اﯾﺎز ﻣﯿﻠﻮ اور اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ

زﻣﺎﻧﮧ ﮨﻮا ﮐﮧ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﻧﮯ ﺷﺎہ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﮯ ان اﻟﻔﺎظ ﮐﻮ ﺑﺖ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺷﺎہ ﺣﺴﯿﻦ روﺗ،
دﮐﮭ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ زدہ ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﺎ ﺣﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﺮ رﺎ ﮨﮯ۔ وہ ﻟﮍﮐﯿﺎں ﺟﻮ ﺑﺖ دﮐﮭ ﺑﮭ ﯿﮟ ﭘﺮ ان ﮐﻮ اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋ ﭘﺮﺳﺎن ﺣﺎل ﺑﮭ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﻮ اور ﻧﯿﮟ ﺗﻮ وہ اﭘﻨﺎ ﺣﺎلِ دل ﮨ ﺳﻨﺎ ﺳﯿﮟ۔ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ رو ﺳﯿﮟ اﻧﯿﮟ وہ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺑﺘﺎ ﺳﯿﮟ ﺟﻮ ان
ﭘﺮ ﺑﯿﺘﺘ ﮨﮯ۔ ﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﻧﯿﮟ!
ﻣﺎﺋﮯ ﻧ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻨﻮں آﮐﮭﺎں ،درد وﭼﮭﻮڑے دا ﺣﺎل ﻧ
اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﺷﺎہ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﮯ ان اﻟﻔﺎظ ﺳﮯ ﺑﺖ آﮔﮯ ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮ ﭼ ﮨﮯ۔ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ان اﻟﻔﺎظ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺟﻮﺗﮯ ﺗﻠﮯ روﻧﺪ
ﭼ ﮨﮯ۔ اب ﯾﮧ اﻟﻔﺎظ ﺑﮯ ﻣﻌﻨ ﮨﻮ ﮐﺮ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﮐﺎ ﻣﻨﮧ ﺗ رﮨﮯ ﯿﮟ ﺟﺐ ﮐﮯ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ان اﻟﻔﺎظ ﺳﮯ ﮐﮧ رﮨ ﮨﮯ
ﮐﮧ
 ، ،رﺑﺎ ﻣﯿﺮے ﺣﺎل دا ﻣﺤﺮم ﺗﻮں
اﻧﺪر ﺗﯘن ِﯿﮟ ،ﺑﺎﺮ ﺗﯘں ِﯿﮟ ،رۇم رۇم وچ ﺗﯘں!، ،
اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ رب ﮐﻮ اﭘﻨﮯ دل ﮐﺎ ﺣﺎلِ ﻣﺤﺮم ﺑﻨﺎ ﮐﺮ وہ ﮐﺎم ﮐﺮ ﮔﺌ ﮨﮯ۔ ﺟﺴﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺻﺪﯾﺎں ﭼﺎﯿﮟ۔ ﯾﮧ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﻧﯿﮟ ﮐﮧ
ﯾﺎں ﺳﻮﭼﺎ اور وہ ﮔﯿﺎ۔ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﺮ دﮐﮭﺎﯾﺎ ۔ اﮔﺮ آج اﻟﮧ دﯾﻦ ﮐﺎ ﺟﻦ ﺑﮭ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وہ ﺑﮭ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮے ﭘﺮ ﮐﺎم
ﻧﯿﮟ!
اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﺎم ﮐﺮ دﮐﮭﺎﯾﺎ وہ ﻣﺸﻞ ﺑﮭ ﺗﮭﺎ اور ﻧﮧ ﻣﻤﻦ ﺑﮭ۔ اﮔﺮ اﺗﻨﺎ ﮨ ﺳﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﮨ ﮐﯿﻮں؟
اﯾﺴ ﮐﺌ ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﯿﮟ ﺟﻮ ﺳﻨﺪھ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﻣﻮر ﯿﮟ۔ ﭘﺮ ﯾﮧ ﮐﺎم ﻧﺎﻣﻮروں ﮐﮯ ﺑﺲ ﮐﺎ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺗﮭﺎ۔ اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﺑﺲ ﮐﺎ
ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ وہ اس ﭘﺎﮔﻞ ﺳ ﻟﮍﮐ ﮐﻮ وہ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮨ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﻧﺎزک ﺎﺗﮭﻮں اور ڈﮬﻠﺘ ﻋﻤﺮ واﻟﮯ ﮐﺎﻧﺪﮬﻮں ﻧﮯ
ﮐﺮ دﮐﮭﺎﯾﺎ۔ ﺳﻨﺪھ ﻣﯿﮟ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﺑﮭﻠﮯ ﻧﺎﻣﺪار ﻧﮧ ﮨﻮ ،ﭘﺮ وہ ﮐﺎﻣﺪار ﺿﺮور ﮨﮯ۔

وہ ﺑﯿ وﻗﺖ ﮐﺌ ﭘﻠﯿﭧ ﻓﺎرﻣﻮں ﺳﮯ ﺳﻨﺪھ ﮐ آواز ﺑﻨ ﮨﻮﺋ ﮨﮯ۔ وہ ﺑﺎت ﮐﺮﺗ ﮨﮯ۔ وہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻼ ﮐﺮ ان ﺳﮯ ان ﮐﮯ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻨﺘ ﮨﮯ۔ وہ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔ وہ ﭘﮍﮬﺎﺗ ﮨﮯ۔ وہ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩ ﻣﯿﮟ اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻏﻨﮉا ﮔﺮدی
ﻧﯿﮟ ﭼﻠﻨﮯ دﯾﺘ۔ وی ﺳ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻐﻞ اﺗﻨ ﭘﺮاﻧ ﺑﺎت ﻧﯿﮟ۔ ﺟﺐ ﺳﻨﺪھ ﮐﮯ درد ﺑﺖ ﺑﮍھ ﺟﺎ ﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ان دردوں
ﭘﺮ ﻟﮭﺘ ﮨﮯ۔ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ اﯾ ﮨ وﻗﺖ ﺑﺖ ﺳﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل رﮨﺘ ﮨﮯ۔ وہ ﺳﺐ اﯾﺴﮯ ﮐﺎم ﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺳﻨﺪھ
ﻣﺴﺮاﺋﮯ!
ﭘﺮ اﯾ ﮐﺎم ﺟﻮ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﺑﻠﻞ دﯾﻮاﻧﻮں ﮐ ﻃﺮح ﭼﺎر ﺳﺎﻟﻮں ﺳﮯ ﻟﺎ ﺗﺎر اﻧﺠﺎم دے رﮨ ﮨﮯ۔ وہ ﮐﺎم واﻗﻌ اﯾﺴﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ
ﮐﻮﺋ اور ﮐﺮ ﺳﺘﺎ ﺗﻮ وہ اس ﮐﺎم ﻣﯿﮟ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﮐﻮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮭ ﺑﮭﭩﻨﮯ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﺎ۔
ﻟﯿﮉر ﺑﻦ ﺟﺎﻧﺎ وہ ﺑﮭ ﺳﻨﺪھ ﺟﯿﺴ دﮬﺮﺗ ﭘﺮ ﺑﺖ آﺳﺎن ﮨﮯ۔ آپ ﮐﻮ ﺳﻨﺪھ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻟﯿﮉر ﻣﻞ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﭘﺮ ﮐﺎرﮐﻦ ﺑﻨﻨﺎ
ﺑﺖ ﻣﺸﻞ ﮨﮯ۔ اس ﻟﯿﮯ ﮐﻮﺋ ﮐﺎرﮐﻦ ﻧﯿﮟ ﺑﻨﺘﺎ۔ وہ ﻟﯿﮉر ﺟﻮ ﻟﯿﮉر ﯿﮟ ﺟﺐ ان ﭘﺮ ﮐﺎرﮐﻦ ﺑﻨﻨﮯ ﮐ ﻣﺼﯿﺒﺖ آﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ
ﺑﺖ ﭼﯿﺨﺘﮯ ﯿﮟ ﭼﻼ ﺗﮯ ﯿﮟ ﭘﺮ ﮐﺎرﮐﻦ ﻧﯿﮟ ﺑﻨﺘﮯ۔ ﭘﺮ اﻣﺮﺳﻨﺪﮬﻮ ﮐﺎرﮐﻦ ﺑﻦ ﮐﺮ ﺳﺒﮭ ﮐﺎم ﮐﺮ رﮨ ﮨﮯ۔ ﺣﺎﻻﻧﮧ وہ ﻟﯿﮉر
ﮨﮯ۔ ﭘﺮ وہ ﭘﯿﭽﮭﮯ رہ ﮐﺮ ﮐﺎرﮐﻨﻮں ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ ﻧﺎم داﺧﻞ ﮐﺮ رﮨ ﮨﻮ ﺗ ﮨﮯ۔
اﯾﺴﮯ ﮨ وہ ﮐﺎم ﺟﻮ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﻧﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻟﺎﺗﺎر ﭼﺎر ﺳﺎﻟﻮں ﺳﮯ اس ﮐﺎم ﮐﻮ دﯾﻮاﻧ ﮐ ﺣﺪ ﺗ ﮐﺮ رﮨ ﮨﮯ۔
وہ ﮐﺎم اﮔﺮ ﮐﺴ اور ﺳﮯ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﺗ وہ ﮐﺎم اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﺳﮯ اﯾﺴﮯ ﺎﺋ ﺟﯿ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺟﯿﺴﮯ ﻧﺼﯿﺮ ﮔﻮﭘﺎﻧ
ﺳﮯ ﺳﻨﺪھ ﻟﭩﺮﯾﭽﺮ ﻓﯿﺴﭩﻮل ﺎﺋ ﺟﯿ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔
اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﮐﺎ وہ ﮐﺎم ﺳﻨﺪھ ﻣﯿﮟ اﯾﺎز ﻣﯿﻠﻮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮاﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﻄﯿﻒ اﯾﺴﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﮨﮯ اﮔﺮ ﻟﻄﯿﻒ ﮐﺎ ﻋﺮس ﺑﮭ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ
ﻟﻄﯿﻒ ان ﺧﺎﻧﮧ ﺑﺪوﺷﻮں ﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﺑﮭﻮﻟﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ ﺳﻨﺪھ ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﮯ ﭘﺎڑوں ،ﺻﺤﺮاؤں ،ﺳﺎﺣﻠﻮں ،درﯾﺎ ﮐﮯ ﮐﻨﺎروں ﭘﺮ
اﭘﻨﮯ اوﻧﭩﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﻈﺮ آﺗﮯ ﯿﮟ ۔ ﺟﻮ ﻟﻄﯿﻒ ﮐﮯ ﺣﺎﻓﻆ ﮨﻮ ﺗﮯ ﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ﮐﺒﮭ ان ﺧﺎﻧﮧ ﺑﺪوﺷﻮں ﺳﮯ ﺳﺎﻣﻨﺎ
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﻟﻄﯿﻒ ﺳﻨﯿﮟ وہ آپ ﮐﻮ ﺣﯿﺮت زدہ ﮐﺮ دﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﭘﺮ ﻟﻄﯿﻒ ﮐﺎ ﻋﺮس ﺑﮭ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﻟﻄﯿﻒ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﮭ ﻟﻄﯿﻔﯿﺎت ﮐﻮ ﺳﭙﻮرٹ ﮐﺮﺗ ﮨﮯ۔ اس
ﻟﯿﮯ ﺳﻨﺪھ ﺳﮯ ﻟﻄﯿﻒ ﻧﯿﮟ ﻣﭧ ﺳﺘﺎ۔ ﻟﻄﯿﻒ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وہ اﯾﺎز ﮨ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ
 ، ،ﻟﻄﯿﻒ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺲ ﮐ آﯾﺘﯿﮟ ﯾﺎد رہ ﺟﺎ ﺋﯿﮟ ﮔ اﯾﺎز؟!، ،
وہ اﯾﺎز ﮨ ﺗﮭﺎ۔ ﭘﺮ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﮐﮯ اﯾﺎز ﻣﯿﻠﻮ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ اﯾﺎز ﯾﺎ ﺗﻮ ان دوﺳﺘﻮں ﮐ ﺑﻨﺪ دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ دوﺳﺖ ﺑﮭ ﺑﺖ
ﺑﻮڑﮬﮯ ﮨﻮ ﭼﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﯾﺎ ﮐﺒﮭ ﮐﺒﮭ ﮐﺴ ﻓﺎﺋﯿﻮ اﺳﭩﺎر ﮨﻮﭨﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ اﯾﺎز ﮐﻮ ﯾﺎد ﮐﺮ ﻟﯿﺘﺎ ﯾﺎ اﯾﺎز ان ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ
اﯾﺎز ﻧﮯ اﭘﻨ رات ﮐ ﻧﯿﻨﺪﯾﮟ ﺟﻼ ﮐﺮ ﻟﮭﯿﮟ۔

اﻣﺮ اﯾﺎز ﮐﻮ ﻻﺋﯿﺒﺮﯾﺮوں ،ﭘﺮﻧﺲ ﮐﺎﻣﭙﻠﯿﺲ ﮐﮯ اﯾﺎز ﮐﮯ ﻓﻠﯿﭧ ،دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﻮڑﮬﮯ ﮨﻮ ﺗﮯ دﻟﻮں ،ﻓﺎﺋﯿﻮ اﺳﭩﺎر ﮨﻮﭨﻠﻮں ،اور ان
ﮐﺘﺎﺑﻮں ﺳﮯ ﺑﺎﺮ ﻟﮯ آﺋ ﺟﺎں اﯾﺎز ﺑﮭ اﭘﻨ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭ ﮐﺒﮭ ﺟﺎﯾﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ اور اﭘﻨ آواز ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻋﺎﺷﻘﻮں ﺳﮯ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ اس ﺳﮯ ﭘﻠﮯ اﯾﺎز ﺑﺲ ﺑﺖ ﭘﮍﮬﮯ ﻟﮭﮯ اﯾﺴﮯ ﭘﮍﮬﮯ ﻟﮭﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﯾﮧ ﻣﺤﺎورہ ﺑﻦ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ
)ﭘﮍﮬﮯ ﻟﮭﻮں ﮐﺎ ﺷﺎﻋﺮ(
وﮐﯿﻞ ،ﺷﺎﻋﺮ اور ﺑﺖ ﺳ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﮯ ﻣﺼﻨﻒ ﮨﻮا ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺑﮭﻠﮯ ﮐﻮﺋ اﯾﺎز ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﯾﺎز ﮐﮯ ﮔﯿﺖ ﺑﮭ ﮐﻮﺋ ﮔﺎﺗﺎ
ﮨﻮ۔ ﭘﺮ اﯾﺎز ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻮﺋ ﻧﺎﭼﺘﺎ ﻧﯿﮟ ﺗﮭﺎ۔

اب اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﮐﮯ اﯾﺎز ﻣﯿﻠﻮ ﻣﯿﮟ اﯾﺎز ﮐﮯ ﮔﯿﺖ ﮔﺎﺋﮯ ﺟﺎ ﺗﮯ ﯿﮟ اور ﻟﻮگ دﯾﻮاﻧﮧ وار اﯾﺴﮯ ﮔﯿﺘﻮں ﭘﺮ ﻧﺎﭼﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﺐ ﺻﻨﻢ
ﻣﺎروی اﭘﻨﮯ اﻧﺪاز ﺳﮯ ﮔﺎﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ
 ، ،ﺳﻨﺪﮬﮍی ﺗﮯ ﺳﺮ ﮐﯿﺮ ﻧﻨﮯ ڈﯾﻨﺪو
ﺳﮭﻨﺪو ﮐﯿﺮ ﻣﯿﺎر او ﯾﺎر۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ،
اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﻧﮯ اﭘﻨ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﮯ اﯾﺎز ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺮواﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﺖ ﯿﮟ۔ ﺟﻮ ﺳﻨﺪھ ﻣﯿﮟ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﮟ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﺟﻮ اﺗﻨﮯ ﭘﮍﮬﮯ ﻟﮭﮯ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ،ﺟﻮ ﺧﻠﻖ ﯿﮟ۔ ﺟﻮ ﮐﺮوڑوں ﻣﯿﮟ ﯿﮟ۔
اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﻧﮯ ﺷﯿﺦ اﯾﺎز ﮐﻮ ﺑﮭ وﺎں ﻻ ﮐﺮ ﮐﮭﮍا ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﺎں ﭘﺮ ﺧﺎﻧﮧ ﺑﺪوﺷﻮں ﻧﮯ ﺷﺎہ ﻟﻄﯿﻒ ﮐﻮ ﻻ ﮐﺮ ﮐﮭﮍا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اب اﮔﺮ اﯾﺎز ﮨ ﮨﻮ ﭼﮭﮯ ﮐﮧ
 ، ،ﻟﻄﯿﻒ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺲ ﮐ آﯾﺘﯿﮟ ﯾﺎد رہ ﺟﺎ ﺋﯿﮟ ﮔ اﯾﺎز؟!، ،
ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﮐ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ اﯾﺎز ﻣﯿﻠﻮ ﯾﺎد آ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﮨﻢ ﺑﻼ ﺟﮭﺠ ﮐﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ
 ، ،اﯾﺎز ﮐ آﯾﺘﯿﮟ!، ،

اﯾﺎز ﮐ وہ ﺷﺎﻋﺮی ﻧﻤﺎ آﯾﺘﯿﮟ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﯿﻮں ﮐﺮ ﯾﺎد رہ ﺟﺎ ﺋﯿﮟ ﮔ؟
اس ﻟﯿﮯ ﮐﮧ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﻧﮯ اﯾﺎز ﮐﻮ ﺧﺎص ﺳﮯ ﻧﺎل ﮐﺮ ﻋﺎم ﺗ ﭘﻨﭽﺎ دﯾﺎ ﮨﮯ۔
اب اﯾﺎز ﺧﺎص ﮐ ﻣﻠﯿﺖ ﻧﯿﮟ اب اﯾﺎز ﻋﺎم ﮐ وراﺛﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔ اﻣﺮ ﺳﻨﺪﮬﻮ ﻧﮯ ﺷﯿﺦ اﯾﺎز ﭘﺮ وﯾﺴﺎ ﮨ ﻣﯿﻼ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﺎ ﻣﯿﻼ ﺑﮭﭩﺎﺋ اور ﻗﻠﻨﺪر ﭘﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮭﭩﺎﺋ اور ﻗﻠﻨﺪر ﮐﺎ ﻣﯿﻼ ﺗﯿﻦ دﻧﻮں ﮐﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﺳﺎرا اﻧﺘﻈﺎم اور ﺧﺮﭼﮧ
ﺳﺮﮐﺎر ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﮐﮧ اﯾﺎز ﻣﯿﻠﻮ ﭘﺎﻧﭻ دﻧﻮں ﺗ ﺳﺐ ﮐﻮ ﯾﮧ ﺑﺘﺎﺗﺎ رﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ
 ، ،ﻟﻄﯿﻒ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺲ ﮐ آﯾﺘﯿﮟ ﯾﺎد رہ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔ اﯾﺎز؟، ،
اﯾﺎز ﻣﯿﻠﻮ ﮐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﭽﮯ ﮔﯿﻠﺮی ﻣﯿﮟ ﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ

