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ڈاکٹرمشتاق عالم قادری
ہبعش اردو،دیلہ ویوینریٹس

ڈارٹکاونر دسپڈ ارڈو اڈٹ یک ’رصتخم پارخی ‘  ںی ےتھکل ںیہ ’ ’تمصع اتغچ ی یک

یب اامن وہ دببیصن ویبہ ۔ے وج اینپ یٹیب یک ساڈی ےک ارامن ڈل  ںی ےیل وچیھت
ےک وخوصبرٹ وجرے وک ایتر رکےک بڑی اایتحظ اورافحتظ ےس دنصوق ےک وحاےل

ےک جڈپاٹ وااسحساٹ یک وسناین اغبوٹ وک رپوان ڑچاھپااوراےنپ ااسفونن  ںی اعمرشیت
تقیقح اگنری اک فرہضی ااجنم ڈےنی  ںی وک ی ڈہقیق فروزگاشت  ںیہ ایک زعبڑ ادمحےک

رکڈیتی ۔ے اس رطچ وخوصبر ٹ وجرے ایتر وہےت ر۔ے نکیل وہ فرف دنصوق یہ یک
رتنی ےتنب ر۔ے اسیجہک اکیر وہپا۔ے ربکی ٰےک وادل ےک ااقتنل ےک دعب ڈوشت واابحٹ

اطمقب:

ےن اںیھکن ریھپ ںیل اورالھک وکوششن ےک پاووجڈ رغبی اورےب  س ویبہ یک یٹیب وک وک ی
اانپےن وک ایتر ہن وہا نکیل اپک ڈن اراپک وین وہاہک ربکی ٰ ےک ےلھجنم امومن اک
بڑااٹیبراحت سج اک رقتروپسل  ںی وہایگاھترٹگننی ےک ےیل اراہاھتےسیج یہ ہی ربخ یب اامن

رہشٹ  ںی تمظع مک اورریحٹ رپاڈہ ۔ے‘‘ تمصع ےن اےنپ ااسفونن  ںی ردیش اہجن

’’ تمصع رتعج دنسپاہن اوررماضیہن راحجن یک ااسفہن
اگنرںیہ ‘‘
اںوھن ےن اس دہع ےک ذہتیبی رو ے ےس ارحناف ایک۔ے سج یک منال ان ےک ہی
ااسفےن ںیہ اورارحناف یک تہب یس مناںیل ان ااسفونن  ںی وموجڈ ںیہ ان ےک وہ

اورربکی ٰوک وہ ی امونان ےک ڈل  ںی ئانہایئن  ےنج یتگل ںیہ ،ان وک نیقی اکلم وہاجپا۔ے
ہک یٹیب اک بیصن لھک ایگ۔ے رپورڈاگر اعمل ےن ان یک نس یل،اٹ ان یک امتم مسلالٹ اک

ااسفےن ک   ںی اس ڈور ےک ذہتیبی رو ے ےس ارحناف اتلم۔ے

اداواوہایگ وہ اپک ےئن وجس اورجڈےب ےک ساھت ربکی ٰاک وخوصبرٹ ڈوہٹپ ایتر رکیت ۔ے
،اس ڈوران راحت اک رپاپتک ریخدقمم ایکاجپا۔ے اوروہ اےنپ یتمیق رویارٹ چیب رک اس ےک

اس  ںی وک ی کش  ںیہ ہک تمصع ارڈونشکف یک ےب پاچ پاڈساہ ںیہ اںوھن ےن
ن
ملسم اعمرشے  ںی وتمط طس رھگاونن یک رپڈہ سٹن ڑلویکن یک ڈینہ اورایسفنیت اونھجلن وک
اور ان ےس منج ےنیل واےل اسملئ وک بڑے ےقیلس ےس اےنپ پاوولن اورااسفونن اک وموضع

اساشئ وارام اور وخرڈو ونس اک ااظتنم رکیت ۔ے
یب اامن اورربکی ٰاینپ ساری ادیمںی راحت ےس واہتسب رکیتیل ںیہ ،ہرارون ارامن
ڈل  ںی ےیل نکیل اخومیش ےس اس یک جڈمت  ںی وک ی یمک  ںیہ وھچریت ںیہ نکیل اےس

انبپا۔ے ان ااسفونن  ںی وچیھت اک وجرا ان اک وہشمر ااسفہن ۔ے وج ان ےک جڈپاٹ،

جڈمت اک ہلص ھچک وین اتلم۔ے ہک اپک ڈن اراپک راحت ہی ہہک رک اانپرحت رف پادنھ
اتیل۔ے ہک اس یک ساڈی یک پارخی ےط وہیئگ ۔ے ربکی ٰڈق ےک رمض  ںی مٹنالء وہاجیت

رغبی اورالرار امسچ یک وصتری یشک یک ۔ے ہی ڈرڈر رھبی اہکین اپک وبجمر ،ےب  س ویبہ
اوراس یک ڈوویٹیبن یک اہکین ۔ے ویبہ وج یب اامن ےک رکڈار  ںی ۔ے  ،اس وک ڑپکے سٹپے

اوراہتسہ اہتسہ ہی رمض اےس لمکم اینپ رگتف  ںی ےل اتیل۔ے اس رطچ وہ دب بیصن
اورپارماڈ ربکی ٰسج اک اہھت اھتےنم وک ی رمڈ اس ےیل ایتر ہن اھتہک وہ زیہج  ںی وھٹس
کڑے پا رھبٹ پاوین اکگنلپ یھب  ںیہ ال یتک یھت ارخ اک ر ومٹ اس اک اہھت اھتم یتیل ۔ے

دنیگا،اسفڈی،احلف،رپڈے ےک ےھچیپ،وہبایٹیبن ،اکیبر،وچیھت اک وجرا اورڈواہھت

اشمدہاٹ اورااسحساٹ اک نف اکراہن ااہظر ۔ے اس سااکہر ااسفےن  ںی تمصع ےن

 ںی بڑی اہمرٹ احلص ۔ے اور یہی اس اک ڈرہعی اعمس یھب ۔ے ےلحم یک وعرںیت ہن
فرف ان ےس ڑپکے ولساںیت ،ہکلب اس ڈوران اور یھب یئک وشمرے ںیتیل بڑی یٹیب
ربکی ٰاوروھچیٹ دیمحہ ۔ے تمصعاس نمض  ںی یتھکل ںیہ:
’’پاٹ ےک رپڈے ےک ےھچیپ اپک یک وجاین ارخی ایکن ےل
ریہ ۔ے اوراپک یئن وجاین سابت ےک نھپ یک رطچاک  ریہ۔ے ‘‘
اردوررسیچرجلن،ونجری-وجن2017

اوروہ بڑے وکسن اوراانیمطن ےک ساھت اےنپ اٹ وک ومٹ ےک وحاےل رکڈیتی ۔ے وہ
امن سج ےن بڑے ارامونن ےس وچیھت ےک وخوصبرٹ وجرے ایتر ےی ےھت ربصولمحت

ےس یٹیب وک نفک انہپیت ۔ے اس وپرے واہعق وک تمصع ےن بڑے ومٔرث اور ڈرڈودناہن
ادنار  ںی شیپ ایک۔ے ےسج یھبک پھالپا ںیہ اجاتکس ااسفےن  ںی اںوھن ےن اشمدہے وک ہن
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فرف وصترییک رینیگن ےک ساھت شیپ ایک۔ے ہکلب اس ےک ساھت جڈےب اک دگار یھب سالم
۔ے سج یک وہج ےس اےس شقن ڈوام احلص وہا وہ رسوگیش ےک ادنار  ںی ھچک انہکرایتہ
۔ے ااسفہن ڑپ ھپے ےک دعب بیجع ورغبی تیفیک ڈری پک نامئ ریتہ۔ے

اجبےئ جگ  یتی ولعمم وہےت ںیہ تمصع ےن املسمونن  ںی ہ یلی اکیر بڑاویئن وک ےب
اقنٹ رکےن یک وکشش یک ۔ے بڑاایئن ےب اقنٹ رکےن اک ان اک دصقمفرف اورفرف
ان بڑاویئن اک اداوارکپاوصقمڈاھت ااسفہن  ںی وجہتخپ اکری ۔ے،اس ےن ہفنصم وک ااسفہن

ہی تقیقح ۔ے ہک تمصع ےن انساین ردنیگ یک خلت وتقیقحن وک شیپ رکےن  ںی بڑی

اگنری یک ڈاینےس اکنل رک اعمرشے ےک امہ اسملئ یک ہہت پک اچنہپڈپا۔ے ہک وہ امسچ ےس

اہمرٹ ےس اکم ایل۔ے ،اپک ویبہ یک ردنیگ یک خلت تقیقح اس ےس رپاڈہ ایکوہ یتک ۔ے ہک
اس ےک رھگ  ںی ڈووجان ایٹیبن وہن اوران ےک روتشن یک پالس ےس بڑھ رک وک ی امہ
ہلئسم وہیہ  ںیہ اتکس اںوھن ےن ااسفےن  ںی اپک امہرایسفنٹ اک رکڈار اڈاایک۔ے

ہی اطمہبل رکپا رایتہ ںیہ ہک ڑلویکن وک مک ار مک اینت میلعت ڈی اجین راےیہ ہک وہ یسک ےک
رمح ورکم رپ ہن رںیہ ہکلب اےنپ ریپون رپ ڑھکی وہںیکس اوروقت ورورٹ ا ںیھ یسک ےک
پ
ساےنم اہھت ہن ھنالپاڑپے اس نمض  ںی دیمحہاپک ہگج ھچک اسرطچوسیتچ ۔ے:

اورانساین رطفٹ ےک چیپ ومخ اک بڑی یرہا ی اور ریگا ی ےس اشمدہہ ایک۔ے انساین ردنیگ  ںی
وھچےٹ وھچےٹ اکومن اورڈینہ جڈپاٹ وااسحساٹ اک یرہاڈلخ ۔ے وہ طاہری تقیقح

ےس ےلہپ یہ مہس یکچ ۔ے،رمڈ اک وصتراس ےک ڈنہ  ںی اپک اگنم

ےس ںیہک رپاڈہ اس ےک ےھچیپ ہہت  ںی یپھچ یرہی تقیقح یک رتہبنی وصمر ںیہ وہ

نب رک  ںیہ ارھباہکلب رویٹ ڑپکے اک وسال نب رک ارھبا۔ے،وہ اپک ویبہ

رکڈارون ےک ڈنہ وروچ  ںی ارترک ان ےک اپک اپک رار وک اجےنن اورااکشر رکےن اک رنہ
اجیتن ںیہ ربکی ٰسج ےن اظبہر اینپ رپان ےس ھچک  ںیہ اہکنکیل ااسیوسحمس وہپا۔ے ہک

یک اھچیت وک وبھج ۔ے ،اس وبھج وک ڈانلیکھیہ وہاگ‘‘
تمصع ےن وخڈ اس ااسفےن ےک قلعتم اہکاھتہک ریمادصقم امسچ وک اس رطف

اس اک ڈل  ری رک ڈھکی ایل۔ے ہک وہ ایکوسیتچ ۔ے اورایکرایتہ ۔ے حت راحت ےک اےن یک
ینعم
اطالع یتلم ۔ے وت وہ اےنپ اہوھتن ےس رمکہ وپیتت ۔ے اہھت یک فیلکت اس ےک ےیل ےب ٰ

وتمہج رکپا۔ے ہک رویٹ اورڑپکے ےک ےیل وعرٹ رمڈ یک اتحمچ ہن ر۔ے ااسفےن اک نف
اس دقر پارک وہپا۔ے ہک وہ غیلبت اک وبھج بڑڈاشت  ںیہ رکاتکس حت یھبک ااسفہن اگنر ہصق

وہرک رہ اجیت ۔ے اس ےیل ہک وہ اس اک اانپوہےن واال۔ے اس ےک ےیل اینت فیلکت سہۂ
انیلوت ومعمیل پاٹ ۔ے وہ راحت یک سک ادنار ےس جڈمت رکیت ۔ے وخڈ تمصع ےک اافلظ
پک
 ںی ڈ ھپے:

وگ ی ےک نف وک رتک رکےک ملعم اجالق  ےنن یک وکشش رکپا۔ے وت نف یک پاراگہ  ںی القئ

’’اور وہ راحت اھب ی ےک رمکے وک ںوکلن ےس اھجرںیت اس ےک ڑپکون وک ایپر ےس
ہہت رکںیت ےسیج وہ ھچک ان ےس ےتہک وہن ،وہ ان ےک دبوبڈار وچوہن ےسیج ڑسے وہےئ
ِٹ
ومرے ڈوھںیت  ،نُسادنی اینبن اورپاک ےس ل ھرے وہےئ روامل اصف رکںیت ،اس
ھ
ےک لیت  ںی اپچپچےت وہےئ ےیکت ےک عالف رپ وسبت ڈرمی اکر نٹن ‘‘
تمصع اک امکل ہی ۔ے ہک اافلظ ےس ںیہک رپاڈہ ااسحساٹ ےس اس ااسفےن وک
امنپان ایک۔ے وپری اہکین  ںی ربکی ٰیک اوار تہب مک انس ی ڈیتی ۔ے نکیل اس یک اخومیش
یہ اس یک ڈااتسن ایبن رکیت ۔ے وہ رسپاپاجڈپاٹ ےس رسسار ۔ے نکیل اس ےک ااہظر وک
گناہ یتھجمس ۔ے ہی چس ۔ے ہک رکڈار اگنری ضحم وظفلن ےک پل پادنھ رک  ںیہ یک اجیت
اںوھن ےن وعرٹ ےک اسملئ وک وعرٹ یہ ےک راوہی اگنہ ےس ڈےنھکی اورےنھجمس یک اکایمٹ
وکشش یک ۔ے ملسم امسچ  ںی ونکاری ڑلیک یک ایسفنٹ اوراس یک ڈیتھک روگن رپ سج
رطچ تمصع ےن اہھت راھک۔ے ساپڈ اس ےس ےلہپ ارڈوااسفےن وک ہی پاٹ بیصن ہن وہ ی
ن
وہ ربکی ٰےک جڈپاٹ ےس وت مہ وخبیب وافق وہاجےت ںیہ نکیل دب صٹٹی ےک اےگ وہ اےنپ
اٹ وک ےب  س اوروبجمر وسحمس رکیت ۔ے وھچیٹ نہب دیمحہ یک رپاینمالہظحوہ:
’’ان اک  س اتلچوت رنیم یک اھچیت اھپر رک اےنپ ونکارے نپ یک تنعل تیمس اس  ںی
امساجیت ‘‘

’’ایکریمی اپارمڈ یک وھبیک ۔ے؟ ںیہ وہ وھبک ےک ااسحس

زعتری رہھٹاپااجپا۔ے نکیل اس ااسفےن  ںی تمصع القئ زعتری  ںیہ ہکلب القئ میظعت رظن
ایت ۔ے ہک اصالیح ڈرس ےک پاووجڈ ان اک نف اکیھپاورےب مرہ  ںیہ وہپا،ک  احالٹ ےس
اتمٔرث وہرک تمصع ےن ہی ااسفہن اھکلاورسج رھگ یک اہچر ڈویاری وک اانپاخض اموحل انبرک
ان رکڈارون وک شیپ ایکایگ۔ے اس ےک عالوہ اوریھب تہب ھچک ۔ے سج اک اںوھن ےن بڑی
پارپک ینیب ےس اشمدہہ ایک۔ے ریغوروری نفصنالٹ ےس رگبڑ ایک۔ے،ایس ےیل ان ےک
نف  ںی یمک وسحمس  ںیہ وہیت ،دنہواتسن ےسیج میظع کلم  ںی شت ےس بڑی امیبری
رغبت وک واحض وطر رپ شیپ ایکایگ۔ے امسچ  ںی وعروتن ےک رحاکٹ ،ان یک وگتفگوج
وصخمض وموعقن رپ ساےنم ایت ںیہ ،یب اامن اوران یک منۂ وبیل نہب یک رسھکرسھپوک بڑی

اہمرٹ اورراپک ڈیتس ےس شیپ ایک۔ے رمربت اورزنطپایت ادنار ناپل رعتفی ۔ے
،ہفنصم اک زنط اپھچوہااوررھبوپر وہپا۔ے ااسفےن  ںی یئک اب ے زنطپایت ےلمج ےتلم ںیہ
وگپااںوھن ےنان ولمجن ےک ڈرےعیاےنپ ڈل اک ابغر اکنل ایل۔ے من ًال:
’’ریمایج رااہہک ا س اک منۂ ونچ ولن ،ےنیمک یٹم ےک وتڈے ہی
وسرٹئان اہوھتن ےن ےنب ںیہ وج ےتیج اجےتگ عالم ںیہ ،اس ےک اپک
اپک دنھپے  ںی یسک وبیصنن یلج یک رگڈںین  یسنھ وہ ی ںیہ ،ہی
ان اہوھتن اک انب وہا ۔ے وج ےھنن وگنپرے چھالےن ےک ےئل انبےئ ےئگ
ںیہ ان وک اھتم ول،دگےھ ںیہک ےک

ا ںیھ ایپونن رپ رصق

نیقی اج بپے اس رطچ ےک ڈرخلاس اافلظ ڈنہ رپ یرہاارث وھچرےت ںیہ ،ہی اب ے

رکپا ںیہ اھکسپاایگ،ا ںیھ وھپولن ےس انلیھک  ںیہ بیصن وہارگم ہی
اہھت اہمترے مسج رپ رچیب ڑچاھےن ےک ےیل حبص ےس سام پک سال ی

رجتپاٹ ںیہ ک  وک اس دقر اچس ی اوردشٹ ےک ساھت ایبن ایکایگ۔ے ہک اٹ  یتی ےک

رکےت ںیہ ،اصوبن اوروسڈے  ںی ڈایکبن اگلےت ںیہ ،وچےہل یک اچن
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پ
ےتہس ںیہ  ،مھاری عالںیتظ ڈوھےت ںیہ پاہک مت اےلج ،ےٹچ نگال ھگٹی اک
ڈوھپگ رراےئ روہ ،تنحم ےن ان  ںی رمخ ڈال ڈ ے ںیہ  ،ان  ںی

لٹ
وہن  ،ھے ےک اکن اھتن اکنل رک اںوھن ےن وج ہیہت ایک،ان ےک ڈل
 ںی اَن تنگ ایچنیقن پ  ںیئگ ‘‘
وقبل اونر دسپڈ:

یھبک وچرپان  ںیہ یتکنھک ںیہ ‘‘
اس رطچ ےک اور یھب تہب ےس ےلمج ااسفےن  ںی رھکبے ڑپے ںیہ رپان
وایبن ےک اابتعر ےس یھب ہی ااسفہن ناپل وتہج ۔ے،اس یک رثن اےنپ ادنر ےب سایگتخ

اشمدہہ ںیب اوراس یک تقیقح اگنر ںیہ ،اںوھن ےن وعرٹ ےک ڈا یلخ

اورےھکیت نپ ےک عالوہ یقیلخت وجہر یھب ریتھک ۔ے ااسفہن اگنر وک اافلظ ےک ااختنٹ  ںی

جڈوبن اورامسیج رکڈار وکااجرگ ایک ‘‘

ریغومعمیل اایتحظ ےس اکم انیلڑپپا۔ے اس پاٹ وک اںوھن ےن وپری رطچ وحلمظ اخرط
راھک۔ے،اسیجہک ااسفےن  ںی ایبن ایکایگ۔ے ہک ربکی ٰےیکت ےک عالف رپ لگ وبےٹ اکریتھ
ںیہ وت اس  ںی وہ فطل پایق  ںیہ راتہ وج وسبت ڈرمی اکر ھپے  ںی ۔ے،ویکن ہک ربکی ٰوج
اہسےن ےنپس ڈاھکیرکیت،ایس انمسٹت ےس ہی اافلظ اامعتسل  ےی ےئگ ںیہ ااہظر اک شت ےس
بڑاڈرہعی رپان ۔ے اوررپان فرف اافلظ اک اکم یہ  ںیہ رکیت ہکلب رپان  ںی لت وہجہل
اوررطرِ اڈاشت ھچک سالم ۔ے اس نمض  ںی یب اامن اوران یک منۂ وبیل نہب یک وگتفگ
سٹپے:

’’ تمصع اتغچ ی اینبڈی وطر رپ وعرٹ ےک اعمرشے یک

وقٹ اشمدہہ ،ایسفنٹ اورجڈپاٹ یک یلمع تقیقح
رصتخم ہی ہک ہی ااسفہن اینپ امتم رت ِ
،ومرون رطر ایبن ،ڈپسچل وماڈاوراس ےک اکنفراہن ااہظر یک وہج ےس ہشیمہ ارڈوااسفےن
یک فص اول  ںی اینپ امتم رتاکایمویبن اوراکرماوینن ےک ساھت امشر وہپار۔ے اگ  ںی اینپ
پاٹ اغلت ےک اس رعش رپ لمکمرکپاوہن وج ےھجماس ومےعق رپ ومرون ولعمموہپا۔ے ؎
ہن لگ ہمغن وہن ہن رپڈہ سار
 ںی وہناینپ تسکش یک اوار @@@

’’اے ونچ جڈاہن رکے وج رمی ولپڈپااںیھکن ڑلاںیئ اس
اک الچن یھب  ںیہ ڈاھکی۔ے یسک ےن،یب اامن رخف ےس ںیتہک ،اے

ڈارٹکزعریادمحیکاتکب

وترپڈہ ڑتواےن وک وکن ےہک ۔ے،یب اپاےک ےکپ اوسنون وک ڈھکی رک

انبونکلتیثیحبااسفہناگنر

 ںی تہب وھبیل وہ ہی  ںی بک وہکن وہن ہی وھچیٹ وگنری وکن

ابAmazon.inرپدایتسبےہ۔

ا ںیھ یب اامن یک ڈورادنیشی یک ڈاڈ ڈینی ڑپیت اے نہب مت وت چس چم
یس رقبہ دیع وک اکم اےئ یگ ‘‘
ااسفےن  ںی اافلظ ،اہیبشتٹ اورعالامٹ اک ایناامعتسل اتلم۔ے ان اافلظ ےس
اورایسفنٹ ےس ناری فطل ادنور وہپا۔ے ہیبشت یک ہی وصرٹ اظبہر بڑی بیجع ورغبی
ولعمم وہیت ۔ے

تمیقرصف65روےئپ(ڈاکرخچتفم)
وخاشہدنمرضحاتازیمونیکوبیاسٹئایاپیرپاجرک
Ibne kanwalھکلرکالتشرکںی۔

ااسفےن  ںی ھچک اافلظ اب ے اامعتسل وہےئ ںیہ وج فرف اور فرف وعروتن یک
اعمرشیت ردنیگ ےس قلعت رےتھک ںیہ ،وب ے وت ہی اافلظ پاراہک ے ولعمم وہےت ںیہ نکیل
حت ان اافلظ وک یقیلخت وقوتن ےس اجسپااجپا۔ے وت ا ںیھ ااسحساٹ وجڈپاٹ اک اجہم
انہپپابڑالکشم اکم وہپا۔ے نکیل تمصع ےن ان امتم لکشم اکومن وک بڑی اکایمیب
اوراکرمان ےس ےط ایک۔ے ربکی ٰےک ااقتنل ےک دعب یب اامن ےک جڈپاٹ وک سج رطچ
شیپ ایک۔ے اس اکاپک ومنہن مالہظح ےیجیک:
’’اور رھپ ایس ہس ڈری  ںی وچیک رپ اصف رھتسی اجرم اھچب ی
یئگ ےلحم یک وہب ایٹیبن ڑجںی  ،نفک اکدیفس دیفس ل َٹھا ومٹ ےک اچن
پ
یک رطچ یب اامن ےک ساےنم ھنل ایگ لمحت ےک وبھج ےس ان اک رہچہ
رلر راہاھت،پاںیئ ابڑوڑھپک ریہ یھت،اگولن یک اسنسن رھجپان
پاںیئ پاںیئ رکریہ ںیھت ،ےسیج ان  ںی الوھکن ارڈ۔ے پ ُھپلارر۔ے
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