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 اخالقی حرکت 

  ارپلی

1947  

اکی آدیم اےنپ رھگ یک رطف اج راہ اھت دنچ ولگ اکی ےنھگ درتخ ےک ےچین ےھٹیب ابںیت رک رےہ ےھت ہک  

ہ رظن ےس ارگ اکی ااسنن اکی رھتپ یھب راےتس ےس اٹہ دے وت اس اک وثاب یھب اےس اتلم ےہ اور  

 

طئ
ق

 

ن
االسیم 

اصقنن ےس چب اجات ےہ۔۔!دورسا ااسنن یھب   

  اور اھت دنہو  اکی  وہ  وچہکن ڑپا  چ  رطف  یک  رھگ  اور اگل  ےنسنہ نس  ہی ےن  آدیم  اکی ۓواہں ےس زگرےت ہ 

  راہ اج  رطف  یک  رھگ  یم  اعمل  ےک سنہ  اس وہ  اور ھجمس  زماق  وک  ابت اس  زحم ےن  اس وگی   وت  اھت ااکنری  اک االسم

اس اھت نکیل اس اک اپؤں زیمخ ہ ایگ اس ےن رھگ   ومعمیل  ےک  وج اگل  ےس  رھتپ  اکی اپؤں  اک اس  یم  راےتس ہک اھت

چنہپ رک زمخ رپ رممہ اگلیئ اےلگ دن رھپ بج وہ واہں ےس زگرا وت اکی لیب اگڑی واہں ےس زگر ریہ یھت اس اک  

ایگ اس  ایہپ اس رھتپ ےک اسھت رکٹای اور اس یک ڑکلی ےک اسرے ےتخت وٹٹ ےئگ اور وہ وخد یھب زیمخ ہ 

  اےنپ  ۓدنبے وک اتپ الچ ہک ہی وت ایس رھتپ یک وہج ےس ہا ےہ سج ےن اس زیمخ یھب ایکاھت وہ ھچک وسےتچ ہ 

  ےس  واہں  آدیم  اکی وت  ےہ  زگرات  ےس  واہں واسپ بج  عب  دی  ھچک  اور  ےہ  اجات ولٹ واسپ رطف  یک  رھگ

ہ اجیت ےہ   رشوع  آان  ھجمس  ابت ہی اب وک  آدیم  اس ےہ  داتی رک  رک  اٹہ  ےس  راےتس اجبن دورسی  رک  ااھٹ رھتپ

 ولگ اصقنن ےس چب اجےت ںیہ

 

! ۔۔۔ ہک واعق یہ رھتپ ااھٹےن ےس راہتس اصف ہات ےہ اور ک  

رکےت رکےت اکی دن وہ ان ولوگں یک لفحم یم اج اتھٹیب ےہ اور وہ االسم یک رطف رابغ ہان رشوع رک  

راتھک اھت ذات یک اوچن چین اور اوھچت ےھجمس اجےن یک وہج ےس ذمیبہ  داتی ےہ وچہکن وہ دنہوتم ےس قلعت 
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درددنیگ اور دب ولسیک یک ڈنیھب ڑھچا ہا اھت وج ہک اعمرشے اک اکی اتسی ہا اھت اکی دن ایس رطح وہ اںیھن  

 زبروگں یک لفحم یم اج اتھٹیب ےہ اور االسم ےک اوصولں وک امےنن گل اجات ےہ اور املسمن ہ اجات ےہ 

آزادی ےک دن رقبی ےھت رہ رطف ااشتنر اھت وگی وسحمس ہات ہ ہک ااسنن اک بس ےس ڑبا دنمش وخد ااسنن  

یہ ےہ اکی رطف آزادی یک وخیش وت دورسی رطف اس ابت اک مغ ہک اناجےن ایک ہےن واال ےہ رہ ہحمل  

! ۔۔۔ ایقتم اھت   

...(1947وجن   

نکیل اس اقلب ےھت ےک ابت تیچ رک یکس   اس ےک اہں دو ےٹیب ےھت نج یک رمعںی مک یھت  

آزادی ےک دن رقبی ےس رقبی رت آےت اج رےہ ےھت رپ اب ہلصیف رکان لکشم اھت ہک وکن یس رطف راہ  

  ئل  ےک  املسمونں ہکبج  دنہواتسن وک  العوقں  واےل اجےن اگلےیئ  رٹ  یک  ارثکتی دنہو  رطف اکی ۓاج

!۔۔۔ ےھت انم  ربوے العےق  ارثکیتی ملسم  

ہلصیف اس ےک اہھت یم اھت ہک سک رطف اجی اجات اس ےن اپاتسکن یک رطف اجان رتہب ھجمس اور اےنپ وچبں وک  

!۔۔۔ یھب ےل اجان اچاہ نکیل ےچب ےلہپ رشوع ےس یہ اچچ ےک اپس راہ رکےت ےھت   

 وتق دنہو اھت اور اکی ڑب

ل

 

ی دواکن اک امکل  ےچب وچہکن مک رمع ےھت اور اےنپ اچاچ ےس تبحم رےتھک ےھت وج ہک ف

!۔۔۔ اھت وچبں وک اےنپ اچاچ ےس اخاص اگلو اھت    

اس آدیم ےن ان وچبں وک اسھت ےلاجےن اک اطمہبل ایک وت اس ےن اہک ےل اجو ارگ اجےت ںیہ وت آدیم    اکی دن 

۔۔۔ۓاج اتبی   ابرے ےک اوصولں ےک االسم دنی  اور ۓ اچاتہ اھت ہک ان وک یھب املسمن رک ایل اج  
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وکشش رکات ہک سک رطح اوکس یھب دارئہ االسم یم دالخ رک دی اجے رپ بج یھب وہ االسم یک ابت  آدیم  

رکات وت اس اک وجاب ھچک ےصغ رھبے ادناز ےس ہات ہک "رکش رکو ےک اہمترے ےچب ےھجم ایپرے ےتگل ںیہ  

 وچبں یک وہج ےس  ورہن یم ںیہمت بک ےس الھب اکچ ہات مت اگل ذمبہ ےس ہ اور اب ریمے ھچک ںیہن ےتگل

 ابت ہ اجیت ےہ تمینغ وھجمس۔۔!"

آدیم پچ ہ اجات ےہ دن اور رقبی آ ےکچ ےھت آدیم اس اگؤں وک وھچڑ رک اجان اچاتہ اھت آرخ اکی دن اس  

ےن ااسی یہ ایک اور الچ ایگ ارثک اواقت الکیم رکات راتہ ہک "ےچب لم اجںیئ وت اجوں" نکیل اس ےن وچبں وک عب  

اجیلےن اک ہلصیف ایک وچہکن ااشتنر ےتلیھپ ےتلیھپاس ےک اگؤں کت آایگ اھت۔۔۔!یم   

ایکس ویبی وج ہک املسمن ہ یکچ یھت اس ےن یھب وچبں یک رکف یم دو طخل ہان رشوع رک دی آرخ وساچ ہک ےسیج  

 دخا یک رمیض ہیئ۔۔۔

 اجےن وک اھت ہک اس ےن اےنپ ڑبے  اکی دن بج وہ اےنپ دنہو اھبیئ ےک اہں وموجد وچبں ےس ےنلم آی وایسپ

 ےٹیب وک اقلئ رک ایل ہک وہ اس ےک اسھت ےلچ۔۔.!

وھچاٹ اچب وج ہک نپچب ےس یہ وادل ےس دور اور اچچ ےک رقبی رت اھت اس ےن اجےن ےس ااکنر رک دی رگےت   

ے آرخوہ اینپ ویبی اور ڑبے ےٹیب ےک رمہاہ رجہت رک ےک آایگ۔۔!

 

 ھلت

سب

 

یک اجن یم اجن آیئ رگم اکی اٹیب اب یھب ںیہن آی اھت۔۔۔!ےچب وک دھکی رک امں   

آزادی یم رصف اکی یہ ہنیہم ابیق اھت امں اطمہبل رکیت ہک اےس دورسا اٹیب یھب اچےیہ وت اتہک ہک لک اجوں اگ  

 اےس ےنیلداعےہ ہک واسپ آاجے اگ۔۔۔
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ہک ریما اٹیب ےھجم واسپ دو وت اس ےک اھبیئ ےن  ایلگ رات بج وہ رواہن ہا وت اےنپ اھبیئ ےک رھگ اچنہپ اطمہبل ایک 

 وجاب دی۔۔

 "دوھکی ایمں یم ےن زرب دیتس وت ںیہن راھک ےل اج ےتکس ہ وت ےل اجو" 

  7آدیم پچ اسدھ رک من اوھکنں ےس رھگ ولٹ ای اےلگ روز رھپ ےس اجےن اگل وت اےنپ ڑبے ےٹیب سج یک رمع 

اولں ےس دگن اھت۔۔۔اسل یھت اسھت ےل ایگ اور اس ےک وصعمامہن وس  

 اباب ارگ اھبیئ اسھت ہن آی وت؟ 

 اباب مہ وھچڑ رک ویکں اج رےہ ںیہ؟

 اچاچ ےک اسھت ںیہن رہ ےتکس اب؟؟

آدیم : اٹیب مہ اب مہ دہاتی اپےن واولں یم ےس ںیہ اب ان اک ذمبہ اور امہرا ذمبہ دجا ےہ اب مہ اکی  

را دمد اگر ہ۔۔دخا وک امےنن واولں یم ےس ںیہ داع ےہ ہک وہ امہ  

ےسیج یہ وہ اےنپ اھبیئ ےک رھگ اچنہپ ااکس اھبیئ دنہوملسم اسفد یک زد یم آ رک الہک ہ اکچ اھت اور ایکس دواکن یھب  

 ایگ اھت ایکس ویبی اےنپ ےٹیب اور اس ےک ےٹیب ےک اسھت رھگ یم رو ریہ یھت بج اس  ابتہ ہ یکچ یھت بس

ٹ
ٌ

 ل

  ےس وپاھچ ہک ایک ہا وت وبیل : 

"مت املسمونں ےن ریمے ےٹیب وک میتی رک دی ےہ ریما رھگ ابر رہ زیچ ابتہ رک دی ےہ مت ولوگں ےن امر دی ےہ  

 ریمے اخودن وک۔۔! "" 
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 ہی نس اک اس آدیم ےک ریپوں ےس وت ےسیج زنیم یہ لکن یئگ ہ۔۔۔!

امہرے اسھت رہ انیل۔۔!آدیم ےن اس وعرت ےس اہک ہک مت ریمے اسھت ولچ وج عمج وپیھجن ےہ ول اور رھگ ولچ   

 وعرت ےن عنم رک دی اور آگ وگبال ہیئ اور رھپ روےن یگل۔۔!

 آدیم : اسھت ںیہن ولچ یگ وت اجن یھب اج یتکس ےہ 

 وعرت ابدض یھت ہک وہ ںیہن ےلچ یگ۔۔۔!

 وعرت روےت ہےئ وبیل : "ریما بس ھچک ٹل اکچ ےہ ھچک ںیہن اچب" 

  اےنت یم دروازہ ےس آواز آدیم اس وک ھجمسےن یم رصموف اھت ہک 

!۔۔۔  وکن ےہ ادنر دروازہ وتڑ دو   

 آدیم ابرہ الکن وت ابرہ ڑھکے ولوگں ےن اےنپ روےپ اک اطمہبل ایک وج ہک اس ےن اداھر یم ئل اھت۔۔!

  آدیم ےن وجاب دی وہ وت رم اکچ وت اس ابرہ ڑھکے صخش ےن اہک :

 اور ولکن اہیں ےس ریمے اسھت اور ولگ یھب ےہ ارگ ںیہن  "اہں اتپ ےہ مت ولگ ہگج اخیل رکو وج اسامن ےہ ول

  ےئگ وت دےکھ امر رک اکنل دںی ےگ"

وعرت ادنر یھٹیب ےمہس ہے ادناز یم ڈر ےک امرے نس ریہ یھت۔۔!    

اس ےن اہک ابرہ ڑھکے آدیم ےس اہک : "اب ریمے اپس وکیئ ہگج رےنہ یک ںیہن ےہ ایک رکوں یم ھچک اچب  

ں۔۔.!ںیہن ےہ وج دے وکس  
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 ابرہ ڑھکے آدیم ےن دب ےجہل وجاب دی : "رھگ اخیل رکو اور لکن اجؤ اہیں ےس"۔۔۔!

وعرت ےک اخودن اک اھبیئ : ریمی ابت امون ریمے اسھت ولچ اہمترے ےٹیب یک زدنیگ اور اہمتری زدنیگ وک اہیں  

ےک اقلعتت ںیہ واہں  تہب رطخہ ےہ ںیہمت اہیں ےس لکن اجان اچےیہ واہں ےھجم اکی دوتس الم اھت سج  

 رےنہ اک دنبوتسب ہ اتکس ےہ امن ول ریمی ابت۔۔۔!

  وعرت : مت ولگ اظمل ہ رہ زگ اہمترے اسھت ںیہن چ یتکس۔۔! 

 رگم وعرت ےک اپس وکیئ اور اچرہ ںیہن ہات 

آدیم  ھچک دی عب وعرت اس ابت رپ راض دنم ہ اجیت ےہ نکیل اس ےک اسھت رےنہ ےس ااکنر رک دیتی ےہ 

اس وک اور اےنپ دورسے ےٹیب وک رمہاہ ےل رک واسپ اینپ مگیب ےک اپس آاجات ےہ ایکس امں اےنپ وھچےٹ ےٹیب وک  

 دھکی رک وخش ہیت ےہ رپ اےنپ اخودن ےک رہچے ےپ رپاشیین ےک اترثات دھکی رک وپیتھچ ےہ ایک ہا۔۔۔!

!۔۔۔ آدیم : اھبیھب یھب آیئگ ںیہ رگم  

 ویبی : رگم ایک۔۔؟

 : واہں ریمےاھبیئ وک امر دی ایگ ےہ اور ھچک ولوگں ےن رقض ےک اعمےلم یم اس یک زنیم رپ ہضبق رک  آدیم  

 ایل ےہ...!

: اب ایکس ویبی اور ےچب اک ایک ہ اگ..؟  ویبی   

 ادیم : اہں وہ اسھت آ یئگ ےہ رپ امہرے رھگ آےن ےس ااکنر رک دی ےہ 
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 ویبی : آرخ ویکں؟ 

املسمونں وک یتھجمس ےہ اور مہ ےس رفنت رکیت ےہ۔..!  آدیم : وہ لتق اک ذہم دار   

چ گا  اگل اس ےن اہک : اب ہی اہکں رےہ یگ۔
ھ
 ویبی وک نس اک د

 آدیم : واہں ڑپوس یم اسھت واےل اگوں اکی اکمن اخیل ےہ واہں اس رھگ یم وھچڑ آی ہں ۔ 

۔ اھں رگم اھکےن اکپےن اک ایک ؟   : ویبی  

   !۔۔ۓ دنم ںیہن ہک امہرے اہھت ےس اھکںیہن وہ اس رپ یھب راض  آدیم :

آدیم ےن ارسفدیگ ےک اعمل یم اہک : "ھچک دن اک رانش اپین وت ےہ ان ےک اپس ےہ رپ زیدہ ںیہن ےہ دخا اجےن  

 ایک ہ اگ"۔۔۔۔!

اےلگ روز آدیم اس وعرت ےک رھگ اچنہپ دروازہ اٹھکٹھکی وج ےک دروازے اک رصف اکی یہ ولہپ اھت دورسا وٹاٹ  

!۔۔۔ اور وبدیسہ اھت   

 وعرت ےن نیگمغ آوھکنں ےس اےکس اہیں آےن یک وہج وپیھچ۔۔!

 آدیم ےن اتبی ہک وہ بس اسامن روھکاےن یم دمد رک دے اگ اور اھکان اتجیھب رےہ اگ۔۔!

 وعرت ےن عنم رک دی اتمہ وعرت وخد ںیہن اجیتن یھت وہ ایک رکے یگ اور ےسیک زدنہ رےہ یگ۔۔! 

اےنپ اسھت الی اور اس ےک رھگ رک دی آدیم اکی الیھت   

 سج یم دو لھپ وموجد ےھت وجہک رخاب ہےن ےک رقبی رت ےھت۔۔!
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 دن زگرےت ےئگ۔۔۔! 

آدیم دنچ آےن ےک وعض زمدوری رکےن گل ایگ ات ہک اانپ اور ویبی وچبں اک ٹیپ اپل ےکس اتمہ اےس اینپ  

!۔۔۔ۓہ اج اھبیھب ریت ابیئ یک یھب رپاشیین اتسیت یھت اناجےن ایک   

 دورسی رطف بج بج آذان اک وتق ہات ریت اےنپ دل یم بجع ایخولں ےلت دیتب یلچ اجیت ۔۔۔!

ھچک روز یم ریت ےک رھگ ےس اھکان یک اایشء مک ہ یگ نج یک دعتاد ےلہپ یہ اظبرہ دنچ دن ےک ئل یھت اب ارثک  

  رپاشیین ےک اعمل یم یھٹیب یہی وسیتچ ہک "اب ایک ہ اگ"

 یہ دتھکی اس ےک رھگ یم افوقں ےن ڈیا ڈال ایل وچہکن اےنپ اخودن ےک اھبیئ وک ےلہپ یہ واسپ جیھب یکچ  دتھکی 

 یھت وت اب اس ےک اہں ےس یھب اھکےن اک آان لکشم اھت۔۔!

نکیل ایس دن وہ ھچک اھکےن وک الی وت زنیم رپ امویس احتل یم ڑپی ریت ےن وہ ےنیل ےس ااکنر رک دی آدیم وک  

  اس ابت اک ادراک کت ہن اھت ہک دو دن ےس اوھنں ےن ھچک اھکی ںیہن۔۔.!

 ریت ابیئ ےچب وک دالےس دے رک الس دیتی نکیل وخد اس ابت رپ رویت ہک اناجےن سک لپ ایک زگرے۔۔۔!

  اینپ  ےن  اس  یل نس  آوازںی ہی ۓ ےسیج یہ آدیم ریت ےک رھگ ےس ابرہ لکن راہ اھت اکی ڑپویس ےن زگرےت ہ 

  !۔۔۔اجیھب  ھچک  ئل  ےک اھکےن اہھت  ےک ویبی

ئ ل ےت ہ 
ل
ل
ب 
!۔۔۔ یھت یتکس رک   ںیہن  ابر  اس رک  دھکی  وک ےچب  ۓریت اےنپ   
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اھکان دےنی وایل وعرت بج رھگ یم دالخ ہیئ ھچک اسامن اور وٹاٹ وھپاٹ رفرچین رھگ یم اس احتل یم ڑپا اھت  

ی ےس ابرہ 

ل

ٹ

ھئ
گ

  ےس  ڑگھ   اکی ےھت ۓہ   اےٹ  ےس  ٹم  ربنت ےھت  ۓےلکن ہ ہک وگی ابکڑ ہ اور دنچ ڑپکے 

  اھکان یغب   وپےھچ انم  ےن وعرت  اھت اثمل  یک " زدنیگ اہری  کھت "  احل اک  رھگ  وگی  اھت  راہ  لکن ےک  رک  وبدن وبدن اپین

اخودن اکی دم ےس رپاشین ہا اور ھچک وسےنچ اگل۔۔۔ا  اتبی  احل  اسرا وک  اخودن اےنپ آرک  یئگ  یلچ اور  راھک  

دورسی رطف بج ریت ےک اخودن اک اھبیئ بج اہھت یم اھکان ڑکپے واسپ رھگ اچنہپ وت ایکس ویبی ےن وہج  

 وپیھچ ہک "ایک امرجہ ےہ"۔۔۔؟

 آدیم : وہ ایھب یھب ااکنری ےہ مہ ےس ھچک ںیہن ےل یگ۔۔!

ر اسنل  احل وکن ےہ؟ وعرت : اب اس ےک ےچب اک پ ٌ  

۔"اگ  ۓ آدیم : "دخا رپ رھبوہس روھک بس رتہب ہ اج  

 وعرت ےن اکمہمل وتڑا اور رمکے ےک ادنر یلچ یئگ اہجں اس ےک ےچب لیھک رےہ ےھت

سج آدیم ےن امرجہ نس رک اھکان وھجبای اھت وعرت ےس وہج اجےنن یک وکشش یک ہک آرخ ایک ابت ےہ اور اس  

 ھا  ات ہک اتپ رک ےکس۔۔۔!ےک رھگ واال وکن ےہ اہکں 
ج
ب ب 

راتہ ےہ اس ئل اس ےن اینپ ویبی وک   

ےسیج یہ ایکس ویبی یچنہپ اس ےن وہج اجےنن یک وکشش یک وت ریت ابیئ ےن اانت اتبی ہک وہ اہیں ےس تہب دور  

 ریتہ یھت اور ااکس ایمں رم اکچ ےہ۔۔۔!

  ریت ےن رگدن الہےت ہے اھکےن ےنجیھب رپ رکشہی اہک۔۔۔!
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اسپ رھگ آیئ اےنپ اخودن وک اتبی اےکس اخودن ےن ریت ےک اھں اھکان ےنجیھب یک نیقلت یک اور ایکس رضوریت  ویبی و

اک ایخل رکےن یک نیقلت یک ھچک دن عب ریت اعدی ہ یئگ اور ایکس ارسفدیگ مک ہ یئگ اتمہ دمد رکےن واال آدیم  

  ےہ؟ اشدی وہ اٌوکس املسمن اتھجمس ہ اگ۔۔!ایھب یھب ںیہن اجاتن اھت ہک ریت وکن ےہ اور ااکس ذمبہ ایک 

اےلگ دن آدیم امنز ڑپےنھ ےک ئل رھگ ےس الکن وت ریت اک اٹیب ابرہ لیھک راہ اھت وج ہک ھچک املکت ڑپھ راہ اھت آدیم  

  ویبی ےک اہھت اھکان وھجباات راہ۔۔! ےن وغر ںیہن ایک اور رھگ یک رطف چ دی اور بسحل ومعمل اینپ 

اک دنہوآان املکت ادا رک راہ اھت اور آدیم ںیہن اجاتن اھت ہی وکن ےہ۔۔!در الص وہ ڑل  

ے یک وہج ےس دنگے اپین ےک ےٹنیھچ اس رپ ڑپے   

 

ت
 
ھلی

ک

اےلگ دن آدیم امنز ےک ئل زگر راہ اھت وت ےچب ےک 

ےس ان    آدیم ےن ےچب یک رطف داھکی رھگ اج ڑپکے دبےل اور ےچب وک ھچک ہن اہک ہچب اےنپ لیھک یم نگم اس ارم 

 آانش اھت۔۔!

ھچک دن عب آدیم بج رھگ ےک ئل اھکےن ےنیپ اک اسامن رخدیےن ایگ اےس ایخل آی ہک ویکں ہن اس ےچب اور  

  !۔۔ۓوعرت ےک ئل یھب رانش ےل اج

وس آدیم ےن ااسی یہ ایک اور اسامن اور ڑپکے اس ےچب ےک ئل ےل ےیل اور اس ےک رھگ اچنہپ دےی ایکس ویبی  

ےک انم ےک ابرے ہن وپاھچ اھت اور اوکس ںیہن اجیتن یھت اور ہن یھبک ابت یک یھت۔۔۔! ےن آج کت اس   

آدیم ےن اینپ ویبی ےک اہھت اکی رمیغ یجیھب وج ہک رھگ یم اپل ریھک یھت اور وعرت ےس اہک ہک ڑپونس وک  

ےکس ےچب ےک  وسدا فلس دے آؤ اور رمیغ دے آؤ اور انہک ہک مت اور اہمترا ہچب اھک ںیل اور ہی ڑپکے ا 

 ئل۔۔۔!
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ویبی ےن ااسی یہ ایک وعرت وک وسدا فلس دے دی اور رمیغ یھب دے دی ریت ابیئ وک وعرت ےس ھچک ابت ینہک  

 یھت اشدی یسک وہج ےس ہہک ہن اپیت یھت۔۔۔!۔

  ویبی یلچ یئگ نیت دن زگر ےئگ ریت اھکان وت اھک یتیل رگم وہ رمیغ اےکس رھگ ےک ابرہ رھپیت ریتہ ۔۔۔!

  ریت دوونں  یک  اظرہ دنمی  راض  ےن  ویبی ۓ ےن ویبی ےس اہک ویکں ہن آج ایکس اعتیف دریتف یک اج آدیم

۔۔۔!۔ امیگن ااجزت  ےئگ رھگ  ےک  

ریت وسوگار ریتہ یھت اہتبل اتبےن ےس رسکایت یھت آدیم ےن وپےنھچ یک وکشش یک ہک "آپ وکن ںیہ؟" ریت  

اظرہ ہ ےکس۔۔۔!یک رطف ےس وکیئ یلست شخب وجاب ہن آی سج ےس    

س آایگ۔۔! 

 س
ن

آدیم اینپ ویبی ےک اسھت رھگ وا  

ایس روز ریت ابیئ وک ایخل آی ہک ویکں ہن وہ دمد رکےن وایل وعرت اور اس ےک اخودن ےک رھگ اج رک دل اک وبھج  

  داھکی  ےن  اس وت ۓ ہ لکہ رک ےل ریت اس ےک رھگ یئگ وچہکن ان ےک ذمبہ یم رواج ہن اھت ہک ااجزت امیگن اج

  ےہ  ریہ رک   ابںیت ےس  اس  اور  ےہ ریہ لیھک  ۓ ااھٹ یم  وگد   وک ےچب  وھچےٹ اےنپ وعرت  ہک

وعرت ریت وک اےنپ رھگ دھکی رک ریحان یھت دوونں ےن آیسپ مہ الکیم یم ھچک دی زگاری ریت ےن اےنپ ابرے  

ایک۔۔! بس ھچک اتب دی اور ان یک دمد رکےن اور ےب ولث اکم آےن رپ رکشہی ادا یھب   

ھچک دی عب بج ریت ےک اخودن اک اھبیئ ولعمامت دریتف رکےن آی وت وہ ریحان اھت ہک ریت ےک ےچب ےن اکی  

ااسی وسٹ انہپ ےہ وج ہک این دک راہ ےہ اور اچب ڑپویس ےک وچبں ےک اسھت لیھک یم رصموف ےہ ہن اجےن ایک  

دمد رکےن واےل آدیم ےن اس آدیم وک رھگ ےس  دل یم آی وج دروازے ےس اٹلپ اور رھگ یک اجبن ولٹ ایگ 
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ے اپی وت وپاھچ ہی وعرت اہمتری ایک یتگل ےہ آدیم ےن اکی رسد آہ رھبی اور اہک ہی وعرت ریمے اھبیئ یک 

 

کلت

 

ن

 ویبی یھت اور امہرا ذمبہ اگل ےہ۔۔۔!

 دورسے آدیم ےن وفراً ریحایگن ےس وپاھچ : ایک ہی املسمن ںیہن ؟ 

وجاب دی : ںیہن ہی دنہو ےہ اور یم اینپ ویبی وچبں تیمس املسمن ہ ایگ ہں۔۔!ےلہپ آدیم ےن   

 الہپ آدیم رھگ اچنہپ امرجہ ویبی وک اتبی ویبی یھب اتبےن ےس اقرص یھت ایک ہا ہ اگ ۔۔۔۔!

 آ  یہی احل دورسے آدیم اک اھت نکیل اب اےس رمیغ اک زدنہ وھچڑ دانی اور ےچب ےک ادا رکدہ املکت بس ھجمس 

 کج  ےھت رھگ چنہپ رک امرجہ ویبی وک اتبی۔۔۔!

رگم ایکس ویبی ریت ےس ھچک دی ےلہپ لم یکچ یھت ریت ےن اےس بس ھچک اتب دی اھت اور اس ابر ریت وخد ایکس ویبی  

 ےک رھگ آیئ یھت۔۔۔!

۔۔۔!۔ریت ےن اتبی ہک ااکس وشرہ لتق ہا ےہاور ہی اافلظ یھب ہہک رک یئگ  

اھت ہک وکن ایک ےہ اور اسیک ےہ ےھجم رگم اس ابت اک ملع ہ اکچ ہک انب یسک اک ذمبہ اجےن زابن  "ےھجم ںیہن اتپ  

ےس احل اور اہھت ےس ےب سب اک اکم رک دانی بس ےس ڑبی ااسنتین ےہ اور ہی سج ےن یھب ںیہمت اھکیسیئ  

 ےہ وہ رضور میظع ےہ ،وہ رضور ارم ےہ۔۔!

! زدنیگ ےس گنت وعرت یم زدنہ رےنہ یک ادیم اجیگ یھت۔۔۔ اور ہی اھت وہ لپ سج یم اکی ےب سب اور  

 والسم۔۔۔!
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{ –االخیق رحتک -}۔۔۔!ونعان   

 رارٹیئ : امثعن رامحن 

 االخیق قبس۔۔۔۔!

ااسنن زدنیگ یم یسک وک ھچک دے اتکس ہ ی ہن دے اتکس ہ ضحم اکی زیچ سج ےس دورسوں وک اتمرث رک ےک  

رک اتکس ےہ اور وہ زیچ اےھچ االخق ےک وسا ھچک ںیہن۔۔.!دورسوں یم ےنیج یک ادیم دیپا   

  اسیج ہک دحثی یم ےہ ہک : 

 

 
ً
َ ق ْ

 

خ
َ
ْم أ

ُك ُ

 

ئ سل

 
َ
ح
ُ
ْ أ

ُ

ُك
ُ
 َ ر
ل

 

* خ  

    "مت یم الضف وہ ےہ سج ےک االخق اےھچ ںیہ"   رتہمج :             

 ااخبلري  

 

6035-يحص  


