ﮐﯿﺎ ﻟﮍﮐﮯ ﻧﯿﻮڈز ﺻﺮف ﺑﻠﯿ ﻣﯿﻠﻨ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﻮاﺗﮯ ﯿﮟ؟

ﺟﺴﻤﺎﻧ اﻋﻀﺎ ﺳﮯ ﻟﻄﻒ اﭨﮭﺎﻧﺎ ﮐﻮ ﺋ ﻧﺌ ﺑﺎت ﻧﯿﮟ اور ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ اﻇﺎر ﺑﻮس و ﮐﻨﺎر ،ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎ ﮐﺴ اور ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭ اﺗﻨﺎ ﮨ ﭘﺮاﻧﺎ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺘﻨﺎ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن۔ اﻧﺴﺎﻧ ﺟﺒﻠﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻟﻤﺲ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ وہ ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺴﻢ ﮨﻮ ﮐﮧ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﺷﮯ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻮ۔ وہ اﺳﮯ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮ ﺳﮯ ،اﺳﮯ ﭼﮭﻮ ﺳﮯ ،وہ ﯾﮧ ﺳﺐ ﻧﮧ ﮐﺮ
ﺳﮯ ﺗﻮ وہ ﮐﻢ از ﮐﻢ اس ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﺳ اﺣﺴﺎس ﮐ ﺑﺪوﻟﺖ وہ ﺧﯿﺎﻻت ﺑﻨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﮐﺴ ﺑﮭ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺗﺴﻠﻂ
ﮐﺎ ﺧﻮاب دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
اﯾﺴ ﮨ ﺧﻮاﮨﺶ ﯾﺎ ﺳﻮچ ﮨ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻮڈز ﻣﻨﻮاﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ رات ﮐﮯ آﺧﺮی ﭘﺮ ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐ ﮐ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ
ﺟﺎری ﮨﮯ۔ دوﻧﻮں ﮨ ﺟﺬﺑﺎت اور اﺣﺴﺎس ﮐ رو ﻣﯿﮟ ﮨﯿﺠﺎﻧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﯿﮟ اور اﺳ رو ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ۔
اﮔﺮ آپ اﯾﺴﺎ ﺳﻮچ رﮨﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻟﮍﮐﮯ ﻧﯿﻮڈز ﮐ ڈﯾﻤﺎﻧﮉ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ وہ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﻣﺮ ﮐﯿﺎ ﺮ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﺎ
ﻧﯿﻮڈ ﻣﻨﻮاﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻠﯿ ﻣﯿﻠﻨ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﮨﮯ ،ﻧﯿﮟ۔ ﻧﯿﻮڈز ﮐ ڈﯾﻤﺎﻧﮉ ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺎدہ ﺗﺮ رﯾﻠﯿﺸﻦ ﺷﭗ ﯾﺎ وﻗﺘ
دوﺳﺘ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﺘ ﮨﮯ۔ ﺟﺎں ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐ وﻗﺘ ﻃﻮر ﭘﺮ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺎﮨﻤ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺳﮯ ﭨﺎﺋﻢ ﭘﺎس ﮐﺮ
رﮨﮯ ﯿﮟ۔ ﻧﯿﻮڈز ﮐ ڈﯾﻤﺎﻧﮉ ﻻﻧ ڈﺳﭩﻨﺲ ﻓﺮﯾﻨﮉﺷﭗ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﯾﺎ اﯾﺴﺎ ﮐﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺎں ﺟﺎں اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺿﺮورت ﮨﻮ ﮔ اور ﭨﯿﻨﺎﻟﻮﺟ ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮ ﮔﺎ وﺎں وﺎں ﯾﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮨﻮ
ﺳﺘ ﮨﮯ۔ ﮨﻤﺎرے ﺟﯿﺴﮯ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿﮟ ﺟﺎں ﻟﮍﮐﮯ ﯾﺎ ﻟﮍﮐ آزاداﻧﮧ رﯾﻠﯿﺸﻦ ﺷﭗ ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﺑﻨﺪھ ﺳﺘﮯ ،وہ ﭼﻮری
ﭼﮭﭙﮯ اﯾ دوﺳﺮے ﮐ ﺿﺮورﯾﺎت ﭘﻮری ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ وہ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﮨﻮں ﯾﺎ ﺟﺬﺑﺎﺗ۔ ﺟﺬﺑﺎﺗ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﯿﺎر ﺑﮭﺮی ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮨﻮﺗ
ﯿﮟ ﺟﺐ ﻣﻮ ﺑﺎﺋﯿﻠﺰ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻤﺮے ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ﺟﺬﺑﺎﺗ ﻣﯿﺴﺠﯿﺰ ﺳﮯ اﯾ دوﺳﺮی ﮐ ﮐﻤ دور ﮐ ﺟﺎﺗ ﺗﮭ ﭘﮭﺮ ﺮ
ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻤﺮے آ ﮔﺌﮯ۔ اور ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ اﯾ اﻇﺎر ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺿﺮورت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﻮڈز ﭨﮭﺮا۔
وﯾﺴﮯ دﯾﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻧﯿﻮڈز ﮐ ڈﯾﻤﺎﻧﮉ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﻟﮍﮐﮯ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﯾﮧ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﮯ۔ اور ﻟﮍﮐ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ
ﮐﻢ ،اور ﮨﻤﺎرے دﯾﺴ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺖ ﮨ ﮐﻢ۔ ﻣﺮ ﮨﻢ اﯾﺴﮯ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﮯ ﭘﺮدہ ﭘﻮﺷ اور ﺑﺎﮨﻤ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﮐﻮ
ﺑﮭ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ اﮔﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺑﮭ ﻏﻠﻂ ﮐﻮ ﻏﻠﻂ ﺳﮯ ﺟﺴﭩﯿﻔﺎﺋ ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ۔
ﻟﮍﮐﮯ ﮐﺴ ﻧﺎ ﮐﺴ ﻓﯿﺰ ﭘﺮ ﻧﯿﻮڈز ﮐ ڈﯾﻤﺎﻧﮉ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﻣﯿﮟ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐ ﺑﺎت ﮐﺮ رﺎ ﮨﻮں ﺳﺐ ﮐ ﻧﯿﮟ۔ ﮨﻢ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻗﺮار
ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﻣﺮ وہ اﯾ وﻗﺘ ﮨﯿﺠﺎﻧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮨﮯ۔ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺟﺬﺑﺎت اور ﺟﺴﻤﺎﻧ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾ ﻣﺸﻞ اور ﺳﺨﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺎل
ﺳﮯ ﮔﺰر رﮨﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﺟﺲ ﮐﻮ ﮐﺴ ﻧﺎ ﮐﺴ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺳﻮن ﺑﺎﮨﻢ ﭘﻨﭽﺎﻧﺎ ﻻزﻣ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﯾﻘﮯ

ﮨﻮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ ﻣﺮ آج ﮐﻞ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ دور ﺑﯿﭩﮭﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮯ اﺣﺴﺎس ﮐﻮ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺑﮯ
ﺷ وہ ﺑﺮﮨﻨﮧ ﮨ ﮐﯿﻮں ﻧﺎ ﮨﻮ۔
اب ﮐﻮﺋ ﯾﮧ ﻧﺎ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮐﮧ اﺳﺎ ﺣﻞ ﻓﻼں اﺷﻠﻮک ﯾﺎ ﻓﻼں ﺗﻌﻮﯾﺰ ﮨﮯ .آپ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ﺟﻮ اﯾ ﺟﻮان ﻣﺮد ﯾﺎ ﺟﻮان
ﻟﮍﮐ ﮐﻮ درﭘﯿﺶ ﮨﮯ .آپ آﻧﮭﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﮨ ﮨﮯ ﮐﮧ زﺧﻢ ﮐﻮ اﯾ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﭘﭩ ﺳﮯ ﭼﮭﭙﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور
وہ ﻧﺎﺳﻮر ﺑﻨﺘﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻧﯿﻮڈز ﮐ ڈﯾﻤﺎﻧﮉ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ اب ﺗ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺟﺘﻨﮯ ﺑﮭ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﻟﮍﮐﻮں ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾﮧ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ
ﮨﯿﺠﺎﻧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ڈﯾﻤﺎﻧﮉ ﺿﺮور ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔ اور ﮨﻢ اﺗﻨﺎ زﯾﺎدہ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮐﮧ واﻗﻌ اﮔﻠ ﺑﻨﺪی ﺑﮭﯿﺞ دے ﮔ۔ ﯾﺎ
ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﯾﺴﺎ ﺑﮭ ﮨﻮا ﮐﮧ ﮨﻤﯿﮟ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮟ ﺗﮭ ،ﻟﺎ ﮐﮧ اﻣﻮﺷﯿﻨﻠ ﭨﭻ دے ﮐﮯ ﻣﻨﻮاﻧﺎ ﭘﮍے ﻣﺮ اﺳﮯ ﻟﯿﮯ ﯾﮧ ﺳﺐ ﻧﺎ
ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا اور ﮐﺴ ﺣﯿﻞ و ﺣﺠﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ آ ﮔﯿﺎ۔
ﻣﺮ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﻟﮍﮐﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ وﻗﻌﺘ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ اور ﻧﯿﻮڈز ﻣﻨﻮاﻧﮯ ﮐﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺑﮭ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭ اﻣﻮﺷﻨﻠ
ﯾﺎ ﺑﺮﯾ اپ ﮐ دﮬﻤ دی ﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔
اور ﻟﮍﮐﯿﺎں ﺟﻦ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮨﻮﺋ وہ ﺑﮭ ﮐﭽﮫ ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺳﻮچ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ اور وہ ﺳﻤﺠﮭﺘ ﯿﮟ ﮐﮧ ان ﺗﺼﻮﯾﺮوں ﺳﮯ اﮔﺮ ان ﮐﺎ
دوﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ ﺧﻮش ﮨﻮ رﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ رﺿﺎﻣﻨﺪ ﯿﮟ۔ اور ﺳﻮچ وﮨ ﮨﻮﺗ ﯿﮟ اﮔﺮ وہ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ
ﻣﺎﻧ رﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ۔ ﮐﺴ اور ﮐ ﻃﺮف ﻧﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﮨﻢ ﮐﺒﮭ ﺑﺮﯾ اپ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﻣﺠﮭﮯ اﯾ اﭼﮭﺎ
ﺑﻨﺪہ ﻣﻞ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ وہ ﭼﮭﻮڑ ﺑﮭ ﮔﯿﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﻨﺎرا ﮐﺸ ﮐﺮ ﺑﮭ ﻟ ﺗﻮ وہ اﯾﺴﺎ ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ے ﮔﺎ۔ ﺗﺎﮨﻢ ﮨﻤﯿﺸﮧ اﯾﺴﺎ ﻧﯿﮟ
ﮨﻮﺗﺎ اور ﻟﮍﮐﮯ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اس ﮐﺎ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﻓﺎﺋﺪہ اﭨﮭﺎ ﻟﯿﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾ ﮔﮭﭩﯿﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﺴ ﺑﮭ
ﭘﯿﺮاﺋﮯ ﻣﯿﮟ دﻓﺎع ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﺘﺎ۔ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﺑﺮﯾ اپ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻟﮍﮐ ﮐﺎ رﺟﺤﺎن ﺟﺐ اس ﻟﮍﮐﮯ ﺳﮯ ﮐﺴ دوﺳﺮی ﻃﺮف
ﺟﺎﻧﮯ ﻟﮯ۔ ﺗﻮاﯾﺴﮯ ﻣﯿﮟ ﻟﮍﮐﮯ ﺟﺬﺑﺎﺗ ﯾﺎ ﺑﺪﻟﮯ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﻠﯿ ﻣﯿﻠﻨ ﺟﯿﺴﮯ ﮔﮭﭩﯿﺎ ﻗﺪم اﭨﮭﺎ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ۔
ﻣﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﮯ ﯾﺎ دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ آپ دﯾﮫ ﺳﺘﮯﯿﮟ ﮐﮧ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﻓﻔﭩ ﻓﻔﭩ ﮨﮯ۔آپ زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ زور ﻟﺎ
ﺳﺘﮯ ﯿﮟ اور ﻧﺎ ﻣﻠﻨﮯ ﭘﮧ ﺑﺎﺋﯿﺎٹ ﮐ دﮬﻤ دے ﺳﺘﮯ ﯿﮟ اور ﺷﺎﯾﺪ ﮐﭽﮫ دن ﯾﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮭ رﮨﮯ اور زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﺑﺎل ﻟﮍﮐ
ﮐﮯ ﮐﻮرٹ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔ اﯾ ﺑﺎر ﭘﮭﺮ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮ دوں ﮐﮧ ﻟﮍﮐ ﮐﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻮاب اس ﮐﺎ ﮐﻨﺴﻨﭧ ) (Consentﮨﮯ ﻣﺮ ﺻﺮف اﺳ ﻟﮍﮐﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ دوﺳﺘﻮں اور ﺷﺮ ﺑﮭﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﯿﮟ۔ ﻣﺮ ﮨﻢ ﺟﺲ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿﮟ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﯿﺎ وﺎں ﮨﻢ اﯾ ،دو ﯾﺎ
ﮐﺒﮭ ﮐﺒﮭ ﺗﯿﻦ دوﺳﺖ اﯾﺴﮯ ﺿﺮور رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ دل ﮐ ﺑﺎت ﮐ ﺟﺎ ﺳﮯ ﺟﺎں ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﮯ اﻋﻀﺎ ﮐ ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﯾ ﻋﺎم ﺑﺎت ﮨﮯ۔ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺧﯿﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺑﺎت ﺻﺮف اﺳ ﺗ ﻣﺤﺪود رﮨﮯ ﮔ؟ ﺗﻮ آﭘ ﺳﻮچ ﻏﻠﻂ ﮨﮯ۔
ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﻮﺋ اﯾﺴ ﺑﺎت ﻧﯿﮟ ﮐﺮ رﺎ ﺟﻮ آج ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﮐﺴ ﻧﮯ ﻧﯿﮟ ﮐ ﯾﺎ ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﮟ۔
ﻣﺮ ﮐﯿﻮں اﯾﺴ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﮭ ﮨﻤﺎرے ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐ ﻟﮍﮐﯿﺎں ﯾﮧ ﻗﺪم اﭨﮭﺎﺗ ﯿﮟ ﮐﯿﺎ وہ ﮐﻮﺋ اﯾﺴﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﻧﯿﮟ
ﺳﻮﭼﺘ ﮐﮧ ﯾﺎ وہ ﻧﺎ ﺑﮭﯿﺠﯿﮟ۔ اﮔﺮ ﺑﮭﯿﺠﯿﮟ ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ واﺿﺢ ﻧﺎ ﮨﻮ۔ زﻧﺪﮔ ﮐﻮ ﺑﺘﺮ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺟﯿﺎ اور اﻧﺠﻮاﺋﮯ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ
ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎﻃ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ،آپ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ ﺑﯿﮟ۔ ﺑﻠﮧ اس ﮐﺎ ﻣﻠﺒﮧ ﮐﺴ دوﺳﺮے ﭘﺮ
ڈاﻟﻨﮯ ﮐ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ ﮐﯿﻮں ﮐﺴ ﮐﻮ دﮐﮭﺎﺋﯿﮟ۔ اﯾﺴ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﺟﺎ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ۔ا ٓپ ﺑﮭ اس ﻣﯿﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ
ﺷﺮﯾ ﯿﮟ۔ ﻣﻠﺒﮧ اﯾ ﭘﺮ ﻧﺎ ڈاﻟﯿﮟ۔ اﮔﺮ ﻟﮍﮐﮯ ﻧﯿﮟ ﺑﺪل ﺳﺘﮯ ﺗﻮ آپ ﺑﺪل ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ اﯾ ﺑﺎر ﭘﮭﺮ ﮐﻨﺎ ﭼﺎﮨﻮں ﮔﺎ ﮐﮧ ﺑﻠﯿ
ﻣﯿﻠﻨ ﺟﯿﺴ ﮔﮭﭩﯿﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎ ﮐﺴ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ دﻓﺎع ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﺘﺎ۔
اور ﺮ ﻟﮍﮐﺎ اس ﻟﺌﮯ ﺑﮭ ﻧﯿﻮڈ ﮐ ڈﯾﻤﺎﻧﮉ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮐﮧ وہ ﺻﺮف ﺑﻠﯿ ﻣﯿﻞ ﮨ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﻣﺮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮﯾﮟ اور
دﯾﮭﯿﮟ ﺗﺎﮐﮧ اس ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮫ ﺑﮭ اﮐﭩﮭﺎ اﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح آپ ﻧﮯ ان ﺗﻨﺎﺋ ﮐﮯ ﻟﻤﺤﺎت ﮐﻮ اﮐﭩﮭﺎ اﻧﺠﻮاﺋﮯ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔

