ﮐﯿﺎ آپ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺎدی ﮐﮯ راز ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ؟

ﭼﻨﺪ ﮨﻔﺘﮯ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾ اﺟﻨﺒ ادﯾﺒﮧ ﮔﻞ رﺣﻤﺎن ﺳﮯ اﻧﭩﺮﻧﯿﭧ ﭘﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮨﻮﺋ۔ ﮐﻨﮯ ﻟﯿﮟ وہ ﻻﮨﻮر ﮔﺌ ﺗﮭﯿﮟ ﺟﺎں ان ﮐ
ﻣﻼﻗﺎت اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی ﺳﮯ ﮨﻮﺋ۔ ﺟﺐ ﮔﻞ رﺣﻤﺎن ﻧﮯ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮی ﮐﻮ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐﮧ وہ اﻣﺮﯾﮧ ﮐﮯ ﺟﺲ ﭼﮭﻮﭨﮯ
ﺳﮯ ﺷﺮ ﻣﯿﮟ رﮨﺘ ﯿﮟ وﺎں ادﺑ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ اور وہ ﺗﺨﻠﯿﻘ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ﺗﻮ اﻣﯿﺮ ﻧﮯ
ﻣﺸﻮرہ دﯾﺎ ﮐﮧ آپ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﯿﻞ ﺳﮯ ﻣﺸﻮرہ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮔﻞ رﺣﻤﺎن اور ان ﮐﮯ ﺷﻮﺮ ﻋﻘﯿﻖ ﮐﻮ ﭨﻮراﻧﭩﻮ دﻋﻮت دی اور ان
ﮐ ﻣﻼﻗﺎت ﻓﯿﻤﻠ آف دی ﺎرٹ ﮐﮯ ادﺑ دوﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﺮواﺋ۔ اس ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮔﻞ رﺣﻤﺎن ﮐ ﺧﻮاﮨﺶ ﺗﮭ ﮐﮧ ﮨﻢ ان
ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ اﯾﻤﺮﺳﭧ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ  16ﺟﻮن  2019ﮐﻮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺗﯿﻦ دوﺳﺘﻮں۔ رﻓﯿﻖ ﺳﻠﻄﺎن۔ زﺮہ ﻧﻘﻮی اور ﺛﻤﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﮐﻮ ﻟﮯ ﮐﮯ ﮔﻞ رﺣﻤﺎن اور ان
ﮐﮯ ادﺑ دوﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﭨﻮراﻧﭩﻮ ﺳﮯ ﻧﻼ۔
ﺟﺐ ﻣﺠﮭﮯ ﭘﺘﮧ ﭼﻼ ﮐﮧ ﮨﻤﺎرا ﮐﺎر ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﺗﯿﻦ ﮔﮭﻨﭩﮯ ﮐﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻮﭼﺎ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﻣﯿﮟ اس ﺳﻔﺮ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪہ اﭨﮭﺎؤں اور
’ﮨﻢ ﺳﺐ‘ ﮐﮯ اﮔﻠﮯ ﮐﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ رﻓﯿﻖ ﺳﻠﻄﺎن اور ﺛﻤﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺎ اﻧﭩﺮوﯾﻮ ﻟﮯ ﻟﻮں۔ ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ رﻓﯿﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﮯ
ﭘﻮﭼﮭﺎ
’رﻓﯿﻖ ﺻﺎﺣﺐ! ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں‘ ﻋﺰﯾﺰوں اور رﺷﺘﮧ داروں ﮐ ﺟﺘﻨ ﺷﺎدﯾﺎں دﯾﮭ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ
ﮐﺎﻣﯿﺎب آپ ﮐ اور ﺑﮭﺎﺑ ﻧﺴﯿﻤﮧ ﮐ ﺷﺎدی ﮨﮯ؟ آپ ﮐ ﻋﻤﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور آپ ﮐ ﺷﺎدی ﮐﻮ ﮐﺘﻨﺎ ﻋﺮﺻﮧ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ؟ ’
رﻓﯿﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﮯ ﭼﺮے ﭘﺮ اﯾ داﻧﺎﺋ ﺑﮭﺮی ﻣﺴﺮاﮨﭧ ﭘﮭﯿﻞ ﮔﺌ۔ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ
’ ﻣﯿﺮی ﻋﻤﺮ  77ﺑﺮس ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎری ﺷﺎدی ﮐﻮ  47ﺑﺮس ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﯿﮟ‘
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺎ ’رﻓﯿﻖ ﺻﺎﺣﺐ! آپ ﮐ ﻧﺎہ ﻣﯿﮟ آپ ﮐ 47 ﺳﺎﻟﮧ ﮐﺎﻣﯿﺎب‘ ﮐﺎﻣﺮان ﭘﺮﺳﻮن اور ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺎدی ﮐﺎ راز ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ؟ ’
رﻓﯿﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﺎﻓ دﯾﺮ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﺴ ﮔﺮی ﺳﻮچ ﻣﯿﮟ ﮨﻮں۔ ﭘﮭﺮ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ
’ﭼﻮﻧﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺒﮭ اس ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ ﺳﻮﭼﺎ ﻧﯿﮟ اس ﻟﯿﮯ ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮨﻮ رﮨ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﺮی ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺎدی ﮐﮯ
ﮐﺌ راز ﯿﮟ۔ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ راز ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﻮ  SPACEدﯾﺘﮯ ﯿﮟ‘
’اس ﮐ ﮐﻮﺋ ﻣﺜﺎل دﯾﮟ؟ ‘ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠﮧ آﮔﮯ ﺑﮍﮬﺎﯾﺎ۔

’ڈاﮐﭩﺮ ﺻﺎﺣﺐ! آپ ﺑﺨﻮﺑ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ اﯾ دﺮﯾﮧ اور ﮨﯿﻮﻣﻨﺴﭧ ﮨﻮں ﺟﺒﮧ ﻣﯿﺮی ﺑﯿﻢ ﻧﺴﯿﻤﮧ اﯾ ﻣﺬﮨﺒ ﺧﺎﺗﻮن
ﯿﮟ۔ وہ ﻧﻤﺎز ﺑﮭ ﭘﮍﮬﺘ ﯿﮟ روزے ﺑﮭ رﮐﮭﺘ ﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ ﻻﻣﺬﮨﺐ ﮨﻮں اور وہ ﺻﻮم و ﺻﻼۃ ﮐ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻟﯿﻦ ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن
ﮐﺒﮭ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺟﮭﮍا ﻧﯿﮟ ﮨﻮا۔ وہ ﻣﯿﺮے دﺮﯾﮧ دوﺳﺘﻮں ﮐﺎ ﻣﺴﺮا ﮐﺮ ﺧﯿﺮﻣﻘﺪم ﮐﺮﺗ ﯿﮟ اور ﻣﯿﮟ ان ﮐ ﻣﺬﮨﺒ
ﺳﯿﻠﯿﻮں ﮐﻮ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ﮐﺘﺎ ﮨﻮں۔ ﻧﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﺒﮭ ﻣﺠﮭﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐ اور ﻧﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﮐﺒﮭ
دﺮﯾﮧ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﺎ۔ ﮨﻤﺎری اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮨﻤﺎرے ﻟﯿﮯ ﮐﺎﻓ ﮨﮯ‘
’رﻓﯿﻖ ﺻﺎﺣﺐ۔ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﮔﻮاہ ﮨﻮں۔ آپ ﮐ ﺑﯿﻢ اﯾ ﺻﻮﻓ ﻣﻨﺶ ﺧﺎﺗﻮن ﯿﮟ وہ آپ ﮐﮯ ﺳﺐ ﻣﺬﮨﺒ اور ﺑﮯ
ﻣﺬﮨﺒ اور ﻻﻣﺬﮨﺒ دوﺳﺘﻮں ﮐﺎ ﻧﮧ ﺻﺮف ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ﺑﻠﮧ ان ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﭼﮭﮯ اﭼﮭﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺑﮭ ﭘﺎﺗ ﯿﮟ۔ آپ ﮐ
ﮐﺎﻣﯿﺎب ازدواﺟ زﻧﺪﮔ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ اور راز؟ ‘ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺠﺴﺲ ﺗﮭﺎ۔
’ دوﺳﺮا راز ﯾﮧ ﮨﮯ‘ رﻓﯿﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻮﯾﺎ ﮨﻮﺋﮯ ’ﮨﻢ ﻧﮯ ﺷﺮوع ﺳﮯ ﮨ اﯾ ﺟﻮﺋﻨﭧ ﺑﯿﻨ اﮐﺎؤﻧﭧ ﺑﻨﺎ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ۔ وہ ﺟﻮ
ﭼﺎﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪﯾﮟ اور ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮوں۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺒﮭ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻣﻌﺎﺷ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻨﭩﺮول ﮐﺮﻧﮯ ﮐ
ﮐﻮﺷﺶ ﻧﯿﮟ ﮐ۔ ﮨﻢ دوﻧﻮں ﻣﻞ ﮐﺮ ﮐﻤﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﻣﻞ ﮐﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ‘
رﻓﯿﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺎر ﻣﯿﮟ اﭘﻨ ﮨﻤﺴﻔﺮ ﺛﻤﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﺎ
’آپ ﮐ اور ﻋﺮﻓﺎن ﮐ ﺑﯿﺲ ﺑﺮس ﮐ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺎدی ﮐﺎ ﮐﯿﺎ راز ﮨﮯ؟ ‘
ﺛﻤﺮ ﻣﺴﺮاﺋﯿﮟ اور ﮐﻨﮯ ﻟﯿﮟ ’ﮨﻢ اﯾ دوﺳﺮے ﮐ ﺮ دﻟﭽﺴﭙ ﻣﯿﮟ دﻟﭽﺴﭙ ﻟﯿﺘﮯ ﯿﮟ۔ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮ
ﺳﺮاﮨﺘﮯ ﯿﮟ اور اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺧﻮاﺑﻮں ﮐﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪہ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ‘
ﮔﻞ رﺣﻤﺎن ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ڈﻧﺮ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ وﮨ ﺳﻮال ﮔﻞ رﺣﻤﺎن اور ان ﮐﮯ ﺷﻮﺮ ﻋﺘﯿﻖ ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﮧ آپ ﮐ ﭘﭽﯿﺲ
ﺑﺮس ﮐ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺎدی ﮐﺎ ﮐﯿﺎ راز ﮨﮯ۔ ﮔﻞ ﮐﻨﮯ ﻟﯿﮟ ’ﮨﻤﺎرا اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺖ اﭼﮭﺎ ﮐﻤﯿﻮﻧﯿﯿﺸﻦ ﮨﮯ‘ ۔
ﻋﻘﯿﻖ ﮐﻨﮯ ﻟﮯ ’اﮔﺮ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺷﺎﯾﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻢ اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ اس ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ دﯾﺮ ﺷﻮﺮوں ﮐ
ﻃﺮح اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﺑﯿﻮی ﮐ ﺷﺎﺋﯿﺘﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور ﻧﮧ ﮨ ﮔﻞ اﭘﻨ ﺳﯿﻠﯿﻮں ﺳﮯ ﺟﺎ ﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﺮ ﮐ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗ
ﯿﮟ‘
ﭘﮭﺮ ﺳﺐ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻧﮯ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﮐﮧ آپ دن رات ﺷﺎدی ﺷﺪہ ﺟﻮڑوں ﮐ اﭘﻨﮯ ﮐﻠﯿﻨ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﯿﺮﭘ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ آپ
اﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻣﺸﻮرہ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ؟ ’
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ اﭘﻨ ﺗﮭﯿﺮﭘ ﻣﯿﮟ ﮐﭙﻠﺰ ﮐﻮ دو ﻣﺸﻮرے دﯾﺘﮯ ﯿﮟ
ﭘﻼ ﻣﺸﻮرہ ﯾﮧ ﮐﮧ ﺮ ﮨﻔﺘﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ آدھ ﮔﮭﻨﭩﮯ ﮐ ﻣﯿﭩﻨ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭘﭽﮭﻠﮯ ﮨﻔﺘﮯ ﮐﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮ روﺷﻨ ڈاﻟﯿﮟ اور
اﮔﻠﮯ ﮨﻔﺘﮯ ﮐﺎ ﭘﻼن ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ۔ اس ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻤ آﺗ ﮨﮯ اور ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﺣﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ آﺳﺎﻧ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔
دوﺳﺮا ﻣﺸﻮرہ ﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﺎں ﺑﯿﻮی ﺮ ﮨﻔﺘﮯ ڈﯾﭧ ﭘﺮ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ ﭼﺎﮨﮯ آﺋﺲ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﻟﻨﭻ ﯾﺎ ڈﻧﺮ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﭼﺎﮨﮯ ﻓﻠﻢ
دﯾﮭﻨﮯ۔ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﻮﻧﺴﺮٹ ﺳﻨﻨﮯ۔ ﭼﺎﮨﮯ دوﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ۔ اس ڈﯾﭧ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮ ﮔﻔﺘﻮ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ ﺑﻠﮧ ﮨﻨﺴﻨﮯ
ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔
ﻣﯿﺮی ﻧﺎہ ﻣﯿﮟ ﮨﻔﺘﮯ ﻣﯿﮟ اﯾ ﺑﺰﻧﺲ ﻣﯿﭩﻨ اور اﯾ روﻣﺎﻧﻮی ڈﯾﭧ۔ ﺷﺎدی ﮐﻮ ﮐﺎﻣﯿﺎب اور ﺧﻮش ﺣﺎل ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﻣﻤﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ۔ اﯾﺴ ﺗﮭﯿﺮﭘ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﺖ ﺳ ﺷﺎدﯾﻮں ﮐﻮ ﺑﭽﺎﯾﺎ اور وہ ﺑﮭ اﯾﺴ ﺷﺎدﯾﺎں ﺟﻮ ﻃﻼق ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﭘﻨﭻ
ﭼ ﺗﮭﯿﮟ۔
ان ﻣﺸﻮروں ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ ﺷﺎدی ﺷﺪی ﺟﻮڑوں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دﮐﮫ ﮐﻢ ﮐﯿﮯ اور اﭘﻨﮯ ﺳﮫ ﺑﮍﮬﺎﺋﮯ اور اﯾ ﮐﺎﻣﯿﺎب
و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺎدی ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐ۔

