ﭘﻨﮉت ﻧﺮو اور ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻈﻢ ﺟﻨﺎح ﮐﮯ ﻧﺎم اﯾ ﻃﻮاﺋﻒ ﮐﺎ ﺧﻂ

ﻣﺠﮭﮯ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ آپ ﮐﻮ ﮐﺴ ﻃﻮاﺋﻒ ﮐﺎ ﺧﻂ ﻧﮧ ﻣﻼ ﮨﻮ ﮔﺎ۔ ﯾﮧ ﺑﮭ اﻣﯿﺪ ﮐﺮﺗ ﮨﻮں ﮐﮧ آج ﺗ آپ ﻧﮯ
ﻣﯿﺮی اور اس ﻗﻤﺎش ﮐ دوﺳﺮی ﻋﻮرﺗﻮں ﮐ ﺻﻮرت ﺑﮭ ﻧﮧ دﯾﮭ ﮨﻮ ﮔ۔ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺟﺎﻧﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ آپ ﮐﻮ ﻣﯿﺮا ﯾﮧ ﺧﻂ ﻟﮭﻨﺎ
ﮐﺲ ﻗﺪر ﻣﻌﯿﻮب ﮨﮯ اور وہ ﺑﮭ اﯾﺴﺎ ﮐﮭﻼ ﺧﻂ ﻣﺮ ﮐﯿﺎ ﮐﺮوں ﺣﺎﻻت ﮐﭽﮫ اﯾﺴﮯ ﯿﮟ اور ان دوﻧﻮں ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺗﻨﺎ
ﺷﺪﯾﺪ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺧﻂ ﻟﮭﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﯿﮟ رہ ﺳﺘ۔ ﯾﮧ ﺧﻂ ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﻟﮫ رﮨ ﮨﻮں ،ﯾﮧ ﺧﻂ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﻟﮭﻮا
رﮨ ﯿﮟ ،ﻣﯿﮟ ﺻﺪق دل ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻓ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ،اﮔﺮ ﻣﯿﺮے ﺧﻂ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﻓﻘﺮہ ﻧﺎﮔﻮار ﮔﺰرے اﺳﮯ ﻣﯿﺮی ﻣﺠﺒﻮری ﭘﺮ
ﻣﺤﻤﻮل ﮐﯿﺠﺌﮯ ﮔﺎ۔
ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺧﻂ ﮐﯿﻮں ﻟﮭﻮا رﮨ ﯿﮟ؟ ﯾﮧ دوﻧﻮں ﻟﮍﮐﯿﺎں ﮐﻮن ﯿﮟ اور ان ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺗﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﯿﻮں ﮨﮯ؟ ﯾﮧ
ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺑﺘﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ،ﮔﮭﺒﺮاﯾﺌﮯ ﻧﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ اﭘﻨ ﮔﮭﻨﺎؤﻧ
زﻧﺪﮔ ﮐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﮯ آﮔﺎہ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘ۔ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺑﺘﺎؤں ﮔ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﺐ اور ﮐﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﻃﻮاﺋﻒ ﺑﻨ۔ ﻣﯿﮟ
ﮐﺴ ﺷﺮﯾﻔﺎﻧﮧ ﺟﺬﺑﮯ ﮐﺎ ﺳﺎرا ﻟﮯ ﮐﺮ آپ ﺳﮯ ﮐﺴ ﺟﮭﻮﭨﮯ رﺣﻢ ﮐ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻧﯿﮟ آﺋ ﮨﻮں۔
ﻣﯿﮟ آپ ﮐﮯ درد ﻣﻨﺪ دل ﮐﻮ ﭘﭽﺎن ﮐﺮ اﭘﻨ ﺻﻔﺎﺋ ﻣﯿﮟ ﺟﮭﻮﭨﺎ اﻓﺴﺎﻧﮧ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﮟ ﮔﮭﮍﻧﺎﭼﺎﮨﺘ۔ اس ﺧﻂ ﮐﮯ ﻟﮭﻨﮯ ﮐﺎ
ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﮐﻮ ﻃﻮاﺋﻔﯿﺖ ﮐﮯ اﺳﺮار و رﻣﻮز ﺳﮯ آﮔﺎہ ﮐﺮوں ﻣﺠﮭﮯ اﭘﻨ ﺻﻔﺎﺋ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﮐﻨﺎﮨﮯ۔
ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اﭘﻨﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﻨﺪ اﯾﺴ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ﺟﻦ ﮐﺎ آﮔﮯ ﭼﻞ ﮐﺮ ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﮐ زﻧﺪﮔ ﭘﺮ اﺛﺮ ﭘﮍ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔
آپ ﻟﻮگ ﮐﺌ ﺑﺎر ﺑﻤﺒﺌ آﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻨﺎح ﺻﺎﺣﺐ ﻧﮯ ﺑﻤﺒﺌ ﮐﻮ ﺗﻮ ﺑﺖ دﯾﮭﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﻣﺮ آپ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرا ﺑﺎزار ﮐﺎﮨﮯ ﮐﻮ
دﯾﮭﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ۔ ﺟﺲ ﺑﺎزار ﻣﯿﮟ ﻣﯿﮟ رﮨﺘ ﮨﻮں وہ ﻓﺎرس روڈ ﮐﻼﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻓﺎرس روڈ ،ﮔﺮاﻧﭧ روڈ اور ﻣﺪن ﭘﻮرہ ﮐﮯ ﺑﯿﭻ ﻣﯿﮟ
واﻗﻊ ﮨﮯ۔ ﮔﺮاﻧﭧ روڈ ﮐﮯ اس ﭘﺎر ﻟﻤﻨﭩﻢ روڈ اور اوﭘﺮ ﺎؤس اور ﭼﻮﭘﺎﭨ ﻣﯿﺮﯾﻦ ڈراﺋﯿﻮر اور ٖﻓﻮرٹ ﮐﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﯿﮟ ﺟﺎں
ﺑﻤﺒﺌ ﮐﮯ ﺷﺮﻓﺎرﮨﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﻣﺪن ﭘﻮرہ ﻣﯿﮟ اس ﻃﺮف ﻏﺮﯾﺒﻮں ﮐ ﺑﺴﺘ ﮨﮯ۔ ﻓﺎرس روڈ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﯿﭻ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ
اﻣﯿﺮ اور ﻏﺮﯾﺐ اس ﺳﮯ ﯾﺴﺎں ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮨﻮ ﺳﯿﮟ۔
ﮔﻮ ﻓﺎرس روڈ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ ﻣﺪن ﭘﻮرہ ﮐﮯ زﯾﺎدہ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﺎداری ﻣﯿﮟ اور ﻃﻮاﺋﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﺑﺖ ﮐﻢ ﻓﺎﺻﻠﮧ
رﮨﺘﺎﮨﮯ۔ ﯾﮧ ﺑﺎزار ﺑﺖ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﻣﯿﻦ ﺑﮭ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻧﯿﮟ ﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﯿﭽﻮں ﺑﯿﭻ ﭨﺮام ﮐ

ﮔﮍﮔﮍاﮨﭧ ﺷﺐ وروز ﺟﺎری رﮨﺘ ﮨﮯ۔ ﺟﺎں ﺑﮭﺮ ﮐﮯ آوارہ ﮐﺘﮯ اور ﻟﻮﻧﮉے اور ﺷﺪے اور ﺑﮯ ﮐﺎر اور ﺟﺮاﺋﻢ ﭘﯿﺸﮧ
ﻣﺨﻠﻮق اس ﮐ ﮔﻠﯿﻮں ﮐﺎ ﻃﻮاف ﮐﺮﺗ ﻧﻈﺮ آﺗ ﮨﮯ۔ ﻟﻨﮍے ،ﻟﻮﻟﮯ ،اوﺑﺎش ،ﻣﺪﻗﻮق ﺗﻤﺎش ﺑﯿﻦ ،آﺗﺸ و ﺳﻮزاک ﮐﮯ ﻣﺎرے
ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺎﻧﮯ ،ﮔﻨﺠﮯ ،ﮐﻮﮐﯿﻦ ﺑﺎز اور ﺟﯿﺐ ﮐﺘﺮے اس ﺑﺎزار ﻣﯿﮟ ﺳﯿﻨﮧ ﺗﺎن ﮐﺮ ﭼﻠﺘﮯ ﯿﮟ۔
ﻏﻠﯿﻆ ﮨﻮﭨﻞ ،ﺳﯿﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻓﭧ ﭘﺎﺗﮫ ،ﮐﭽﺮ ے ﮐﮧ ڈﮬﯿﺮوں ﭘﺮ ﺑﮭﻨﺒﮭﻨﺎﺗ ﮨﻮﺋ ﻻﮐﮭﻮں ﻣﮭﯿﺎں ،ﻟﮍﯾﻮں اور ﮐﻮﺋﻠﻮں ﮐﮯ اﻓﺴﺮدہ
ﮔﻮدام ،ﭘﯿﺸﮧ ور دﻻل اور ﺑﺎﺳ ﺎر ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮک ﺷﺎﺗﺮ اور ﻧﻨ ﺗﺼﻮﯾﺮوں ﮐﮯ دﮐﺎن دار ﭼﯿﻨ ﺣﺠﺎم اور اﺳﻼﻣ ﺣﺠﺎم
اور ﻟﻨﻮﭨﮯ ﮐﺲ ﮐﺮ ﮔﺎﻟﯿﺎں ﺑﻨﮯ واﻟﮯ ﭘﻠﻮان ،ﮨﻤﺎری ﺳﻤﺎﺟ زﻧﺪﮔ ﮐﺎ ﺳﺎرا ﮐﻮڑاﮐﺮﮐﭧ آپ ﮐﻮ ﻓﺎرس روڈ ﭘﺮ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻇﺎﺮ ﮨﮯ آپ ﯾﺎں ﮐﯿﻮں آﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﮐﻮﺋ ﺷﺮﯾﻒ آدﻣ ادﮬﺮ ﮐﺎ رخ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ،ﺷﺮﯾﻒ آدﻣ ﺟﺘﻨﮯ ﯿﮟ وہ ﮔﺮاﻧﭧ روڈ ﮐﮯ
اس ﭘﺎر رﮨﺘﮯ ﯿﮟ اور ﺟﻮ ﺑﺖ ﮨ ﺷﺮﯾﻒ ﯿﮟ۔
وہ ﻣﻠﺒﺎر ﻞ ﭘﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ اﯾ ﺑﺎر ﺟﻨﺎح ﺻﺎﺣﺐ ﮐ ﮐﻮﭨﮭ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﮯ ﮔﺰری ﺗﮭ اور وﺎں ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺟﮭ
ﮐﺮ ﺳﻼم ﺑﮭ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺑﺘﻮل ﺑﮭ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﮭ۔ ﺑﺘﻮل ﮐﻮ آپ ﺳﮯ )ﺟﻨﺎح ﺻﺎﺣﺐ( ﺟﺲ ﻗﺪر ﻋﻘﯿﺪت ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭ
ﭨﮭﯿ ﻃﺮح ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﻧﮧ ﮐﺮ ﺳﻮں ﮔ۔ ﺧﺪا اور رﺳﻮل ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ وہ ﮐﺴ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﺻﺮف آپ ﯿﮟ۔
اس ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻻﮐﭧ ﻣﯿﮟ ﻟﺎ ﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﺳﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﻟﺎ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﺴ ﺑﺮی ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ۔ ﺑﺘﻮل ﮐ ﻋﻤﺮ اﺑﮭ11 
ﺳﺎل ﮨﮯ ،ﭼﮭﻮﭨ ﺳ ﻟﮍﮐ ﮨ ﺗﻮ ﮨﮯ وہ۔ ﮔﻮ ﻓﺎرس روڈ واﻟﮯ اﺑﮭ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮے ﺑﺮے ارادے ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ
ﻣﺮ ﺧﯿﺮ وہ ﭘﮭﺮ ﮐﺒﮭ آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎؤں ﮔ۔
ﺗﻮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﻓﺎرس روڈ ﺟﺎں ﻣﯿﮟ رﮨﺘ ﮨﻮں ،ﻓﺎرس روڈ ﮐﮯ ﻣﻐﺮﺑ ﺳﺮے ﭘﺮ ﺟﺎں ﭼﯿﻨ ﺣﺠﺎم ﮐ دﮐﺎن ﮨﮯ اس ﮐﮯ
ﻗﺮﯾﺐ اﯾ اﻧﺪﮬﯿﺮی ﮔﻠ ﮐﮯ ﻣﻮڑ ﭘﺮ ﻣﯿﺮی دﮐﺎن ﮨﮯ۔ ﻟﻮگ ﺗﻮ اﺳﮯ دﮐﺎن ﻧﯿﮟ ﮐﺘﮯ ﻣﺮ ﺧﯿﺮ آپ داﻧﺎ آدﻣ ﯿﮟ آپ ﺳﮯ
ﮐﯿﺎ ﭼﮭﭙﺎؤں ﮔ۔ ﯾ ﮐﻮں ﮔ وﺎں ﭘﺮ ﻣﯿﺮی دﮐﺎن ﮨﮯ اور وﺎں ﭘﺮ ﻣﯿﮟ اس ﻃﺮح ﺑﯿﻮﭘﺎر ﮐﺮﺗ ﮨﻮ ں ﺟﺲ ﻃﺮح ﺑﻨﯿﺎ ،ﺳﺒﺰی
واﻻ ،ﭘﮭﻞ واﻻ ،ﮨﻮﭨﻞ واﻻ ،ﻣﻮﭨﺮ واﻻ ،ﺳﯿﻨﯿﻤﺎواﻻ ،ﮐﭙﮍے واﻻ ﯾﺎ ﮐﻮﺋ او ر دﮐﺎﻧﺪار ﺑﯿﻮﭘﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺮ ﺑﯿﻮﭘﺎر ﻣﯿﮟ ﮔﺎ ﮐﻮ
ﺧﻮش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوہ اﭘﻨﮯ ﻓﺎﺋﺪہ ﮐﺎ ﺑﮭ ﺳﻮﭼﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﯿﺮا ﺑﯿﻮﭘﺎر ﺑﮭ اﺳ ﻃﺮح ﮐﺎ ﮨﮯ ،ﻓﺮق ﺻﺮف اﺗﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺑﻠﯿ ﻣﺎرﮐﯿﭧ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗ اور ﻣﺠﮫ ﻣﯿﮟ اور دوﺳﺮے
ﺑﯿﻮﭘﺎرﯾﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﻓﺮق ﻧﯿﮟ۔ ﯾﮧ دﮐﺎن اﭼﮭ ﺟﮧ ﭘﺮ واﻗﻊ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﯾﺎں رات ﺗﻮ ﮐﺠﺎ دن ﮐﻮ ﺑﮭ ﻟﻮگ ﭨﮭﻮﮐﺮ ﮐﮭﺎ ﺟﺎﺗﮯ
ﯿﮟ۔ اس اﻧﺪﮬﯿﺮی ﮔﻠ ﻣﯿﮟ ﻟﻮگ اﭘﻨ ﺟﯿﺒﯿﮟ ﺧﺎﻟ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﺷﺮاب ﭘ ﮐﺮ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺎں ﺑﮭﺮ ﮐ ﮔﺎﻟﯿﺎں ﺑﺘﮯ
ﯿﮟ۔ ﯾﺎں ﺑﺎت ﺑﺎت ﭘﺮ ﭼﮭﺮا زﻧ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔ دو اﯾ ﺧﻮن دوﺳﺮے ﺗﯿﺴﺮے روز ﮨﻮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﻏﺮض ﯾﮧ ﮐﮧ ﺮ وﻗﺖ
ﺟﺎن ﺿﯿﻖ ﻣﯿﮟ رﮨﺘ ﮨﮯ اور ﭘﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ اﭼﮭ ﻃﻮاﺋﻒ ﻧﯿﮟ ﮨﻮں ﮐﮧ ﭘﻮن ﺟﺎ ﮐﮯ رﮨﻮں ﯾﺎورﻟ ﭘﺮ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے
اﯾ ﮐﻮﭨﮭ ﻟﮯ ﺳﻮں۔
ﻣﯿﮟ اﯾ ﺑﺖ ﮨ ﻣﻌﻤﻮﻟ درﺟﮯ ﮐ ﻃﻮاﺋﻒ ﮨﻮں اور اﮔﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﺎرا ﮨﻨﺪوﺳﺘﺎن دﯾﮭﺎ ﮨﮯ اور ﮔﮭﺎٹ ﮔﮭﺎٹ ﮐﺎ ﭘﺎﻧ ﭘﯿﺎ
ﮨﮯ اور ﺮ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭ ﮨﻮں ﻟﯿﻦ اب دس ﺳﺎل ﺳﮯ اﺳ ﺷﺮ ﺑﻤﺒﺌ ﻣﯿﮟ ،اﺳ ﻓﺎرس روڈ ﭘﺮ،
اﺳ دﮐﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭ ﮨﻮں اور اب ﺗﻮ ﻣﺠﮭﮯ اس دﮐﺎن ﮐ ﭘﮍی ﺑﮭ ﭼﮫ ﺰار روﭘﮯ ﺗ ﻣﻠﺘ ﮨﮯ۔ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﯾﮧ ﺟﮧ ﮐﻮﺋ
اﺗﻨ اﭼﮭ ﻧﯿﮟ۔ ﻓﻀﺎ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮨﮯ ﮐﯿﭽﮍ ﭼﺎروں ﻃﺮف ﭘﮭﯿﻠ ﮨﻮﺋ ﮨﮯ ،ﮔﻨﺪﮔ ﮐﮯ اﻧﺒﺎر ﻟﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯿﮟ اور ﺧﺎرش زدہ
ﮐﺘﮯ ﮔﮭﺒﺮاﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺎﻮں ﮐ ﻃﺮف ﮐﺎٹ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﻟﭙﺘﮯ ﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ اس ﺟﮧ ﮐ ﭘﮍی ﻣﺠﮭﮯ ﭼﮫ ﺰار روﭘﮯ ﺗ
ﻣﻠﺘ ﮨﮯ۔
اس ﺟﮧ ﻣﯿﺮی دﮐﺎن اﯾ ﻣﻨﺰﻟﮧ ﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ دو ﮐﻤﺮے ﯿﮟ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﻤﺮہ ﻣﯿﺮی ﺑﯿﭩﮭ ﮨﮯ۔ ﯾﺎں ﻣﯿﮟ ﮔﺎﺗ
ﮨﻮں ،ﻧﺎﭼﺘ ﮨﻮں ﮔﺎﻮں ﮐﻮ ﮐﻮ رﺟﮭﺎﺗ ﮨﻮں ﭘﯿﭽﮭﮯ ﮐﺎ ﮐﻤﺮہ ﺑﺎورﭼ ﺧﺎﻧﮯ ،ﻏﺴﻞ ﺧﺎﻧﮯ اور ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﻤﺮے ﮐﺎ ﮐﺎم
دﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﺎں اﯾ ﻃﺮف ﻧﻞ ﮨﮯ اﯾ ﻃﺮف ﮨﻨﮉﯾﺎ ﮨﮯ اور اﯾ ﻃﺮف اﯾ ﺑﮍا ﺳﺎ ﭘﻠﻨ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ اﯾ اور
ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺳﺎ ﭘﻠﻨ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﻣﯿﺮے ﮐﭙﮍوں ﮐﮯ ﺻﻨﺪوق ﯿﮟ۔ ﺑﺎﺮ واﻟﮯ ﮐﻤﺮے ﻣﯿﮟ ﺑﺠﻠ ﮐ روﺷﻨ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ
اﻧﺪر واﻟﮯ ﮐﻤﺮے ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﻞ اﻧﺪﮬﯿﺮا ﮨﮯ۔
ﻣﺎﻟ ﻣﺎن ﻧﮯ ﺑﺮﺳﻮں ﺳﮯ ﻗﻠﻌ ﻧﯿﮟ ﮐﺮاﺋ ﻧﮧ وہ ﮐﺮاﺋﮯ ﮔﺎ۔ اﺗﻨ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺴﮯ ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ رات ﺑﮭﺮ ﻧﺎﭼﺘ ﮨﻮں ﮔﺎﺗ

ﮨﻮں اور دن ﮐﻮ وﮨ ﮔﺎؤ ﺗﯿﮯ ﭘﺮ ﺳﺮ ﭨﯿ ﮐﺮ ﺳﻮ ﺟﺎﺗ ﮨﻮں ،ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﮐﻮ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﮐﺎ ﮐﻤﺮہ دے رﮐﮭﺎ ﮨﮯ۔ اﮐﺜﺮ ﮔﺎ
ﺟﺐ ادﮬﺮ ﻣﻨﮧ دﮬﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﭘﮭﭩ ﭘﮭﭩ ﻧﺎﮨﻮں ﺳﮯ اﻧﯿﮟ دﯾﮭﻨﮯ ﻟ ﺟﺎﺗ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ان
ﮐ ﻧﺎﯿﮟ ﮐﺘ ﯿﮟ ﻣﯿﺮا ﯾﮧ ﺧﻂ ﺑﮭ وﮨ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ وہ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس اس وﻗﺖ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ ﮔﻨﺎر ﺑﻨﺪی آپ ﮐ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮔﺴﺘﺎﺧ ﻧﮧ ﮐﺮﺗ۔
ﺟﺎﻧﺘ ﮨﻮں دﻧﯿﺎ ﻣﺠﮫ ﭘﺮ ﺗﮭﻮ ﺗﮭﻮ ﮐﺮے ﮔ ،ﺟﺎﻧﺘ ﮨﻮں ﺷﺎﯾﺪ آپ ﺗ ﻣﯿﺮا ﯾﮧ ﺧﻂ ﺑﮭ ﻧﮧ ﭘﻨﭽﮯ ﮔﺎ۔ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﻮں ﯾﮧ
ﺧﻂ ﻟﮫ ﮐﮯ رﮨﻮں ﮔ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﮐ ﻣﺮﺿ ﯾ ﮨﮯ۔ ﺷﺎﯾﺪ آپ ﻗﯿﺎس ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮐﮯ ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﻣﯿﺮی
ﻟﮍﮐﯿﺎں ﯿﮟ۔ ﻧﯿﮟ ﯾﮧ ﻏﻠﻂ ﮨﮯ ﻣﯿﺮی ﮐﻮﺋ ﻟﮍﮐ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ان دوﻧﻮں ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﺎزار ﺳﮯ ﺧﺮﯾﺪا ﮨﮯ۔ ﺟﻦ دﻧﻮں
ﮨﻨﺪوﻣﺴﻠﻢ ﻓﺴﺎد زوروں ﭘﺮ ﺗﮭﺎ ،ﮔﺮاﻧﭧ روڈ ،ﻓﺎرس روڈ اور ﻣﺪن ﭘﻮرہ ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﺧﻮن ﭘﺎﻧ ﮐ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺎ ﺟﺎ رﺎ ﺗﮭﺎ۔
ان دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﯿﻼ ﮐﻮ اﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻻل ﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﺳﻮ روﭘﮯ ﮐﮯ ﻋﻮض ﺧﺮﯾﺪا ﺗﮭﺎ۔ ﯾﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻻل اس ﻟﮍﮐ ﮐﺮ دﻠ
ﺳﮯ ﻻﯾﺎ ﺗﮭﺎﺟﺎں ﺑﯿﻼ ﮐﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ رﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺑﯿﻼ ﮐﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ راوﻟﭙﻨﮉی ﻣﯿﮟ راﺟﮧ ﺑﺎزار ﮐﮯ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﮟ ﭘﻮﻧﭽﮫ ﺎؤس
ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐ ﮔﻠ ﻣﯿﮟ رﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﮯ ﮐﺎ ﮔﮭﺮاﻧﮧ ﺗﮭﺎ ،ﺷﺮاﻓﺖ اور ﺳﺎدﮔ ﮔﮭﭩ ﻣﯿﮟ ﭘﮍی ﺗﮭ۔ ﺑﯿﻼ اﭘﻨﮯ ﻣﺎں
ﺑﺎپ ﮐ اﮐﻠﻮﺗ ﺑﯿﭩ ﺗﮭ اور ﺟﺐ راوﻟﭙﻨﮉی ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧﮯ ﮨﻨﺪوؤں ﮐﻮ ﺗﮧ ﺗﯿﻎ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ اس وﻗﺖ ﺑﯿﻼ ﭼﻮﺗﮭ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮍﮬﺘ ﺗﮭ۔
ﯾﮧ ﺑﺎرہ ﺟﻮﻻﺋ ﮐﺎ واﻗﻌﮧ ﮨﮯ ﺑﯿﻼ اﭘﻨﮯ ﺳﻮل ﺳﮯ ﭘﮍھ ﮐﺮ ﮔﮭﺮ آرﮨ ﺗﮭ ﮐﮧ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اور دوﺳﺮے
ﮨﻨﺪوؤں ﮐﮯ ﮔﮭﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﯾ ﺟﻢ ﻏﻔﯿﺮ دﯾﮭﺎ۔ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﮭﮯ اور ﮔﮭﺮوں ﮐﻮ آگ ﻟﺎ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ،ان
ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ،ان ﮐ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﮔﮭﺮوں ﺳﮯ ﺑﺎﺮ ﻧﺎل ﮐﺮاﻧﯿﮟ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ اﮐﺒﺮ ﮐﺎ ﻧﻌﺮہ ﺑﮭ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺑﯿﻼ ﻧﮯ اﭘﻨ آﻧﮭﻮں ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ دﯾﮭﺎ۔ ﭘﮭﺮ اس ﻧﮯ اﭘﻨ آﻧﮭﻮں ﺳﮯ اﭘﻨ ﻣﺎں
ﮐﻮ دم ﺗﻮڑﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ دﯾﮭﺎ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﭘﮍﮬﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﮔﻼ ﺻﻔﺤﮧ ﮐﺎ ﺑﭩﻦ دﺑﺎﺋﯿﮟ وﺣﺸ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﺎٹ ﮐﺮ ﭘﮭﯿﻨ دﯾﮯ ﺗﮭﮯ۔ وہ ﭘﺴﺘﺎن
ﺟﻦ ﺳﮯ اﯾ ﻣﺎں ،ﮐﻮﺋ ﻣﺎں ،ﮨﻨﺪو ﻣﺎں ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎں ،ﻋﯿﺴﺎﻋ ﻣﺎں ﯾﺎ ﯾﻮدی ﻣﺎں اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ دودھ ﭘﻼﺗ ﮨﮯ اور
اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ،ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐ وﺳﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺎ اﯾ ﻧﯿﺎ ﺑﺎب ﮐﮭﻮﻟﺘ ﮨﮯ وہ دودھ ﺑﮭﺮے ﭘﺴﺘﺎن اﻟﮧ اﮐﺒﺮ ﮐﮯ
ﻧﻌﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺎٹ ڈاﻟﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﮐﺲ ﻧﮯ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺗﻨﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﮐﺴ ﻇﺎﻟﻢ اﻧﺪﮬﯿﺮے ﻧﮯ ان ﮐ روﺣﻮں ﻣﯿﮟ
ﯾﮧ ﺳﯿﺎﮨ ﺑﮭﺮ دی ﺗﮭ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺎ ﮨﮯ اور ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ راوﻟﭙﻨﮉی ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻼ ﮐﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ
ﮨﻮا وہ اﺳﻼم ﻧﯿﮟ ﺗﮭﺎوہ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﮧ ﺗﮭ ،وہ دﺷﻤﻨ ﺑﮭ ﻧﮧ ﺗﮭ ،وہ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮭ ﻧﮧ ﺗﮭﺎ ،وہ اﯾ اﯾﺴ ﺳﻌﺎدت ،ﺑﮯ رﺣﻤ ﺑﺰدﻟ
اور ﺷﯿﻄﺎﻧﯿﺖ ﺗﮭ ﺟﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮯ ﺳﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮭﻮﭨﺘ ﮨﮯ اور ﻧﻮر ﮐ آﺧﺮی ﮐﺮن ﮐﻮ ﺑﮭ داﻏﺪار ﮐﺮ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔
ﺑﯿﻼ اب ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﮨﮯ ،ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ وہ داڑﮬ واﻟﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻻل ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﮭ۔ ﺑﯿﻼ ﮐ ﻋﻤﺮ ﺑﺎرہ ﺳﺎل ﺳﮯ زﯾﺎدہ
ﻧﯿﮟ ﺗﮭ ﺟﺐ وہ ﭼﻮﺗﮭ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮍﮬﺘ ﺗﮭ۔ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﺗﻮ آج ﭘﺎﻧﭽﻮﯾﮟ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ رﮨ ﮨﻮﺗ۔ ﭘﮭﺮ
ﺑﮍی ﮨﻮﺗ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ اس ﮐﺎ ﺑﯿﺎہ ﮐﺴ ﺷﺮﯾﻒ ﮔﮭﺮاﻧﮯ ﮐﮯ ﻏﺮﯾﺐ ﺳﮯ ﻟﮍﮐﮯ ﺳﮯ ﮐﺮ دﯾﺘﮯ ،وہ اﭘﻨﺎ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺳﺎ
ﮔﮭﺮ ﺑﺴﺎﺗ ،اﭘﻨﮯ ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﮯ ،اﭘﻨﮯ ﻧﻨﮭﮯ ﻧﻨﮭﮯ ﺑﭽﻮں ﺳﮯ ،اﭘﻨ ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ زﻧﺪﮔ ﮐ ﭼﮭﻮﭨ ﭼﮭﻮﭨ ﺧﺸﯿﻮں ﺳﮯ ،ﻟﯿﻦ اس
ﻧﺎزک ﮐﻠ ﮐﻮ ﺑﮯ وﻗﺖ ﺧﺰاں آ ﮔﺌ۔
اب ﺑﯿﻼ ﺑﺎرہ ﺑﺮس ﮐ ﻧﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗ۔ اس ﮐ ﻋﻤﺮ ﺗﮭﻮڑی ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اس ﮐ زﻧﺪﮔ ﺑﺖ ﺑﻮڑﮬ ﮨﮯ۔ اس ﮐ آﻧﮭﻮں ﻣﯿﮟ
ﺟﻮ ڈر ﮨﮯ ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐ ﺟﻮ ﺗﻠﺨ ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺟﻮ ﻟﻮ ﮨﮯ ،ﻣﻮت ﮐ ﺟﻮ ﭘﯿﺎس ﮨﮯ ﻗﺎﺋﺪاﻋﻈﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ آپ اس
ﮐﻮ دﯾﮫ ﺳﯿﮟ ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ اس ﮐﺎ اﻧﺪازہ ﮐﺮ ﺳﯿﮟ۔ ان ﺑﮯ آﺳﺮا آﻧﮭﻮں ﮐ ﮔﺮاﺋﯿﻮں ﻣﯿﮟ اﺗﺮ ﺳﯿﮟ۔ آپ ﺗﻮ ﺷﺮﯾﻒ آدﻣ ﯿﮟ۔
آپ ﻧﮯ ﺷﺮﯾﻒ ﮔﮭﺮاﻧﮯ ﮐ ﻣﻌﺼﻮم ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﻮ دﯾﮭﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ،ﮨﻨﺪو ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﻮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﻮ ،ﺷﺎﯾﺪ آپ ﺳﻤﺠﮫ ﺟﺎﺗﮯ
ﮐﮯ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﻣﺬﮨﺐ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ،وہ ﺳﺎری اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐ اﻣﺎﻧﺖ ﮨﮯ ،ﺳﺎری دﻧﯿﺎ ﮐ ﻣﯿﺮاث ﮨﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ ﻣﭩﺎﺗﺎﮨﮯ
اﺳﮯ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﮐﺴ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﺧﺪاﻣﻌﺎف ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘﺎ۔
ﺑﺘﻮل اور ﺑﯿﻼ دوﻧﻮں ﺳ ﺑﻨﻮں ﮐ ﻃﺮح ﻣﯿﺮے ﺎں رﮨﺘ ﯿﮟ۔ ﺑﺘﻮل اور ﺑﯿﻼ ﺳ ﺑﻨﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﯿﮟ۔ ﺑﺘﻮل ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﮍﮐ ﮨﮯ،

ﺑﯿﻼ ﻧﮯ ﮨﻨﺪو ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﻢ ﻟﯿﺎ۔ آج دوﻧﻮں ﻓﺎرس روڈ ﭘﺮ اﯾ رﻧﮉی ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭ ﯿﮟ۔ اﮔﺮ ﺑﯿﻼ راوﻟﭙﻨﮉی ﺳﮯ آﺋ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﺑﺘﻮل ﺟﺎﻟﻨﺪﮬﺮ ﮐﮯ اﯾ ﮔﺎؤں ﮐﮭﯿﻢ ﮐﺮن ﮐﮯ اﯾ ﭘﭩﮭﺎن ﮐ ﺑﯿﭩ ﮨﮯ۔ ﺑﺘﻮل ﮐﮯ ﺑﺎپ ﮐ ﺳﺎت ﺑﯿﭩﯿﺎں ﺗﮭﯿﮟ ،ﺗﯿﻦ ﺷﺎدی
ﺷﺪہ اور ﭼﺎر ﮐﻨﻮارﯾﺎں ،ﺑﺘﻮل ﮐﺎ ﺑﺎپ ﮐﮭﯿﻢ ﮐﺮن ﻣﯿﮟ اﯾ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﮐﺎﺷﺘﺎر ﺗﮭﺎ۔ ﻏﺮﯾﺐ ﭘﭩﮭﺎن ﻟﯿﻦ ﻏﯿﻮر ﭘﭩﮭﺎن ﺟﻮ دﯾﻮں ﺳﮯ
ﮐﮭﯿﻢ ﮐﺮن ﻣﯿﮟ آ ﮐﮯ ﺑﺲ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔
ﺟﺎﭨﻮں ﮐﮯ اس ﮔﺎؤں ﻣﯿﮟ ﯾ ﺗﯿﻦ ﭼﺎر ﮔﮭﺮ ﭘﭩﮭﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﺟﺲ اﻣﻦ و آﺗﺸ ﺳﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺷﺎﯾﺪ اس ﮐﺎ
اﻧﺪازہ ﭘﻨﮉت ﺟ آپ ﮐﻮاس اﻣﺮ ﺳﮯ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﺑﮭ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﺎؤں ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐ اﺟﺎزت
ﻧﮧ ﺗﮭ۔ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﭼﭗ ﭼﺎپ اﭘﻨ ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮﺗﮯ ،ﺻﺪﯾﻮں ﺳﮯ ﺟﺐ ﺳﮯ ﻣﺎراﺟﮧ رﻧﺠﯿﺖ ﺳﻨﮫ ﻧﮯ ﻋﻨﺎن ﺣﻮﻣﺖ
ﺳﻨﺒﮭﺎﻟ ﺗﮭ ﮐﺴ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﮯ اس ﮔﺎؤں ﻣﯿﮟ اذان ﻧﮧ دی ﺗﮭ۔ ان ﮐﺎ دل ﻋﺮﻓﺎن ﺳﮯ روﺷﻦ ﺗﮭﺎ ﻟﯿﻦ دﻧﯿﺎوی ﻣﺠﺒﻮرﯾﺎں اس
ﻗﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﺗﮭﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ رواداری ﮐﺎ ﺧﯿﺎل اس ﻗﺪر ﻏﺎﻟﺐ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﻟﺐ وا ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﮨﻤﺖ ﻧﮧ ﮨﻮﺗ ﺗﮭ۔
ﺑﺘﻮل اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﮐ ﭼﯿﺘ ﻟﮍﮐ ﺗﮭ۔ ﺳﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭼﮭﻮﭨ ﺗﮭ ،ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﯿﺎری ،ﺳﺐ ﺳﮯ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺑﺘﻮل اس ﻗﺪر
ﺣﺴﯿﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺎﺗﮫ ﻟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﯿﻠ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ،ﭘﻨﮉت ﺟ آپ ﺧﻮد ﮐﺸﻤﯿﺮی اﻟﻨﺴﻞ ﯿﮟ ﻓﻦ ﮐﺎ ر ﮨﻮ ﮐﺮ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ
ﮐﮧ ﺧﻮﺑﺼﻮرﺗ ﮐﺴﮯ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﯾﮧ ﺧﻮﺑﺼﻮرﺗ آج ﻣﯿﺮی ﮔﻨﺪﮔ ﮐﮯ ڈﮬﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﮔﮉ ﻣﮉ ﮨﻮ ﮐﺮ اس ﻃﺮح ﭘﮍی ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐﺎ
ﭘﺮﮐﮫ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﻮﺋ ﺷﺮﯾﻒ آدﻣ اب ﻣﺸﻞ ﺳﮯ ﮨ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ،اس ﮔﻨﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﮔﻠﮯ ﺳﮍے ﻣﺎرداڑی ،ﮔﮭﻦ ،ﻣﻮﻧﭽﮭﻮں واﻟﮯ
ﭨﮭﯿﺪار ،ﻧﺎﭘﺎک ﻧﺎﮨﻮں واﻟﮯ ﭼﻮر ﺑﺎزاری ﮨ ﻧﻈﺮ آﺗﮯ ﯿﮟ۔
ﺑﺘﻮل ﺑﺎﻟﻞ ﮨ ان ﭘﮍھ ﮨﮯ۔ اس ﻧﮯ ﺻﺮف ﺟﻨﺎح ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎ ﻧﺎم ﺳﻨﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮ اﯾ اﭼﮭﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ اس ﻧﮯ
ﻧﻌﺮے ﻟﺎﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺟﯿﺴﮯ ﺗﯿﻦ ﭼﺎر ﺑﺮس ﮐﮯ ﻧﻨﮭﮯ ﺑﭽﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ اﻧﻘﻼب زﻧﺪہ ﺑﺎدﮐﺮﺗﮯ ﭘﮭﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﮔﯿﺎرہ ﺑﺮ س ﮐ ﮨ
ﺗﻮ ﮨﮯ وہ ان ﭘﮍھ ﺑﺘﻮل۔ وہ ﭼﻨﺪ دن ﮨ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس آﺋ ﮨﮯ۔ اﯾ ﮨﻨﺪو دﻻل اﺳﮯ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﻻﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ
اﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﻮ روﭘﮯ ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﺎ۔ اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ وہ ﮐﺎں ﺗﮭ ﯾﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺳﺘ۔ ﺎں ﻟﯿﮉی ڈاﮐﭩﺮ ﻧﮯ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ
ﺑﺖ ﮐﭽﮫ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ آپ اﺳﮯ ﺳﻦ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﮔﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﺑﺘﻮل ﺑﮭ اب ﻧﯿﻢ ﭘﺎﮔﻞ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎپ ﮐﻮ ﺟﺎﭨﻮں ﻧﮯ اس ﺑﮯ دردی ﺳﮯ ﻣﺎرا ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻨﺪو ﺗﺬﯾﺐ ﮐﮯ ﭘﭽﮭﻠﮯ ﭼﮫ ﺰار
ﺑﺮس ﮐﮯ ﭼﮭﻠﮯ اﺗﺮ ﮔﺌﮯ ﯿﮟ اور اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﭘﻨﮯ وﺣﺸ ﻧﻨﮯ روپ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﮔﺌ ﮨﮯ۔ ﭘﻠﮯ ﺗﻮ
ﺟﺎﭨﻮں ﻧﮯ اس ﮐ آﻧﮭﯿﮟ ﻧﺎل ﻟﯿﮟ۔ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﻣﻨﮧ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﯿﺎ ،ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺧﻠﻖ ﮐﻮ ﭼﯿﺮ ﮐﺮ اس ﮐ آﻧﺘﯿﮟ ﺗ ﻧﺎل
ڈاﻟﯿﮟ۔ ﭘﮭﺮ اس ﮐ ﺷﺎدی ﺷﺪہ ﺑﯿﭩﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﮧ ﮐﺎﻻ ﮐﯿﺎ۔ اﺳ وﻗﺖ ان ﮐﮯ ﺑﺎپ ﮐ ﻻش ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ رﯾﺤﺎﻧﮧ ،ﮔﻞ
درﺧﺸﺎں ،ﻣﺮﺟﺎﻧﮧ ،ﺳﻮﮨﻦ اور ﺑﯿﻢ اﯾ اﯾ ﮐﺮ ﮐﮯ وﺣﺸ اﻧﺴﺎن ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻨﺪر ﮐ ﻣﻮرﺗﯿﻮں ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﮐﯿﺎ۔
ﺟﺲ ﻧﮯ اﻧﮭﯿﮟ زﻧﺪﮔ ﻋﻄﺎ ﮐ ،ﺟﺲ ﻧﮯ اﻧﮭﯿﮟ ﻟﻮرﯾﺎں ﺳﻨﺎﺋ ﺗﮭﯿﮟ ،ﺟﺲ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺷﺮم و ﻋﺠﺰ ﺳﮯ اور ﭘﺎﮐﯿﺰﮔ
ﺳﮯ ﺳﺮ ﺟﮭﺎ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔ ان ﺗﻤﺎم ﺑﻨﻮں ،ﻣﺎؤں اور ﺑﻮؤں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ زﻧﺎ ﮐﯿﺎ۔ ﮨﻨﺪو دﮬﺮم ﻧﮯ اﭘﻨ ﻋﺰت ﮐﮭﻮ دی ﺗﮭ اﭘﻨ
رواداری ﺗﺒﺎہ ﮐﺮ دی ﺗﮭ ،اﭘﻨ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﭩﺎ دی ﺗﮭ۔ آج راگ وﯾﺪ ﮐﺎ ﺮ ﻣﻨﺘﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺗﮭﺎ۔ آج ﮔﺮﻧﺘﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎ ﺮ دوﺎ
ﺷﺮﻣﻨﺪہ ﺗﮭﺎ۔ آج ﮔﯿﺘﺎ ﮐﺎ ﺮ اﺷﻠﻮک زﺧﻤ ﺗﮭﺎ۔ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﻣﻨﮯ اﺟﻨﺘﺎ ﮐ ﻣﺼﻮری ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ،اﺷﻮک
ﮐﮯ ﮐﺘﺒﮯ ﺳﻨﺎ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ،اﯾﻠﻮرا ﮐﮯ ﺻﻨﻢ زادوں ﮐﮯ ﮔﻦ ﮔﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﺑﺘﻮل ﮐﮯ ﺑﮯ ﺑﺲ ﺑﮭﻨﭽﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮﻧﭩﻮں ،اس ﮐ ﺑﺎﻧﻮں ﭘﺮ وﺣﺸ درﻧﺪوں ﮐﮯ داﻧﺘﻮں ﮐﮯ ﻧﺸﺎن اور اس ﮐ ﺑﮭﺮی ﮨﻮﺋ
ﭨﺎﻧﻮں ﮐ ﻧﺎﮨﻤﻮاری ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎری اﺟﻨﺘﺎ ﮐ ﻣﻮت ﮨﮯ۔ ﺗﻤﺎرے اﯾﻠﻮرا ﮐﺎ ﺟﻨﺎزہ ﮨﮯ۔ ﺗﻤﺎری ﺗﺬﯾﺐ ﮐﺎ ﮐﻔﻦ ﮨﮯ۔ آؤ آؤ
ﻣﯿﮟ ﺗﻤﯿﮟ اس ﺧﻮﺑﺼﻮرﺗ ﮐﻮ دﮐﮭﺎؤں ﺟﻮ ﮐﺒﮭ ﺑﺘﻮل ﺗﮭ۔ اس ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻻش ﮐﻮ دﮐﮭﺎؤں ﺟﻮ آج ﺑﺘﻮل ﮨﮯ۔ ﺟﺬﺑﮯ ﮐ رو ﻣﯿﮟ
ﺑﮧ ﮐﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﮐﭽﮫ ﮐﮧ ﮔﺌ۔ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮧ ﺳﺐ ﻣﺠﮭﮯ ﻧﮧ ﮐﻨﺎﭼﺎﮨﯿﮯ ﺗﮭﺎ۔ ﺷﺎﯾﺪ اس ﻣﯿﮟ آپ ﮐ ﺳﺒ ﮨﮯ۔
ﺷﺎﯾﺪ اس ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺎﺗﯿﮟ آپ ﺳﮯ اب ﺗ ﮐﺴ ﻧﮯ ﻧﮧ ﮐ ﮨﻮں ﮔ ﻧﮧ ﺳﻨﺎﺋ ﮨﻮں ﮔ۔ ﺷﺎﯾﺪ آپ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ
ﮐﺮ ﺳﺘﮯ۔ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮭﻮڑا ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ۔ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ ﮨﻤﺎرے ﻣﻠ ﻣﯿﮟ آزادی آﮔﺌ ﮨﮯ۔ ﮨﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯿﮟ اور ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﮟ
اور ﺷﺎﯾﺪ اﯾ ﻃﻮاﺋﻒ ﮐﻮ ﺑﮭ اﭘﻨﮯ رﮨﻨﻤﺎؤں ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﻨﮯ ﮐﺎﯾﮧ ﺣﻖ ﺿﺮور ﮨﮯ ﮐﮧ اب ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل دوﻟﮍﮐﯿﺎں ﯿﮟ ،دو ﻗﻮﻣﯿﮟ ﯿﮟ ،دو ﺗﺬﯾﺒﯿﮟ ﯿﮟ۔ دو ﻣﻨﺪر اور ﻣﺴﺠﺪ ﯿﮟ۔ ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل آج ﮐﻞ ﻓﺎرس روڈ ﭘﺮ اﯾ
رﻧﮉی ﮐﮯ ﺎں رﮨﺘ ﯿﮟ ﺟﻮ ﭼﯿﻨ ﺣﺠﺎم ﮐ ﺑﻐﻞ ﻣﯿﮟ اﭘﻨ دﮐﺎن ﮐﺎ دﮬﻨﺪہ ﭼﻼﺗ ﮨﮯ۔ ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﮐﻮ ﯾﮧ دﮬﻨﺪہ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﮟ۔
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪا ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﮨﻮں ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﯾﮧ ﮐﺎ م ﻟﮯ ﺳﺘ ﮨﻮں۔ ﻟﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﺘ ﮨﻮں ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﺎم ﻧﯿﮟ ﮐﺮوں
ﮔ ﺟﻮ راوﻟﭙﻨﮉی اور ﺟﺎﻟﻨﺪﮬﺮ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ اب ﺗ ﻓﺎرس روڈ ﮐ دﻧﯿﺎﺳﮯ اﻟ ﺗﮭﻠ رﮐﮭﺎﮨﮯ۔
ﭘﮭﺮ ﺑﮭ ﺟﺐ ﻣﯿﺮے ﮔﺎ ﭘﭽﮭﻠﮯ ﮐﻤﺮے ﻣﯿﮟ ﺟﺎ ﮐﺮاﭘﻨﺎ ﻣﻨﮧ ﺎﺗﮫ دﮬﻮﻧﮯ ﻟﺘﮯ ﯿﮟ ،اس وﻗﺖ ﺑﯿﻼ اور ﺑﺘﻮل ﮐ ﻧﺎﯿﮟ ﻣﺠﮫ
ﺳﮯ ﮐﻨﮯ ﻟﺘ ﯿﮟ۔ ﻣﺠﮭﮯ ان ﻧﺎﮨﻮں ﮐ ﺗﺎب ﻧﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ ﭨﮭﯿ ﻃﺮح ﺳﮯ ان ﮐﺎ ﺳﻨﺪﯾﺴﮧ ﺑﮭ آپ ﺗ ﻧﯿﮟ ﭘﻨﭽﺎ ﺳﺘ
ﮨﻮں۔ آپ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﺧﻮد ان ﻧﺎﮨﻮں ﮐﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﮍھ ﻟﯿﮟ۔ ﭘﻨﮉت ﺟ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ آپ ﺑﺘﻮل ﮐﻮ اﭘﻨ ﺑﯿﭩ ﺑﻨﺎﻟﯿﮟ۔ ﺟﻨﺎح
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ آپ ﺑﯿﻼ ﮐﻮ اﭘﻨ دﺧﺘﺮ ﻧﯿ اﺧﺘﺮ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ۔ ذرا اﯾ دﻓﻌﮧ اﻧﯿﮟ اس ﻓﺎرس روڈ ﮐﮯ ﭼﻨﻞ ﺳﮯ
ﭼﮭﮍا ﮐﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮﻣﯿﮟ رﮐﮭﯿﮟ اور ان ﻻﮐﮭﻮں روﺣﻮں ﮐﺎ ﻧﻮﺣﮧ ﺳﻨﺌﮯ ،ﯾﮧ ﻧﻮﺣﮧ ﺟﻮ ﻧﻮاﮐﮭﺎﻟ ﺳﮯ راوﻟﭙﻨﮉی ﺗﻠ اور ﺑﮭﺮت
ﭘﻮر ﺳﮯ ﺑﻤﺒﺌ ﺗ ﮔﻮﻧﺞ رﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﺎ ﺻﺮف ﮔﻮرﻧﻤﻨﭧ ﺎؤس ﻣﯿﮟ اس ﮐ آواز ﺳﻨﺎﺋ ﻧﯿﮟ دﯾﺘ ،ﯾﮧ آواز ﺳﻨﯿﮟ ﮔﮯ آپ؟
آپ ﮐ ﻣﺨﻠﺺ :ﻓﺎرس روڈ ﮐ اﯾ ﻃﻮاﺋﻒ
2017 / 03 / 05

