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ﮨﻮﺑﺴﻦ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب١

ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻮ آﻧﺴﻮﺋﻮں ﮐﮯ دﮨﺎﻧﮯ ﭘﺮ اﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﮭﺮ ﮐﻮﺋﻠﮯ ﮐﯽ ﺗﮩﮧ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔ وہ ﺻﺮف ﺑﺎرہ
ﺳﺎل ﮐﯽ ﺗﮭﯽ اور وہ ﺳﻤﺠﮫ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ اس ﮐﯽ ﻣﺎں اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﯾﺴﯽ ﮔﮭﻨﺎؤﻧﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﯿﻮں ﮐﺮے ﮔﯽ۔ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﺼﻒ درﺟﻦ ﺑﺎر ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﺟﯿﺴﮯ ﻧﮩﯿﮟ ،اس
ﻧﮯ ﺳﻮﭼﺎ ،اس ﮐﮯ واﻟﺪ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ۔ اس ﻧﮯ اﺳﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﺘﺎﯾﺎ
ﺗﮭﺎ اور اﺳﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﭽﮫ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔
اس ﮐﮯ اور اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﯾﮏ ﺑﮯ ﺳﺎﺧﺘﮧ ﻣﻌﺎﮨﺪہ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ وہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻣﺎﯾﻮس
ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺪﮔﯽ اور دﮬﻮل ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﯽﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎں وہ اﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﮭﺮ ،ﺗﮧ ﺧﺎﻧﮯ
ﺗﮭﯽ اور ﻧﮧ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﺧﻮﻓﻨﺎک ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اس ﮐﯽ ﻃﺮف دﯾﮑﮫ رﮨﯽ ﺗﮭﯿﮟ۔

وہ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔ وہ ﮐﺎﻻ ﺳﯿﺎہ ﺗﮭﺎ اور اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﭘﻮری ﻗﻮت ﺳﮯ روﮐﺎ اور اﭘﻨﯽ
ﻣﺎں ﺳﮯ اﻟﺘﺠﺎ ﮐﯽ ﮐﮧ اﺳﮯ اس ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻟﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻧﮯ دوﺳﺮے ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ
ﺗﮭﯽ اور اس ﮐﯽ واﻟﺪہ ﻧﮯ اس ﮐﯽ رﮨﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رﮐﮭﮯ ﺗﮭﮯ۔ وہ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﯽ
ﺗﮭﯽ ﮐﮧ وہ ﺟﺘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮ ﻟﮯ ،وہ ان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ۔
.ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ،اﯾﺴﺎ ﻟﮕﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ وہ وﮨﯽ واﺣﺪ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﮨﺪہ ﮐﯿﺎ

ﺧﻮد ﭘﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ،آﻧﺴﻮ اس ﮐﮯ ﮔﺎﻟﻮں ﭘﺮ دوﺑﺎرہ ﮔﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ،اور ﻧﮧ ﻧﻈﺮ آﻧﮯ واﻟﮯ آﻧﺴﻮ
اس ﮐﮯ ﭼﮩﺮے ﮐﯽ دﮬﻮل اور اس ﮐﮯ اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﮐﻮﺋﻠﮯ ﺳﮯ آﻟﻮدہ وردی ﮐﻮ دﮬﻮﻧﮯ ﻟﮕﮯ .ﯾﮧ ﺑﮩﺖ
زﯾﺎدہ ﺗﮭﺎ ،ﯾﮧ واﻗﻌﯽ زﯾﺎدہ ﺗﮭﺎ .ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ اﺳﮯ اﺗﻨﯽ اﭼﮭﯽ ﻃﺮح ﺳﻤﺠﮫ ﺳﮑﮯ ،اﭘﻨﯽ
ﺑﯿﭩﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺗﻨﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮧ ﺳﻠﻮک ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟

ﻣﯿﮕﻦ ﻧﮯ ﺑﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﭼﮭﻼﻧﮓ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﻧﮯ وﮨﺎں ﺳﮯ ﮔﺰرﺗﮯ ﮨﯽ وﯾﮑﯿﻮم ﮐﻠﯿﻨﺮ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ دروازے ﮐﻮ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ ﻣﺎرا۔ روﺷﻨﯽ ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ
ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﺳﮑﻮن ﭘﺎ ﺳﮑﮯ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ اس ﻧﮯ وﮨﯽ ﮐﯿﺎ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺪد ﮔﺎر ﺗﮭﺎ
اور اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋﻠﮯ ﮐﮯ ڈﮬﯿﺮ ﮐﻮ دﯾﻮار ﺗﮏ اور ﭘﮭﺮ اﭘﻨﮯ داﺋﯿﮟ ﻃﺮف ﮐﮭﯿﻨﭻ ﻟﯿﺎ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐﮧ
اﺳﮯ ﮔﻮﺷﮧ ﻣﻞ ﮔﯿﺎ۔
وﮨﺎں ،اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ ارد ﮔﺮد اﭘﻨﯽ ﻟﻤﺒﯽ ﺳﮑﺮٹ ﻟﭙﯿﭧ ﻟﯽ ﺗﺎﮐﮧ اس ﮐﮯ ﮐﭙﮍے ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ
رﯾﻨﮕﻨﮯ واﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ روﮐﮯ اور اﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﻣﻮڑ دﯾﺎ۔ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻼؤز ﭘﺮ ﺗﻤﺎم
ﺑﭩﻦ اوﭘﺮ ﮐﯿﮯ ،اﭘﻨﯽ ﺟﺮاﺑﯿﮟ اوﭘﺮ ﮐﮭﯿﻨﭽﯿﮟ ،اﭘﻨﮯ ﺳﻮﯾﭩﺮ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ ﮐﮭﯿﻨﭻ ﻟﯿﺎ اور اﭘﻨﮯ
ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ آﺳﺘﯿﻦ ﮐﮯ اﻧﺪر واﭘﺲ ﮐﮭﯿﻨﭻ ﻟﯿﺎ۔ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ ﮐﻮﺋﻠﮯ ﮐﮯ ﺗﮧ ﺧﺎﻧﮯ
ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ وہ اس ﺳﮯ ﮨﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﮨﮯ۔ وہ ﺑﮭﻮﺗﻮں اور اس ﻃﺮح ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ ،ﺣﺎﻻﻧﮑﮧ واﻗﻌﯽ ﯾﮩﯽ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﺗﮭﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ وہ اس ﮐﮯ اوﭘﺮ رﯾﻨﮕﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﯿﮍے
ﻣﮑﻮڑوں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ ﺗﮭﯽ اور ﮐﺎﭨﮯ ﺟﺎﻧﮯ اور اس ﮐﺎ ﺧﻮن ﭼﻮﺳﻨﮯ ﮐﯽ ﺳﻮچ ﺑﮭﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔اﺳﮯ ﻣﮑﮍﯾﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﻔﺮت ﺗﮭﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ وہ اﭘﻨﮯ اﺳﮑﻮل ﮐﯽ
وردی ﻣﯿﮟ ﮐﻮﮐﻮن ﮐﯽ ﻃﺮح ﻟﭙﭩﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ اس ﮐﯽ ﺟﺮاﺑﻮں ﮐﮯ اوﭘﺮ زﯾﺎدہ ﺳﮯ

رﯾﻨﮕﻨﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﻮر ﮔﮭﺲ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺨﺘﺼﺮا اﺳﮑﮯزﯾﺎدہ ﭼﻨﺪ اﻧﭻ ﺟﻠﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ
ﺑﺎزووں ﻧﮯ اﺳﮑﯽ ﭘﻨﮉﻟﯽ اور راﻧﻮں ﮐﻮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﭻ اﻃﺮاف ﺳﮯ ﺟﮑﮍ ﻟﯿﺎ۔

روک ﺳﮑﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ وہ ﺟﺎﻧﺘﯽاس ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ وہ ﺳﺴﮑﯿﺎں ﮐﭽﮫ ﻋﺮﺻﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﯽ
ﺗﮭﯽ ﮐﮧ اﺳﮯ آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺑﮩﺎﻧﮧ ﮨﯽ ﭘﮍے ﮔﺎ .اﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺑﮭﯽ ﮐﺐ ﮨﻮﮔﺎ -ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎﻧﭻ
ﺑﺞ ﮐﺮ ﺗﯿﺲ ﻣﻨﭧ ﭘﺮ ،اﭘﻨﮯ واﻟﺪ ﮐﮯ ﮐﺎم ﺳﮯ ﮔﮭﺮ آﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﮯ ﻧﺎرﻣﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ آدﮬﺎ ﮔﮭﻨﭩﮧ
ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﯿﮕﻦ ﺳﻤﺠﮫ ﮔﺊ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ اس ﮐﯽ ﻣﺎں اﯾﺴﺎ ﮐﯿﻮں ﮐﺮرﮨﯽ ﮨﮯ۔ اس ﮐﯽ وﺟﮧ ﯾﮧ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ وہ
ڈرﺗﯽ ﺗﮭﯽ اور ﻣﯿﮕﻦ ﺧﻮﻓﺰدہ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ۔ اس ﮐﯽ ﻣﺎں اﭘﻨﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮﻓﺰدہ ﺗﮭﯽ اور
اﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﻃﺮح ﺧﻮﻓﺰدہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﯾﮧ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﻮﻓﺰدہ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ
اور اس ﻣﯿﮟ ﺧﻮﻓﺰدہ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮫ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔ اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﮐﻮ ﺳﻮ
ﺑﺎر اس ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮑﯽ ﻣﺎں ﻧﮯ اﺳﮯ اب ﺑﮭﯽ ﮨﺮ ﺑﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮح ﭼﭗ ﮐﺮا دﯾﺎ۔

اس ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ دوﻧﻮں ﮐﯿﺘﮭﻮﻟﮏ ﺗﮭﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﺑﮩﺖ ﺳﺨﺖ ﮐﯿﺘﮭﻮﻟﮏ ﺗﮭﯽ اور اس
ﮐﮯ واﻟﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﮐﻢ ﺗﮭﮯ۔ اﺳﮑﯽ ﻣﺎں دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﺧﻮﻓﺰدہ ﺗﮭﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ وہ ﺧﻮد ﮐﻮ اﭼﮭﺎ ﮐﯿﺘﮭﻮﻟﮏ ﺗﺼﻮر ﮐﺮﺗﯽ ﺗﮭﯽ اور ﻗﺎﺋﻞ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ ﺟﻨﺖ
ﻣﯿﮟ اﺳﮑﺎ ﻣﻘﺎم ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ وہ اﭘﻨﯽ ذﻣﮧ دارﯾﺎں اﻧﺠﺎم دے رﮨﯽ ﮨﮯ۔ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﺎ
ﮨﮯ ﮐﮧﻣﺴﺌﻠﮧ ﯾﮧ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﺳﻤﺠﮭﺘﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ اس ﮐﯽ ذﻣﮧ داری ﯾﮧ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﮭﺎ،
اﺑﮭﯽ ﺗﮏوہ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﻠﮯ ﮐﮯ ﺗﮧ ﺧﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدے ،ﯾﮩﯽ وﺟﮧ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ اب وہ
وﮨﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﯽ۔
اس ﮐﮯ واﻟﺪ ﺑﮭﯽ ﮐﯿﺘﮭﻮﻟﮏ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮑﯽ ﻣﺎں ﮐﯽ ﻃﺮح ﺳﺨﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﮯ۔ ان ﮐﺎ
ﺧﯿﺎل ﺗﮭﺎ ﮐﮧ اﮔﺮ ﻟﻮگ اﺑﺪی ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ ﺧﻄﺮہ ﻣﻮل ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ وہ ان ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺗﮭﺎ۔
اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ اور اﭘﻨﯽ ﺟﺎن ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﭘﺮواہ ﮐﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ وہ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔آزاد اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﯿﮕﻦ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﺳﻠﻮک ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﭘﻨﮯ دوﻧﻮں واﻟﺪﯾﻦ ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﯽ ،ﮐﯿﻮں ﮐﮧ ،اﮔﺮﭼﮧ وہ
ﺻﺮف ﺟﻮان ﺗﮭﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮯ اﺣﺴﺎس ﮨﻮا ﮐﮧ اس ﮐﯽ ﻣﺎں دل ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ دﻟﭽﺴﭙﯽ
ﻟﯿﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐﮧ اس ﻧﮯ ان دوﻧﻮں ﺳﮯ ﯾﮑﺴﺎں ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﮭﯽ ﮐﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮧ ،ﻣﯿﮕﻦ ﮐﯽ راﺋﮯ ﻣﯿﮟ ،ﯾﮧ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﯾﺎ ﺗﻮ اﭼﮭﮯ اﺳﺎﺗﺬہ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﮯ ﯾﺎ وہ
اﭘﻨﯽ آﻧﮑﮭﻮں ،ﮐﺎﻧﻮں ،ﯾﺎ ﺣﻮاس ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ زﯾﺎدہ ﺧﻮﻓﺰدہ ﮨﻮﭼﮑﯽ ﺗﮭﯽ۔
اﺳﮯ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﻧﺪازہ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ وہ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﯿﮟ ،وہ ﺻﺮف اﺗﻨﺎ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﺗﮭﯿﮟ ﮐﮧ
دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻃﺮح وہ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮧ ﮐﮧ اس ﮐﯽ واﻟﺪہ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﯿﺎ اور ﯾﻮں اس ﮐﯽ واﻟﺪہ ﯾﮧ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯿﮟ ﮐﮧ دوﺳﺮے ﺑﮭﯽ ان ﺻﻼﺣﯿﺘﻮں
ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﮭﮯ۔ ‘آﺧﺮ’ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﮭﺎ ‘ﻣﯿﮟ ﭼﻮﻧﺘﯿﺲ ﮐﯽ ﮨﻮں اور ﺗﻢ ﺻﺮف

ﺑﺎرہ ﮐﯽ ﮨﻮ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﯾﮏ ﮐﯿﺘﮭﻮﻟﮏ اﺳﮑﻮل ﻣﯿﮟ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ،ﺟﺒﮑﮧ ﺗﻢ ﺻﺮف ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ
ﻓﺮﻗﮧ ﺟﺎﺗﯽ اﺳﮑﻮل ﮔﺌﯽ ﮨﻮ’۔

اس ﮐﯽ واﻟﺪہ ﮐﻮ ﺑﻈﺎﮨﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﮑﻮﻟﻨﮓ ﺳﺴﭩﻢ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ‘ﺑﯿﻦ
اﻟﻨﺴﻠﯽ’ ﻟﻔﻆ اﮔﻼ ﺗﮭﺎ۔ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻮ ﮐﺒﮭﯽ اس ﻣﺴﺌﻠﮯ ﮐﯽ ﺳﻤﺠﮫ ﻧﮩﯿﮟ آﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔ اﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮨﺐ
ﺳﮯ اﭼﮭﮯ اور ﺑﺮے ،ﮨﻮﺷﯿﺎر اور ﮐﻢ ﮨﻮﺷﯿﺎر اور آﮔﺎہ اور ﮐﻢ آﮔﺎہ ﻟﻮگ ﻣﻠﮯ ﺗﮭﮯ۔
اس ﮐﯽ ﻣﺎں اﭼﮭﮯ دل ،ﮨﻮﺷﯿﺎر اور ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﮯ زﻣﺮے ﻣﯿﮟ آﺗﯽ ﺗﮭﯽ۔

اس ﮐﺎ ﺑﺎپ اﭼﮭﺎ ،ﮨﻮﺷﯿﺎر اور ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ واﻗﻒ ﺗﮭﺎ۔

ﻣﯿﮕﻦ ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ اﭼﮭﺎ ،ﻣﻌﻘﻮل ﺣﺪ ﺗﮏ ﮨﻮﺷﯿﺎر اور ﺑﮩﺖ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﭘﺎﯾﺎ۔

ﯾﮩﯽ اس ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﺗﮭﺎ۔ ﯾﮩﯽ وﺟﮧ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ وہ ﮐﺎﻟﮯ ﺳﯿﺎہ ﮐﻮﺋﻠﮯ ﮐﮯ اﯾﮏ ﺳﻮراخ ﮐﮯ ﮐﻮﻧﮯ ﭘﺮ
دﮬﻨﺲ ﮔﺊ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺳﮯ اس ﭘﺮ اﺳﯽ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ رﯾﻨﮕﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔ وہ اس ﺳﻮچ
ﭘﺮ ﻟﺮز اﭨﮭﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ روﻧﺎ دﮬﻮﻧﺎ اب رک ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ اﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﮭﺎ ﮐﮧ آﺧﺮ ﮐﺎر اﯾﺴﺎ ﮨﯽ
ﮨﻮﮔﺎ۔
وہ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﭘﺎس دو آﭘﺸﻦ ﺗﮭﮯ۔

وہ اﭘﻨﮯ واﻟﺪ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ اس ﮐﯽ ﭘﯿﭩﮫ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ اور
اﯾﮏ ﻓﺴﺎد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮ دے ،ﺟﻮ ﻃﻼق ﯾﺎ اس ﮐﯽ دﯾﮑﮫ ﺑﮭﺎل ﻣﯿﮟ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ
وہ ﺑﮩﺎﻧﮧ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ وہ واﻗﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ وہ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺣﻮاﻟﮧ
.دﯾﺘﯽ ﺗﮭﯽ
ﻣﯿﮕﻦ ﻧﮯ ﺳﯿﮑﮭﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﺗﮩﮧ ﺧﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ دوران ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﯾﮧ ﺗﮭﯽ ﮐﮧ
ﮐﺴﯽ اور ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺟﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ اﺳﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺳﻮﭼﻨﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﺗﮭﺎ ،وہ
اس ﮐﯽ ﺳﮩﯿﻠﯿﺎں ﺗﮭﯿﮟ۔ اس ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ دوﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ وہ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺎص ﺗﮭﮯ .اس
ﮐﮯ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ دوﺳﺖ اس ﮐﮯ دادا ،واﮐﻨﮩﻨﺸﺎ اور اس ﮐﯽ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺑﻠﯽ ﺗﮭﮯ۔

اس ﻧﮯ آﻧﮑﮭﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﯿﮟ ،ﭘﺮ ﺳﮑﻮن رﮨﻨﮯﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ اور اﻧﮭﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﯾﺎ اس
ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﺼﻮر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ۔ اس ﺳﮯ اﺳﮯ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮔﺮم ﺟﻮﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮسﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﮨﻮﺗﯽ ﺗﮭﯽ اور وہ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﺮﺗﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﯾﮧ اﺳﮑﮯ ﭼﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ
ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺳﺎ ﻗﺪم ﺗﮭﺎ ﺟﺐ اﺳﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮧ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﺗﺎ۔
ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ رﮔﮍ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور اﯾﮏﻣﯿﮕﻦ ﻧﮯ ﺳﻮﭼﺎ ﮐﮧ اﺳﮯ اﭘﻨﯽ ران ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
.دﮬﯿﻤﯽ آواز ﺳﻨﯽ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺳﻮﯾﭩﺮ ﮐﯽ وﺟﮧ ﺳﮯ دب ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ
وہ اﯾﮏ ﻟﻤﺤﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮨﻮﮔﺌﯽ۔
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