ﮐﺎش ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭘﻠﮯ ﮨ ﺳﯿﮫ ﺟﺎﺗ

ﻣﯿﺮے ﮐﻤﺮے ﮐ ﮐﮭﮍﮐ ﮐﮭﻠ ﮨﮯ۔ اس ﺳﮯ ﭨﮭﻨﮉی ﮨﻮا اﭘﻨ ﻧﻤ اور ﺧﻮﺷﻮارﯾﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮ ﺷﺮ ﮐﺮﺗ ﻣﯿﺮے ارد
ﮔﺮد ﺑﮧ رﮨ ﮨﮯ۔ وہ ﻣﻮر ﺟﻮ ﺳﯿﭩﻼﺋﭧ ﭨﺎؤن ﺳﺮﮔﻮدﮬﺎ ﻣﯿﺮی ﻣﺎں ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﻮﻻ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﭘﺘﺎ ﻧﯿﮟ
ﮐﯿﺴﮯ ﯾﺎں ﺗ آن ﭘﻨﭽﺎ! ﻣﻮر ﮐ آواز۔ ﻣﯿﺮی۔ ﮐﮭﻠ ﮐﮭﮍﮐ ﺳﮯ اﻧﺪر آﺗ ﮨﮯ اور ﻣﯿﺮے ﮐﻤﺮے ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻞ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔
ﻣﺠﮭﮯ ﻣﺎں اور اس ﮐﺎ ﺳﺮخ اﯾﻨﭩﻮں ﮐﺎ ﺻﺤﻦ ﯾﺎد آﺗﺎ ﮨﮯ۔ وہ اﻧﻮر ﮐ ﺑﯿﻞ ﺟﺲ ﮐ ﭘﮭﯿﻠ ﮨﻮﺋ ﭼﮭﺎؤں ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮی ﻣﺎں ﺑﯿﭩﮫ
ﮐﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺷﺮر ﮐ ﺟﻮﯾﺎﺋﮯ ﺣﻖ ﭘﮍﮬﺘ ﺗﮭ۔ اور ﺳﯿﻒ اﻟﻤﻠﻮک ﮐﮯ ﺑﯿﺖ اﭨﮭﺎﺗ ﺗﮭ۔
ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﮔﺮد رﻧ رﻧ ﮐ دﮐﮭ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ دﮐﮫ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ اور وہ ان ﮐ ﺗﺴﻠ اور دﻻﺳﮯ ﮐﻮ ﮨﻤﮧ وﻗﺖ ﻣﻮ ﺟﻮد
ﮨﻮﺗ ﺗﮭ۔ ﻣﯿﺮی ﻣﺎں زﻣﺎﻧ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ر ﺧﺼﺖ ﮨﻮﺋﮯ ﭼﻮﺑﯿﺲ ﻃﻮﯾﻞ ﺑﺮس ﺑﯿﺖ ﭼﮯ ﯿﮟ ،ﻣﺮ دل ﮐﮧ اب ﺑﮭ اس
ﮐ ﺟﺪاﺋ ﺳﮯ ﭼﻮر ﭼﻮر ﮨﮯ۔ وﻗﺖ ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ اس ﮐ ﮐﻤ ﭘﻠﮯ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮ ﺗ ﮨﮯ۔ آج ﻣﻠ
ﺑﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺪرز ڈے ﻣﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎ رﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﺎزاروں ﻣﯿﮟ ﻣﺪرز ڈے ﮐ ﻟﻮٹ ﺳﯿﻞ ﻟ ﮨﮯ۔
ﻟﻮگ ﺳﯿﻞ ﭘﺮ ﭨﻮﭨﮯ ﭘﮍﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﻣﺎؤں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﺤﻔﮯ ﺗﺤﺎﺋﻒ۔ ﻣﺎؤں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﮯ ﭘﯿﻐﺎﻣﺎت۔ ﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎں ﮐ ﻋﻈﻤﺖ
ﮐﮯ ﭼﺮﭼﮯ۔ ﻣﺎ ں ﺗﺠﮭﮯ ﺳﻼم۔ ﻣﺎں ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻋﻈﯿﻢ ﮨﮯ۔ ﺗﺠﮫ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﻮﺋ ﻧﯿﮟ ﻣﺎں۔ آﺋ ﻟﻮ ﯾﻮ ﻣﺎں۔ آﺋ ﻟﻮﯾﻮ۔ اﻧ
آوازوں ﮐﮯ ﺷﻮر ﻣﯿﮟ اﻧﻮر ﮐ ﺑﯿﻞ ﺗﻠﮯ ﺑﯿﭩﮭ ﮨﻮﺋ ﻣﺎں ﮐ ﻧﻢ آواز ﻣﯿﺮی ﭘﺘﻠﯿﻮں ﭘﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺎ درد ﭼﮭﻮڑ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ
ﻣﯿﺮے دل ﮐﻮ ﻣﭩﮭ ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ﮐﮯ ﭘﻮﭼﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺪرز ڈے ﭘﺮ ﺟﺐ ﺳﺎرے ﺑﭽﮯ ﻣﺎؤں ﮐ ﻋﻈﻤﺘﻮں ﮐﻮ ﺳﻼم ﮐﺮ رﮨﮯ ﯿﮟ
ﺗﻮ۔۔۔ ﺗﻮ اﺗﻨ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﯿﻮں ﮨﮯ؟ ﮐﯿﺎ ا ﺗﯿﺮا دل ﻧﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮐﮧ ﺗﻮ ﺑﮭ اوﻧﭽ آواز ﻣﯿﮟ زور ﺳﮯ ﮐﮯ ﻣﺎں۔ آﺋ ﻟﻮ ﯾﻮ۔ ﻣﺎں
ﺗﻮ ﻣﯿﺮے ﻟﺌﮯ ﺮ ﺿﺮورت ﺳﮯ ﺑﮍی ﺿﺮورت ﮨﮯ۔ ﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﮯ ﺑﮍی ﻣﺤﺒﺖ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﺳﮯ ﺗﻮ ﻧﮯ اس دﻧﯿﺎ ﺳﮯ ﭘﺮدہ
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮭﮯ ﺮ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﭼﺮے ﻣﯿﮟ ڈﮬﻮﻧﮉﺗ ﮨﻮں۔ ﻣﺮ ﮐﺴ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﭼﺮے ﻣﯿﮟ ﺗﻮ دﮐﮭﺎﺋ ﻧﯿﮟ دﯾﺘ۔ ﺗﻮ
ﮐﺎں ﮨﮯ ﻣﺎں؟ ﺗﻮ ﮐﺎں ﮨﮯ؟ ﻣﺮ اﻓﺴﻮس ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺳﻮچ ﮐﺮ رہ ﺟﺎﺗ ﮨﻮں۔ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ﺳﺘ۔ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ
ﮐﻨﺎ ﻧﯿﮟ آﺗﺎ۔
ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺲ ﻧﺴﻞ ﺳﮯ ﻣﯿﺮا ﺗﻌﻠﻖ ﮨﮯ اس ﻧﺴﻞ ﮐﻮ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ اﻇﺎر ﺳﮭﺎﯾﺎ ﮨ ﻧﯿﮟ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس ﻧﺴﻞ ﮐﻮ ﮐﺴ ﺑﮭ
اﻇﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﺎر ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﭼﺎﮨﮯ وہ ﻧﻔﺮت ﮨﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﻣﺤﺒﺖ۔ ﯾﮧ دﺑﻮ اور اﭘﻨﮯ ﻓﻄﺮی ﺟﺬﺑﻮں ﮐﮯ اﻇﺎر ﺳﮯ
ڈرﺗ ﮨﻮﺋ ﻧﺴﻞ ﻣﯿﺮی ﻧﺴﻞ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﻧﮧ ﺗﻮ ﻣﺎں ﺳﮯ ﮐﮭﻞ ﮐﺮ اﻇﺎرِﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮ ﺳ۔ ﻧﮧ اس ﮐﺴ ﺳﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ ﭘﻠ ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺎﻟ ﻣﺤﺒﻮب ﺟﯿﺴﺎ ﻟﺎ۔ ۔ ﺑﺎﻗ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﺗﻮ رﮨﮯ اﯾ ﻃﺮف ،ﻣﺮ ﻣﺠﮭﮯ ﮨﻤﯿﺸﮧ اﯾ ﺑﺎت ﮐﺎ ﻗﻠﻖ رﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ اور

ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ اﭘﻨ ﻣﺎں ﺳﮯ اور اس ﮐ ﻣﺎں ﺳﮯ اس ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮐﺮ ﺳ ،ﺟﻮ ﻣﯿﺮی روح ﮐ ﺿﺮورت ﺗﮭ۔
اور ﺟﺲ ﮐﺎ اﻇﺎر ﻣﺠﮭﮯ ﺗﻨ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﻣﺠﮭﮯ ﯾﺎد ﮨﮯ ﺟﺐ ﻣﯿﺮی ﻧﺎﻧ ﺑ ﺑ ﻏﻼم ﻓﺎﻃﻤﮧ ،ﺟﺲ ﮐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺮ وارث ﺷﺎہ ﮐ ﺟﭩ ﮨﯿﺮ ﭘﻮری ﺟﮭﻠ دﯾﺘ
ﺗﮭ۔ اور وہ ﺟﭩ ﮨﯿﺮ ﮐ ﻃﺮح ﮨ ﺳﺎری زﻧﺪﮔ اﭘﻨﮯ ﭘﻮرے ﻗﺪ ﺳﮯ ﮐﮭﮍی دﮐﮭﺎﺋ دﯾﺘ رﮨ ،اور دﯾﺎﺗ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐﮯ
ﻣﺮداﻧﮧ ﺟﺒﺮ اور ﺧﻮف ﺳﮯ ﺑﮭﺮے ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ ،ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﮍے ﺑﮍے ﻟﻮگ ﮔﮭﺒﺮاﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺟﺐ آج ﺳﮯ
ﭼﻮﺑﯿﺲ ﺑﺮس ﭘﻠﮯ ﺷﯿﺦ زﯾﺪ ﺎﺳﭙﯿﭩﻞ ﮐﮯ آﺋ ﺳ ﯾﻮ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔ ﮐ آﺧﺮی ﺳﺎﻧﺴﯿﮟ ﻟﮯ رﮨ ﺗﮭ اور ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻠﻤﻞ ﮐﮯ
دوﭘﭩﮯ ﻣﯿﮟ ﻟﭙﭩﺎ اس ﮐﺎ ﭼﺮہ ﺳﻮن ﮐ ﮐﺴ ﻣﻨﺰل ﭘﺮ ﭨﮭﺮا ﮨﻮ اﺗﮭﺎ۔ اور اس ﮐ ﺑﮯ ﭘﻨﺎہ آﻧﮭﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﺗﮭﯿﮟ۔ وہ ﮐﺴ ﺑﮭ
ﻟﻤﺤﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﮯ واﻟ ﺗﮭ ،ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اس ﮐ ﭨﮭﻨﮉی ﭘﮍﺗ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﭘﺮﺎﺗﮫ رﮐﮭﺘ ﺗﮭ اور ﻣﯿﺮی آﻧﮭﯿﮟ ﭼﻨﺎب ﺑﺎﺗ
ﺗﮭﯿﮟ۔ ﺳﻮﮨﻨ ﮐﺎ ﭼﻨﺎب ﺟﺲ ﮐﮯ ﮐﻨﮉے ﭘﺮ ﻣﯿﺮی ﻣﺎں ﮐ ﻣﺎں ﮐﺎ ﺗﺨﺖ ﺰارہ ﺗﮭﺎ۔ ﺟﺲ ﮐﮯ اﯾ ﭨﮭﻨﮉے اور دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﺳﺐ
ﺳﮯ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮی ﮨﯿﺮ ﮐ ﭼﮭﺐ واﻟ ﻧﺎﻧ ﮐﺎ ﺳﮧ ﭼﻠﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔
اور ﺗﺨﺖ ﺰارے واﻟﮯ ﺑﮯ ﺑﮯ ﻏﻼم ﻓﺎﻃﻤﮧ ﮐﺎ ادب ﺑﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻣﺮ ﻣﯿﮟ اﻇﺎر ﺳﮯ ﺷﺮﻣﻨﺪہ۔ ﻧﺎﻧ ﮐﮯ ﭘﯿﻠﮯ
ﭘﮍﺗﮯ ﻣﺎﺗﮭﮯ ﭘﺮ ﺎﺗﮫ رﮐﮭﮯ ﭼﻨﺎب ﺑﺎﺗ رﮨ اور وہ ﻣﻠﻤﻞ ﮐﮯ ﺳﻔﯿﺪ دوﭘﭩﮯ واﻟ ﻣﯿﺮی ﻧﺎﻧ اﭘﻨ ﺑﮯ ﭘﻨﺎہ آﻧﮭﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮے
ﻟﺌﮯ ﺳﺎری ﺷﻔﻘﺖ اور ﻣﺤﺒﺖ ﺳﻤﯿﭩﮯ ﭼﻞ دی۔ ﻣﺠﮭﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺐ اس ﮐ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﮯ اﻇﺎر ﻧﮯ ﻣﺎر دﯾﺎ ،ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ
ﺳﯿﺎرہ ڈاﯾﺠﺴﭧ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﻧ ﭘﺮ اﯾ دل ﮔﺪاز ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺎﻧﺪﮬﺎ۔ ﺟﯿﺴﮯ ﻟﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﯿﮟ اس ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر آﺋ ﻟﻮ ﯾﻮ ﻧﺎﻧﻮ،
ﺳﻨﺎﺗ رﮨ۔ ﻣﺮ ﺷﺎﯾﺪ اس وﻗﺖ ﺑﺖ دﯾﺮ ﮨﻮ ﭼ ﺗﮭ۔ ﻧﺎﻧﻮ ﺷﺎہ ﺑﺮاﮨﻢ ﮐﮯ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﭩ ﮐ اﯾ ڈﮬﯿﺮی ﻣﯿﮟ ﮔﻢ ﮨﻮ
ﭼ ﺗﮭ۔ اور ﻣﯿﮟ اس ڈﮬﯿﺮی ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭ ﭼﻨﺎب ﺑﺎﺗ ﺗﮭ۔
ﻣﺎں ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﭼﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻮ د ﮐﻮ ﺑﺖ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﭼ ﺗﮭ اور اﻇﺎر ﻣﯿﮟ دﯾﺮ ﮐﮯ دﮐﮫ ﮐﻮ ﺟﮭﯿﻞ ﺑﮭ ﭼ ﺗﮭ ،ﻣﺮ
اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﮐﺒﮭ ﻧﮧ ﮐﺎ ﮔﯿﺎ ،ﻣﺎں آﺋ ﻟﻮ ﯾﻮ۔ ﯾﮧ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺳﺎ ﻟﻔﻆ ﺟﻮ اس زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺗﻨﺎ ﮔﮭﺲ ﭘﭧ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ
اس ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧ ﺑﮭ ﮔﻢ ﮨﻮ ﭼﮯ اور ﺷﻞ ﺑﮭ ﺗﺒﺎہ ﮨﻮ ﭼ۔ ﻣﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﯿﺮان ﮨﻮں ﯾ ﮔﮭﺴﺎ ﭘﭩﺎ ﻟﻔﻆ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﺗﻨﺎ
ﺑﮭﺎری اﺗﻨﺎ وزﻧ ،اﺗﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻨ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐ اداﺋﯿ ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮫ ﻣﺠﮫ ﺟﯿﺴﮯ اﻇﺎر ﺳﮯ ﺷﺮﻣﻨﺪہ ﻟﻮگ اﭨﮭﺎ ﮨ ﻧﯿﮟ
ﺳﺘﮯ۔ ﺳﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﯾ اﻟﻤﯿﮧ ﮔﺰر ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻨﮯ ﻧﮧ ﮐﻨﮯ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺳﺎری ﻋﻤﺮ ﮐﮭﮍے رہ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔ اور
وﻗﺖ آﮔﮯ ﭼﻼ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﺮی ﻣﺎں ﮔﺮ ﭼﮧ اﭘﻨ زﻧﺪﮔ ﮐ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍی ﻋﻼﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس رﯿﮟ۔ اور ﮨﻢ ﻣﺎں ﺑﯿﭩ
ﻧﮯ ان دﻧﻮں ﻣﯿﮟ اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺟﻮ ﺷﯿﺌﺮ ﮐﯿﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎری زﻧﺪﮔ ﮐ ﺷﯿﺌﺮﻧ اس ﮐﺎ ﻋﺸﺮِ ﻋﺸﯿﺮ ﺑﮭ ﻧﮧ ﺗﮭ۔ ﻣﺮ
اﻓﺴﻮس۔ ﻣﯿﮟ ﻣﺎں ﺳﮯ ان ﻗﺮﺑﺖ ﮐﮯ آﺧﺮی دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اﻇﺎر ﻧﮧ ﮐﺮ ﺳ۔ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘ ﺗﮭ ﯾﮧ دﻧﯿﺎ ﮐ ﺳﺐ ﺳﮯ
ﻣﺮ ﺑﺎن اور ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻮرت ﺑﺲ اب ﭘﻞ ﮔﮭﮍی ﮐ ﻣﻤﺎن ﮨﮯ۔ ﻧﻘﺎرہ ﺑﻮل ﭼﺎ۔ ﮐﯿﻨﺴﺮ ﻧﮯ اس ﮐ رگ و رﯾﺸﮯ ﭘﺮ ﻗﺒﻀﮧ
ﺟﻤﺎ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ۔ دردوں ﻧﮯ اس ﮐﺎ وﺟﻮد ﮐﮭﻮ ﮐﮭﻼ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﮧ ﭼﺮہ ﺟﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﯾﺎب ﮨﮯ ،اﻧﻮﮐﮭﺎ ﮨﮯ۔ دوﺑﺎرہ ﻧﻈﺮ
ﻧﯿﮟ آﻧﮯ واﻻ۔ ﯾﮧ ﮔﮭﮍی ﺟﺲ ﻣﯿﮟ۔ ﯾﮧ دﻧﯿﺎ ﮐ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻗﯿﻤﺘ اﻧﺴﺎن زﻧﺪہ ﮨﮯ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﮨﮯ ،ﭘﮭﺮ ﻧﯿﮟ آﻧﮯ واﻟ۔ ﻓﻨﺎ
ﮐﮯ ﺎﺗﮫ ﺑﮍھ رﮨﮯ ﯿﮟ اس ﻣﺤﺒﺖ ﮐ ﺟﺎﻧﺐ ،ﺟﺲ ﭘﺮ ﻣﯿﺮا ﺑﻼ ﺷﺮﮐﺖِ ﻏﯿﺮے ﻗﺒﻀﮧ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﮍ ی ﮐﻮﺷﺶ ﮐ۔ ﮐﺌ
دﻓﻌﮧ ﮨﻤﺖ ﺑﺎﻧﺪﮬ۔ ﻣﺮ وہ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺳﺎﻟﻔﻆ ادا ﻧﮧ ﮨﻮ ﭘﺎﯾﺎ۔ ﺟﻮ ﻣﺠﮫ ﭘﺮ ﺑﮭﺎری ﺗﮭﺎ۔ ﻣﺮ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ اﭨﮭﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭ۔
ﻣﺎں ﭼﻠ ﮔﺌ ﻣﻮر ﺑﻮﻟﺘﺎ رﺎ۔ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﺟﺐ ﺟﺐ ﮔﺌ ﻣﻮر ﻣﯿﺮے ﮐﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﺮ ﮔﻮﺷﯿﻮں ﺳﮯ ﮐﺘﺎ رﺎ۔ آﺋ ﻟﻮ ﯾﻮ۔
ﭘﮭﺮ ﻣﺎں ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺑﺎ ﺟ ﺑﮭ ﭼﻠﮯ ﮔﺌﮯ اور ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وہ ﮔﮭﺮ ﺟﺎں ﻣﻮر ﺑﻮﻟﺘﺎ ﺗﮭﺎ ،وہ ﺑﮭ ﺎﺗﮭﻮ ں ﺳﮯ ﻧﻞ ﮔﯿﺎ۔ ﺎں اس
دوران ﻣﺪرز ڈے ﮐﻮ ﮐﺎرﭘﻮرﯾﭧ ﮐﻠﭽﺮ ﮨﻤﺎرے ﮔﮭﺮوں۔ ﮨﻤﺎرے ﻣﻌﺎﺷﺮے ﺗ ﮐﮭﻨﭻ ﻻﯾﺎ۔ ﮔﮭﺮ ﮔﮭﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﻣﺎں ﮐﺎ اﯾ دن
ﻣﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﻧﮯ ﻟﺎ۔ ﺳﺎرے ﺑﭽﮯ ﻣﺸﯿﻨ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ۔ اﯾ دن ﮐ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎں ﺳﮯ ﺟﺘﺎﻧﮯ ﻟﮯ۔ ﻣﺎں دﯾﮭﺘﮯ ﮨ دﯾﮭﺘﮯ اﯾ
دن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﮨﻢ ﮨﻮ ﮔﺌ۔ ﻣﯿﺮے ﺑﭽﮯ ﺑﮭ ﭼﻮﻧﮧ اس ﺑﻮﻟﻨﮯ واﻟ ﻧﺴﻞ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ،اور ان ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﺗﻮ ﯿﮟ ﮨ
ﮐﻤﭙﯿﻮﭨﺮ اﯾﺞ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ،ﺳﻮ ﺮ ﻣﺪرز ڈے ﭘﺮ ﻣﯿﺮا دن ﻣﯿﺮے ﺑﭽﮯ دﮬﻮم دﮬﺎم ﺳﮯ ﻣﻨﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔
ﻣﯿﮟ اس دﮬﻮم دﮬﺎم ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﺎ ﺷﺮﯾﮧ ادا ﮐﺮﺗ ﮨﻮں ،ان ﮐﺎ اﻇﺎر ﻣﺠﮭﮯ اﭼﮭﺎ ﻟﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺑﺖ اﭼﮭﺎ۔ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﻣﯿﮟ اس
ﻗﺴﻢ ﮐﮯ اﻇﺎر ﮐﻮ ﮐﭽﮫ زﯾﺎدہ ﺑﺎ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺘ۔ ﻣﺮ ﮐﺌ دﻓﻌﮧ ﺑﮯ ﻣﻌﻨ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺑﮭ ﺑﮍے ﺑﮍے ﻣﻌﺎﻧ دے ﺟﺎﺗ ﯿﮟ۔
ﺑﮍے ﺑﮍے ﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐ ﻃﺮف ﻟﮯ ﺟﺎﺗ ﯿﮟ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ ﺮ ﻣﺪرز ڈے ﭘﺮﻣﺠﮭﮯ ﯾ ﭘﭽﮭﺘﺎدا ﮔﮭﯿﺮ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ،ﻣﯿﮟ اﭘﻨ ﻣﺎں اور ﻣﺎں

ﮐ ﻣﺎں ﺳﮯ وہ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺳﺎ ﻟﻔﻆ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮐﮧ ﺳ؟ ﺟﻮ آج ﮐﻞ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﭼﻠﺘﮯ ﭘﮭﺮﺗﮯ ﻣﯿﻨﯿﻞ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﮐﮧ اﭨﮭﺘﮯ ﯿﮟ۔
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺪرز ڈے ﭘﺮ۔ ﻣﺠﮭﮯ ﻣﺪرز ڈے ﮐﮯ ﮐﻮﻧﺴﯿﭙﭧ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﮯ ﺟﺘﻨﺎ ﺑﮭ اﻋﺘﺮاض ﮨﻮ ،ﻣﺮ اس ﮐﺎ ﯾﮧ ﭘﻠﻮ اﻇﺎر ﮐﮯ
ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﻣﺠﮭﮯ اﭼﮭﺎ ﻟﺘﺎ ﮨﮯ ،ﮐﮧ ﭼﺎﮨﮯ ﺟﺘﻨﺎ ﺑﮭ ﻣﯿﻨﯿﻞ ﮨﻮ ،ﺟﺘﻨﺎ ﺑﮭ ﻓﺮﻣﺎﺋﺸ ﮨﻮ ،ﺟﺘﻨﺎ ﺑﮭ ﺟﺬﺑﻮں ﺳﮯ ﻋﺎری
ﮨﻮ ،اﻇﺎر ﺗﻮ ﮨﮯ۔ ﻣﺎں ﺳﮯ ﺑﭽﮯ ﮐ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ۔ ﻣﺎں ﮐ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎ اﻋﺘﺮاف ،ﮐﮧ ﭼﺎﮨﮯ اﯾ دن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨ ﮨﻮ ،اﻇﺎر
ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ اﻇﺎر ،ﮐﮧ اﻇﺎر ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ درﺧﺖ ﭘﮭﻠﺘﺎ ﭘﮭﻮﻟﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ اﻇﺎر ﻧﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮧ درﺧﺖ ﺳﻮﮐﮫ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ۔ اس ﮐ ﺟﮍﯾﮟ ﻣﭩ ﻣﯿﮟ دب ﺟﺎﺗ ﯿﮟ۔ ان ﮐ ﻗﺒﺮ ﺑﻦ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔
ﻣﺎں۔ اے ﻣﺎں ﮐ ﻣﺎں۔ آﺋ ﻟﻮ ﯾﻮ۔ ﺳﺎرے دن ﺗﻤﺎرے۔ ﺗﻢ ﻣﯿﺮے ﻟﺌﮯ آج ﺑﮭ اﺗﻨ ﮨ زﻧﺪہ ﮨﻮ ﺟﺘﻨ ﮐﮧ آج ﺳﮯ ﭼﻮﺑﯿﺲ
ﺑﺮس ﭘﻠﮯ۔ ﻣﯿﮟ آج ﺑﮭ ﺗﻤﯿﮟ اﺗﻨﺎ ﮨ ﯾﺎد ﮐﺮﺗ ﮨﻮں ،ﺟﺘﻨﺎ اس وﻗﺖ ﺟﺐ ﺳﯿﭩﻼﺋﭧ ﭨﺎؤن ﮐﺎ ﮔﮭﺮ ﺗﻤﺎرے وﺟﻮد ﺳﮯ زﻧﺪہ
ﺗﮭﺎ۔ ﺟﺎں ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻮر ﺑﻮﻟﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔ اور ﺗﻢ اﻧﻮر ﮐ ﺑﯿﻞ ﺗﻠﮯ اﭘﻨﮯ وﺟﻮد ﮐ ﮨﻤﮧ ﮔﯿﺮﯾﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻮﺟﻮد
ﮨﻮﺗ ﺗﮭﯿﮟ۔ ﻣﯿﺮی ﻣﺎں ﻣﯿﮟ ﺗﻤﯿﮟ دﻧﯿﺎ ﮐ ﺳﺎ ری ﻣﺎؤں ﻣﯿﮟ دﯾﮭﺘ ﮨﻮں ،اور اﻇﺎر ﮐ ﭘﻮری ﺷﺪت ﺳﮯ ﮐﺘ ﮨﻮں ،ﻣﺎں
ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﯿﺎر ﮐﺮﺗ ﮨﻮں۔ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮐﺮﺗ رﮨﻮں ﮔ۔ ﮐﺎش ﻣﯿﮟ ﯾﮧ اﻇﺎر ﭘﻠﮯ ﺳﯿﮫ ﻟﯿﺘ۔ ﮐﺎش۔ ﮐﺎش۔

