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ںیم  وب ریہظ رابین اعمرص ادیب رظنم انےم ںیم اینپ انشتخ انبےن  ڈارٹک ا

ںیم  ف ادیب رجادئ  و ںی کلم ےک رعم ن یک دیقنتی رحتری ۔ ا وہےئ ںیہ اکایمب 

رظن  ۔  زری  اہ ےہ ن ر اک اخص دیما ن  ۔  نشکف دیقنت ا وہیت ریہ ںیہ اباقدعیگ ےس اشعئ 

اسف اپل یک ا ریہظ اتکب یھب اکی امہ ااسفہن اگنر وجدنگر  وب  ۔  ڈارٹک ا ہن اگنری رپ ےہ

ایک  می لف  اپل یک ااسفہن اگنری رپ ا وریٹس ےس وجدنگر  و ویین  رابین ےن وجارہ لعل رہن

ےس  ےئن رسے  ہجیتن ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ اس اقمہل وک  اک  ن یک دیپسچل یہ  ۔ ہی ا اھت

۔  رک اتکیب لکش ںیم اقرنیئ یک دختم ںیم شیپ ایک ےہ ے   رتبیت د

۔ فنصم ےن اتک وباب ںیم میسقت ایک ےہ  ب وک نیت ا

اپل 0 ور دہع: ۔ وجدنگر   تیصخش ا

اپل ےک ااسفےن7 وینف زجتہی: ۔ وجدنگر   رکفی 

اپل یک ارفنادتی3  ۔ وجدنگر 

سج  ل درج ایک ےہ  ا اپل یک زدنیگ ےک اوح ےلہپ ابب ںیم اوہنں ےن وجدنگر 

یک  اپل  وطر رپ اعمرص ادیب وصراحتل وک یھب ایبن ایک ےہ اتہک وجدنگر  ںیم رسرسی 

وہ نہ رپ  اقمئ  اک اخہک اقری ےک ذ ےک ےکسارفنادتی  اپل یک زدنیگ  ۔ وجدنگر 

ےب  دعب  اک یمیلعت رفس، میلعت ےک  ن  ۔ ا ل یھب یسک انول ای ااسفہن  ےس مک ںیہن ےہ اوحا

ںیم  ور رھپ وجاین ےک اایم  ون کلم المزتم ا اشدی یک دپسچل روداد، ریب اگری،  روز

۔ ہی بس ھچک اانت دپسچل ےہ ہک اقری وک وسحمس  وایسپ واتسن  اٹرئٹنم رھپ دنہ یہ ر

وک وہات ےہ ن برجابت   ہک  ب ااسفہن اگنر یک زدنیگ یک روداد ا ین دپسچل ےہ  و ا

ےگ؟ اپتیٹھب ںیم  وہں  ہ سک ونتیع ےک  و ےگ  وہں  رک اس ےن وج ااسفےن ےھکل 

ےہ  وں وک ایل  یہن زیچ ف ا ایھچ ابت ہی ےہ ہک اوہنں اعمرص ادیب وصراحتل ںیم رص

وبلھج وری الیصفتت ےس اتکب وک  وایعق امہ ںیہ ریغ رض ۔ وج   ںیہن انبای ےہ

ہعل  اطم اک فلتخم وتہجں ےس  اپل ےک ااسفونں  دورسے ابب ںیم اوہنں ےن وجدنگر 

ن  ر، زاب رکدا الپٹ،  یکینکت ںیتہج،  ور  رکفی اضف، ینف ا ور  ۔  امسیج، ذہتیبی ا ایک ےہ

یک  اپل  رکےک اوہنں ےن وجدنگر  ےسیج وموضاعت اقمئ  ور کینکت  ولسب ا وا

اکانئت یک رپ وں وک وھک ان ااسفونی  وبریہظ رابین اک نا  ےنل یک وک ش یک ےہ۔  ڈارٹک ا

ں  دنبوی اپ امتم  ہ  و ہکلب  الپٹ ےک تحت ںیہن ںیہ  اپل ےک ااسفےن وسےچ ےھجمس  ےہ ہک  

ینہ  روں ےک ذ رکدا وااعقت ےس زایدہ زور  ور  الپٹ ا ۔  اوہنں ےن  ےس آزاد ںیہ

ور برج اپل یک زایدہ رت اہکاینں العیتم ا ۔  وجدنگر  ن روویں وک دای ےہ ۔  نکیل ا دیی ںیہ

وہج اشدی ہی ریہ  ۔ اس یک  وہےن دےتی ےک ااسفےن اقری وک اتیبنج اک ااسحس ںیہن 

ں  اک اوہن وہ ہک اوہنں ےن ایہن ولہپؤں وک اےنپ ااسفےن اک وموضع انبای ےہ وج سج 

۔  اشمدہہ ایک ےہ  ےن وخد 

یک  وینں  اپل اب امہرے درایمن ںیہن رےہ نکیل اوہنں ےن اہک وجدنگر 

یک  لکش ںیم ۔ ان  ےئ شیب اہب ااضہف ےہ ردو ےک ادیب رسنا ور ا وج ھچک ںیمہ دای ےہ ا

تہب  رکمی ےن  ریضت  ۔ ڈارٹک ا اگری رپ اب کت وکیئ لقتسم اتکب ںیہن  یھت  ااسفہن 

ےک  رمبت یک یھت سج ںیم فلتخم الہ ملق  اپل ےک نف رپ اکی اتکب  ےلہپ وجدنگر 

ےھت۔ نکیل ہی اتکب ارگہچ اےنپ وموض نیم اشلم  ر اضم ع ںیم امہ ےہ نکیل وجدنگ

یسک  ۔ اوب ریہظ رابین یک ہی اتکب  رکیت یھت ور نف اک لمکم ااحہط ںیہن  اپل یک زدنیگ ا

یک  اپل ےک نف  ۔  ادیم یک اجیت ےہ ہک ہی اتکب وجدنگر  رکے یگ زاہل  اک ا دح اس یمک 

وہیگ۔ ون اثتب   میہفت ںیم اعم

اپل ےن اہک اھت  :وجدنگر 

ای" اھتک   

ی

یم نیقی ےہ ہک  ، ےھجم  ، اہں ےہ یگ ر ری  ا اج رت اد

اگ  ےھک وہ ر ےس اجری  ا یھب  وج  ہک  ں  ویک ۔  یگ ےہ  ر یھب اجری  دعب  ے  ریم

یگ۔ یہ وہ یہ وپری وہر اشہ  ریمی وخ تل  دبو یک   "اس 

اکر  وب ریہظ رابین یک ہی اتکب یقیقح ونعمں ںیم اس میظع نف  ج  وکا رخا

واولں ےک اکی شیب اہب ہفحت ور  ہی ادیم ےہ ہک ادیب وقلح ۔ےہ دیقعت ےہا ں ںیم 

۔ رکے یگ احلص   اتکب ذپریایئ 
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