ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﺎ راز ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟

ﻣﯿﺮے اﯾ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ دوﺳﺖ ﻧﮯ اﯾ دن ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﺎ ”ڈاﮐﭩﺮ ﺳﯿﻞ! ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﭘﭽﮭﻠﮯ ﺑﯿﺲ ﺑﺮس ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ،آپ
ﮐﮯ ﺑﺖ ﺳﮯ دوﺳﺖ ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺮﻗ اور ﻣﻐﺮﺑﺌ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺑﮭ ﺷﺎﻣﻞ ﯿﮟ۔ آپ ﮐﺎ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ راز
ﮨﮯ؟“
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دوﺳﺖ ﺳﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﺳﻮچ ﮐﺮ ﺟﻮاب دوں ﮔﺎ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺟﺐ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ اﭘﻨ دوﺳﺘ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔ ﺳﮯ ﻏﻮر ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺮے ذﮨﻦ ﮐ
ﺳﺮﯾﻦ ﭘﺮ ﭼﻨﺪ واﻗﻌﺎت اﺑﮭﺮﻧﮯ ﺷﺮوع ﮨﻮﺋﮯ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ اﯾ ﻣﯿﮟ آپ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺷﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں۔
ﭘﻼ واﻗﻌﮧ اس وﻗﺖ ﮐﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﻧﻮ ﺳﺎل ﮐﺎ ﺗﮭﺎ اور ﻣﯿﺮی ﭼﮭﻮﭨ ﺑﻦ ﻋﻨﺒﺮﯾﮟ ﮐﻮﺛﺮ ﭼﺎر ﺳﺎل ﮐ ﺗﮭﯿﮟ۔ اﯾ دن ﮐﮭﯿﻠﺘﮯ
ﮐﮭﯿﻠﺘﮯ اﻧﯿﮟ دﮬﺎ ﻟ ﮔﯿﺎ ،وہ ﮔﺮ ﮔﺌﯿﮟ اور اﻧﯿﮟ ﭼﻮٹ آﺋ۔ ﺷﺎم ﮐﻮ ﺟﺐ اﺑﻮ ﺟﺎن  ،اﻣ ﺟﺎن ،ﻋﻨﺒﺮ اور ﻣﯿﮟ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎ
رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﻋﻨﺒﺮ ﻧﮯ اﺑﻮ ﺟﺎن ﺳﮯ ﺷﺎﯾﺖ ﮐ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ دﮬﺎ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ اور اﻧﯿﮟ ﭼﻮٹ ﻟ ﺗﮭ۔
ﻣﯿﺮے اﺑﻮ ﺟﺎن ﻧﮯ ﮐﺎ ’ﺳﯿﻞ ﺑﯿﭩﺎ! آپ اﭘﻨ ﺑﻦ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻓ ﻣﺎﻧﯿﮟ‘
اس وﻗﺖ ﻣﯿﺮی اﻧﺎ آڑے آﺋ اور ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻣﻮش ﮨﻮ ﮔﯿﺎ۔ ﺧﺎﻣﻮﺷ ﮐﮯ وہ ﭼﻨﺪ ﻟﻤﺤﮯ ﭼﻨﺪ ﺻﺪﯾﺎں ﺑﻦ ﮐﺮ ﺑﯿﺘﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﺪاﻣﺖ
ﺳﮯ ﺳﺮاﭘﺎ ﭘﺴﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﺮاﺑﻮر ﮨﻮ ﮔﯿﺎ۔ اﺑﻮ ﺟﺎن ﮐﻨﮯ ﻟﮯ
’ﮨﻢ اس وﻗﺖ ﺗ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﻧﯿﮟ ﮐﮭﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﺐ ﺗ ﺳﯿﻞ ﻋﻨﺒﺮ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻓ ﻧﯿﮟ ﻣﺎﻧﮯ ﮔﺎ‘۔
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ آﺧﺮ اﭘﻨﺎ ﺗﮭﻮک ﻧﻼ اور ﮐﺎ ’ﻋﻨﺒﺮ ﻣﺠﮭﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﯾﮟ ،ﻣﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺮ ﺳﮯ ﮔﺰر ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اﯾﺴﺎ ﻧﯿﮟ
ﺗﮭﺎ۔ اﺑﻮ ﺟﺎن ﻧﮯ ﻋﻨﺒﺮ ﺳﮯ ﮐﺎ ’ ﮐﯿﺎ آپ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺎﺋ ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ؟‘
ﻋﻨﺒﺮ ﻧﮯ ﮐﺎ ’ﺎں‘
ﭘﮭﺮ اﺑﻮﺟﺎن ﻧﮯ ﮐﺎ ’اب ﮨﻢ دوﺑﺎرہ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ‘
اب ﻣﯿﮟ اس اﯾ ﻟﻔﻆ ’ﺎں‘ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﯿﺮی ﺑﻦ ﮐﻮ اﯾﻤﭙﺎور ﮐﯿﺎ )اﺧﺘﯿﺎر دﯾﺎ ﮔﯿﺎ( ﺗﮭﺎ اور ﻣﺠﮭﮯ ﯾﮧ
ﺳﺒﻖ ﺳﮭﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ اﭘﻨ ﭼﮭﻮﭨ ﺑﻦ ﮐ ﻋﺰت ﮐﺮﻧ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔ ﻋﻨﺒﺮ اور ﻣﯿﮟ آج ﺑﮭ ﺑﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﻦ ﺑﮭﺎﺋ
ﯿﮟ۔ ﻋﻨﺒﺮ ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺮﻧﺎ ﺳﮭﺎﯾﺎ۔ ﻋﻨﺒﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﭼﮭﻮﭨ ﻟﯿﻦ داﻧﺎﺋ ﻣﯿﮟ

ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﺑﮍی ﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﺑﺖ ﮐﭽﮫ ﺳﯿﮭﺎ ﮨﮯ۔ وہ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ ﺳﻤﻨﺪر ﯿﮟ۔
ﮐﯿﻨﯿﮉا آﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺌ ﻣﻐﺮﺑ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐ ﻟﯿﻦ ﻣﺸﺮﻗ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘ ﺳﮯ ﮐﺘﺮاﺗﺎ رﺎ۔ ﻣﯿﮟ
ﻧﮯ اﭘﻨ ﮐﺘﺎب  Love Sex and Marriageﻣﯿﮟ ﻟﮭﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺸﺮﻗ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐ ﺗﻮ ان ﮐﮯ واﻟﺪ ،ﺷﻮﺮ ﯾﺎ ﺑﮭﺎﺋ ﻣﻌﺘﺮض ﮨﻮﺋﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ان ﮐ ﻧﺎہ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺮﻗ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐ دوﺳﺘ ﻧﯿﮟ
ﮨﻮ ﺳﺘ۔ ﻣﯿﺮی ﻣﺸﺮﻗ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﺎ ﮐﺮﯾﮉٹ زﺮا ﻧﻘﻮی ﮐﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﯿﺮی ﮐﺘﺎب ﭘﮍﮬ ﺗﻮ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ
ﮐﻨﮯ ﻟﯿﮟ ’ڈاﮐﭩﺮ ﺳﯿﻞ! ﻣﯿﮟ آپ ﮐ دوﺳﺖ ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں اور آپ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻦ دﺎﻧ ﮐﺮاﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ ﻣﯿﺮی زﻧﺪﮔ ﮐﺎ
ﮐﻮﺋ ﻣﺮد ﮨﻤﺎری دوﺳﺘ ﭘﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ،۔ اب زﺮا ﻧﻘﻮی اور ﻣﯿﺮی دوﺳﺘ ﮐﻮ دس ﺳﺎل ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﯿﮟ۔ وہ ﺑﮭ
ﻣﯿﺮی ﺑﻦ ﻋﻨﺒﺮ ﮐ ﻃﺮح اﯾ ﻣﺨﻠﺺ اور ﮨﻤﺪرد ﺧﺎﺗﻮن ﯿﮟ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻞ ﮐﺮ ﺗﺨﻠﯿﻘ ﮐﺎم ﺑﮭ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﯿﺮے ﭼﻨﺪ
اﻧﺮﯾﺰی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﺑﮭ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ’ﮨﻢ ﺳﺐ‘ ﻣﯿﮟ ﭼﮭﭙﮯ ﯿﮟ۔
زﺮا ﻧﻘﻮی ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﮭﮯ ﮐﺌ اور ﻣﺸﺮﻗ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﺎ ﺣﻮﺻﻠﮧ ﮨﻮا اور اﺣﺴﺎس ﮨﻮا ﮐﮧ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ
ﻣﻤﻦ ﮨﮯ۔
ﺟﺐ ﻣﯿﺮے ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ دوﺳﺖ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ دوﺑﺎرہ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﺮی ﻧﺎہ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﺎ راز
ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﻮرت آپ ﮐ ﻗﺮﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮے ﺗﺎ ﮐﮧ وہ آپ ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮ ﺳﮯ اور اﺳﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﻮ ﮐﮧ آپ اس
ﮐ راﺋﮯ ﮐﺎ اﺣﺘﺮام اور ﻋﺰت ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔ اﻋﺘﻤﺎد ،ﻋﺰت اور ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻞ ﮐﺮ اﯾ اﯾﺴ ﺗﻮن ﺑﻨﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺮد اور
ﻋﻮرت ﮐ ﻣﺨﻠﺺ دوﺳﺘ ﭘﺮوان ﭼﮍھ ﺳﺘ ﮨﮯ۔
اﯾﺴ دوﺳﺘ ﮐﺎ اﯾ اور ﭘﻠﻮ ﺑﮭ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻤﺎﺟ ﻣﺎﺣﻮل ﺳﮯ ﮨﮯ۔ وہ ﺧﺎﻧﺪان اور ﻣﻌﺎﺷﺮے ﺟﺎں ﻟﻮگ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﻋﺰت ﮐ ﻧﺎہ ﺳﮯ دﯾﮭﺘﮯ ﯿﮟ اور ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻋﺰتِ ﻧﻔﺲ رﮐﮭﺘ ﯿﮟ وﺎں اﯾﺴ دوﺳﺘ ﭘﺮوان ﭼﮍھ ﺳﺘ ﮨﮯ۔
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐ آزادی ﮐ ﻋﺎﻟﻤ ﺗﺤﺮﯾ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﺳﮭﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐ ﺟﺬﺑﺎﺗ اور ﺳﻤﺎﺟ آزادی ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ان ﮐ
ﻣﻌﺎﺷ آزادی ﺑﺖ اﮨﻢ ﮨﮯ۔ وہ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺟﻮ اﻋﻠ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ،ﻓﻨﻮنِ ﻟﻄﯿﻔﮧ ﻣﯿﮟ دﻟﭽﺴﭙ رﮐﮭﺘ ﯿﮟ ،دوﻟﺖ ﮐﻤﺎﺗ
ﯿﮟ ،ﮔﺎڑی ﭼﻼﺗ ﯿﮟ اور اﭘﻨﺎ ﺑﯿﻨ ﺑﯿﻠﻨﺲ رﮐﮭﺘ ﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻟﯿﮯ روﺷﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﺮدوں ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﺮﻧﺎ آﺳﺎن ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﯾ ﻣﺎﺮِ ﻧﻔﺴﯿﺎت ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﺎﻃﮯ ﻣﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐﻮ اﮨﻤﯿﺖ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ ﻟﮍﮐﻮں ﮐﻮ ﺑﭽﭙﻦ ﺳﮯ ﮨ ﺳﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ وہ
ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺮﯾﮟ۔ اﺣﺘﺮام ﺳﯿﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ان ﮐﺎ ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮔﮭﻠﻨﺎ ﻣﻠﻨﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ وہ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﺟﺎں
ﺻﻨﻔ ﻋﻠﯿﺤﺪﮔ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور ﻟﮍﮐﯿﻮں اور ﻟﮍﮐﻮں ﮐ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﺗﻌﻠﯿﻢ اور ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮨﻮﺗ ﮨﮯ وﺎں دوﻧﻮں ﺻﻨﻔﻮں ﮐﺎ
آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﻨﺎ اور دوﺳﺖ ﺑﻨﻨﺎ ﻣﺸﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺮد ﻋﻮرت ﮐ دوﺳﺘ اﯾ ﺳﻤﺎﺟ ﺷﻌﻮر ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﭘﮍﮬﻨﮯ ﺳﮯ
زﯾﺎدہ ﺗﺠﺮﺑﮯ ﺳﮯ ﺳﯿﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﮐﻠﯿﻨ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﺟﻮڑوں ﮐ ازدواﺟ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور وہ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮭﺮے رﺷﺘﻮں ﮐﺎ راز
ﭘﻮﭼﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎ ﮨﻮں
Friendship is the cake, romance is the icing
ﻣﯿﺮی ﻧﺎہ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎرے ﺑﺰرﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﺳﮯ ﺑﮭ دوﺳﺘ ﮐﺮﻧ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔ ﻣﯿﺮی ﺑﻦ ﻋﻨﺒﺮ ﮐ ﺑﯿﭩ وردہ ﻣﯿﺮ ﺟﺐ ﻻﮨﻮر
ﺳﮯ ﭨﻮراﻧﭩﻮ آﺋﯿﮟ اور ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﯿﮟ ﺗﻮ اﯾ رواﯾﺘ ﻣﺎﻣﻮں ﺑﮭﺎﻧﺠ ﮐﮯ رﺷﺘﮯ ﮐ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ دوﺳﺘ ﮐﺎ
رﺷﺘﮧ اﺳﺘﻮار ﮐﯿﺎ۔ اﺳ ﻟﯿﮯ ﻣﯿﺮی ﺳﺎﻟﺮہ ﭘﺮ وردہ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﺟﻮ ﭼﺎﺑﯿﻮں ﮐﺎ ﭼﮭﻼ ﺗﺤﻔﮯ ﻣﯿﮟ دﯾﺎ اس ﭘﺮ ﻟﮭﺎ ﺗﮭﺎ
Friendship token, good for a lifetime
اﭘﻨ ﺑﮭﺎﻧﺠ ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﺎ ﺟﺘﻨﺎ ﻓﺎﺋﺪہ اﻧﯿﮟ ﮨﮯ اس ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺠﮭﮯ ﻓﺎﺋﺪہ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﺟﺪﯾﺪ ﭨﯿﻨﺎﻟﻮﺟ ﮐ ﻣﺎﺮ ﯿﮟ
اور ﻣﯿﮟ ﭨﯿﻨﺎﻟﻮﺟ ﻣﯿﮟ ﻣﺎر ﮐﮭﺎﺗﺎ ﮨﻮں۔ وہ ﻣﯿﺮی ﺑﺖ ﻣﺪد ﮐﺮﺗ رﮨﺘ ﯿﮟ۔
ﻣﯿﺮے اﻓﺴﺎﻧﮧ ﻧﺎر دوﺳﺖ ﺳﻌﯿﺪ اﻧﺠﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﻣﺮدوں ﺳﮯ ﮐﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ ”اﮔﺮ ﺗﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﮐﮧ ﺗﻤﺎرا ﺑﯿﭩﺎ ﺑﮍا ﮨﻮ ﮐﺮ
ﺷﺰادہ ﺑﻨﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﯿﮟ اس ﮐ ﻣﺎں ﮐﻮ ﻣﻠﮧ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﮐﻨﯿﺰوں ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﺷﺰادے ﻧﯿﮟ
ﺑﻨﺎ ﮐﺮﺗﮯ“۔ ﺧﻮش ﻗﺴﻤﺖ ﯿﮟ وہ ﻣﯿﺎں ﺑﯿﻮی ﺟﻮ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ دوﺳﺖ ﺑﮭ ﯿﮟ ،وہ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﺘﺮﯾﻦ رول ﻣﺎڈل ﯿﮟ
اﯾﺴﮯ ﺑﭽﮯ ﺑﮍے ﮨﻮ ﮐﺮ دوﺳﺮی ﺻﻨﻒ ﮐﮯ اﻓﺮاد ﺳﮯ دوﺳﺘ ﮐﺮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ۔

ﮐﯿﻨﯿﮉا ﻣﯿﮟ زﺮا ﻧﻘﻮی اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﺎﻗ دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻞ ﮐﺮ دوﺳﺘﻮں ﮐﺎ اﯾ ﺣﻠﻘﮧ ﺑﮭ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ FAMILY OF
 THE HEARTﮐﻼﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﮐﺎ ﻣﻮﭨﻮ ﮨﮯ  FRIENDS ARE THE FAMILY OF THE HEARTاس ﺣﻠﻘﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺮد اور
ﻋﻮرﺗﯿﮟ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮭ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺧﯿﺎل ﺑﮭ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ۔ وہ ﻣﺎﺟﺮ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ رﺷﺘﮧ دار ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﮭﻮڑ آﺋﮯ
ﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﯾﺴﺎ دل واﻟﻮں ﮐﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺖ اﮨﻤﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻮاﺗﺮ ﺳﮯ ادﺑ ،ﻓﻨ اور ﺳﻤﺎﺟ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﮐﺎ
اﮨﺘﻤﺎم ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﯾﺴﮯ دوﺳﺘﺎﻧﮧ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ ﻣﺮدوں اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐ دوﺳﺘﯿﺎں آﺳﺎﻧ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺳﺘ ﯿﮟ۔ ﻣﯿﺮا اﯾ
ﺷﻌﺮ ﮨﮯ
؎ آج ﮐﻞ رﺷﺘﻮں ﮐﺎ ﯾﮧ ﻋﺎﻟﻢ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﺑﮭ ﻧﺒﮫ ﺟﺎﺋﮯ ﺑﮭﻼ ﻟﺘﺎ ﮨﮯ

