ﮐﯿﺎ ڈاﻟﺮ اور درﮨﻢ درﺧﺘﻮں ﭘﮧ ﻟﺘﮯ ﯿﮟ؟

ﮨﻤﺎرے ﻣﻠ ﻣﯿﮟ ﺑﮯروزﮔﺎری اور ﺣﺎﻻت ﺳﮯ ﺗﻨ آﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﮐﺜﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺴ ﻃﺮح ﻣﻠ
ﺳﮯ ﺑﺎﺮ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت وہ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﻗﯿﻤﺖ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺗﯿﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﻨﺪ ﮐﻨﭩﯿﻨﺮز
ﮨﻮں ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻃﻮر ﭘﮧ ﺑﺎرڈر ﭘﺎر ﮐﺮﻧﺎ۔ ﺑﮭﻮک واﻗﻌ اﻧﺴﺎن ﺳﮯ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﮐﺮوا ﻟﯿﺘ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﻞ اور ال ﻟﯿﻞ ﻃﺮﯾﻘﻮں
ﺳﮯ ﺑﯿﺮون ﻣﻠ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓﮧ ﮨ ﮨﻮا ﮨﮯ۔ ﻣﺠﮭﮯ اس وﻗﺖ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮨﮯ ﺟﺐ ﺑﯿﺮون
ﻣﻠ ﺳﮯ ﻧﻮﺟﻮان ﮨﻤﺎرے ﻣﻠ ﻧﻮﮐﺮﯾﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﯾﮧ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺮا ﻧﯿﮟ ،ﻣﯿﺮے وزﯾﺮاﻋﻈﻢ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻮ
ﭼﮭﻮڑ ﮐﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔
ﺟﯿﺴﮯ ﺗﯿﺴﮯ ﯾﮧ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﯿﺮون ﻣﻠ ﭘﻨﭽﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﻣﺴﺌﻠﮧ وﺎں ﮐﺎم ﮐ ﺗﻼش ﮐﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﮉل اﯾﺴﭧ ﻣﯿﮟ
اﻧﭙﮍھ اور ﮐﻢ ﭘﮍﮬﮯ ﻟﮭﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺰدوری ﯾﺎ اﯾﺴﮯ ﮐﺎم رہ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ،ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻨﺖ زﯾﺎدہ اور اﺟﺮت ﮐﻢ ﮨﻮﺗ
ﮨﮯ۔ ﯾﻮرپ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾ ﺣﺎل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﺮ ﭼﻮﻧﮧ ﯾﻮرﭘ ﻣﻤﺎﻟ ﭘﺮدﯾﺴﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﮭ اﭘﻨﮯ ﺷﺮﯾﻮں ﺟﯿﺴﮯ ﺣﻘﻮق
دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ وﺎں ﺣﺎﻻت ﺧﻠﯿﺠ ﻣﻤﺎﻟ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﺮے ﻧﯿﮟ۔
اب ﺟﺐ ﺣﺎﻻت ﮐﮯ ﻣﺎروں ﮐﻮ ﻧﻮﮐﺮی ﻣﻞ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﭘﻨ ﺑﻘﺎء ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﯿﭽﮭﮯ رہ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ
واﻟﻮں ﮐ ﻓﺮ ﺑﮭ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﮧ ﺑﯿﺮون ﻣﻠ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﻮﺟﻮان ﻗﺮﺿﮯ اﭨﮭﺎ ﮐﮯ ﯾﺎ ﻣﺎں ﮐﮯ زﯾﻮرات ﺑﯿﭻ
ﮐﮯ ﻧﻠﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ۔ اﻧﯿﮟ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮫ اﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﻗﺮﺿﮯ ﺑﮭ اﺗﺎرﻧﮯ ﭘﮍﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﯾ وﺟﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ
ﭘﮭﺮ ﮐﺌ ﮐﺌ ﺳﺎل ﯾﮧ ﻧﻮﺟﻮان اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﻠﻨﮯ ﺗ ﻧﯿﮟ آﺗﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﺧﺮﭼﮧ آﻧﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﭘﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﮐﻮﺋ اور
ﺿﺮورت ﭘﻮری ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔ۔ ﺑﻨﻮں ﮐ ﺷﺎدﯾﺎں ،ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐ ﭘﮍﮬﺎﺋ اور واﻟﺪﯾﻦ ﮐ دواﺋ ﺳﺐ ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮫ ان ﮐﮯ
ﻧﺎﺗﻮاں ﮐﻨﺪﮬﻮں ﭘﮧ ﭘﮍ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﯾﺎں ﻣﯿﮟ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻮں ﮔ ﺑﯿﺮون ﻣﻤﺎﻟ ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐ ﻓﯿﻤﻠﯿﺰ ﮐ۔ ﺟﻦ ﮐ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﺎ ﺎﺗﮭ اﺗﻨﺎ ﺑﮯ ﻟﺎم
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ ﮨ اوﻻد ﮐ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﻮ ﺑﮭ روﻧﺪ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ان ﮐ ﺧﻮﺷﯿﻮں ،آرام و ﺳﻮن ﮐ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮدﯾﺲ
ﮐﺎٹ رﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮐﯿﺎ ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺎﭨﻨﺎ ﺑﮭ ﮐﻮﺋ آﺳﺎن ﮐﺎم ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋ ﻋﯿﺪ ﺗﻮار ﮨﻮ ﯾﺎ ﺧﻮﺷ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﮯ اﮐﯿﻼ ﮨ
رﮨﻨﺎ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻏﻢ ﮐ ﮔﮭﮍﯾﻮں ﻣﯿﮟ دﻻﺳﮧ دﯾﻨﮯ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮨ ﭼﻨﺪ ﭘﺮدﯾﺴﯿﻮں ﮐﺎ ﮐﺎﻧﺪﮬﺎ اﺳﮯ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﺴ ﻣﺎں
ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﺎ ﻧﯿﮟ۔
ﻣﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ اس ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋ ﮨﻮں ،ﺑﻨﯿﮟ ﮨﻮں ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ۔ ﺳﺐ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺳﻮﻧﮯ ﮐ ﭼﮍﯾﺎ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ
ﯿﮟ۔ ﻣﺎرﮐﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﻧﯿﺎ ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ آ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﮭﺎﺋ ﺑﻦ ﮐ ﻓﺮﻣﺎﺋﺶ ﮨﻮ ﮔ ﮐﮧ ﮨﻤﯿﮟ ﻓﻮراً ﺑﮭﯿﺠﻮ۔ ﮔﮭﺮ ﮐ ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺮاﻧ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﯿﺴﮯ اﺳ ﮐﻮ ﺑﮭﯿﺠﻨﮯ ﯿﮟ۔ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻋﻼج ﻣﻌﺎﻟﺠﮯ ﮐﺎ ﺧﺮﭼﮧ ﺑﮭ اﺳ ﭘﮧ ﮨﮯ۔ زﯾﺎدہ ﺗﻠﯿﻒ دہ
اﻣﺮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋ وﯾﻞ ﺳﯿﭩﻠﮉ ﺑﮭ ﯿﮟ ﺗﻮ وہ ﺑﯿﺮون ﻣﻠ واﻟﮯ ﭘﮧ زﯾﺎدہ زور دے ﮐﮯ ﮐﯿﮟ
ﮔﮯ ﮐﮧ وہ ﺧﺮﭼﮧ ﮐﺮے ،ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﺑﺎﺮ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﺎس ڈاﻟﺮوں ﯾﺎ درﮨﻤﻮں ﮐﺎ درﺧﺖ ﻟﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ۔

ﭘﭽﮭﻠﮯ دﻧﻮں ﮨﻤﺎرے اﯾ دوﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آﺋﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺻﺮف ﭘﺎﻧﭻ دن ﮐﮯ ﺳﭩﮯ ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ اﻣﺮﯾﮧ ﮐ رﯾﭩﺮن ﭨﭧ ﺳﮯ
زﯾﺎدہ ﺧﺮﭼﮧ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ۔ وہ آﭨﮫ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ آﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻣﺮ ان ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋ ﻧﮯ روزاﻧﮧ ان ﺳﮯ ﭘﭽﯿﺲ
ﺳﻮ ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﺗﻮ ﺻﺮف دودھ ﮨ ﮐﮯ ﭘﯿﺴﮯ ﻟﺌﮯ۔ ﭘﮭﺮ وہ ﺟﺎں ﮔﺌﮯ ان ﮐﻮ ﭘﯿﺴﮯ ﺑﺎﻧﭩﻨﮯ ﭘﮍے ،ﮔﻔﭩﺲ ﮐﮯ ﻋﻼوہ۔
ﻣﯿﺮے ﻧﺰدﯾ ﯾﮧ ﺧﻮدﻏﺮﺿ ﮐ اﯾ اﻋﻠ ﻣﺜﺎل ﮨﮯ۔
اﯾﺴﮯ ﮨ ﻣﯿﺮے اﯾ اور دوﺳﺖ ﺟﻮ ﮐﮧ ﯾﻮرپ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﯿﻢ ﯿﮟ۔ ان ﮐﮯ ﺑﻘﻮل ﺳﺐ ان ﺳﮯ آﺋ ﻓﻮن ﮐ ﻓﺮﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔
ﭼﺎﮨﮯ وہ ﻓﯿﻤﻠ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﮨﻮ ﯾﺎ دوﺳﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ۔ ﮔﻔﭩﺲ ﺗﻮ دﯾﻨﮯ واﻟ ﮐ ﻣﺮﺿ ﮐﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﯿﮟ
ﮐﮧ ﻟﻮ ﺟ ﺑﺎﺮ رہ ﮐﮯ ﺑﮭ اس ﮐﮯ ﭘﺎس اﺗﻨﮯ ﭘﯿﺴﮯ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﯿﮟ ﮨﻤﺎری ﻣﺮﺿ ﮐﮯ ﺗﺤﻔﮯ دے ﺳﮯ ،ﺗﻮ اس ﺳﮯ
ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ﮐﮧ ﭘﮭﺮ ﯾﮧ ﺑﻨﺪہ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﮟ ﮨ ﺳﮍے۔
دور ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﻤﺎری اﯾ ﺑﺖ ﻗﺮﯾﺒ ﻋﺰﯾﺰہ ﺟﺐ ﺑﮭ دﺑﺌ ﺳﮯ واﭘﺲ آﺗﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﻧﮯ ﭘﻠﮯ ﮨ ان ﺳﮯ ﭘﯿﺴﮯ
ﻣﺎﻧﻨﮯ ﮐﮯ ﭘﻼن ﺗﯿﺎر ﮐﯿﮯ ﮨﻮﺗﮯ۔ ﮐﺒﮭ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎﻧﻨﮯ اور ﮐﺒﮭ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ڈراﻣﮯ ﮐﮯ ﻃﻮر
ﭘﮧ۔ ﺟﺐ ان ﺧﺎﺗﻮن ﻧﮯ ﭘﻮﭼﮭﻨﺎ ﮐﮧ ﭘﭽﮭﻠﮯ ﺳﺎل ﺑﮭ آپ ﮐﻮ ﮐﺎم ﺷﺮوع ﮐﺮوا ﮐﮯ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺑﻨﺎ ،ﺗﻮ آﮔﮯ ﺳﮯ ﺟﻮاب
ﮨﻮﺗﺎ ﮐﮧ اس ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﻮ ﮔﯿﺎ۔ ﻧﺎﭼﺎر وہ ﺧﺎﺗﻮن ﭘﯿﺴﮯ دے دﯾﺘﯿﮟ اور ﺟﺐ ﭘﯿﺴﮯ ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ زﯾﻮرات ﺑﯿﭻ ﮐﮯ
ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐ ﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ڈﯾﻤﺎﻧﮉ ﭘﻮری ﮐﺮﺗﯿﮟ۔ ﻣﺮ وہ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﺒﮭ ﻧﮧ ﭼﻞ ﺳﮯ۔
ﯾﮧ ﺳﺐ ﻣﺜﺎﻟﯿﮟ دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ﮐﻮﺋ ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﺣﺎﻻت ﮐﺎ ﺧﯿﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﻠ ﺳﮯ ﺑﺎﺮ ﭼﻼ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﺮاہ
ﻣﺮﺑﺎﻧ اس ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮﯾﮟ۔ اس ﻧﮯ ﮐﺒﮭ آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐﮧ ﺑﺎرڈر ﭘﺎر ﮐﺮﺗﮯ اس ﻧﮯ ﮐﺘﻨ ﺑﺎر ﻣﻮت ﮐﻮ
ﻗﺮﯾﺐ ﺳﮯ دﯾﮭﺎ۔ وہ ﮐﺘﻨ ﺑﺎر ﺑﮭﻮﮐﮯ ﭘﯿﭧ ﺳﻮﯾﺎ۔ ﮐﺘﻨ راﺗﻮں ﺗ وہ ﭨﮭﭩﮭﺮﺗ ﺳﺮدی ﯾﺎ ﺗﭙﺘ دوﭘﺮوں ﻣﯿﮟ ﭘﺎرﮐﻮں ﮐﮯ
ﺑﻨﭽﻮں ﭘﮧ ﺳﻮﯾﺎ۔ ﮐﺘﻨ ﺑﺎر اﺳﮯ اﭘﻨ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﺎ ﺳﻮدا ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا۔ وہ ﺑﺲ آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﭨﮭﯿ ﮨﻮں۔ اور ﯾﮧ
ﺳﻨﺘﮯ ﮨ آپ اﯾ ﻟﻤﺒ ﻟﺴﭧ اﺳﮯ ﮔﻨﻮا دﯾﺘﮯ ﯿﮟ۔ اس ﮐﮯ اﭼﮭﺎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭼﮭﭙﮯ درد ﮐﻮ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﮟ
ﮐﺮﺗﮯ۔
آپ ﮐ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﺋﺸﯿﮟ ﭘﻮری ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﮯ ﮐﺘﻨﮯ دن اﯾ وﻗﺖ ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ ،آپ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ۔ ﮐﯿﻮﻧﮧ
آپ ﺗﻮ ﺑﺲ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ آﺋ ﻓﻮن ﻣﯿﺮے ﺑﮭﺎﺋ ﻧﮯ ﺑﺎﺮ ﺳﮯ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﮧ ﭼﮭﺖ ﭨﭙ رﮨ ﺗﮭ ،ﮐﭽﻦ ﮐ اﻟﻤﺎرﯾﺎں
ﺧﺮاب ﺗﮭﯿﮟ اور واش روم ﮐ ﭨﺎﺋﻠﯿﮟ ﺑﮭ ﺑﺪﻟﻮاﻧ ﺗﮭﯿﮟ ،ﺑﺲ ﺟ ﺷﺮ ﮨﮯ ﻣﯿﺮے ﺑﺎﺮ واﻟﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﻧﮯ ﭘﯿﺴﮯ ﺑﮭﯿﺞ دﯾﮯ۔
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ ﺳﺎرا ﮐﺎم ﭼﮭﻮﭨﮯ ﻧﮯ ﺳﺮ ﭘﮧ ﮐﮭﮍے ﮨﻮ ﮐﮯ ﮐﺮواﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﺪارا ﯾﮧ روﯾﮯ ﭼﮭﻮڑﯾﮟ اور ﺑﺎﺮ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﮭ
اﻧﺴﺎن ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ۔ ﺟﯿﺴﮯ وہ آپ ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ آپ ﺑﮭ ﮐﺮﯾﮟ۔ آﺧﺮ وہ آپ ﮨ ﮐﺎ ﺗﻮ ﺧﻮن ﯿﮟ۔ وہ ﯾﮧ ڈاﻟﺮ اور درﮨﻢ
ﺑﮍی ﻣﺤﻨﺖ ﺳﮯ ﮐﻤﺎﺗﮯ ﯿﮟ ،ﻧﮧ ﮐﮧ ﮐﺴ درﺧﺖ ﺳﮯ ﺗﻮڑﺗﮯ ﯿﮟ۔

