ھول گüی صورت  ی�ک سذ�ی,�  Nی ا

ذ
شسا 

ذ ہ�لی  Rپ ت¾ے موسم گüی  ل ج��  `Xوں میÈت لا �B
سے گ©ھر ت'و ا ہGے  پ�ھول ملت,ا  یGہ  �وں گ9و  جcپ ہGے۔   ٹ�ھت,ا  پ�ھول گ�ھل ا یGہ   ہæاں  ہGے ، و Nی 

ت
.ر آ ذ©ذ

 ̀ ذ Xسے زمی  `Xج�رف می  `aہ+یIہ�اں گ ج� ور  ا�
ت¾ے §

ہ�ذ لہ�ے  Rپ Æے  گ ذ³روی  ( دذ'وں  ہ@ی  Rذ ا ہ4یX`۔  تyے  ج�ا یyے  د می5وے  شسک  �
ذ پ�ر  طور  Æے  گ �عام 

ذ ا  `aہ+ی Rذ ا سے  ہ�اں  ج�  ̀ Xہ4ی تyے  آ ل�ے 
ہGے۔   ت�ا   ج�ا ی�ا  ج�ھی مذ,ا ت)ھاک  gپ ہYوار  Rت ئ¾ے سال گ[ا  gذ  )`Xی م�

̀ذ aیþÿت ہYوار گ[ا دن م Rت ہGے۔  rا گ±ر گ±رت�ا  �: گ[ا �ساب لگ
ذ cذ Æے سع� اور  گ
أوں گ[ا سی,� دذ'وں گ  ̀ ذ aیþ�

ت
ذ�اص دن گ[ا  ¾ے  لی Æے  ذyے گ ہYوار مذ,ا �Rت

طام ت¶ذ gذ ذراء گ[ا ا ج: ¾ے ا لی Æے  ذyے گ yا پsگ yے 
ذ �صوþی گ�ھا

ذ Æے دن  ت)ھاک گ gپ ہ4یX`۔  تyے  شسروع گ±ر ی�اں  تXی,ار ج�ع� لوگ  اس گüی  Æے  ذyے گ و �Wہ
رد پ�ر دھوئ·یa` اور گ ت{  پ�ھ ًاا  �صوص

ذ ہGے۔  Nی 
ت
ج�ا ئNی گüی  qمل صذا yال گ±ر گ©ھر گüی مگ sگ

ذ ہÆر  ج�ا لہ�ے دن گ©ھر گ[ا سارا سامان  Rپ Æے  ہYوار گ Rت ہGے۔  وت�ا  �Wہ
ج�ھر ی*رہ   دن  جfت*ر وذ+ ذ³روش،  Æے  ت�ا۔   گ©ھر گ ج�ا ی�ا  تÈوں گ9و دھو ہGے۔ دی'واری الماری'وں اور طا ت�ا  ج�ا ذ	وب صاف گ2ی,ا  ج�الوں گ9و  ذ¾جgے  س�ے 
ج�ارہ ذ��ر لا گ±ر دو Ôھ ا ج{ گÐپ ت�ک س شسام  تyے اور  ج�ا ¾ے  �ی گ ذ	وب دھو گ±ر صاف  ہ¬ی  ہÆر  ج�ا ̀ذ  Áے۔ سارےج�رتyت ج�ا لے  ھوپ میX` ڈا د�
ہGے، ت�ی  � ت{  لگ ذ� تp اور م� çی وت�

ذ
تXی,اری گ[ا ذ	وراک گüی  iہ اس  پ	وذ�گ Nی ۔ 

ت
ج�ا ئNی  yا پsگ پ{  شس شسو ت�ا۔ اس دن اگ¾ش*ر گ©ھروں   ج�ا ی�ا  حا د ھر گ9و سج گ©�

Æے گ ئNی دی�ک  ہ4یX`۔ سو ت¾ہLے  Iگ  " ئNی دی�ک ہ4یX`۔ اس دن گ9و "سو ت¾یgے  yا گ±ر رگ�ھ د پsگ ہ¬ی   لہ�ے  Rپ سے  Æے دن  گ ہYوار  Rت سے  ¾ے  ا لی س  ا�
تyے پ�ھر  `Xأوں می
گ لہ�ے  Rپ سے  شسام  لے   ذyے وا پ:را ی�اں  �ر ج�گ ًاا  �صوص

ذ لے،  ج�ا Æے  ٹرگ Æے ل گ گ
أوں  لے دن  لہ�ے وا Rپ سے  ی�ا اس  ن  د�
ج*ری، Éوشسذ	ذ ھپ�ے سال گüی  ہ4یX`۔  ا ئyے  لے آ ج*ری  Éوشسذ	ذ ئ¾ے سال گüی  gذ ہLم  سہی;جحے  "   ،`Xہ4ی ت¾ے  ل ج'و ج'ول  حصوص 

ذ سے م ہÆر  ج�ا Æے  گ گ©ھر  ہÆر   ور ا�
سے ہÆر گ©ھر  "۔   ج*ری Éوشسذ	ذ ت�ی گüی  تXذ,�رس ت{ اور  ج*ری، صح Éوشسذ	ذ ج*ری، اولاد گüی  Éوشسذ	ذ شسادی'وں گüی  �ی5وں گüی  جcپ �وں اور  جcپ ج*ری،   Éوشسذ	ذ پXی,�اوار گüی  پ�ھی  ا�
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$ºی ج�ع� رات گ9و گ Ôھ دن  Æے گÐپ ہYوار گ Rت شسی,اء گ9و  Æے ان ا ٹرگ ٹر وذ+ی*رہ۔  ل  پ�اول، گ©ھی، گ ٹ�ا،  سہی;جحے آ ہGے     ت�ی  ذر مل پ'ی* ئNی  ذyے گüی گ9و ̀ گ�ھا aہ+ی Rذ ا�
ہ4یX`۔  تyے  ہ�لا Rج سے دل  Âی 

ت �4 و موس̄ی
ت

تyے اور ر yا پsگ ہWو گ±ر  ̀ ج�مع  Xان میy لی مگ ا ��ذ

ہÆر اوپ�ری ج�ا Æے  گ Æے دروازے  گ گ©ھر  سے  ہ ا ̂گ لے  ٹ�ا  ت�ھوڑا سا آ ہGے اور اور  ٹ�ھت,ا   ا ذررگ  ج� ی�ک  گ©ھر گ[ا ا µح  ٰمی الصج Æے دن Bل گ ہYوار  �Rت

ج�ہ در گ[ا  ت®ت�س  سے  ا iہ  ج�لگ ہGے   ت�ا  ج�ا گ2ی,ا  ت*رام   ا' ت{  ہ< Rج گ[ا  گ�ذ,�م  ًاا  �صوص
ذ ذ	وراک   ̀ Xمی حر  گ[لپ Æے  گ ہ�اں  Rی ہGے۔  ٹرگ2ت,ا  پ�ھ پ�ر    pٹ وگ2 پ	�

ٹ�ا ت�ھوڑا آ پ�ر  ھے  Æے گ2ذ,� گ ت'و اس  ہGے  ت�ا  گ©ھر میX` آ $ºی  گ ج�ع�  صے  çی �ر
ذ
ی�ا گ[ا rہ  تXج ہ�لی مر Rپ ہOمان  ت*رم م Éی�ا م ذر  ی� ذر ئNی � ج{ گ9و �ج ہGے۔  اصل  ��

µح صج ذ�ی  ی�ع ہGے  ت�ا  ج�ا گ2ی,ا  ت�ھ  سا Æے  گ سال  ئ¾ے  gذ عمل  ہ@ی  Rی پ�ر  �ع 
ت
مو Æے  گ ہYوار  Rت ہ4یX`۔  ت¾ہLے  Iگ ت)ھاک  gپ گ9و  رسم  اس  اور    `Xہ4ی ت¾ے  � ٹرگ ھ پ��

Æے Bلاوہ گ ہ4یX`۔    دروازے  ت¾ہLے  Iگ ی��  ذ	وش آم� Ôھ گ±ر   ہOمان سمج سے م ہGے اور آپ ا ت�ا  پ�ر آ Æے دروازے  گ ذXی,ا سال آپ  وی�رے  س�
`Xذ�ی( می � �ھی

ت
ذyے )ر ذ�ا Rی  پ ج�اور Æے  گ گ©ھر   ̀ ذ aت·ی ذ	وا  ̀ Xگ©ھروں می Ôھ   گÐپ ہGے۔   ت�ا  ج�ا گ[ا  ٹر پ�ھ ٹ�ا  ج�ھی آ پ�ر  ی*روں  " ہPت ùش ت5وذ'وں اور  ذ��ر س Æے ا گ ھر  گ©�

ہ4یX`۔  Nی 
ت
جXذ,ا ج�ھی  rار  sگ

ذ ش: و  Q
ذ®ت

سے  ٹyے  پ�ر آ ت5وذ'وں  ی*روں اور س " ہPت ùش سے سی,اہ   `aھوئ·ی د�
ت'و ان  `Xہ4ی تyے  ج�ا ذ¾یgے  Æے گ©ھر مج,ارگ2ج,اد د ی�ک دوسرے گ ئyے ا ہLمسا ت¾ے دار اور  شس ہ4یX`۔ ر Nی 

ت
yا پsگ yے 

ذ �صوþی گ�ھا
ذ  ̀ ذ aت·ی ذ	وا ٹ�ھ گ±ر  µح ا ج ص�

ذyے ج�ا ذyے  آ گ±ر  ہWو  ج�مع  پ�ر  ت5وں  پ�ھ ٹرگ2ی,اں  ل ہ4یX` ۔  تyے  ٹرا ل ٹ�ے  ذ� ا Æے اس دن  ٹرگ ل ہGے۔  Nی 
ت
ج�ا سے ذ'وں  Qع گüی  ان گ�ھا

ذ
ت'وا ی  �üگ

ئ�ی گ©ھروں � ہ�اں گ ج�  ،`Xہ4ی تyے  ہWو ̀ ج�مع  Xمحلے می ذری  Æے مرگ± ج{ لوگ گ
أوں گ ہìر س Rپ ;سرے  >ی
ت ہ4یX`۔   Nی 

ت
لے مار Æے گ!و ج�رف گ الوں گ9و  و�

ت�ی ج�اری رہ6 ت�ک  شسام  ج	و  ہGے ت�ی   ج�م Âی گüی محذل 
ت �4 و موس̄ی

ت
ہ4یX`۔ اس می,�ان میX` ر ت�ی  � جXذ,ا لی ی�ک وسیÿع می,�ان  �یX` مل گ±ر ا پ�ھت ی  �üگ

ہ4یX`۔  تyے  سے گ±ر پ{  شس شسو Qع 
ذ
ت'وا Æے لوگ ان گüی  محلے گ  `aہ+ی Rی ہ�Gے۔ 

ہYوار  Rت یGہ   `Xأوں می
�ع می*رے گ
ت
تRے میX` وا ذری Bلا Æے مرگ± ت*رال گ پ' ئNی  ج�الا ہGے۔  ہWوت�ا   `Xت{ می شس ی�ادا Ôھ می*ری  ج{ گÐپ یGہ س ̀ذ  m ی,گ �1970ل�

پ�ھر  ت�ھا۔  ت�ا  ج�ا ی�ا  سے مذ,ا تÃمام  ہ6 ئNی میX` پ'ورے ا ہæا ی د �üوار�21گYہ Rت Ôھ �رصہ  دوذ'وں  گÐپ rا۔  ذyے لگ ج�ا ی�ا  مذ,ا ج�ھی  ہYوار  Rت ذ'وروز گ[ا  مارچ گ9و  � 
گ2ی,ا اور  شسروع  گ±رذ�ا  جyے دذ�ل  ت)ھاک گ9و  gپ ذyے  ذ'وروز  پ�ر  طور  ذ+ی*ر م�Pوس   ̀ ذ m لی,گ ہGے  ر ت¾ے  پ�ل ت�ھ  ت�ھ سا ا ذyے�1980س� ج�ع� لوگ!وں  Æے  گ � 

ہ¬ی ذ'وروز گ9و  ت'و وہ   `aپ�ھی سے پ'و Æے لوگ!وں  سل  گ
ذ
ئ�ی  gذ ر   ت�ھا۔  آج اگ ت�ا  ج�ا ج�ھی  ی�ا  ہYوار مذ,ا Rت ئNی  ہ�اں گ9و Rی  `Xذ³روری می ہ  ی�ا ̂گ راموش گ±ر د ذ�³

Tے۔ ت)ھاک گIہ+یa` گ �gپ
ہYوار Rت گ[ا  ت)ھاک  gپ  `Xمی شسروع  Æے  گ ذ³روری   ̀ Xمی ک�وہ  ٹ� لو گüی وادی  ت*رال  پ' ہGے۔  ہWوا  مت*روک  ہYوار  Rت یGہ  ج�گ ہ  ہÆر  ہ  ̂گ  ̀ aہ+ی Rذ یسا  ا ̀ذ  m ی,گ ل�

ٹرے گ¾پ* ئ¾ے  gذ   ،`Xہ4ی تyے  yا پsگ yے  
ذ گ�ھا ت�ی  gی ذ¾پgے روا ا لوگ  ج�ھی  ہGے۔  اب  ت�ا  ج�ا ی�ا  مذ,ا ت�ھ  Æے سا گ ت¦مام لوازمات  ذ¾پgے  ا ج�ھی  ب  ا�
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`Xہ4ی ت¾ے  �
ہUذ �Rپ`Xہ4ی تyے  ج�ا ذ¾ے  مل سے  ی�ک دوسرے  ا ہGے۔ ،�  ہWوت�ا  گ[ا �ماں   ̀ ذ Ñش ج�  ̀ Xمی تRے  اور Bلا الگ�21 � ہ�اں  Rی ذ'وروز  گ[ا  مارچ  � 

ہ4یX`س�ے  تyے  ذ,ا ذ¾ہ6ے گüیم� ج�اری ر Æے  ہYوار گ Rت ک�وہ میX` اس  ٹ, ہ4یX`۔  ل ہYوار  Rت یGہ دو   الگ الگ  ہ  ہGے ̂گ پ�ھی طرح Bلم  اور لوگ!وں گ9و ا � 
ہYور اسٰمم"ی,لی داعی  Zش ذ�اصر  )م شساہ  ی*ر  پ< سے  ذyے ا Æے لوگ!وں  ہ�اں گ Rی ہ  ہGے ̂گ یGہ  ًاا  ذBالج, ج�ہ  شسا�ر و� ورذ�ارسی  �سرو �ا�

ذ اصر  ی�اذ�� ;Pوب گ±ر د
سے مذ  �)

ہÆرہ�Gے۔  ج�ا سے  ذBار  ج{   �ج ج�ع� Æے  گ ذ¾ے  gٹ گ[ا پ�لہ   `Xمی ذ�اصر سردی'وں  شساہ  ی*ر  پ< ہ  ̂گ ہGے  جست�ہ  تp وا Xی یGہ رو ت�ھ  Æے سا گ ہYوار  Rت ہ�اں اس  �Rی
ہGے۔  دوسری طرف Nی 

ت
ج�ا ئNی  ی�اد میX` مذ,ا �عے گüی 

ت
ہYوار اس وا Rت یGہ  سے   pج Xت ی�ا۔  äم د ذyے گ[ا �گ ہYوار مذ,ا Rت ی�ک  ذyے ا ہYوں  Rذ ت'و ا ئyے  آ�

�ھی
ت
 ̀ aہ+ی Rذ جست�ہ  وا  pت Xی روا مذ�ہ6ج�ی  گüی  Åسم 

ت
$ºی  گ ت�ھ  سا Æے  گ اس  ت'و  ت�ھا  ت�ا  ج�ا ی�ا  مذ,ا ہYوار  Rت یGہ  ج{  �ج  ̀ Xمی ت*رال  پ' ئNی  الا صرفج�� سے  ا ۔� 

ت�ھا۔  ت�ا  ج�ا ی�ا  پ�ر مذ,ا Æے طور  ج*ری گ Éوشسذ	ذ ہ�ار گüی آم� گüی  Rج ذyے اور  ہWو ت{  �ص
Æے رذ ردی'وں گ Nی  رسومات گüی �س�

ذ
پ�را ہYواروں اور Rت ت�ی  gی Mر روا ی�گ د�

ج�ھی  ہYوار  Rت یGہ  رح  yا ط� ہìر �گ �ھ
ٹ
 ̀ aہ+ی Rذ یGہ  ذ¾ے  م Æے سا ش�رات گ ئyے ا ہWو ت¾ے  ھ ٹر ج� Æے  ج{ گ Zہ شسرے میX` مذ� عا ہWو گ�ی,ا۔ م� ور مت*روک  ا�

Æے گ رد  اردگ ی�ک  ا ئ�ی  گ� سے   `Xمی رسومات  گüی  اس  ہGے۔   ہæا  ر ح  ئcج را ہ�اں  Rی سے  لہ�ے  Rپ سے  آم�  گüی  اسلام  پ�ر  طور  ذ�ی  � ]ی
ی®ت ہYوار  Rت ہ  �Gی

ذ'وروز وذ+ی*رہ Æے  گ شسان  �
ج��ذ ج'وزوذ'و اور  ذ5و  � شسی Æے  ت{ گ \ گ
لگ ی�ا،  ج'و �ھمو 

ت
Æے  ̀ذ گ aسیی سہی;جحے  ہ4یX`۔  Nی 

ت
ج�ا ئNی  پ�ا ج�ھی   ̀ Xواروں میYہ Rت Æے  تÈوں گ لا �B

ہYوار گ�ھو Rت یGہ  ہ  ہGے ̂گ یGہ  ذ-ی,ال  ¾ے   لی ہGے اس  ئNی  ہ+یa` آ Rذ  ̀ Xمی :
ٹ
ذ'و Æے  [م گ

ت
ت{ را ہ< Rج شسا ئNی م سے اس گüی گ9و ہYواروں  Rت ش  یX`۔  گ[لا م�

ہWوگ
ا۔   ہæا  ح ر ئcج لہ�ے را Rپ سے  ذyے  ہ�اں آ Rی Æے  ش لوگ!وں گ ور گ[لا ا�
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پ�ر سذóر ت¾ے  س ت��یgم را ی�ک  ا�
̀ذ Áم: ال�ی شس�

Æے ی�ا گ ہ4یX`۔ در ہGے  yل اور مذح�وش ر ش�گ سے  م شسہ  ; ہLمی ئ�ع  Æے ذرا ذ®تل و Çمل گ
 ̀ Xی وادی'وں میüوں گÈت ہ�اڑی Bلا Rپ لی  ش�ما Æے  گ $Àت,ان  اگ پ��

شfت*ر ; ج>ی ج�ھی  پ�ل  تyے۔  ج�ا  pٹ گ2 ت¾ے  س یGہ را ت'و  تyے  ہWو پ�ر  Nی 
ذ
ط"ی,ا ی�ا  در  `Xمی رمی5وں  گ  ̀ ذ m لی,گ ت�ھے  تyے  ہWو ہLموار  ًاا  Oت, سج

ذ
پ�ہ  ر ت¾ے اگ س ت�ھ را ا س�

ہ¬ی عی�ے  Æے ذر گ ہ�اڑی دروں  Rپ ̀ سذóر  Xسے دوسری وادی می ی�ک وادی  سہیے میX` ا تyے۔ ا ج�ا ہÜہ  Rج  `Xرمی5وں می گ ج	و  تyے  ہWو ارذþی  �B
ج�ھی ت»ÿر  �

مذ ًاا  Oت, سج
ذ
Bلاوہ  Æے  گ ذ¾ہ6ے  ر گ�ھلے   ̀ Xمی موسموں  شfت*ر  ; ج>ی Æے  گ سال  ہLم  ت�ا  ت�ھے  ذGہ  آسان  ذ¾ے  gت ا رپ�ہ  ت¾ے اگ س را یGہ  Nی۔ 

ت
ہWو ̀ذ   m مگ م�

pت سے آم� و رذ� ہ�اڑی دروں  Rپ سے  ج�ہ  ذ¾ے گüی و پ�ل ی�اں  ٹ�ر گ
اڑ پ�ر مو ذ¾ے اور ان  �
ج>ذ  `aی ٹر̂گ ت�ھ س Æے سا ی�ا گ ی�� دور میX` در ��ج ت�ھے۔   تyے  و �Wہ

سہیے ہ4یX`۔  ا تyے  گ�ج)ھار سذóر گ±ر �ج)ھی  گ پ�ر  ت5وں  س پ�ر ان را Æے طور  گ ئNی  ج	و ہOم  ̀ لوگ م ذ aشسوت_ی Æے  گ Uذ,گ  ی�گ ٹ�ر ہLم  ت�ا ہGے۔  æی  پ�گ ہWو تøم  -
ذ
ًاا  ج, Xی تóر ت®�

ت*رال اور پ' ئ�ر  یGہ راست�ہ لو ہGے۔  ت�ا  سے ملا ج�اد )اوژور(  ک�وہ گüی وادی گ±ریgم آ ٹ, ی�ر گ9و ل ت*رال گüی وادی او پ' پ�ر  ی�ک ا سے ا  `Xت5وں می س ا ر�
�ھی۔

ت
Nی 

ت
ہWو  pت çی آم� و رذ�

ذ
پ�ر گ[ا ذþی میX` اس  ¾ے ما لی ہGے ، اس  ت»ÿر گ±رت�ا  �

ت{ مذ ہ< Rج ذ�اصلے گ9و  Æے درمی,اں  ت*رال گ پ' پ�ر  ا�
15 ئ�ی � م سے�2020 � ی*ر  ہ�ک, ̀گ ورآن اور  � شسوذcج گ2ی,ا۔  ذBاز  آ گ[ا  Uذ,ک  ی�گ ٹ�ر سے  ٹ{  شس گ9و گ
أوں  Æے  گ ت*رال  پ' پ�ر  ا پ�ر   ت¾ے  س ذyےاسی را  `Xمی گ9و  � 

ہWو گ±ر ذGہ  µح روا سے اگ
لی صج ہWوا۔ لون  ذ��وز  سے لطذ/ ا Nی 
ذ
ج�ا ذر ج{ گüی می* �̀ذ صا ٰمم ��ذصل الر

ذ
ہ�اں  ج� حا،  ذµپ Lہ Rپ شسام گ9و لون  ئyے  ہWو تyے  و �Wہ

می*ری وہ  گüی دDوت دی۔  ئyے  پ�ا ذyے  ج{  �اÇم� صا شXذ,اء  ہ�اں  Rی حا۔   ذµپ Lہ Rپ ری�ری  گ
اوں  جsصورت  ذ	و سے  ج{  Æے س گ ی�ر  او ادی  و�
ہ�اڑی درے گüی طرف Rپ ذyے   `Xسے می ہ�اں  Rی ئNی گüی۔  زما ذyے طجÿع آ ہLم دوذ'وں  پ�ر  Æے ست,ار  yلے اور ان گ sگ

ذ
̀ذ  aشسوت_ی Æے  رح ست,ار گ ط�

ت{ س ج�راہ را ت¾ے    س Æے را )گ2ی,ار آن(گ شسون درے   پ�ھورو  `Xمی ئNی �صے  ج�الا Æے  گ می*را ارادہ وادی اوی�ر  لہ�ے  Rپ گ2ی,ا۔  شسروع  ٹرھذ,ا  پ:�
ہGے۔ ہWوت�ا  عج5ور  ج�ل  ت�ا ذ�ا یGہ درہ  سے  ج�ہ  گüی و گ¾ش*رت  گüی  ج�رف   `Xمی ہ اس موسم  ̂گ ہWوا  معلوم  ہ�اں  Rی ̀ذ  m لی,گ ت�ھا  ت�رذ�ا  ا  `Xمی ج�اد  آ ریgم  گ±�
سے ہæاں  ج�أوں اور و گüی وادی  ت�ی  پ�ھ# ت¾ے   س Æے را گ ٹXی,ک درے   ی�ان  پ�ھور سے   گ
أوں   میX`  ری�ری  ہ  ̂گ گ�ی,ا  ی�ا  د شPورہ  م ھجÔے  م�

سے   پ�ر  درے  �ع  
ت
Æے سرے وا ادی گ ارسان و� ہGے اور اس میX`پ�� ج�ھی  لج�ے میX` لمج,ا  Æے متا یGہ راست�ہ گ2ی,ار آن گ ت�روں۔    میX` ا � 

ہ4یX`۔ تyے  ہWو ذyے  ئyے دو درے عج5ور گ±ر حا جcج Æے  ی�ک گ ج5ورا� � ہLم مج ت�ا ٹ'ووًاا�  �  
اہ گ9و پ:راگ ئNی  ج�الا Æے  ی�ری گ ٹرا۔  ر پ� ی,ار گ±رذ�ا  Oحت
ذ ہ@ی راست�ہ ا Rی ھجÔے   م�

اری  �Bی طرف ذ �üت'وگ حا  ذµپ Lہ Rپ ذBاری  ٹ'وو  ئ¾ے۔ گ9و ( گ ت�ھ  ت�ک می*رے سا çی دور 
ذ
ذyے گ[ا مھجÔے راست�ہ دگ�ھا ج	وان  ذ'و سے دو  گ
أوں  ت'و  ہWوا  ذGہ  وا ر�

جRی حا گ±ر  جcج Ôھ دی�ر  گÐپ سہج�ے  ت�ھا  ج	ود  ج�ھی ست,ار مو پ�اس  Æے  گ سے ان  ت®ذاق  ملے۔ ا ئyے  ہWو تyے  Oذ,گ گ±ر گ�یøمپ �ر  ی�گ ٹ�ر ج	واں  ذ'و ہæاں دو اور  و�
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ذGہ صرف طرف  شسرق گüی  ذ5وب م ج- سے  پ�ر  Nی 
ٹ

پ	و ٹXی,ک گüی  ی�ان  پ�ھور ہWوا۔  ذGہ  طرف روا ٹXی,ک گüی  ی�ان  پ�ھور سے  ہ�اں  Rی yا گ2ی,ا۔  لگ �æہ
ت�ک  ور دور  ج�لذ,� د� ذ,�وراج گüی  ئyےہ�� ت{، مرو ی� gئ پ�ر  ،:;

ج�ری>ذ شÀی,لی،   ; ج	ومی ج	وگ!ومی،  پ�ار،  شسا  `Xوادی  می µ åی ذgےپ iہ  ج�لگ  `Xہ4ی Nی 
ت

.ر آ ذ©ذ
ٹXی,اں  و پ	�

ہ4یX`۔  ت¾ے  a ج�ا سگ �ھے  ی�گ .ر میX` د ذ©ذ
ہ¬ی  ی�ک  ہ�ات  ا Rی Æے  د ور موری گ ا�

ہGے اور اس لے گüی وادی گ[ا اوپ�ری �صہ  ذ�ا ت{  ی� gئ پ�ر  `Xہ وادی اصل میGی ت�را۔  ت�ی گüی وادی میX` ا پ�ھ#  ̀ Xسے می ٹXی,ک  ی�ان  ھور پ��
ًاا  ج, Xی ®تóر

ت سے  گ
أوں سطح سمذ,�ر  ہGے۔  ج�اد  گ
أوں آ گ[ا  ت�ی  پ�ھ# پ�ر  ئNی  حا ت{ اوذcپ ہ< Rج  ̀ Xی ت�ی اسی�11000م� پ�ھ# ہGے۔  �ع 
ت
پ�ر وا ج�لذ,�ی  ٹp گüی  ذ� � 

�ی ٹرک گÐپ ہGے، س ¢ول  ئgمری سگ پ�را ی�ک  ہ4یX`۔ ا ̄تا  ̀ عذ Xولت�یYہ ù ی,ادی Oج>ذ ہ�اں زذ��گ¥ی گüی  Rی ہGے۔  ج�ادی  Nی سی آ
ٹ

پ�ھو ش#تÃمل  پ�ر م ذ'وں  ھرا گ©�
ت'و ت�را  ی�ریÁ` �صے میX` ا Æے ز گ
أوں گ  ̀ X۔ می`Xہ4ی شسذ,اء  ذ�ا آ یGہ لوگ  ج�ھی  سے ا حلی  جcج ہGے۔  ت�ی  جXذ,� رہ6 ج	و اگ¾ش*ر  ہGے  í.رذ�اک 

ذ  pت Xی ہ�ا Rذ ور  ا�
ج�لذ,�ی ی�ا۔ ان گ[ا گ©ھر   جXت,ا د ج{ گ[ا  �ت{ صا ذyے ر�م ہYوں  Rذ ت'و ا پ�ھا  ج*ر گ[ا پ'و " $ºی معت Æے گ سے گ
أوں گ ت�ھے۔ ان  ہGے  c گ�ھی,ل ر åج ہæاں ےپ و�
ذyے رات ان  `Xئ¾ے۔ می ( گ ج�ھی  آ ج{  �ت{ صا ج�ع� میX` ر�م ئNی۔  ہWو ت�ات  سے ملا ادے  ذر Æے صا'ج* ت'و ان گ حا  ذµپ Lہ Rپ ہæاں  ت�ھا، و �ع 

ت
ر وا پ��

ہWوا۔ ذGہ  ٹXی,ک درے گüی طرف روا ذ5و  � �ی ̀ گ!وست Xح میµ ذ'وازی گüی۔ اگ
لی صج ہOمان  ٹری عم�ہ م ج� ذyے می*ری  ذراری اور ان لوگ!وں   گ ت�ھ  �Æے سا گ
ت{ شس ج	و گüی گ[ا گ�ذ,�م اور   ̀ Xہ�اں اس موسم می Rی ت�ھے۔   ہGے  پ�لا ر ہæل  $سان  پ�ر گ ̀ذ  ج7  ̀ Xہ4ی ت{  ت�ک گ�ھی� çی دور 

ذ
ئyے گ[ا ہWو تyے  ج�ا وپ�ر  ا�

مھجÔے .ر آ رہ¬ی اور  ذ©ذ
ج�رف  çی 

ذ
پ�ر گ[ا Nی 

ٹ
پ	و پ�ر درے گüی  ذ¾ے  �ھ سے دی�گ  µ åی ذgےپ ت�ھا۔ .ر  ذ¶ذ ذ�ا م ہ�ا ù }ت ہ< Rج �ھی اور 

ت
لی  ی�ا ہÆر ہÆر طرف  ہGے۔  Nی 

ت
و �Wہ

ًاا   ج, Xی ®تóر
ت گ¾ش*رت اور  ج�رف گüی  ت'و  حا  ذµپ Lہ Rپ پ�ر  ج{ او �ج ہLم  ت�ا ہWو۔  ذGہ  yل  ش�گ ی�ادہ م گIہ+یa` راست�ہ ز ہ  ̂گ ہWوا  وف  Æے�13000ذ	� گ ج�لذ,�ی  ٹp  گüی   ذ� � 

rا۔  ذyے لگ ت�ر پ�ارسان وادی میX`  ا Æے دوسری طرف   پ�ار گ±ر گ Nی اس گ9و 
ذ
ج�آاسا  `Xا اور میr çی آسان لگ

ذ
ج	ود درہ گ[ا او ج��

ہYوں Rذ ت�ھے۔ ا ہGے  ئNی گ±ر ر ذGہ صذا ہìر گüی سالا Rذ ج	و  ملے  Ôھ لوگ  ت'و گÐپ حا  ذµپ Lہ Rپ  `Xود می��ئNی  ج�الا Æے  پ�ارسان گ
أوں گ  `Xمی pج Xی ت³ر Æے  ام گ شس�

گüی ج�اد  آ گ±ریgم  ہWوا  گ2ذ,ارےپ�لت,ا  Æے  گ ہìر  Rذ اسی   `Xمی ج�ع�  Æے  گ ذyے  گ±ر ت{  پ-ی� ج�ات  سے  ان  دی�ر  Ôھ  گÐپ گüی۔  ش:  ی; پ> ئyے  پ�ا مھجÔے  ذ�yے 

حا۔ ذµپ Lہ Rپ سوسوم   c åج ےج پ�ھ  Æے  گ شسام  ئyے  ہWو تyے  ہWو سے  ہ�ات  Rی د Æے  گ رام  Oت,اگ >ی پ اور  اورولاغ  شسال،  ی م�  `Xمی ہWوا۔  ذGہ  روا رف  ط�
ئNی ج�ھی گ9و ذ'وازی گüی  ہOمان  ذ�لوص اور  م Æے Bلاوہ  ہYولی,ات گ ù ̀ ذ Áی ہdت*ر Rج  ̀ Xے گ©ھر میÆ ̀ذ گ ج7 جXذ,ا  ہOمان  ج{ گ[ا م �ی�عت«وب صا ̀ محم�  Xہ�اں می �Rی

ہWوا۔ ذGہ  ہìر گ9و روا ùش ت*رال  پ'  `Xاڑی می
ت�ھ ان گüی گ Æے سا ج{ گ �ی�عت«وب صا  `Xح میµ �ھی۔ اگ
لی صج
ت
 ̀ aہ+ی Rذ می  گ%�

سے ی�ری  ئyے ر حا جcج Æے  ٹ{ گ شس ذBاز گ9و Uذ,گ گ[ا آ ی�گ ٹ�ر ہGے۔  ٹ�ری�ک  ہ�اڑی  Rپ ی�ل  ٹ� ئXی, ی�ک آ یGہ ا ¾ے  لی Æے  ÿرات گ ̀ �ذ ذ aشسوت_ی Æے  Uذ,گ گ ی�گ ر ٹ��

ہGے۔  Uت,ا  ج�اسگ حا  ذµپ Lہ Rپ ج�اد  ذرار گ±ر گ±ریgم آ  ی�ک رات  گ ت¾ے میX` صرف ا س ت'و را ئyے  ج�ا ی,ا  گ�2
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ت*رال گ[ا پ'ولو پ'�
لح ̀ذ صا Áلاح ال�ی ص�

ہGے شساہ  ج�اد  ہWوں گ[ا گ�ھی,ل اور گ�ھی,لوں گ[ا  شسا ج�اد  ولو  $Àت,ان۔�  پ'� پ�اگ ت�ھے۔   ت¾ے  ,ل پ�ر گ�ھی Æے طور  تXی,اری گ îی  ج-ذ,گ سے  شساہ ا ج�اد  `Xے میyذ �یgم زما ت��

Æے Bلاوہ  گ ذ'وں  äمرا �گ ̀ Xوں میÈت لی Bلا ش�ما �Æے  ہ4یX`گ ئyے  ت¾ے آ ,ل سے گ�ھی ج�ھی ا ام لوگ  �BےÆ تp گ±رگ ذ� ی�ا سے در تRے  یGہ گ�ھی,ل اسی Bلا ۔�  
ذyے  ذروں  ی� Mر ذ�گ ̀ ا� Xی,ا می Xی دذç

ت
ا ذyے اس گ�ھی,لج�� ذروں  ی� Mر ذ�گ ہ4یX`۔ ا ت¾ہLے  Iذ,� گ9و گO ̀ گ2ی Xج�ان می ت�ی ز ج�ل ہ پ'ولو  ہGے ̂گ یGہ  شgج5وت  ی�ا۔ اس گ[ا  پ�ھی,لا � 

ی�ل گ±ردی تXج,� ت��ر  $ºی  yل گ ش�گ جXذ,ا گ±ر اس گüی  ̀ذ  aذ·ی تÈوا ¾ے  لی �Æے  ذ��از میX`،�گ ت�ی ا gی یGہ گ�ھی,ل روا ج�ھی  Æے لوگ اب  $Àت,ان گ پ�اگ لی  ش�ما ̀ذ  m لی,گ � 
ذ³ری  ذ��از گ9و دوسرے لوگ  ہ4یX`۔ اس ا ت¾ے  ,ل ھی ئ�لگ�� ٹ,ا Æےس� گ ہ اس  ̀ ̂گ aہ+ی Rذ یGہ  ج{  ذ¾ہLے گ[ا مطل I ئ�ل گ ٹ,ا ذ³ری س  ̀ ذ m ̀ لی,گ Xہ4ی ت¾ہLے  Iپ'ولو گ � 

تyے۔  ہWو  `aہ+ی Rذ ج©ط  ذصوا اور  صول  حصوص �ا�
ذ م ج�ھی  یcحات  ت®ذóر Mر  ی�گ د ت�ھ رسومات اور  Æے سا گ گ�ھی,ل  Æے Bلاوہ اس  گ ج©ط  ذصوا اور  صول  ا�

ٹر ج� گ9و  �ی  �#پ ج	و اس گüی دلپ  `Xی اہ�4 ہGےھ� �ھا  ی�گ د  `aہ+ی Rذ ذGہ  گ[ا زما ت*رال  پ' ہdت*ران  م ذyے  [م 
ت
ہ4یX`۔ را ت¾یgے  د ت*رال،� � پ' سے  ئNی  ہæا گüی د ہLم ¿ت*ر  ت�ا � 

لی  ذ,ا ٹ�(ج-� ذ� را پ'ولو گ �( ̀ Xج�ارے می Æے  ہWوں اور اس گ ہæا  �ھت,ا ر ی�گ میX` پ'ولو د Ôھ  � پ �Ðوں۔گWہ Uت,ا  ت,ا سگ �Xج
ن دذ'وں ذصل�ی �ُجا�

لج�ے  Æے متا ولو گ ہÆر سال  �پ'� ت�ھے۔  تyے  ہWو  `Xی میN
ذ
Mرا ذ�گ طامی�ہ گüی  ت¶ذ gذ ہæال�23ا� ٹ�أون  ذBاز  رمی5وں گ[ا آ مارچ گ9و پ'ولو گüی سرگ � 

ہWوت�ا سے   pج Xی ت®تóر ی�ک  یX` ا : �م� شfذ*ر ج�� ٹ�ی گ%م gے۔ ڈپyت ہWو شسامل  Åسران 
ذ ت�ہ اور سرگ[اری ا ̀ذ Bلا Áزی ذر Æے Bلاوہ مع گ ڑی'وں  ̀ گ�ھلا Xمی �Æے � گ

Æے گ ت»ÿرذíطاب  �
ذ ع� م� پ�ھرج�� Nی اور 

ت
ہWو ٹ{  ذ� سم

ی®ذóرش ر ہWوگ±ر � � پ�ر سوار  ڑی گ©ھوڑوں  ھلا لوس �گ�� ��تyے۔ج ہWو ذGہ  لی روا ج-ذ,ا  `Xل میy ش�گ گüی  ت*رال � � پ'�
`Xمی Nی  پ ٹ'و yان  عی»گ

ذ ملج5وس اور سذ�ی,� مو  ̀ Xمی لی لج,اس  ت*را پ' ت�ی  gی ذ�ان روا ج5وب Bالم  جXی,�ار م� صو گ9وچ  Æے  گ پ'ولو  اور  ت{  حصی�
شسذ ہYور  Zش ی م �üگ

تyے۔  ت�ی,ادت گ±ر ج�لوس گüی  پ�ر سوار  گ©ھوڑے  ئyے،  rا پ�ھول لگ گ[ا  گ
لاب  رخ  لوسس� ��Nیج
ٹ

پ�ار ٹ�  Oذ, ج>ی ت*رال پ'ولی;: گüی  پ' ذ¾ے  م Æے سا گ � 
تyے ہWو ذGہ  سے روا  pت شسوگ2 شسان و ٹ� گüی طرف پ'وری  راوذ� گ �وم پ'ولو  ہ5ج ئgی5وں گ[ا  شسا ت¦ما ھپÔیµے  gپ ئyے اور  ہWو تyے  حا جcج  `Xی� حصوص دھذ

ذ
لوس۔� م� ��ج

ذ³روز ت� ا پ�ر گ±رسی5وں میX` روذ' پ-ج5وت�رے  Åسران 
ذ ̀ذ اور ا Áزی ذر تyے۔ مع ہWو fے  پ�گ fے  پ�گ ٹ)ھ  � >ی ح گ±ر ج ذµپ Lہ Rپ ہæاں  ئNی و شسا ت¦ما لہ�ے  Rپ سے  �ے  ذ¾پ µ

ذ Lہ Rپ لی  ج-ذ,ا �Æے  گ
تyے۔ و �Wہ

تyے۔  ہWو ح  µپ Æے درمی,اں دو می ̀ذ گ ج7  ،`aت·ی ج�ا ̀ذ  Áج  `aمیÃ ٹgی پ�ار  ش#تÃمل  پ�ر م ڑی'وں  ح گ�ھلا ذcپ پ�ا ح  ذcپ پ�ا ذ'واز است,اذ �ا�گ¾ش*ر  ئNی   ہ¿ذ,ا ùش ہYور  Zش Æے م ت*رال گ پ'�
ذ�ان ج�ار ��ج Æے دورا �ا� ج�لوں گ �ھی متا

ت
Æے سا ور اس گ ذ	وشن�ا� جRی  ئgی5وں گ[ا  شسا ت¦ما تyے اور  ج	وش دلا ڑی'وں گ9و  حا گ±ر گ�ھلا جcج  `Xی� حصوص دھذ

ذ م � 
تyے۔  ر ت¾یgے۔  �گ±� ہ+یa` داد د Rذ ج�لذ,� ا جGہ آواز  ذ�ان   ج�لور  جRی  ی�ا �ا ذ�ان  ت�ی  جXی,�ار دوس ذ�ان، صو ج5وب Bالم  جXی,�ارم� پ�ر  صو ̀ذ  حصوص دھ

ذ ºی م �$ گ
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ذ÷تOت,اRی  ن ا ت�ا  �ا� ت¾ہ6ے،  تyے ر ہWو ج�ع�  پ-ذ,� دن  ہÆر  ح  µپ ذ®ذóرادی می ج�ع� ا Æے  گ ج�لوں  تا تcحصی,لآ�م�  ̀ Xج�: می ہWوت�ا  ٹ{  ذ� gم
ٹ'ورذ ئ�ی میX` متامی  iہ م ذ��گ

ت¦مام �صوں Æے  گ ت*رال  پ'  `Xمی  ̀ ذ ج7 تyے  ہWو ذÿعت�  لج�ے م ذصل�ی متا
 ̀ Xون می	ج پ�ر  ذحتOت,ام  Æے ا ج�لوں گ Oت�یX`۔ ان متا ̀ �صہ لی aمیÃ ٹgی ت*رال گüی  پ'�

ت5وج، ح، م# ئµپ gی پ	و ج�ل ذگ±ر  ت�ا  `X۔ ان می`Xت�یO ̀ �صہ لی aمیÃ ٹgی ت�ی، �س�ے  پ�ھ# ی�ر،  ، او ̀ذ Ñش ی*ر، ری ہ�ک, ̀گ ٹ{، لون  شس �ھو، گ9و ت'ورگ�ھو، ملگ Nی، 
ذ
و ;:، گ±ریgم �ج'�

ری>ذ ج��
شسمہ، پ� رم  گ ج�اد،  ج�ازار،  �آ� ذ�گ  ذ��ہ، ژا را رگ ہWوت·یa` �ز�  `aمیÃ ٹgی گüی   :

ٹ
yاو �گ ت*رال  گ[ا سلسلہ۔� پ'� پ'ولو   `Xمی رمی5وں  گ ج�ع�  Æے  گ ج�لوں  ل�ی متا ذص�

ت�ا ج�ا ور �ر�ک  �ھا� ی�گ لی گüی د ج-ذ,ا تyے۔ اس دوران  پ�ھوڑ آ  `Xمی ذBاری(  ہWوں ) 
ا پ:راگ ہ�اڑی  Rپ ج�لذ,�  گ©ھوڑے  ذ¾پgے  سے لوگ ا ت{  ہ< Rج � 
Nی۔ 

ت
ج�ا جcحال گ±ر دی  Nی دے گ±ر اس گüی گ©ھاس 

ذ
پ�ا ہWوت�ا اور  ھال گ[ا گ[ام  ج��

14 ت�ی� gی ی�� اور روا ��ج Mر  ی�گ Æے Bلاوہ د Æے دوران پ'ولو گ لی,ے گ ہWوت�ا۔ اس م شسروع  ت*رال گ[ا می,لہ  پ' ̀ذ  Ñش ج� ت�ھ  Æے سا یXج,ات گ ®تóر
ت ت{ گüی  ßس اگ � 

yار  ذ»گ ذ¬ سے  ذصلع 
پ'ورے   `Xمی  ̀ ذ ج7  ̀ aوت·یWہ  `aحلسی مج گüی  Âی 

ت موس̄ی گ9و  ت'وں  را تyے۔  ہWو لج�ے  متا Æے  گ ھی,لوں  صہگ�� ت¾ی�ے۔ �� ل اªی�ہ � � ذر م ہYور  Zش م�
گ[ا  ̀ ذ h

ذ
ذ¾پgے  ا ی'ون  ا ج	وگ¾ی*ر  لمعروف  ا ج,ار  ù عج,�الج عج,�لذعذار،   ،:;

ج�ری>ذ است,اذ  سوگ�ھا  المعروف  ̀ذ  aسی� ذBلام  پ-پ,اڑی،  الÀت,ار  عج,�  yاران  ذ»گ ذ¬�

تyے ہLم گ±ر ذ³را �ع 
ت
ذ¾ے گ[ا مو #eہ یcح اور  Æے لوگ!وں گ9وت®ذóر ہÆرہ گ±رگ طا ذ ۔�م�

Æے گ گ[ل  آج   `Xمی ت{  ت��وت�ام ج	و  ت�ھے  تyے  ج�ا لے  پ�ا ی�ان(  ژ ت�ا ( گ©ھوڑے  Æے  گ سل 
ذ
شºی  �

ذ
ج�� پ�ر   طور  Bام  دذ'وں  ُجان   `Xمی ت*رال  پ'�

ت�ھے۔ تyے  ہWو ج�ان  ت{  ̀ سذح ذ m ٹyے لی,گ ت�� میX` پ�ھو سے  Æے گ©ھوڑوں  ٹ� گ ٹ, Æے س ًاا سرگ!ودھا گ �صوص
ذ حاب  ذµج �gپ

Nی�70
ت
ہWو ذ¬ی5وڑٹ   ̀ ٹgیøم  ̀ aت·ی ی�ا  ئNی دو  ٹ{ گüی گ9و ذ� ٹ'ورذ�ام  `Xی میNئ ہæا گüی د سہی;جحے � ی�ر وذ+ی*رہ �ں�  شسمہ، او پ� رم  :، گ

ٹ
yاو ت*رال �گ پ' ج�ازار،  ذ�گ  ا ۔�ژ�

تcح ذ�ا ئ�ی سال وہ  ت'و گ� ذ�ی  gج یøم  gٹ ت5وج  گüی  شرن م# ی� ج{ ڈی'و ج�ع� میX` س پ�ھر  ت{ رہ¬ی۔  شسکiس ج�ل  ت�ا ذ�ا یøم  gٹ ج�ازار  ذ�گ  ت�ک ژا صے  ¾ے �ر لمج ی�ک  ا�
ج�ھی  ت*رال پ'ولی;: گüی  پ' ہ¬ی۔  اسی طرح  صج5وط ر�

ذ یøم �م� �gذ�ی۔ ٹ gج : گüی  � �
ٹ

yاو ت*رال �گ پ'  `Xے میyذ ج	ودہ زما و یøمم� �gت{ٹ ہ< Rج ہGے۔  ت�ی  تcح رہ6 ذ�ا ًاا  عموم � 
صے ر ہGے۔ �� ت'وڑا  سلسل گ9و 

ت
ت{ دے گ±ر اس  شسکiس : گ9و 

ٹ
yاو ت*رال �گ پ'  `Xذ,ل میXئ ذ�ا ذyے  یøم  gٹ ئ�ی  gذ ی�ک  ج�ع� اس سال ا � 

ج�ھی �وں گ9و  µپ ہLم دوسرے می ت�ا Nی۔ 
ت
ہWو �ی  �#پ ت{ دلپ ئgی5وں گüی زج�ردس شسا ت¦ما  `Xذ,ل میXئ ذ�ا ئXذ,ل اور  ذ�ا ًاا سیøمی  �صوص

ذ �وں  µپ ہLم می Æے ا ج�لوں گ تا م�
Æے گ ئgی5وں  شسا ت¦ما سے  :رگ[ات  ·طع اور 

ت
Qع 

ذ
ذ�ی و gپ ا ̀ذ  m تyے لی,گ ہWو  `aہ+ی Rذ ہÆر  ما ت'و   `Xڑی گ�ھی,ل می Ôھ گ�ھلا گÐپ تyے۔  ئyے گ±ر وا � ذcج ا ذ	وب  وگ  ل�

ش{  ج�اع یcح گ[ا  ت®ذóر ج�ھی لوگ!وں گüی  ج�ھوذ�ک  ذ'وک   `Xمی :پ ڑی'وں گüی آ تyے۔ اس طرح گ�ھلا ہLم گ±ر ذ³را طجÿع گ[ا سامان   ̀ ذ aذl ®ذ
ت
¾ے  ی Nیل�

ت
و �W۔�ہ

جRی را یcح اور �ما ت®ذóر ج�ھی  ٹ{ گ±ر  Zہ سے  لج�ے گ�ھی,ل  یGہ متا س طرح  âوںا� تyے ج©� ہWو ی�عہ  گ[ا ذر ھے � ۔� ت��
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ج{ ت� ج»ÿرہ گ� �gت
«ی ی»ذ ذ¬ تp ہللا  Xی ٹ*ر عذ,ا اگ¾ ڈ�

۱ حاب� تµج ذ'وار م# ۔� ا
پ�ر ح  ت�اریcذ ذ�ی�ہ اور  عرا ̂ج شfت*ر گ[ام  ; ̀ گ[ا ج>ی ذ ج7  ،`Xہ4ی ت*  ہYور محت« Zش Æے م $Àت,ان گ پ�اگ ہGے۔ آپ  ذ/  �̄ی sصذ

ت
̀ گüی  ذ Áسر اسرار ال�ی; ÷ی

ذ
پ�رو حاب  تµج ذ'وار م# ا�

ذ�ا محم� ÿرت مولا شPوا �ذ ی; پ> Nی 
ذ
Æے رو�ا گ یGہ  Oذ,� شسج Q

ذ®ت
ذررگ اور سلسلہ  ج� çی 

ذ
صو  ، ̀ذ Áدی ہYور Bالم  Zش ذyے م ہYوں  Rذ ا  `Xمی گ2ت,اب  .ر  ذ©ذ

ی�ر  ز ہ�Gے۔ 
ہ4یX`۔  �ھے  لگ Æے ا	وال  گ ئNی  لمعروف اوی�رو مولا حاب ا تµج # ت,اب میX`م� جXی,ان گ�2 ج	و �الات  Æے  گ ÿرت  �ذ ئyے � و �Wلاصہہ�ذ ہ4یX` ان گ[ا  � 

ہGے: Ôھ ی'وں  پ �Ðگ
حاب  تµج ÿرت محم� م# ذ ��1885 ئyے۔ � ہWو پXی,�ا   `Xمی ی�ر  Æے محلہ د گ Ôھاغ  ذcپ گ
أوں  Æے  گ ی�ر  میX` وادی او گ[اآ� � ذ�ان  Æے وال�  زور آور  گ پ� 

ذyے پXی,اس  گüی  پ�ھر Bلم  گüی۔  سے �اصل  مذ1ت,لذ/ Bلماء  ذ��ر  ا Æے  گ ت*رال  پ' یøم  �عل
ت
ئNی  جXت,�ا ا ذyے  آپ  ت�ھا۔  سے  لی,جOے  ت÷

rہ  ٹXی ذDو شسا ت�  عل ��
ت

pت Xی گmذا ت�ی  §
ہ�اں آپ مذ Rی ۔  å Lےپ ذµہ Rپ ئyے دہæلی  ہWو تyے  ہWو سے  شساور  پ ج�اغ اور  پ�ار   ، ̀ذ aی�ار �سی ج5ور گ2ی,ا اور وہ  � پ�ر مج ذyے  پ�ھور ̀ذ  ہ+یa` وط Rذ ا�

سے   `Xہ4ی و ذyے  آپ  ہGے۔  ر ہæاں  پ�ھ سال و ئyے اور  ہWو ذ�ل  میX` دا ی�ہ  Tذ� امی Æے م�ر(ہ  گ گüی سذ,��1913ہللا  ہÆری  ذطا ̀ Bلوم  Xمی � 
یGہ Oذ,� شسج Q

ذ®ت
ذyے سلسلہ  پ�ر آپ  ی�ک  تcحر ہ@ی گüی  Rذ ا ت�ھے۔  ج{  ت� a مگ ہLم  Æے  گ Nی آپ 

ذ
عج,� الذعذ«ور عج,اسی م� ذ�ا  Æے مولا گ ت'ورذ�ر  اصل گüی۔  ��

سے ج�:  ہGے  یGہ وہ¬ی سلسلہ  گ2ی,ا۔  گ[ا درج�ہ �اصل  حاز  ذHہ مج ̄ی ذ�ل ت{ گüی اور  یÿع gج  `Xت�ھ می ہæا Æے  گ شºی  ت³ری �ذصل Bلی 
ذ
ذ�ا  ی*ر گ[امل مولا پ< �Æے  گ

ت�ھے۔  جست�ہ  وا ہìر  n
مذ ذ�اں  ج�ا ج�ان  مرزا  اور  Nی 

ذ
ش�ا الذ/  ح�د  مج ÿرت  ذ ��1935 ئNی� ج�ھا ی*ر  پ< ذ¾پgے  ا ج�ع�  Æے  گ وذ�ات  گüی  شس�  مر ذ¾پgے  ا  `Xمی � 

pت Xی ت�ی گmذا §
تp مذ Æے وت� پºی گ سے وا �اصل گüی۔ دہæلی  pت ذ� ذ�لا ذ:رت�ہ  ج�ارہ  ہWوگ±ر دو ت{  یÿع gج ت�ھ  ہæا Æے  Nی گ

ذ
ÿرت عج,� الذعذ«ور عج,اسی م� ذ ��

سے شسہی;پ>ے  ئNی  ج�ا ذ¾پgے آ گ
أوں میX` آگ±ر ا ذ¾پgے  ´ہ آپ ا ذcپ پ-ذ,ا ت{ گüی۔   µح sصی
ذ
ذyے گüی  سے رزق �اصل گ±ر ج�اڑی  ت�ی  � ̀ گ�ھی aہ+ی Rذ ذyے ا ہللا 

yل ش�گ ̀ لوگ!وں گ9و م Xے می� ذ¾پ µ
ذ Lہ Rپ ت�ک  تRے  شسوار Bلا پ�ھی,لی اور اس د ہìرت  ùش ح� میX` م�ر(ہ گ�ھولا۔ آپ گüی  ت�ھ مسج ئ¾ے اور سا ( گ ہWو  ;سلک 

ذ
م�

pے۔ آپ لگ ذyے  ذرارا گ±ر  گ پ�ر  ی�� گ±ر اس  :ر
ذ  ̀ ذ Xت�ھوڑی زمی ہ�اں  Rی ئyے اور  ہWو تل  ̄ت � ی'ون مذ ت*رال میX` ا پ'  `Áی�ری ت'و آپ ز îی  ذyے لگ ش: آ ی; پ>�

ذyے  ج�اری گ2ی,ا۔  آپ  تp گ[ا سلسلہ  Xی ہ�æا شس� و  ت�ھ ر شسروع گ2ی,ا اور سا ذ�ا  ٹرھا پ� ح� میX` طلج�ہ گ9و  ̀ مسج aہ+ی Rی سے �1913ذ�yے  � 1984 ت�ک� � 
گ±ر ان پ�ل  iہ  ج�لگ تyے  گ±ر  ̀ aہ+ی Rذ طار  ت¶ذ gذ ا گ[ا  پXی,اسوں  طرح  گüی   ̀ Áی ذ5و گ� ی�ا۔ آپ  حام د ذcج صہ سرا یsذ ذ³ر گ[ا  ئNی اور اصلاح  ذÃما ہ6 ذ��ا گüی ر ت�  ل ��ذ

تyے اور ذرار  گ پ�ر  ی*رون ملک سذóر  ج< sصذ/ �صہ ملک اور 
ذ
گ[ا  ¾ے سال  لی Æے  گ ح  �ج ت¾ہ6ے۔  میX` ر تyے۔ آپ اگ¾ش*ر سذóر  ج�ا پ�اس  �Æے  گ
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ی*ر پ< Æے  ذ-ی,ل میX` آپ گ ذر، ڈاگ اسٰمم"ی,ل  ی� ذر جRی عج,� الع Æے �ا ج�اد گ شfت*ر آ 
ذ
 ̀ Xشساور می پ تyے۔  ذ��ر دورے گ±ر Æے ا ت*رال گ پ' sصذ/ 

ذ
çی 

ت
ا ج��

ہÆر ذطا ذ�ا  §یÿع، مولا
شسذ

ت�ی محم�  §
ت�ی,ام مذ Rی میX` آپ گ[ا  پ تyے۔ گ±را Nی گ±ر

ذ
ج�ا ذر جRی محم� امیX` آپ گüی می* �ا `Xور میWہ ت{ گ±ریgم، اور لا ی*ر ر�م پ< ئNی  ھا ج��

ہWوت�ا۔ آپ  پ�اس  Æے  ذ�ان گ ذ�ادر  جRی  اہ اور �ا پ�ا گ±ر �99شس� سال گüی عمر  � 1984 ئyے۔ � ہWو ی'ون میX` م�ذÈون  ئyے اور ا ہWو ذÈوت   `Xمی � 
Nی 

ذ
گIہ�ا ج	و  گüی  ÿرت  ̀ �ذ Xمی حاب  تµج ذ'وار م# گ
أوں�390ا� ہ  ̂گ ہGے   Uت,ا  ج�اسگ ٹ,ا  O سمی ذ�لاصہ ی'وں  گ[ا  ہGے اس  ئ�ی  گ) گüی  جXی,ان   `Xمی qحات 

صذ � 
ہWوذ�ا ت�  ئ' ذ�لا ع  ̂ج ت{ میX` مر Åسم

ت
حاب گüی  تµج ذ¾ے رک گ�ی,ا۔ محم� م# �ھ می,لہ دی�گ  ̀ Xت¾ے می س ی�ک را yلے اور ا sگ

ذ
 `Xش می ت�لا ت{ Bلم گüی  س�ے دو دوس

ٹ*ر محم� �ام� ذ��ا محم�، ڈاگ¾ ٹ*ر  ، ڈاگ¾ ̀ذ Áذ�ی,اض ال�ی ذ�ا  ذ�ا عج,� الر-یøم، مولا ̀ مولا Xئ¾ے۔ گ2ت,اب می ( گ لپ�ے  ت¾ے  ھ ٹر ج� ھے اور  ٹر ج� Tے  گ ھا اور وہ آ ت��

ہGے۔  ئ�ع گ2ی,ا  شسا سے  ذ	وڑ  ذ�ی�ہ لوذ��  شسر یGہ ا ذر ی� ذر ذ®تاہ � ذ�ا ذyے  ذر اÇم�  ی� ذر ذ�ا � سے مولا ہ4یX`۔ ا شسامل  یsذصات  ت®تóر 4 ہللا گüی  ی»ذ ذ¬ ت�اری  ور  ا�

۲ ̀ذ� Áرزی �۔� گ
̀ذ Áرزی � ہGےگ ̀ گ[ا ذگ±ر  ذ Áرزی گ ج�:  ہ�اں  Rی ہGے۔  ت�ا  ج�ار آ ج�ار  ط  یGہ لذ�ذ  `Xت5وں می � گ2ی ی�ات اور  ہ4یX`۔ گ�ھوار لوک روا ت¾ہLے  I گ ج�اغ گ9و   `Xھوار می گ��

ہGے۔  éمو�ہ گ[لام  شسا�ر گ[ا مج ذ�ی  ی�ع ج�اغ،  ذ-ی,ال اور اسلوب گ[ا  �ر و  ذ�گ iہ  ج�لگ  `aہ+ی Rذ ج�اغ  ُجاگ
ا  سے  ٹ�ی  ہ م و�
ت{ گüی )ی� ی�� گ ج�او ی�ک زذ��ہ  Æے ا ہGے۔ گ�ھوار گ گ
أوں  پ�رور  ی�ک رومان  عموڑی ا

ذ
گ
لا  ̀ Xر می ذر ذ� جsصورت وادی  ذ	و ;Àت,ان گüی 

ج�لت ت{  \ لگ �
گ
ج�ھی آمان شسا�ری  ذ-ی,ل گüی  گ[اگ[ا ی�� -ی,ات  ج�او شسا�ر  Æے  گ گ
أوں  ت�ھا۔ اسی  ت*  شس پ�ر آمان Bا ج�:  �ھی، 

ت
سے  گ
أوں  jم اسی  جXی,گ وش  ذ	�

ہ+یa`۔ ان گ[ا گ[لام  Rذ ہWوا۔  �2018س�ے گ%م  ئ�ع  شسا  `Xور میWہ ت*رال لا پ' ئyے  ذ'وا rتTج�ہ  سے مگ تÃمام  ہ6 Æے ا ت*رال گ پ' çی گ�ھوار 
ت
ت�ر  ̀ ذ éم ذcج میX` ا � 164 �

 ̀ Xی گ2ت,اب میüحات گq
ذ sمیa` اور �39ص�

ذ©ذ
ذطر�51 � ج�ات، مذ,ا ذGہ گ[لام، مذ,ا ت{، صوذ�ی,ا ج� §

ت ت{، م̄ذ �ع
ذ ̀ Çم�،  Xموں می�

ذ©ذ
ہ4یX`۔  ئ�ی  ئNی گ) ̀ سمو aلی ذر ذ� � 

ًاا ہGے۔ مش,ل ی�ا  ت� ادا گ±رد گ[ا 	 ہGے، اس  �ھی  �م لگ
ذ©ذ

پ�ر  ذصوع  ج�: مو ہGے۔  گ�ی,ا  ی�ا  ٹ�ھا �لم ا
ت
پ�ر  یÿعامات  gپ Æے محاگ[ات اور اصلاRی  گ .رت  ذ·�

ہGے: ج�ان گ�ھوار"۔ گIہ¿ت,ا  ذ�ی "می*ری مادری ز ی�ع ہGے "مہ گ�ھوار"  �م 
ذ©ذ

ی�ک  ا�
ت{ �ج ج�ان مہ گ�ھوار مہ �ا ت{ ۔۔ مہ زوالو ز �ج ار مہ �ا ذر Æہ ج�ان لاگ�ھ  ذ	ور ز ہ دی  �Gذ

ت{ �ج ہ�ار مہ �ا Rج یGہ  یXذrہ  رز ت�امو گ جyے مش,ال ۔۔ گ�ھو  و الذاط گ�مج5وری مو ووری  م�
Æے ہGے۔ اس گ ہ¬ی می*رے گ[ام گüی  ج�ان گ�ھوار  )ھی ز

ٹ � ۔ می*ری می پ�اےی¾ہ6  `aہ+ی Rذ مھجÔے  ہWو،  ذGہ  ہ¬ی گ�ی5وں  ار  ذر Æہ ج�ان، لاگ�ھ  ئNی دوسری ز و گ�9
۔ پ�اےی¾ہ6 مھجÔے  ہ¬ی  ہ�ار  Rج یGہ  ̀ گüی  ذ Æے پ�م لی,جOے گ ت÷

ہGے۔ گ�ھو  جyے مش,ل  ذ	وشسج5و  ̀ گüی  ذ ج7  ̀ Xہ4ی سہی;جحے  پ�ھولوں  لذاط  ا�
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ہGے۔   `Xے میyئ ی*را پ< Æے  ت�ذ�گ±رہ محاگ[ات گ شسذ,�ور گ[ا  �م میX` درہ 
ذ©ذ

ی�ک اور  ا�
شسذ,�ور ش¿ی*ر  yار  ہtگ ùش ت��رت'و  ̀ذ  Ñ� رت'و.·

ذ
شسذ,�ور ۔۔  ش¿ی*ر  ج�ار  ذ�ان در ہæا شسا ت�اج  پ,الہ  گ�2

شسذ,�ور ش¿ی*ر  پXذ,ار  ئyے، سورذ�ک وا  ی*را ݰ: ج< ی ی*ر ئ¾ے ۔۔ ج< م ذ�ا ی�ان  Nی گ!وذXی,ان گ�مج5ور ت5و  ی gذ ذ,�ورو آ شس�

شسذ,�ور ش¿ی*ر  ہ�ار  Rج ی�ان  ̀ذ می*رژور aسی
ذ
ت5و  ¿پ*رو .. پ�ھ ¢و ا ی,گ Xی وا سورذN

ذ
�و ذµݮ gپ*ری ݰ¿ پXذ,ار ا ݰ: وا  ی*ری ج<�

شسذ,�ور ہGے۔ لوگ  yار  ہtگ ùش تp گ[ا  ت� ت��رت گüی طا ̀ذ اور  Ñ� ےÆ ·.رت گ
ذ
یGہ  ہGے۔  ̀ذ  Ñ� ج�ار گ[ا ت�اج اور در Æے سر گ[ا  ہWوں گ شسا ج�اد ذ,�ور  شس�

ی*رݰ، ج<  `Xاروں می ذر Æے مرذ� گ ہ�اں  Rی ہ4یX`۔  تyے  ئyے آ ہWو ت¾ہLے  Iگ پXذ,ار  ݰ: سورذ�ک اور  ی*ری ج<  ،`Xہ4ی ت¾ی�ے  ل ذ�ام  گ[ا  پ�ھولوں  ئyے  ہWو تyے  و آ گ�9
ہ4یX`۔  Nی 

ت
ج�لوے دگ�ھا ذ¾پgے  Æے گ2ذ,ارے ا ج�ھی,ل گ ی�اں  پ�ری زاد ہ4یX` اور  ت¾ے  پ�ھول گ�ھل Æے  ذ,ار اور سورذ�ک گ �Xپ

ذyے  ذ-ی,ل  ی�� -ی,ات گ[اگ[ا  او ���ھ گ�ھولی۔ �1958ج ذ�گ ہæاں آ Æے  ت¬ج5ول -ی,ات گ ت{  ی� gذ ٰمی  ج*ردار اBل ذgم Æے  ر گ ذر ذ�  ̀ Xمی ج{ آپ�1973 � �ج  ̀ Xمی � 
�ھی، 

ت
پXذ,�رہ سال  ی عمر  �üےآ�گ¾ لی Æے  رام گ پ�روگ Æے گ�ھوار  $Àت,ان گ پ�اگ ٹ�ی'و  ی� شسروع گ2ی,ا اور ر ذ,ا  ù µج ج�ھی لے گ9و گ[لام  ہYور اسلام رسا ذyے ج�م پ� 

�ھے۔  لگ وط  â �íذ
Æے�1990 ًاا اس گ ذÈوت�ت, ًاا  ا اور وت�ت, ت5وار گ2ی, س ت� ا �عل

ت
ت�ھ  ا Æے س ت*رال گ پ' وار  çی گ�ھ

ت
ر ت�  ̀ ذ éم ذcج ذyے ا ئNی میX` آپ  ا æہ گüی د � 

ہ4یX`۔  ت¾ے  �
ٹ � ت¾ے اور داد سمی ھ ٹر پ� سے  ت�رذgم  ج�الذ,�ھری گüی طرح  ط  §ی¶ذ

ہGے۔ آپ Îذ تyے ر ہWو گ±ر گ[لام سذ,ا شسامل   `Xشسا�روں می میX`�2012م� � 
`Xمی yل  ش�گ م¢ج5و�ہ  اب  ج	و  ت�ھا   ̀ ذ Áرزی گ éمو�ہ  مج یGہ  ئyے۔  آ لے  ہLمراہ  مPودہ  گ[ا  گ[لام  éمو�ہ  مج لہ�ے  Rپ ذ¾پgے  ا ت'و  ئyے  آ ت*رال  پ' ذ¾ے  ھ ٹر پ� شسا�رہ  م�

:`Áطہ گ±ری شسعار ملاíذ ہGے۔ ا ی��ار  ذر ہ¬ی م یºی  ل و ذر ذ� ہGے، ان گüی  ذ��ار  ج�ا ;ºی  جحی �م 
ذ©ذ

ہGے۔ ان گüی  ذ¾ے  م مارے سا �wہ
ذDون گ[ا تGہ  æی مش,الہ  ذXی,گ ذDون گ[ا ۔۔  تGہ  جÇمالہ  ̀ذ و  Ñ ��
ذDون گ[ا تGہ  ذ-ی,الہ  ت'و 	ور  ۔۔  وہLم و  ی�ا  پ�ری  ذGہ  �ما ا�

ذDون گ[ا تGہ  ج�لالہ  ج�اہ و gمشOی,ل ۔۔ 
ت
ی�ان سوم  ور م: است,ار ی'�

ج�ھی ت{ گüی 	ور  ذ� ج- ی�ا  پ�ری  ذ'وں گüی  ہ+یa`۔ آ�ما Rذ ہLم مش,ل  ہLم  ی*را  ت< ئNی  ہ+یa`۔ گ9و Rذ ہLمسر  ئNی  ی*را گ9و ت<  `Xمال میÇج ̀ذ و  Ñج� ج5وب،  رج�مہ: می*رے م� ت��

ہGے۔  Uت,ا  ہWو سگ ہLمسر  ی*را گ9ون  ت<  `Xلال می�ج ج�اہ و ہGے۔  ت�اروں گüی  ذ��  پ�ا ت'و سورج  ی*ری مش,ال  ت< ہ+یa`۔  Rذ ;ºی  جحی Ôھ  تcج  ̀ Xذ-ی,ال می ہLم و  و�
̀ذ Áج ئNی آواز  ہWو yلی  sگ

ذ
سے  شسعر دل  ہÆر  ہÆر مÿر�ہ اور  ہGے۔  ذ-ت,گ�ی  جyے سا ت{ اور  Nی سلاس

ذ
Æے اسلوب میX` روا گ ذ-ی,ل  ی�� -ی,ات گ[اگ[ا او ��ج

ذyے والا ہGے اور گ
ا ت�ا  گ�ذ,گ�ذ,ا ہGے،  ٹرھت,ا  پ� سے  �ی  �#پ ت�اری دلپ ہÆر عمر گ[ا  سہج�ے  ہGے  éمو�ہ  یسا مج ی�ک ا ̀ذ ا Áرزی ہGے۔ گ ہWوت�ا  پ�ار  Æے  ر دل گ گ±�

ا۔ ہWوگ  `aہ+ی Rذ ذBلط  ت'و  ئyے  ج�ا ̀ گIہ�ا  ذ ہ�ار پ�م Rج شسا�ری گ[ا س�ا  سے گ�ھوار  ہGے۔ ا ت�ا  سے گ
ا ا�






