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 ا���ر 96 ��ب �ہ� ��	�ہ �� �دا ر
	� ���� ��زا

�� ���� �����ے �ے دور ا�!ے ��	�ہ "ہ  !� ہ ہے �

 ا*�� دہ-% ہے۔ دار �+	!ہ �� *�(ت اور����% '��&% �%

 �ہ�" ہ+%۔ '�3ہ �ے *�-ے �ے ��اٹ1ں اور ا/�ا.% ��ہ

5ں �ے دور ا�% &ے �دا �	ں“ ��ب �67ہ �% .

 دہ-%  !� ہ ہے۔ �% ��; �% ے�1	!:! &9�ہ �� *�.8

 �ے *�-ے �ے ا/�ا.% ��ہ ا*�� وا��ہ "ہ �� ا=1ڑ&ے

۔'�1 "ہ% /1% ز��&ہ �� �دا اور ہے وا��ہ �� و�8  

اس ��	�ہ �	ں د.% �ہ� �% /�/�د@ و '�3ہ% �� ذ�� &ہ�"8 درد 
"ہ ��	�ہ ہے اس .Bے Cہ "ہ ہD&�!�@ �ے ��'E �	� 5	� ہے۔  

ں �ے �	� F-�G� ے& �H�� �� %.�* ں �% �67ہ5وا/�6ہ .
ر'��ل �% J %� %.!:� ہے اور اس دور �% د	ہ �1�9&
'�=��&% �% ہے۔ �ہ� ��ب �	ں �دا &ے اس ز��&ے �% د.% 
رت ڈه!K �ے �/�% '��&% اور ا����د@ /�*�.% � /ہ7 8
ا���ر �ے ��&:ے �	ں ڈه�( ہے اور ا"�N"�O P&ہ ا&�از ا�7	�ر 

ں اور �	� 5	� ہے۔ .گ ذر"�	&��ہ ���ش �% 'Sش �	ں ��"
 ��9� �Jز&�5% �� ا T!	  ن اورD� ں۔	ر ہ�D� �� ں!1C.ا
گ ذ.	� و 7ار ہ رہے ہ	ں۔ . F"�� ہے۔ �D  ہے، وہ �1
د.% �	ں �+% ا"YG� �6 &ہ	ں =X �% ز&�5% �رام �ے 
 Z5ر'% ہ۔

%6 �� 15ڑا .ے �� اس �% &��@ ��'� ہے � �ہ�ے ہ	ں �ہ =
اہ �ے .	ے ا�!ے ��� �� G!' وہ اور ا�!% روز@ ���'� ہے '
اہ ��&[�� ہے .	D\ ا�ے G!' %!ہے۔ وہ ا�ے ا� �'�= ����ج ہ
اہ د"!ے وا( G!' ہD&اہ /1% و�8 &ہ	ں �-�% ہے �	G!' %� اس



��@ ��&ے �� /1% ا=�ت �ے .	ے & �"7د '![��8 ہے۔5
'��!� �ڑ'� ہے۔ _�ور"�ت �ر@ ��&ے اور روز@ 'Sش ��&ے 
�	ں ہ% ز&�Z5 %5ر =�'% ہے۔ ا�C' �5رت ��"ں ' اس �	ں /%1 
 /ے '���� ��!8 ��&% �ڑ'% ہے اور ا�	� /1% &ہ	ں /�D	ں۔ =
 	Z"ں ا"�ان �ے �ہ� اNJہ�ن �ے �7"� �� (+% =�'% ہ	ں وہ 
/	:!ے �ے .Bے د�\ 'P �ہ!:�&% �ڑ'% ہ	ں اور ��1 /1% ان �ے 
دام �-!ے �	ں د�ار@ ہ'% ہے۔ 5"� '�Cرت �� ��م /1% اب 
��D اور /ے 
�+�ہ ہ 5	� ہے۔ ���Hوں �ے /�رے �	ں "ہ �
 %.�� %+� �!!ے � �-�� ہے �ہ "ہ 7ش *�ل ہ	ں اور ان �
��&% &ہ	ں ہے .	D\ اب "ہ �ہ!ے �% /�'	ں رہ B5% ہ	ں۔ ا�5 "��
 �D
 �` �ے ز"�دہ � �H�� +% ��"` �ے ان � د"1Dے '�
 ���ش (*a ہ'� ہے۔

 @ �% �Jف ا'!% ��ر ہے �ہ ا�5 اس �.اس ز��&ے �	ں �
@ �ڑه!� �'� ہے ' وہ دو رو�ے 'P ���.	�� ہے !c� �!-/ وازd/
ور&ہ اس �% �+% ��ر &ہ	ں ہے۔ ا�% �fح ا���د /	:�رہ /%1 
/ہ8 /� *�ل ہے اس �% و���J 8ف ا'!% ہے �ہ وہ �6ر �% 
دال �� ا"P �	�.ہ اور = �% دو روٹ	�ں ہ% �	�6 �� ��'� ہے۔ 
5"� g-H �% رو�!% �1	S&ے وا( ا���د اس دور �	ں دو روٹ	ں 
 �� ����ج ہ 5	� ہے۔

ں �ے ہ�Z5 &ہ	ں !�f وں �ے�H�� ہے وہ h	� �ہ� �	ں =
/��D� i۔ ��� ہ�	�ہ �ے �	�f �� h!ے ��6ے �+ے ہ	ں د.% 
م ہ'� ہے �ہ �ہ	ں �Hس �!�"� =�&ے -�� `= � h	� �	ں '
 �N�� اس E'�� ا�!ے ��"�وں �ے �� Tده T� وہ وا( ہے '
 %13� �	ں �ہ!i =�'� ہے۔ ���N �	ں =` ڈه.C/ P!ے .[% '
گ و=� �	ں �5ے۔ �+% رو&ے .[� �+%  S1&[	ں ��ر&ے .[� .
اور �+% &��ے د"!ے .[�۔ �	�J h*` =` و=� �	ں �B5ے اور 



1�!ے .[ے ' اس �� = �� ��ت و=� �ے '1ڑا �� /	��ل ہ
 �س ��س /	ٹ1ے ہ+ے .گ ان �� ا��Hاض ��&ے .[ے۔


l9 &�م �%  	Z"ں  ' %.��� !� ہ اس د&	� �	ں �رام  	\ اور 7
ہ	ں۔ *9	89 �	ں ' د&	� �	ں رہ �� "ہ  	Z"ں *��J &ہ	ں �% 
5ں �� 7	�ل ہے �ہ دو��@ د&	� �	ں "ہ . E:� ں۔ا.�3ہ	�D��=
 %�D� ن اور 7���.% �	�6 ہD� ن�!	�fں "�!% �رام ا"Z	 
ہے .	D\ اس /�ت �� /1% "9	\ &ہ	ں ہے �ہ دو��@ د&	� �	ں �رام 
ن اور 7���.% =	  %6	Z"ں *��J ہ&[%۔ "ہ /%1 D� و
��"� �ہ!ے وا.ے �� ��m ا"P 7	�ل ہے وہ�ں /1% ��"� ان 
 a*) �D
 	Zوں �� ��ل ہ% ہ۔ اس د&	� �	ں روز@ روٹ% �% 
ہے اور ��7ت �	ں ا�!ے ا��Hل �� *�6ب ���ب د"!ے �% 
 ��&% اور 
�D ہ5%۔ رہ% ��د5% اور �رام ض، وہ &ہ '"��
 "ہ�ں ہے اور &ہ وہ�ں ہے۔

اس ��	�ے �	ں ���H &ے �ہ� د.% �% '�3ہ% و /�/�د@ �� ذ�� 
�	� ہے = ا*�� ��ہ ا/�ا.% �ے *�-ں �ے &�	Cے �	ں "ہ �ہ� 
5ں ں �ے وا/�6ہ .�	� F-�G� و=ہ �ے %� X= �1' �	5 ا=ڑ
�% *�.8 �7اب ہ X= %1' %B5 �� ذ�� ���H &ے اس ��	�ے 
 �	ں �	� ہے۔ ا�% .	ے اس �� &�م "�ہ� ��ب“ ر��1 5	� ہے۔

 �ہ� =�'� ہے =X �	ں �%6 � \G� F!J %6"ب ا�ہ� ��
�ہ�، �-P "� �6% =[ہ �% /�/�د"ں اور '�3ہ ��ر"ں �� ذ�� 
 &ہ�"8 درد �!�@ �ے ��'E �	� =�'� ہے۔

 


