
ا ڈنی ایئی وچ انن اں �ونب ونن �چ   
ان دو�تت تن ون دے �ہ ن �چ نے ���ی�ش ج ے �ن اں پچ تی اں وچ �وبب ونن ا �� اع�ن دا �چ ہے دنت اں۔ � �تن اں ا�ی ونن عد �چ �ی وڈی �ویئی �ب دنی تب ں آس دی آؤن بت �نی تی �ن ی ا �تی �ن۔ سکدی جب ا�ی �تی اں �تی تی  وچ ج��ت

اں �تن اں ا�ی ونن ت کا�نی �نوں �چ �تی ا دیتی ا�ہ ی جب ہے ر�ہ تے � ال ے تی ا �ن تت ا �تی ا جب ہے رہ� ہہ �ہ � اں ا�ی ونن گ�ے �چ ھا �وک سال ا ون �یئی ��ب اں �ہ اں وا�تی ونن ارے �چ �کاء دا �وکاں نب ووےگا �نوں کد�ر �ب  �ہ
ت دا �تی اں ��ن �تی تن تے دبی ا�ی اے اں �تی تی اربٹ اں نچ �تن اں ا�ی ونن ھا �وک �نوں �چ اں ��ب اں دنی ونن ار دے �چ �سل دی �چ�جچ وں ر�ہ اں وی و�ب �تی تن ۔وربت  

ا ��یہا ا جب ہے رہ� ��س وچ را�ب��تھان �ہ � ار �نوں ��کار دی کانن �ی ہ� وونی �ہ �ہ ونن ٹ �توں کار �م دے ��کار �وک ��ی �ش �ت ن ا�تن تے �ہ ن اے تے ���چ�ش ار ے اجچ تٹ �ر�ش � وچ د�ی۔ د��ی �توں �ب تی ت �ش ��ش  د�ی
��س دی اریٹی آد�ی عاَم  �نوں ��کار کانن نے نچ نویتی ے � ہے دیتی �چ تے � یتی آس ے دی �تی انن ہے جب اریٹی آد�ی عاَم  �ہ � ھ نچ اں ��ب تٹ �ور �ے �تی اوے �ے �ن �یس��ھ۔ �ی جب �تت تے �چ  �چ�د�یش مدھ اے
ا وچ تچ ھا�ب ارہ ��کار دی �ب ننن دونب ی دی نب د �ہ ہے ا�تی ۔�  

�تھ دے اڈواینی ���شن الل ی� �ہ � او دے مارن �چ ود، نب ھا �وک �ب اں ��ب اں دنی ونن ا �یئی �چ تچ ھا�ب نے �ب رات ے �ی دے ��ب �ت در �����ن �نن �ی �چ�دھان �نوں �ودی �ن �ت دوار ��ن �یش �یئی ا�تی ا �� پچ ہے دنت  اوہ۔ �
ا تچ ھا�ب ون دی �ب � �نوں ��م �چ ا جچ ہے رہ� ون � ار �چ �را م�ھ �چ�جچ ہے نب ان۔ � دو�تت تن اں �ہ اں �یئی دنی اں وڈنی تی تن نے ما�کاں دے ��تچ ت دی �ودی  ے ل دے ا��ت �ن�ے نچ ن پب تے �ہ ن اے  ��ر �ھ��ے �ہ

تے ا ے تچ ھا�ب ت دی �ب ا �� اع�ن دا ��ابی ہے دنت ��س۔ � تے کانن وڑ دے اس اے ��ب
ٹ اں �� اں وا�تی تی اربٹ نے نچ اں وی ے ونن ےنے �یئی �چ پچ چ داء ا �ی نے �ے پچ �وع ��ے تے �� �ش ن دے اں۔ �ہ  جاصل وونٹ

د�را �یئی ��ن ڈ دی �چ�د�یش آنن ا ونن ال اک دی اس ��نن ہے �تش ۔�   

ھا �وک �و�ت وچ ��ب ال �ب اؤن ��کار نن تن اں 275 �یئی بب تٹ ہے �وڑ دی �تی ا�ی۔ � ڈت �تی تن اس بچ تی ہے ال �ت ن ر� ا �ہ �ہ تچ ھا�ب تے �ب اں �یئی �ودی اے تی تن اں اپی تٹ اں جاصل �تی تی اً  ��بن تب ربی �ت ا���ن �ت  �م نن
ہے ال۔ � تے ��ر دے �تش چی ے یوی تے � ہار اے �و�ت وچ �ب ا جاصل �ب ا ��نن تچ ھا�ب �ت �یئی �ب کل �ب ہے ��ش اں۔ � �تن اں ا�ی ھا �وک وچ راجب اں ��ب ادہ دنی اں زنی تٹ م �تی �ھ، م��ئ اویتی �تن تے مانی  اے

اں ورنن اں �ہ تی اربٹ ان �نوں نچ ادہ دے جب ن ا�کان زنی تے �ہ ہہ ے اں ا�ی تی اربٹ ��س نچ ال کانن ی نن وڑ �ہ ��ب
ٹ ش دی ��ن �� اں �وشش �تی ہے لگدا۔ ��نن ہار �ہ � �یش وچ �ب تت اریٹی دی ��ار بن تے نچ اریٹی دی ال�و اے  نچ

��س وی ال کانن اں نن �تی انن تے جب د ے انی گال سش �ن ایئی وچ پب تی تچ تی م(�ش تے) ا�ی ا اے ی م�تت ��ب �ن �ی اریٹی دی پب ا�ول نچ �نن ��س �ت ��س وی کانن ال کانن ازی نن تب کا وچ، د��ن۔ ��ن ��دبی ا�ٹ ��س وچ ��نن  کانن
نتن دے ن ا�کان دے �ب �ال،۔ �ہ د�را ��ی تے آنن اڈو اے ام�تن ا وی وچ نت تچ ھا�ب اں دے �ب تی ہ�تت اں �ب تٹ نتن �تی ں آس دی �ب �نی یتی �ن ا �تی ی جب ہے ر�ہ �، �چ� � �ٹ رات، �ہارا�ش تے اڑ�ی�ہ ��ب � اے �ٹ  �ہارا�ش

اں کا�نی وچ تٹ ان �ے �تی تی آس دی جب ی ا �تی ی جب ہے ر�ہ اس �یئی اس۔ � تی ئے �ت ا الے ہے جب ن ر� ا �ہ �ہ تچ ھا�ب در �یئی �ب تن ا ��کار وچ �تی اؤنن تن کل کا�نی بب ووےگا ��ش تے �ہ د �ودی ے انی ی سش  �ہ
�ی �چ�دھان �ت ننن ��ن ا دا نب تن ا ابچ تن چورا �تچ س�ے �� �  

دا ��یہا انن ہے جب ��س � ھا �وک ��ّٹ  �توں ��ّٹ  �نوں کانن اں 150 وچ ��ب تٹ ی مل �تی اں �ہ �تی انن ایئی۔ جب تی تچ تی تے �ش ایئی اے تی تچ تی م(�ش ڈ دے) ا�ی اں کا�رنی ��س نت ���ی دی کانن ی وچ �ب �ے �ہ ن نٹ  ر�ہ
ہے آس دی ھ۔ � اں ��ب تٹ ��س �تی اں کانن ہادی دنی اں ا�ت تی اربٹ ت وی نچ اں �ب �تی انن تے جب ا�تی ے �ے اوہ نب �ی د �ے �ے دے پچ �نی �ی �ن تے �ونی ں ��ے اے �ی �چ�دھان �نوں �چ��ے �نونی �ت �ی ��ن اونی تن ۔ بب
دے وا�ے ��ن ن ��تن ڈی �ھ��ی دی �رجاں اس �ہ �ہ ھا �وک اک وچ �تن � دے ��ب ��ب �ت دی ��ی �ی ہ ��وڑ 200-100 �ت �ی چے روبچ ہے سکدی ے م۔ � �ھ م��ئ �ی �چ�دھان وی �تن �ت ننن ��ن  نب

ےنے دے �ھدا ��ن ہے و�ی تے � اں �یئی ے ورنن اں �ہ اں �ع�ں وی دنی کدنی تچ ن بٹ �بے ���ے اس۔ �ہ �ی چے پت ننن دے �ور� ارے نب و گ�ں وی نب اں �ہ تی ّک  جا�ے �چ� ر�ہ ں �ویئی نچ �نی ۔�ن     



داراں تی ش ���توڑ ��ہ اک دا �ٹو�ے جا�م دے ��مابئ ا �� �وشش ہے رہ� ہ ��ے �ہ � �ی �چ�دھان �ودی �رجاں ��ے �ن �ت ن ��ن اوے نب اں جب اں نت تن ��ی دی ملک �نوں او�ہ ب� ��ن � تے ��ی دریتی اے  قت
اں ور دی �ّٹ  دی ساد�تن ادہ �ہ اوے مل �ھل زنی نے �ودی۔ �ی جب داں ے رات جب ئے عا��ی وچ ��ب � �یئی کاری ��ماے ا ����ھ دروازہ �ہ ہے دنت رات �رجاں ا�ے �  دا'' وکاس'' دے ��ب

�و ہہ �یئی ��ن ال�ُو  وچ ملک سارے ماڈل ا�ی � �ب�ا �ٹوال ا�ی ہے ط��چ تے � دا ے ہے ��جچ دریتی دے ملک �ہ � اں قت تے ساد�تن �ف دے �ّٹ  دی �زدوری اے تے ورودھ  دے �وکاں جن  اے
ھار ال ��نیتی �ودی �نوں ا�ب تے نن ڈے اے ال زور دے ڈنن �تم نن ہے سکدا �� �ن ہہ۔ � دا �ٹوال ا�ی ہے ��جچ ��س �ہ � اں دے �وکاں کانن ��رش دے �قت ال ��ن ��ی نن ال �ن �یش نن ی آ پچ ہے ر�ہ د�ہ �  جب

ال ��نیتی �وڑ �یش نن ہے دی آؤن پچ ۔�  

ہہ دا �ٹوال ا�ی ہے ��تن ��ے دے �وکاں �ہ � �ے �ب �تی تے و دریتی اے نے ��کار ساد�ن قت اں ے اں وڈنی تی تن تے �نوں ��تچ ھاواں �یئی �ی دے تے �ت اں �ے �� ورودھ دے �وکاں ے اں جب  دے عدا�تت
ص�ے اوہ ���ے ��ن �ی نے رّد  �نوں ��کار �ن ےئے ��ے ن پچ ن ��دے آس اوہ۔ �ہ ا وچ ا�وایئی دی �ودی �ہ �ہ تچ ھا�ب ےنے ��کار �ب اں پب �و اوہ نت �ے ا�ی ص�ے �ب �ی ھاں دی ��ن رّد  �ن ال ��نیتی �ت �یش نن  پچ

�ے نن تے آؤ ئے وڈے اے چوری �یئی ��ماے و �ھ�ھ � اوے �ہ ہے ��چ دی �ٹو�ے اس۔ �ی جب اں �وکاں �ہ � ہداں دنی دو�ب رقتو �نوں جب دد �ن سش تے �ت ت اے �ش ال د�ہ ہے نن اؤن ��ا�  �ودی وی �یئی نچ
تے ا اے تچ ھا�ب ��س �ب ا�وں کانن ادہ نن ک زنی �تی �ے �ٹ تن �ہ ۔ر  

اں ونن تے ما�ول سارا دا �چ اں اے ارنی تی اں �ٹو�ے جا�م بت اں، آ�چ�ی دنی تی ابئ تے ��ایئی ورود�تت ڈ اے ا و�ھا صاف ونن ہے رہ� ا�ت �ٹوال جا�م۔ � تے رنی تے ��کار اے ا اے تن �ول ابچ  �� وچ آ�چس �یئی ��ن ��ن�ٹ
ا ہے رہ� �ہ � ونن �تھ دے د�ڑے �بس ��ی ا�ت وچ �ہ تے رنی �ی واگڈور دی ��کار اے وونی ادہ وچ ��ن �ّٹ  اینی دی ملک �نوں اس �ہ �ی ���ھ زنی وونی  دی �وکاں د�ڑا اک دا �ٹو�ے جا�م۔ �ہ

ال ��کار �ی نن اراصن ھ دا نن ھا ال�ب ےنے �ے ا�ٹ پچ اں ا �نی ا�ت �نوں �و�ہ تے رنی �ول ے ن �یئی ��ن ��ن�ٹ ش دی ورنت ا �وشش ہے رہ� د � ا �ہ جب ا د�ڑا دوجب تن �ول ابچ رار ��ن�ٹ ا ال زور �یئی ر��ن �ب��ت ہے رہ� تے �  �ہہ ے
ا ہے رہ� بے �ہ � ہہ � ت ا�ی اں �ےئے آ وچ طا�ت ور دا �وکاں نت ادہ �ہ ووےگا �ھان زنی ��س �یئی اس �ہ تے کانن وڑ دے اس اے ��ب

ٹ ی �نوں �� ت وا�چس �ہ ا وچ طا�ت اؤنن دا �تی تی ا�ہ ہے جچ  �ودی اوہ۔ �
تے رقتو اے سا �ن �ن ش دی ڈراؤن �نوں �وکاں �توں �ہ ہے �� �وشش ن ر� تے �ہ ��ے ے ھ��ی ہے �� ��ڑے �ب ن ر� ا �ہ �ہ تچ ھا�ب رقتو �ب ہے �ن تے � ��س ے �و�� کانن ت اس اوہ۔ �تی اؤن �چ�دہ دے اص�تی  دی نچ

ش ہے �� �وشش ن ر� ہ �ہ �ہ ر�ت ��س وچ �چ��یتی �ن ا �رجاں وی ��ے کانن تچ ھا�ب ں ��ّٹ  �توں �ب �نی تے �ن ��س ے اں وچ راج دے کانن ا�وں سارنی ادہ نن رقتو زنی ل �ن تت ئے عام �ت وے ن �ہ ۔�ہ  

اں آؤن اں وا�تی ونن نے جا�م وچ �چ ں دا الے ھاونی ��ا �ب ی �ب وڑ �ر�ن ��ب
ٹ ت �� ادی دے �وکاں آوے وچ طا�ت تی تن ں جّل  �ص�ے پب �نی و �ن �ن۔ سکدے �ہ ��ٹ ات دی �رز و�ی ��ورنی اں وچ �ب ونن  �وکاں �چ

اں �یئی الؤن �ھڈے �نوں دنی تن ن �ہ اں �ہ تن ں �یئی ��ن جّل  �ص�ے دے او�ہ �نی اں۔ �ن ونن ی �چ تے �ٹوال جا�م را�ہ اں اے تن اں او�ہ اں دنی تی اربٹ اں �توں �وکاں نچ تن ت دی او�ہ ےنے �ے ���ہ طا�ت پچ  ا
�تھاں اں �ے وچ �ہ دنی تن ن �تی تے �ہ اں اے دنی ن ��تن اں �ہ �ہ ں وونٹ �نی ا �ت اں نچ تی ن دبت تے �ہ ن ے گ�ے �ہ ج ا �ن ّپ   سال پچ �ھدے �ے �� �چ و د�ی ں ر�ہ اں ��دے �ی ا�نی ں۔ ہ� �نی اں سا�نوں �ت  وونٹ
اں تی ن دبت تے �ہ ں اے ی ا�نی �ے او�ہ نن و ��ا ی ساڈی �ب ہے �ر�ن ۔�  

 

ان دو�تت تن ون وچ �ہ اں �ہ اں وا�تی ونن ادی وی ��ے �وک �توں �چ تی تن �ی پب دنی تب ں آس دی بت �نی اں۔ سکدے �� �ن دنی تن �ابئ ات وا�ی �ن ��ورنی ہہ دا �ب ا�ہ ا�ی ہے جن اں �ہ � ونن ےتے �نوں �وکاں دوران �چ  �تی
ئے وے ہ وعدے سارے �ہ ��ی�ش �ے �ہ �ٹ �� ت �ب ابب دے نش تن ن، �ہ ں �ہ ھاونی اریٹی وی �ویئی �ب ت نچ ووے وچ طا�ت ڈا دا �ٹو�ے جا�م ��ف۔ �ہ تن �ب ی ا�ی لدا �ہ دا جچ تن ہے �ہ ےنے �وک �چ�۔ � پچ ادی ا تی تن  پب

اں �تی دے جّل  دا �تش تن ا�ہ ن جچ تے �ہ اں اے تن ہہ �نوں او�ہ ہ ا�ی �ت ہے بچ ں �ہ � ھاونی اریٹی وی �ویئی �ب ت نچ ا�ہ آوے وچ طا�ت �ے �چ�نن �ت ی ا ا �ہ تن ہے ر�ہ ان۔ � دو�تت تن �ل اس �نوں �وکاں دے �ہ  ��ب
ات ��ورنی ادل دے �ب تب ار وارے �تت درے وجچ انن ہے �وڑ دی ��ن ونٹ تے � ہے وی �� اوہ ے ن ر� ےنے اوہ �ے �� اس۔ �ہ پچ اں ا �تی ں اک �یئی جّل  دے �تش ا�ی �نونی ا�ی �تی تے �چ�نن ں اے  �نونی



ھک �چے آر�ت �ن � ���ل �یئی اساری دی ڈھا ہے جچ ن ر� �ل اوہ۔ �ہ ات ��ب ��ورنی ان دے �ب دو�تت تن تے وچ �ہ ا اے تی اں دے دبن ورنن بے دے م�کاں �ہ رے �ب ہے کڈھ �ےٹے �توں �ت ن ر�  �وکاں �ہ �ہ
اں دے تے �قت �ل �یئی مارن �ّٹ  ے ار اک دا �ٹو�ے جا�م ڈ�ی�و���ی�ی ��ب �ت�تی ہے �ہ ۔�   


