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<text><body> 
<p>  يِہ ُچھہ جناب! اَو/دانٕہ َشفٔقژ تٕہ تابع دٲری ہُند ُسہ اکھہ تصوٖير سٲِجہ اِسہ ہاوان، يُس اکھ

ُملِزمٕہ ٕسٛنز کٗور  تقليد کر۪ٮکٹر ُچھہ اِمہ تصوٖيرٕچ بناَون واجينی فن کار چھَہ قٲبِل ِمثٲلی تہٕ 
۔ اگر  ُمشِکل لٕنۍ َچھہ س۪ٮٹھاهزمانس مٛنز مي يِژھ ِمثال ٔازۍِکس منٕچِ دويِ  نيک اَو/د إٓسہ ہاجره۔

نہ  يَتھ مٛنز ،تِہ اوس شفَقُک ُسہ کمال طرفہٕ  اِکہ طرفہ اوس مگر بٚييہ يِہ کمال تابع دٲرۍ ہُند
 ژھٚيپِتھ تِہ طفُان ہٛنزه مايہ ہُٛند اکھ آنتٕھہ رٚوس ٔبلۍ کہ ماِجہ اوت اوس، ُسند اّمارے بَبہ ِصرف
تِہ ُچھہ  ِمصرعہٕ  دٚويُم مٚيہ ۔ اکھ ِمصرعہ پٚور بٲتُک ہِ غٲر فٲنۍ تٕہ ميٹھ اِمہ اّماِرکہ اوس۔

 گھره پٚيٹھہٕ  ۔۔۔۔۔ اگر ہاجس زاه مٛيانِہ گھِره‘‘چھَہ تَتھ ُمتلِق ونان  ے رنگٖين تٕہ يہَے گواهيِتھُ 
(ُملزم) اوس ينٛيوُمت مٗوت ہيو ٗ صٛبَحے بُتھ چھلنَے ٔا ِمس مٛيون  تٕہ يِہ ہاواتنَس ہَنار ژير گِژھ 

  ’’نادس واتان۔۔۔۔گھره 

</p> 

<p>  ُممکن ُچھہ ’’  وٚو ننَس َجٹہ ٔگرۍ آيَس مٛنز۔ چاٛنٹِہ ُونِہ تام ٔژٹ ججن وکٖيلہ ٕسٛنز کتھ۔ تٕہ إٓسہ
  ٔبلۍ کہ چاے چٚينِہ ُصبحٕچ!  ،گژھان غرضہٕ  يِہ آِسہ ہی نٕہ کوِره ہنِده

</p> 

<p>  تہُی  ضٚورٗوتھ۔ َجوابچٕ  اَتھ چھَنہٕ ‘‘  ٔکِرتھ۔ وکٖيل ہٚيژاو اَتھ جواب ديُن تٕہ جَجن وٚوننس اُسناه
 سٲجن ب يانہ ٕ پَرنِہ ۔ بٚييہ بٗوِزتھ لٚوگ وکٖيل يِہ ہدايت’’ ِسلسلٕہ ۔  کfُمک تٔھِويو جٲری پَننِہ

 وۄٹٕہِ سٲوی گٲ ٕمژتہٕ  نِنٕد ر رٲتۍ راتس ٔا س کياه ٔاِمس کوٹَھس ۔۔۔ بَره اَژُونے اوس ونان ِزه‘‘ 
  ’’ ۔ٔپندۍ دٛوإمژ۔۔۔

</p> 

<p>  ُملِزس اگر کاٛنہہ ڈٚوُکھہ ٗ سہارا  ِزه پٲٹھی ننان مٛنز ه ُچھہ جناب ٹاکإر ه بَيانہٕ  اَِمہ گواه ٕسنِد ه
ژ۔ اٚوہُٛنُدے اّمارتہٕ  محبّت اوس  تٕہ چھَپن جاے ٲسٕمژ َچھہ، سۄچھَس ِصرف يِہَے ُکنۍ کٗور ٲسِمٕ

 سۄچھَس ،اوسُمت ُچھہ ُکے َکس تہٕ  کاٛنہہ ٔا ِمس مٛنز ہنِدس عالمس اگريِتِھس بے ٔکسی ُمت۔
 qِگتھہ موج يَس ٔتمۍ نٚيِچوۍ ُسند خانٕہ ماجر ِديُت۔ ِصرف ہاجٕرنۍ ذات ٲسٕمژ! سۄے ہاجره،

 سۄ ہاجره ٔيِمس ہيٗو اَو/د ٔاِمس رٚوس لول ورتاُون اّماَرک آَنتھہٕ  بَيہ تَہٕ  ِدژھ۔ ہٛنز شفقت ماِجہ
ُسند  چھُہ ۔ ٔيِمس ٹٲٹِھس اَو/ٕده نٕہ، ٔبلۍ کہ ناُممکن اوت اوس لےٕ ُمشک ياکٲٛنِسہ تِہ ميلُن بِچارس

 اپمو ٕسٛنز نِنٕدر  پَہرن اوِره يور گُژھن دۄن راتٕہ ک۪ٮن

</p> 

<p> مٲنِتھ پانس زٲنِتھ تہٕ  پانہٕ  ہايِہ نيران۔ کياه ٔتسۍ اَو/دس واتناِوه وۄٹٕہ سٲوۍ ٔگِژ ھتھہ ٔپندۍ ٲس 
 پَر توُوچھُن تِہ ٔا ہنِده خٲطر ه ُدبإره تہُند يٚيتِہ ۔۔۔ تيٚوت ُدور، ُدور۔ خٲطره س۪ٮٹھاه ہميشہ نِش

ن۪ٮو اتھَو ٔيميُک گاش ٔاہٛنزه  ژھٚيٗور اِوه ہا، يہ پَنہٕ  چھُہ؟کياه ٔتتھۍ وٲِحد ژٲنگۍ رٚييہ ناُممکن
 آواِزه ہُونِ  گٚريزه ججن ہٚيوتھ’’  ٹھٖيک چھُہ۔’’ اوس ۔  ٔکِرتھ ٔگٹِس روشن انِہ ٕہنِدس زندگی

بروٛنٹھ  گژھنہ ٕ يِہ واقعہ گواه ونان ِزه چھَہ يِہ جواب ِدوان مگرتہنُِدس سوالس’’  مٛنزَونُن ۔
 چھَ ہاجره تٕہ نہٕ  يہُٛند گٲٕمژ زاٛنہہ تِہ چھَنہ يِہ ر۪ٮتس إٓمژ ۔ اَتھ ُسٛند گھٕره ُملِزمہ اکھ ر۪ٮتھ ٔاس يِہ

 ٢دۄن يِمن ِچہ چّکر اندرکم ر۪ٮتس اَتھ گٲِمتۍ۔ هگھرِ  دُسنٛ  گواه ُملِزم ٔاِمس تٕہ نَہ ہاجُرن مول
تو  ٚبے ذان بے خبرتہٕ  يہ گواه ُمتِلق چھَہ ہند۪ٮن باہمی ت۪ٮ لقاتن مٛنز إٓمتۍ۔ تِمن پۄتھرن مٲلۍ
 بانس تِہ چھُہ کھٗونتھہ تٕہ ٹھٗو کُرلگان۔ ُممکن چھُہ کاٛنہہ بانس تہٕ  ہٚيوۍ روزان۔ ِچھنہٕ  لُقات
گو  ہُٛند بھروسٕہ کم کوِره پننِہ شک ٔگِژ ھتھ چھُہ ُملِزمس محض کاٛنہہ يا حرکت شٲنِکتھہ تِژھہ
خٲطره  ہميِشہ ژونِگ وول ِدنہٕ  زلِس گاه گٹہٕ  ہنِدس ُملِزمن چھُہ ِزندگی گوُمت تہٕ  ياختم ُمت

 گھرٕه ٕسے ماِديِہ اَ/ٔو۔ ٚيميہ ژانٕگچ ريٚہہ شايد تَس باسان اوس ِزه ،ژھٚيوه راونُک فٲصلٕہ نُِمے
محرٗوم تٕہ اَنِہ گٚو ٹُے  نِشہ گاِشہ يِتِھہ خطرناک پٕننۍ ِزندگی ٔکر ُملِزمن ،و ہمہٕ  ی خوفٕہ تہٕ تم
 ک۪ٮو اَثرو نِشہ بحث تھٲِو يو تہُی جزباتہٕ  پنُن تۄِہہ ہدايت ِزه ٔيہ لِہازا کٕره ٹُے کٚوُرن برداش۔کوٚ 

پگاه  چھُہ مٚيہ تَوقع ِزه ۔ مزيدکٗوِشش ۔خٲر ٔکِريو حقٖيتس تٕہ واقعاتن کٲم پٚينچٕ  تٕہ ِصرف صاف
ِمنٹھ جإد ه  ١٠بحث مۄکfو نٕچِ کٗوِشش۔ از بٖيٹھۍ ٔاسۍ عدالتِکہ َوخٕہ کھۄ تِہ واه  ٔکِريو تہُی پنُن

  بجے ُصبح بٚييِہ پيش! پگاه سپِده يِہ ُمقدمہ برابر واه ۔

</p> 

<p>  ُونٲت  تٔھدۍ تہٕ  مٛنز۔ ُکٹِھس بٚييِس بَره پٚوت تھہ برخاس۔ تھٚوکُمت جج ژاوکاڈاه ٔکڈِ  عدالت ٔگيِہ
يِہ  ژيٚون ہٚوژ ۔ ٔامۍ تِہ ۭستۍ احمدس اِشاره ہنِده واَرن ٚمونگ ہتھِکره خٲکۍ طٕره وٲلۍ تھانہٕ 

زن تٕہ سۄنٕہ ُسٛند مِژھہ بند نِره  پانَے تٛروُون ہتھکِره ٔکِرس مٛنز ہٚوژ۔ برٛنز ٕسے مٛنزتہٕ  اشإره
ُوچھان۔ مگريِہ اوس پننِس حالس  ہ گٖير ٲسۍ ٔاِمس ُکن ٔتلۍ ٹاِرهتٛرإوه ناُون اوُسس ۔سٲری تماشِ 

</p> 



اَتھ گگر ژھلس ُکن يُس  دوران /ٛن پہ تٛراوان پکان ۔ پتہٕ  ۔ تھانٕہ دارس پتہٕ  مست ۭستۍ مٚوت تہٕ 
 ُکت اوس!۔  پ۪ٮٹھے إٓره ُصبحہٕ  اندر ٔتٛنِده خٲ طره عدالتہ ِکس آنگن

   
<p> يِہ عرض ِکہ يِہ چھہ اِستغاثٕہ  اَولن چھُم ژۄن کتھن اندر۔۴دۄن  ٢اون بٔہ اعتراض و۪ٮژھٕہ ن يِہ

اِستٹاثہ ثٲبت کره نٕہ خٲطره عدالتس سٲری مواد  کرن پنُن ذمہّ وٲری ِزه تِم چی اہم ڈيِوٹی تہٕ 
ِشکأيژ مٛنز تھاَون نٕہ إٓسرۍ دانَس برابر تِہ  پيش۔ پننِہ تٕہ ثبٗو ٕتکۍ سٲرۍ اہم چٖيز اِکہ اِکہ

 ثابِت۔ ُملِزمس پ۪ٮٹھ يِہ بار ترٛاوان ِزه ُسہ کِره پٕننۍ بے گۄنٲھی ُچھنہ قونٖون ُگنجايِش ۔ شکنجٕ 
 يٚيلِہ ٔبلۍ کہ يِہ بار ُچھہ استغاشس پ۪ٮٹھ ِزه تِم کرن شک پٲٕده گژھنٕہ بغٲر ُملٕزمس ُمجرم ثٲبِت ۔

 ٕسند ۪ٮن پھٚيک۪ٮن ھ يِہ بار ُملِزمہمضبٗوطی سان پنُن کيس ثٲبت، اَدٕه چُ  زوٕره تہٕ  کِره تِمہ اِستغاثہ
ُجرُمک شک  يَس پ۪ٮٹھ تِمن فرض ِزه پنٕنۍ بے گۄنٲہی۔ پُلسس ُچھنہ يِہ پ۪ٮٹھ کھسان ِزه ُسہ ہاِوه

اوت رنگس اندرتحقيقات، يَتھ مٛنز ُسہ ُمجرم ٮ۪ٔنيِتھ ہٚيکِہ، ٔبلۍ کہ  تس ُمتلِق کرن تِم تٔتھۍ ،باِسہ
م کرن تِمن مَوادن تِہ چھان ۪ٮٖين، يِم ُملِزمس موصٗوم، بے گۄتاه تٕہ يِہن تِہ چھُہ تہُند فرض ِزه تِ 

ُمبّرا بَناون۔ يٚيلِہ يَِمو وۄِشہ ٕوے طريقَو تِم واقعاتن ژھٲنڈ، ُکنِہ توُصبہ روستُے پنٕنۍ راے 
کھ! برونٹٕھے قٲيِم کره ٕنہ بغٲِرے ِدن تٕہ اَدٕه يَتھ نٖيتجس تام واتُن ۔ ُسہ آِسہ پَزرس وارياه نزديٖ 

يَتھ ُمقِدس اندر ُچھ يِہ اکھ بٕدقسمت قدم اَکھ اِستغاثُک ِزه يِتھُےتِمن ُملِزس شکُک ُمِشک آُمت 
چھُہ۔ اه يِہ کياِزه اوس نہ ٕ تٔہنزی نستِہ ہُند قصٗور۔تِتھُٖے چھُہ تِمَو يِہ ُملِزم بےچارٕه ُجرُمک 

 محدٗودکٚورُمت۔  داغ دار بناونٕہ خٲطره پنُن تحقٖيقات ٔاکۍ ہے پَہلٗو َوس مٛنز

</p> 

<p> گۄڈنيُک  سبب ۔ دٚويِم کتھ چھَہ ِزه ٔامۍ کياِزه ہٚيچ نٕہ پنٕنۍ صفٲيی پيش ٔکِرتھ تتَھ ِچھہ اکھ ٕزه
 َحتاِکہ ٔامۍ چھُنہ وکٖيل تِہ ہٚيوکُمت تھٲِوتھ۔ ٚبے کسی تٕہ بٚے ٔبسۍ ہُند ۔ ٕسٛنِره ُچھہ ُملِزمہ َوجہ

ِرشتہ  ياَرو دوستَو تہٕ  بنٲويِہ ٔيِمہ حٲوۍ ٕسچۍ نزأکژ ۔ جإده يِہ ٚبے کسی اوس، تِمہ کھۄتہٕ  نہٕ 
 قطعی طور ُوتِہ تِہ يِہ ُمجرم قرار ِديُت نٕہ ۔ مگر سماجن ُچھہ تمی اگرع دالتن ترٛوويِہ ۔ داَره

 ،جہاٛنژھ q ُجرمچٕ  ٔاِمس پُلَسن ِديُت ُمت، ٔيِمہ وختہٕ  سزاتِہ ُمت تہٕ  وٚول ٔا ِمس فرِد ُجرم تِہ َوختہٕ 
 پنٕنۍ شٗوبِہ ٔلعٖين تٕہ بَد بخت، ٔيمۍ ِہٛنزن نظرن مٛنز چھُہ يِہ س۪ٮٹھاه مردٗود۔ ٲِشناَون ن۪ٮن پِنہٕ 

ہٛنز  ِزندگی ٹِکٕہ تٕہ عقلِہ ہٛنز تھٛمب۔ مٲر ٕمژ چھَہ۔ ٔيمۍ بد بختن پننِہ َمحلچٕ  نس۔ قبٖيلچٕ  دارکٗور۔
پادشاه گھرس  چھَہ ۔ يۄِسہ’’ مٲرٕمژ‘ ‘ بٚے انصاف ٔبنِتھ ُمژ تٕہ سرمايہ سۄ کٗور بٚے عارتہٕ 

 موج ہٚيِکہ ہأبنِتھ۔ واجٚينۍ گاٹل۪ٮن م شُر۪ٮن پھا نٛپھfَون ن تہٕ ذہيٖ  ہأبنِتھ۔ نۄش ہٚيِکہ ِوَوتھ ِہش /يق
َوتھ ہٚيِکہ ہاہٲِوتھ۔ ِجناب سماجن  شفقتچٕ  نۄشن کور۪ٮن گإٹہ جإرچ، تابع دٲری تہٕ  چ۪ٮن تٕہ قومہٕ 

 ِدتھ ہٚيِکہ ہا۔ سزا ُملِزمس ُونيُک تام ِديُت ُمت۔ يٗو تاه تَسع عدالت ۪ٮٹھاه جإدهُچھہ تِمہ کھۄتِہ س
يَتھ نٕہ کاٛنہہ  ،تھٚوو ٔاِمس تِٔيتھ ِذہنی سزاِدتھ مگر سماج عدالت ِديِہ ہاُملِزمس ِجسمٲنۍ سزا۔

ل تَھونٕہ دار ٔاِمس وکيٖ  صفٲيی ہٚيِکہ ہاِدتھ، يٚيلِہ نٕہ ٔامۍ ُسند کاٛنہہ ِرشتہٕ  ُملِزم کياه اونٛتھ ُچھہ۔
مہربٲنی ِزه ٔيمۍ ٔيہ  نَہ مٚيہ نِش کاٛنہہ اوتٕره تام واتان اوس۔ يِہ ُچھہ عدالٕتچ خٲطره تِہ تياراوس۔

 amicus)ُملِزمس وکالت کرنٕہ خٲطره  پٲروی خٲطره سرکٲرۍ اُجرتس پ۪ٮٹھ ٕسٛنِزه ُملِزمہ
Cusic) ُچھہ  دۄہہ کھۄتٕہ دۄہہ ش پنجس اندر۔ُمقرر کٚو ُرس۔ ميٲٔنۍ حالت تِہ رٗوزعجٖيب شس

پٛرژھان ُچھس تٕہ اٚو ہُند جواب  اگرکاٛنہہ کتھ ٔا ِمس ہٛنز ڈٔنڈ ڈ/ن ۔ تٛر کِره ِچہ ُملِزمس ديماغہٕ 
تٕہ  إٓره ٔبرژَو ٔا چھَو ُوچھُن مٛنز ترٲِوتھ، ُگنگٕہ ٔبنِتھ کٲر کۄٹھ۪ٮن’’ اٚوش تٕہ دۄش۔ ‘‘ ُچھ آسان 

ثٕہ ِچہ دلٖيلہ مٛنٕزِے ژإرنۍ۔ خٲر ِجناب صفٲيی ہٛنزدلٖيل استغا يہ مٚيہ پننِہبس ! يِمن حالتن اندر پيٚ 
ٔبلۍ ِکہ  آسنس پ۪ٮٹھ بحث کُرن۔ نَس يانَہ مٚيون ُمدعا ُچھنہ ُونۍ ک۪ٮنَس ُسلٕہ جُونِس شٲہد آسہٕ 

ه بَيانٕہ چِہ ٔامۍ ٕسندِ  پ۪ٮٹھ تبُصره کُرن ۔ ِکس ٔسمتِس شٲِہدس يانے عش دٚيِده ٔہنِدس بَيانس استغاثہٕ 
  ٔاِمس شٲہدس ٕسٛنِدس ذاتس پ۪ٮٹھ کيٛنہہ کتھٕہ بَيان ۔ لنِجہ و۪ٮژھ ناونٕہ بروٛنٹھ کٕره بۂ 

</p> 

<p> ٔتٛند  تہٕ  مٚوٛنڈه کوِره جان تٕہ ٔاِکس ُملِزمہ ٕسٛنز نکھٕہ تٕہ نزدٖيکھ ہمسايِہ وٲٛنِسہ چھَہ يِہ شٲہد چھَہ
 ۭستۍ ٔلر إٓسہ نٕہ مۄکٕھہ لِره ٕسنِذه ز کاٛنہہ روزان۔ ُملِزمہ۪ٮو ُشر ۪ٮو بغٲرُچھنہ ٔاہنِدس گھرس منٛ 

موج ٲس ٕمژ تٕہ يُس  ُچھہ ہاَجرس دۄٕد ه يِہ وٲقِف۔ ٕسنِدس گھرس س۪ٮٹھاه ُملِزمہ چھَہ يِہ گواه
پٮتٕہ چھَہ  ٔتہنِد مرنہٕ  ژُووٚو ہُرے مٗودُمت تہٕ  ينٚچُو ٔإمس ہاجره نِہ وٲنِٛسہ اوسُمت ُچھہ، ُسہ ُچھہ

ُملِزمس تٕہ  نِہ مرنٕہ بروٛنٹھ ِچھَہ ہ چھَہ راوان ِزه ہاجرهتِ  يِہگٕر ِکہ َرتٕہ ٔرچھمٕژ۔ ۍ ہاجره جِ ٔام
چھَہ  يِہ ہاجَرس تتِھۍ تولُقات ٲسۍٕمتۍ، يِمن پ۪ٮٹھ نٕہ کاٛنہہ شک يا گُمان يُتھ پٲٕده سپِده ہا۔

اَکھ ٔاکۍ سٕنٛنز ٕدٕرے کران۔ اکھ ٔاکۍ مٲلۍ پۄتٕھر  کالٕہ تام تِہ ٲسۍ يِم نِہ مره نہٕ  ۔۔۔۔ ہاجره’’ونان 
ٔاِمس شٲہدس ُچھنہ ہاجره نُے اٛوت اّمار آسان،ٔبلۍ ’’ ٔاِچھ پ۪ٮٹھ ٲسۍ نٕہ مچھۍ ٕزٕره وان۔۔۔۔ ٕسٛنِزه

</p> 



بشٖيره ُچھن کھۄنِہ کھۄنِہ لَلُوُمت ٔبلۍِکہ ُچِھنہ ھہ ٔاِمس س۪ٮٹھاه ٹوٹھ اوس ُمت ۔کہ بشٖيره تِہ چُ 
   نس تام اٚو ہُند گھره يُن گُژھن تٛراون۔ ُسہ تِہ انجنٖئر بَنٕہ 

   
<p> ،کياِزه کٔر  خاندن ہٛنز کاٛنہہ کَمی ٲس نٕہ۔ ہاَجرے يٚيتِہ ُسہ اوس پانٕہ ٔاِکس تِتِھس گھرس مٛنز

ُسلٕہ ُجونِس  نہ ٕ ہاجره ٲس يِہ ُچھہ صاف ِدوان ٔکِرتھ ِزه کاِمہ خٲطره۔ ٔامۍ مخصٗوص إمہ
اِمہ  ُسلٕہ ُجوٕه نِہ ٔذرۍ يِہ ٔاس پَننِس ِدلبرس شٚيچھ تٕہ بُّده سوزان ۔ ۔ ٔبلۍ ِکہخط ل۪ٮکھان باپتٕھرس
خاندٕرچ فِِکر لٔجٕمژ وارياہَن  نِہ پٖيره بايِہ ٲس وۄنۍ بشٖيره ۔۔۔۔’’چھَہ يِہَے گواه ونَان  بَ۪ٮانٕہ پَتہٕ 

اکھ ُد/مٕہ  تھ۔۔۔ ٔاِکس جايِہمگر بشٖيره اوس کلس پ۪ٮٹھ ٔکنۍ تُلنِ  بجن بجن جايَن آَسکھ کتھٕہ يِوان ۔
 کر۪ٮن بشٖيره تہ فقٖيرن پاَون ٚپينِہ ِزه باےدرويشن ۔ ٲخرس ٔلج پيره بٚييِس جايِہ بٛياکھ تہٕ  انان

 ژور سوال ۴ٕزه  ٢پتٕہ ُچھس ٔيہ ِجناب ٔامۍ سے شٲہدس  کتھ رٹنَس آنکار۔۔۔۔ اِمہ جايِہ ناُکنِہ
کياه ِچھہ، بٔہ  يِم سوال تٕہ جواب تۍ ِچھہ تٕہ جواب تِہ۔پٛرژھان۔يِم مٚيہ ُسوال تِہ ل۪ٮکھ نٲوۍ مٕ 

 عرض ِجنا۪ٮن نِش:۔  کٕره

</p> 

<p>  احمد کتِہ اوس خاندر کُرن يَژھان؟  اچھّا ! ٔاِخر بشٖير سوال:۔ </p> 
<p>  ٕجواب: آِسہ ہ۪ٮس ُکنِہ جايِہ پانٕہ ٕسے ٹاِره کھٚوت ُمت۔ مٚيہ ماِونِہ ہے پِره باے پَنُن راز۔ پانہ 

 وٲنۍ آِسہ ہَکھ پَتہ ہے!
</p> 

<p>  س : اچھّا۔ ہاجٕرنۍ کتھ ماَوژ ھايِہ زاه؟ </p> 
<p>  پٚوز وٚونُن ِزه کٗور ٲس مٲرۍ مٛنز ٕے۔ باے ٔوٕژ ھم۔ کھٚينِہ مگر پِرهٕ  ج: مٚيہ تُجايِہ اِکہ دۄ ہہ۔ 

ے اوس ۔ٛتر۪ٮن کور۪ٮن مٛنز اَکھ پٚوزُ  ٲخر يايِہ ہُند طماه ٔکِڈتھٔ  پٕره مگر تہُند مول ماہٚيِکہ ہا پٗوٕره
 ’’نِٚيُچو۔ ُسہ تِہ بِجہ جايِہ پ۪ٮٹھ!

</p> 

<p>  بايِہ ؟ کيُتھ خيال اوس پٕره س: ہاجرن </p> 
<p>  ڈٚولُس اٚوہُند نقِشہ !  مگرپَتہٕ  ج:گۄٕڈه گۄٕڈه ٲس ٲہٛندس تٲرٖيف کران۔ </p> 
<p> س :نقِشہ اٚو ہُند کياِزه اوُسس ڈو لُمت؟ </p> 
<p> ہاجره ٔمِرتھ پٛر ۪ٮژھا۔ ترٲونَم دۄٕيہ مگراِکہ ج: تِہ زانِہ ٔتہٛنز گوِره گردن۔  </p> 
<p>  س: کياه پٛر۪ٮژھا؟ </p> 
<p> َد بٕہ  ٔيِمہ يَژھان تٕہ لٚوُگس َدب، کھُسن آسمان ِزه سۄبِچاٲر ٲس زٖون کھٚينِہ تَم ج: کيا ه تام وٚون

 نکھ پُھٹِس!  نل
</p> 

<p> خاص  چھَہ ٔاس ٕمژکاٛنہہ اکھ ٕزه بشيٖرن نيران۔ کتھہٕ  چھَہ تٚريِہ مٛنزه َمو جوابَوب وا/! يِ جنا
ٹاِره ٔکھژٕمژ۔  ُونۍ آشٚينۍ مِد نظر ٔکِرتھ تھٲوٕمژ۔ وٚو يِم ِزه ہاجره چھَہ پِرٕه بايِہ کٗوراه پَنٕنۍ بَنہٕ 
پٕر باے ہاجس نۄنش  خٲمۍ ٲس ٕمژ ۔ يِِمہ مۄکٕھہ خاندٲنۍ تفاَوتھ چھَس ٔبڈبإره مگرغريبی تہٕ 

يِہن ِزه يۄٕسہ خاص کٗوراه  َکتھ َچھ بناونَس پ۪ٮٹھ ہرِگز پ۪ٮٹھ ہرِگز تيار ٲس ٕمژ چھَنہ ۔ترٚيِمم
تِہ  ه بشٖيره نِہ ماِجہ ظٲہره ٔاس ٕمژ۔ يِنچ خبر شايد يِہے ہاِجہ سۄچھَہ ٹاِره ٔکھژ ٕمژ ٲس، بشيٖرس

  ٲس ٔلج ٕمژ۔

</p> 

<p>   ٔہند يو جوا۪ٮَو مٛنز  ۔ عش دٚيِده ُمت دۄن ٔہنِده کش ٕہکشُک دٛور اوس٢يِمن يِہ ژٗور،يپم دٛور ُچھہ
 َسپُدُمت۔ نِہ گھٕر ه ک۪ٮن نِش ن۪ٮن َوژھر اوس بشٖيره ہاجٕره نِہ راُزک بشٖير نِہ تہٕ  ُچھہ يِہ ننان ِزه

مٲلِس بِشہ  خانہٕ  نَش ُچھنہ پننِس موُصم ُمتلِق راے تبديل گٲٕمژ۔ اََوے ٲس پِره بايِہ ہاجرس تہٕ 
شانن لوٚدُمت۔  /لس مٛنز کاٛنہہ قٚوصٗور لبنٕہ آُمت ٔبلۍ ِکہ ُچھہ اَِمہ سوُرے تقصٖير ہاجره ن۪ٮن

آُمت! بشير  ُمِشک’’ کٔھنۍ کھَُسنک  زٗون اَسمان‘‘اّمارس مٛنز۔ ٔا ِمس ہاجره لنِس تَوے ُچھہ
 اَتھ ُمقابللہ تہٕ  ُمت۔ ٹھاه ناز اوستٕہ خاندٲنی وبقاَرس پ۪ٮٹھ سٮ۪  دولتَس پننِس ُچھہ گھِره ک۪ٮن ن۪ٮن

 تہٕ  ٲس ٕمژ باپإرچ نظر محبّتَس ُچھہ ٔہنِده گھرهِ  پيره ٕمژ۔ ٲس باسان ُمفلِس تٕہ لٖيچہ چھکھ ہاجره
ُمت ِزه ہاجره چھَہ بشٖيٕرِ نۍ آشٚينۍ ٔبنِتھ وولتَھ َخاندٲنۍ بَجر  اوس انداِزه يِہ نَوسے ُچھے تِمن

مٛنز پھيِره وٲلۍ تارن  يِمن پٛر بتھ ُکنِہ پھيِره وٲلۍ آسنٕہ مۄکٕھہ چھَہ پانہٕ  يَژھان ۔ چونکہ لَ۪ٮُن
اندر يٚيلِہ بشٖيٕر نۍ گھِر کۍ qزۍ می  دوَرس خٲر۔ اَتھ کش ٕمکش ِکس ٲس ٕمژ ۔ ٔگرۍ باسان

 ٔاتھۍ دورانَس اندر ُچھہ بشيرن پَتہٕ  تہٕ  ٔاسۍ ٕمتۍ چھٕہ۔ ژھا۪ٮَن تٕہ گٛرا يَن زاگان طور ٔا ہٛنزن
ُسلٕہ جُو چھُن نإمہ پٲفامُک قٲِصد  تہٕ  ناُمنٲسب زونُمت۔ سمکھُن ہُنِده گھِره ہاجس پانہٕ  دٚيِده عش

ُچھہ ہاجُرن يِہ ہنگٲمی تہم پُراسرار موت۔ لِہازا چھُہ  (Climax) اٛند۔ بنوٛوُمت ۔ اَمی َورُدک
گٚوژھ  ٖير ٔننَہ راونٕہ خٲطرهس َدر ٕد کۍ وارياه اِمہ واضح ِزه ورٲے تٕہ ُگمانہٕ  شکہٕ  ِجناب يِہ ُکنِہ

خٲمۍ  ٔبڈ بإره يِہ چھَہ اِستغاشچٕ  آُسن۔ سرپوش ۔ ضٚورٗوری طور گواه سٖيُرک يِہ ُسلٕہ ُجو۔ يہٛنِده

</p> 



دلٖيلہ  چھُہ تٕہ اِستغاثٕہ ِچہ راوان ٔبِچہ حقٕہ ٔگِژھت ُملِزمس ٕسنِده تٕہ نۄٕقص۔ يُس نۄقص ُملٕزمہ
  ’’۔۔ مٛنز اکھ شکھ اکھ پٲٕده کران ُچھہ۔۔

<p> ‘‘نَس۔ اِستغاثن کٚورُمت اِستغاثہ ِکس سٚيز َرس کھُر اَنہٕ  اِراده ُچھٕوه پّکہٕ  باسان ُچھہ ِزه تۄ ِہہ 
کٚور ُمت، بٔ لۍ کہ استغاثسس اوس ِصرف قتلس تٕہ قتلٕہ  چھُنہ عشٕقہ ِچہ داستانِہ ہُند تفتٖيش

  تحقٖيقات کُرن ۔ واقعاتن ک۪ٮن

</p> 

   
<p> س عدالتس مٛنز جج بٚييہ نَے۔ ازٲسۍ لٗوکن ہٛنز ٔرج جأوے پہَن لِگتھ۔ تماِشہ گٖير ٔاسۍ ُدنِہ او

 بروٛنٹٕھے عدالتس مٛنز جاے ٔر ٹۍ ٔرٹۍ بِہتھ۔ وکٖيل ٲسۍ کٛر ہنۍ چۄِگہ qگی qگو بٛروٛنٹھِمہ
تِم تِہ بحث کران۔ qنِہ پ۪ٮٹھ اکھ ٔاِکس ۭستۍ پھيراےکران زن تٕہ ُکنِہ اہم ُمقٕدمس مٛنز ٔاسۍ  ُکرِسيِہ

ۭستۍ  پ۪ٮٹھ پنسٕلہ تٕہ ٔاِکس الگ کا غذ َورقس َمنُشی صٲب اوس کاغذن پھيُران پھُيراه ِدوان
تھاِره  مٛنز ہالِہ گر آرٹِسٹ اوس وإوه زن تٕہ کاٛنہہ صٗورت ِدوان ۔ پريشان پٲٹھيۍ ِرکھٕہ پٚوٛنزاه

 گٖيرن، ! پيشہ َورتما ِشہ تصوٖير بناوان ٔہندۍ ُزلِف پريشانکُ  سان ژٕلہ ُونِہ تھاِره ِہژه َمسولِہ
ِدلچسپی  اَتھ ُمقِدس ۭستۍ وارياه خارن ٲس تٕہ پنشن ک۪ٮن بےکارن اخباری نُمايندن، شہره

ٔا ڈۍ  ٔا تھۍ ُمقِدس پ۪ٮٹھ بحث کران۔ جايِہ پننِہ پٲٹھۍ پننِہ گاٹٕہ جإره سٲرۍ ٲسۍ پننِہ ہُريإمژ۔
قٲيِم ٔکِرتھ  مگر کيٛنہہ ٲسۍ راے کران۔ ٲِسس سزاکمتٕہ ٔاڈۍ  سزابرقرار تھاوان ٲسۍ احمدس

 کاغذان تِچھ تِچھ کران۔ کُرسی پ۪ٮٹھ پَنن۪ٮن طرفہ ۔ سرکٲٖرۍ وکيل تِہ اوس اِکہ مۄِکلہ احمده ِزه
تٕہ بٛياکھ بَڈٕه  ۔ اکھاه اَسان ’’إَو ه إَوه ‘‘  ن۔ بٛياکھاه کران’’ نَہ نَہ‘‘عدالتس مٛنزا ِکہ طرفہ اکھاه 

ہُند ٹھَس  پ۪ٮٹھ تَش ناِره لِہ ٔينِہ يژھ ُکنِہ ،تِٕژھے پھَسراے چھَہ خاص گٖير۔ سوچس مٛنزَدمسٛرنِس 
ہُند ٹھَس بٗوزۍ تٕھے ِچھہ سٲرۍ اٛند  بروٛنٹھ سالٕر ن مٛنز لِگتھ آسان چھَہ تِہ تَش ناِره نہٕ  گٕژھہ

 ہالس اَتھ ٔبرتِس ۍ ٔگيِہتِتِھے پٲٹھ تہٕ  ستٕہ پِھسراے بندکران۔ شيران زنگہٕ  نِره کھسان اٛند ُکن
نِہ يتِھُے جج  پ۪ٮٹھ بيٚہہ جايِہ پننِہ تٕہ پننِہ ٹُوه نِہ سٲرۍ لگی نِره زنگہٕ  ژھۄپہ۔ مٛنز يک َدم

ۭستۍ دٛراو حضٗور  ٔا تھۍ کٛريِکہ نيرن وٲلۍ۔ حضوِر وا/ ِچھہ عمٲٕبنۍ اَرٔدلۍ کٛريکھ دِژھ ِزه
 نِندِره زٗونہٕ  ہَنا ٔوٹِتھ۔ ز ن تہٕ  َمناُمژرٲِوتھ تہٕ  ٔاِچھ ٕزه رٲِوتھ تہٕ  فٚيکۍ شُمہٕ  کلٕہ بۄن ترٲِوتھ وا/

پٲٹھی  وۄنۍ وإره سے ہالَس ٔگيِہ سٲِره ژاو ۔ خانہ مٛنزه دربار حرم مخمٗور شہزادهٕ  مٛنز کاٛنہہ
 ٖيرگ تماِشہ تہٕ  وکٖيل ،سٲری لُوکھ تام ٔگيِہ اندس بٚييِس پ۪ٮٹھہٕ  اٛنٕده اِکہ ژھۄپہ۔ ٲَسن لگۍ تٛر پۍ تِہ

گو ياَزن تہم پٛرايمری  پ۪ٮٹھ۔ جايَن پنن۪ٮن پنن۪ٮن اندربٖيٹھۍ بٚييہ تٕہ ٔاکۍ ٕسے شہَس تھٚود ٔوتِھتھ
’’ ِسٹ ڈأون سٹينڈ اَپ تہٕ ‘‘ ُمطٲبق  ہٚييچھناونہ ٕسنِده ِوِزه ماشٹرجی ٕسنِده سکٗولُک شورافسٕره

’’  وکيلس ُکن بُتھ ٔکِرتھ خطاب۔ سٕسندِ  ُملِزمہ کٚور جَجن بٚيہان بٚيہان بييٹھۍ۔ کران ٔوتھۍ تہٕ 
تہُی پنُن بحث ختم ۔رات چھُٕو ه تۄہہ  ازٔکِريو ِزه چھُ يقٖين مٚيہ ُمنشی صٲب! ٔکِريو تہُی شروع۔

 ’’بَحثُک لُب لبُاب پيش! کٚور ُمت۔از ٔکِريو وۄنۍ تہُی پَننِہ ُمتلِق بحث ختم ٕنے شٲہدن ساِره

</p> 

<p>  ہَنا کمرس خم ہيٖو تہٕ  ُمنشی صٲب تھٚود۔تھٚود ٔوتِھتھ کٚوُرن بٚييہجِجہ ُسٛند يِہ فرمان بٗوِزٹھ 
بغٲر  ِدنہٕ  نُک يقٖين وٚوتھ! پَنُن بحث از ختم کٕره رکٗوعس زن تٕہ نمٮاز پَران تھٚود۔ وٚوتہہ بٚييہ

 کُرن ۔۔۔۔  نٕہ رٚوستُے لوگ ٔا مۍ شروع يانَہ مۄکfونس پ۪ٮٹھ مازَرتھ پيش کٕره

</p> 

<p>  ‘‘پننٕۍ  پُلسن ٛٲٛٹھ گواه يِم بيانُک لُب لُباب پيش، ہنِده شٲہدن ٲٹٛھن تِمن کٚورمٚيہ ا/! ازتامجناب و
بٛياکھ  ٔہند ۪ٮو بَيانَو مٛنزه شٲہدن مٚيہ ٔکر يِمٕنے نٕہ خٲطره عدالتس مٛنز ٔانۍ ٕمتۍ ِچھہ۔ ثٲبت کٕره

وٲلِس حٲوۍ ثس  ِعبرتہٕ  لٖيل يتِھسد دلٖيل۔ يۄِسہ نِہ لۄلچٕ  سۄدلٖيل چھَہ ہاجره دلٖيل تِہ ثٲبت۔ اَکھ
  ٔبنِتِھ۔ منظر ہٚيِکہ پٚوت

</p> 

   
<p>  ٕبند گژھان ۔ا ہل مدن ٲس ہوٹل چاين ہٛنز باٛن۪ٮر لِگتھ ۔مجسٹريٹ تٕہ جج ٲسۍ  ساريے عدالتٕہ آسہ

ه نِہ پو ٛنپر ۍ ہيٚوۍ َدوان ۔ اکہ ٲِکس پٛراران پنٕنۍ پنٕنۍٹٗولۍ بنٲِوتھ /ل رٲسۍ چپ چوکس گتھ کٕرِ
باز ٲسۍ زن تٕہ سٲری زٲرۍ، انَو پ۪ٮٹھ  تٕہ اَرٔدلۍ ٔاسۍ فٹ وٲ ٔلِس گرٛند کران تٕہ لٗو کھ ُمقِدمہ

ہيٗو  وکٖيل ژھلہٕ  پنُن يوُکن اوس ٔاکو گريُسی ژھٲٛنڈ ِدوان۔ ہٲرۍ ہٲرۍ نٖيرتھ پَني۪ٮن َژھر۪ٮن چندن
   ! اگٛر يٗوس اوُسس ونان۔ ٔ◌۪ٮٛبس ہِمہ تٕہ بٚيہہ ۔ إو ه ٔسہ ُسہ کتِہ مگروکٖيل رٗوٹُمت۔

</p> 

<p>  ‘‘ڈھايَن  ٚمے کيازيٚون! کنالن مٚيہ َونتٕہ ٔبہ کيا کٕر، ہ۪ٮا ہوُرتھ۔ اين مارا۔ ججن وٚون نا۔ مقِدمہ
 qگۍ تھَم تِم تيلہٕ  تيلہٕ  پ۪ٮٹھٕہ ۔ ٔورۍ يِہ تھٔوۍ ٕمتۍ اِکہ کنالٕہ ِچھم َرہن ٦ٔ◌ شيہ  پ۪ٮٹہ اوس ُمقِدمہ

 ’’ نہ گوس گھُرک تہ ٕ نہ گھاٹھُک! ۔سٲری پوٛنِسہ ٔاتھۍ

</p> 

<p> ‘‘fُسفٲِرش چھَے ٲس ٕمژ اکھ وروإزه گۄ وبٛند خبر ٔا ِمس کياه پٲٹھۍ بوز۔ لۄتِہ ١مگر بے ٕق، </p> 



 مگرٕژه ججس گزفِکره۔ تاَرن بٚييہ ،سون اکھ چھُہ زمٖين ،ساس ُچھہ يلٕہ گژھان۔ اپٖيل کروس
 ’’ تھَو ہيَمت!

<p>  ‘‘کاٛنہہ! پَژ ۪ٮم نِہ رۄپے تِہ ۔ کاٛنہہ چھُم نہ ! مٚيہ چھَے نٕہ ہ۪ٮَمت تہٕ نہ مارا ’’ </p> 
<p> ‘‘إَو ه  خرچٲٕوتھ۔ ونيُکيام يۄسہٕ  ،مگر چاريا! ٕژه ترٛإوه کھٕہ زمٖين تِہ تٕہ سۄ سٲٕری /گتھ

کڈه  نقلٕ  ٕچ /گتھ تہٕ کره نٕ  زٖينتھ ديُن ۔ ِصرف ِده اپٖيل دٲ يرِ  ِحنتا نٕہ گۄوُمقِدمہميٚون مٛ  باگژھ،
يِچھ ناوان ۔’ ۔ سfم دن۪ٮإلل ٕنکۍ پونٛسہٕ   ’’ ٕژه کياِزه ُچھہ ہن نٕہ يِہ م۪ٮٚ

</p> 

<p> ‘‘يِتِہ تہُنُدے ايجنٹ! کياه مارا۔ پٚيِچھہ ناويم۔’’ </p> 
<p>  ‘‘ٹ گی۔ ُچھے پٖيردستگٖير۔ مٚيہ ٔکٕره زاه ژيّہ ۭستۍ ايجن ڈار۔ ژٚيہ کيا ه ُچھکھہ ژه َونان غنی

 ’’مٚيے ٕژه ہرٕوِزه بوے زونُکھ!
</p> 

<p>  نس؟ إَوه حض ٔدنيا صٲب، َون حض وۄنۍ کوتاه لگی اپٖيل کٕره’’ </p> 
<p>  تٕہ ٔامۍ لوگ کاغذس  دٗور پہَن۔ پہَن ذرا وٛرا و ہو ُکن ُدن۪ٮال صٲ۪ٮن ہٲد وکٖيلس ٔاچھہ ناٹھ۔ سٹہ

لٕفظ  پوٛنسہ داه ١٠ترٚيہ ہَتھ تٕہ ُۄه لفظ۔ ’’  ُچھہ َونان۔ِحساب ليکھُن تٕہِ پانَس ۭستۍ  پ۪ٮٹھ کياه تام
 کياه سٔہ ٔگيِہ اکھ چپرٔاسۍ تٕہ يِمہٕ  ٕزه نٲظر۔ ٢ ،نوٖيس پاٛنژھ رۄپيہ نٕقل دۄيِہ تٛرو رۄپيہ۔ ٢٢گٔيِہ 
 پاٛنژھ رۄپيہ اپٖيل ک�ٕرک، بياِن حلفی۔ داه رو پيہ ١٠۔م ٣٠کورٹ فيس تٛرہہ  جی رۄپيہ ۔ ۴٠َژت 

نَمت رۄپيِہ ٕتہ  نٕمہ پٲٛنٕسہ۔ بٗوُزتھ ٔسہ نَمت رۄپيٕہ تٕہ اَکُوه چپرٲسۍ، ايں۔ ايں ٔگيِہ ايں نٕمہرۄپَے 
 ’’ ُوه پٲٛنٕسہ۔ إَکہ

</p> 

<p> ‘‘اگرباپٲرۍ تتِہ  تام۔ إَوه ُسہ پکھ ميوه منڈی ٔبہ کتِہ اَنٕہ ۔ ہَے کياه گوم! يِہ گۄه برابر ہَتھ۔
  دٚوہۍ۔ گۄو پاٛنِژھ شٚييِہ ِدَمے۔ا وس نٕہ تٚيلِہ تہٕ  اوس،

</p> 

<p>   ‘‘آ۔ ژٔيہ ما ُچھے ُسٕلہ وٛونۍ  ژٚيہ کٗوه ُچھے باپٲرۍ۔ ،مٖيعاد آی ختم گِژھ اَوه!َغنۍ ڈارا۔
 ’’ ۔  ُسہ ُچھے رإمہ اشٹامپ فروسش نِش باپٲرۍ۔

</p> 

<p> دٗور َگتھ ِدوان۔ زن  وکٖيل چھُہ لِتھٕہ وان ۔ ُدنيال صٲبن نيٗو غنی ڈار رإمہ اشٹامپ فروشس نِش
گإمہ سٲٛنڈۍ  پٲٹھۍ کاٛنہہ تٕہ پٗورهٔ يڈ دٛووچھُس۔ تِتَھے پٲٹھۍ چھُہ باٛن۪ٮِره ہَٕژه نظره ِدوان، يتھہٕ 

سۄٛندر کرنيِره َوخ يٚيمٕہ ہَس  ُچھ آسان ِزه ُمضطرب نظَٕره ِدوان يٛنِزه لبِہ تل سِر شامن يإره بايِہ
وٲنۍ ُسہ اوس پننِہ ِکتإبہ بند  رإمہ اشٹامپ فروشس نِش ۔ صٲب، ُدن۪ٮال يِتھُے غنی ڈار تہٕ  ۔

ڈران  تٕہ غنی ُدن۪ٮالن ۔ ُسلہ وۄنۍ باپٲرۍ اوس وۄدنِہ اشٹامپکۍ ورق گٛنزران۔ سfم کران تہٕ 
  فروشس آداب عرض۔ وٲنِس سfم تٕہ اشٹامپ کٔرُسلہ

</p> 

<p>  ‘‘لِتھٕہ وان؟ ِچھہ َون کيا ه سٲُدن۪ٮال صٲب ِشکار کٚوت’ ’ </p> 
<p>   ‘‘گِژھ  ِکره ۔ نَہ تہٕ  ُسلٕہ وٛونۍ حّجاه مگر اگرَزن ٔاِمس ہسٲچھَہ ا پٖيل ليکٕھنۍ۔ ہارام /ل۔

 ’’ سٲ وانِٛيا ؟ مٖيعاد۔ يِہ بِچو رگِژھ خراب۔ کياه
</p> 

<p>   ‘‘ٕه!پکھہ وۄنۍ گھر ُوچھَو وۄنۍ گھِره۔ کياه باغنی ڈاراه ہا!مٚيہ نَہ ُسہ چھَہ کاٛنہہ رۄپَٖے۔ ’’ </p> 
<p>   “کتھ ُچھم  تٚيلِہ کياه کٕره ۔ مٖيعاد ۔ پَتہٕ  وانٛيا۔ يِہ ِچھُم ُدنيال صٲب وممان ِزه اپٖيلہ گِژھہ حض نَہ

 ’’ بکار!
</p> 

<p>  ہُند مانے  ٔاچھہ ناٹِہ ُدنيال صٲب گۄوغنی ڈراس پَتھ کپن تٕہ ٔپتو ِکنۍ ہٲٕون ؤانِس ٔاچھ ناٹاه۔
  بٚييہ َوننِہ۔ نۍ غنی ڈراسژَرِرتھ لٚوگ ُسلٕہ ووٛ 

</p> 

<p>   ‘‘پَٹٕہ ۔ ہنُد ُدوسالہٕ  ُکل۪ٮن ِوه مگرتٚيلِہ رۄ پيہ ِ ہَتھ۔ بٔہ ِدَمے إَوه باڈارا۔’’ </p> 
   
<p>  ‘‘گِژھ پٲٕده fّکٕرِه پٗور ه عام لٖوکن ہُند  ہُند ۔ يِہ بازن ُمّعمہ پٛر ۪ٮژھہ گر۪ٮن وال۪ٮن ہُند تہٕ  خ fّخ

 ’’ہُند ترجُمان! ۪ٮن جزاتن
</p> 

<p>   “ُچھہ ؟ مرُضک دودَوگ کياه ُچھہ؟ مرٕضکۍ َوجہ اِتفّاق ژيّہ ۭستۍ ِزه مرض کياه چھُہ مٚيہ 
تَتھ ۭستۍ چھُم ہزاتفاق ۔ يٖيتِس کالس بٔہ  مگر يُس ٕژه مرضس عfج پيش کران چھکھ، کم ِچھہ ۔

ِژھ َوخ۔ بٔہ کٕر ه عfج مرٖيض کا ہزبان کرکھ ٖ تٚوت تام گ ُمطمٖين ٕژه ُمطمٖين کرتھ يا ٕژه مٚيہ
 !’’ ہِ بک،دۄشَوے جٲری خبر بم۪ٮارر زنو۔ عfج ر ِده انجکشن سپستان ِدتھ۔ ٕژه

</p> 

<p> ‘‘ !َسماوارس پھۄکھ  مٚيہ آِسہ موج چايِہ’’ وٚون جَجن تھٚوؤوتِھتھ اِستإده ٔگِژ ھتھہ۔’’ شايد بَلِہ
نۄِشہ َوچھہ َوِچھہ  اَسن دۄِشہ َوے ہِشہ تٔھنۍ َمتھان ۔ تِٕمۂوِرس  پھۄکھ ِدوان۔ ژنانٕہ آِسہ ژۄِچہ

 ’’ ادا۔ کاک! ٔکِر يوبِل ۔ ناتھہٕ ’’ہَے کياه گوم! سۄنيٚوُمت آِسہ’’  ِدوان تِہ اَکھ ٔاِکس َونان۔

</p> 

<p> ‘‘ !ُمِغلۍ چايِہ’’  رۄپينۍ ِزه نوٹ ٔبہرس ُکن دوان ِدوان ناتھ کاکن۔ ۵٠پنژاه  وٚۄن’’ شايد بِکہ 
 ’’ پٚيِہ گِھره داد بٚيون ۔ بحثک کلٕہ دٛود ژِرتمۍ ۭستۍ!

</p> 



<p> صٲب وٚوتھُس طانہٕ  ِچھہ ہالس ٔاٛندٕرے ِزه ُمنشی صٲب آو بُتِھ ۔ خاجہ ُدنِہ يِم وٛراے اِکہ ا ِکہ۔ 
اٛوه ہ۪ٮ۔ ژٚيہ ما چھَے َوتھ يوُکن ازرٲوٕمژ۔ سرکازبنام احمدن کٚوت ترٛوُوکھ ٕژه از۔ ’’  ِدوان۔

 ’’۔ٕه داد ہيزس!پوٗ 

</p> 

   
<p> صٲب!  خواجہ‘‘  خۄد فريبی! چھَہ اِسہ ِجناب ! چھٮوٹاُمنہ بڑی بات۔ مگرعرض چھُم يِہ

 ’’ مشبہ بوٕزه نٲوۍچٲتۍ ہم پيشن! تھرڈکfس
</p> 

<p> “ ٕنٚيبَر نٖيرتھ  مگر اگر زٲلۍ پنجَره مٛنزه مگر جناب۔ ٲسۍ زن /ٕگہ ہَو پانَس تقّدُسک بُرقہ
 ٗشونکی پٲٹھۍ بوٕزه ہَو ِزه۔ ہَناٚبے

</p> 

<p>   ُِمژراونٕہ۔ بانہ کيا؟ تٕہ ہَنايِہَن ٔاچھُخدا غأ  کہتی ہےتُجھے خلق’’  </p> 
<p>  ‘‘خلِق خُدا غٔابانہ کيا کہتی ہے؟’’ </p> 
<p>  ‘‘ دِجہ ڈٗوِرس مٛنز گرٛيسۍ باے آزادپن ہٚور ونان ۔ </p> 
<p>  ‘‘نٗون۔۔۔ کھُۄتہٕ  خۄجن زول چايِہ۔  جَجن ہٚيوچھ مے نِش قانون’’ </p> 
<p>  ِوگنِہ ونان آسان۔  ِچہ پ۪ٮٹھ شہره يامٔاٛنِزه رٲژ کيُتھ طمبُخ ناِره </p> 
   
<p>  ٕمحض دھوٕکہ۔ يَتھ پ۪ٮٹھ وکٖيل صٲ۪ٮن وارياه زورِديُت چھُہ شايد وکٖيل صٲبس بٛياکھ اکھ نۄقطہ 

واقاتن  يِہندۍ ِکنۍ چھُہ قرار ِدياُون ۔ بے گۄناه لِزمحٲِصل ٔکِرتھ مُ  شکُک فٲيده چھُہ يِہ نۄقطہٕ 
 خاه يِہ ٔکر ٕمژ ۔ خۄد کشی چھَہ چھامارنٕہ إٓمژ ۔ ِکنٕہ تِمہ ہاجره سپدان ِزه اندر يِہ شک پٲده

 اِمہ نۄقطُک شرح کِره نِش ٔاچھۍ ٹُوه نَس برابر۔ کُرن گۄو واقعاتن پٲٕده مخاہُک نۄقطہٕ 
  نِش بيان کٕره۔ سۄاصليّت ۔يۄٕسہ ٔبہ عدالتس

</p> 

<p> سبزرنگہ  ٕسٛنز صٕدرۍ۔ تِمن مٛنز چھَہ ُملِزمہ چٖيز ضبط ٔکرۍ مہتۍ ِچھہ، وارياه پُلسن يِم
مٚيہ  ۔ ) ضبط کر ه نٕہ إٓمژ چھَہ٢فرٕد ضبطی نمبرزٕه ( ِرکھل کشمٖيرج صٕدرۍ۔ يۄسٕہ بروے

 پُر اسرار يِہ ن ژھٚورا اِشارٕه تِہ۔ُکن کٚور نٕہ فٲِضل وکٖيل صٲٮ۪  اَتھ فرِد ضبطی ُچھہ افسوس ِزه
 ايتراض يِم پ۪ٮٹھ کاٛنہہ مانے تھَوان ِزه صفٲيی ٔہنِدس کيلس ُچھنہ تِمن واقاتن چھَہ يی خاموشی

 ،مٛنزه اکھ ٔبٹوه دۄن شٲہدان شمبھو اِمہ صدِره محٲر فرِد ضبطی مٛنزه ثٲبت سپدان ِچھہ۔ اِمہ
اکھ  چھَہ اِمہ بٹوه مٛنزه دۄن شٲہدن تھی ٢ ٕہ ٕنےآُمت ۔ يِم ُجوس تھی کڈنہٕ  ُسلہٕ  ناتھس تہٕ 

َدوا پوِره ِہن ہشآباسان۔ يِہ پٗور ی  چھَہ لۄٕکٹ يِہ بند ٔکِرتھ دٛرإمژ۔ مٛنز کاغذس پہٹجۍ انگريزی
ِکس مال خانس اندر  ُونۍ ک۪ٮنس چھَہ عدالتہ إٓمژ۔ تہٕ  ژٗود ضبط کره نہٕ  چھ برِوے فرد ضبطی

ٕمژ! يِہ ُچھ  ٹوه ُچھہ وکٖيل صٲ۪ٮن اَتھ پ۪ٮٹھ تِہ ٔاچھۍ ُچھ؟ شايد مٛنز کيا ه اَتھ پٗوِره موجٗود ۔ جناب
ُچھہ پٗوره ٹبسٹ کرنہ ناونٕہ آُمت تٕہ ڈاکٹری را  اَتھ زہرس ايٹھی دانِہ۔ شنِکياه ۔ َوزنٕہ ِصرف

ہ ُچھ سے کم کم آُمت۔ تہٕ  نِس بد ه نس مٛنز واتنا ونہٕ  يِہ ُمطابق ُچھہ اَمی ٕقسُمک زہر ہاجره
  تس شٛرٚوپ ُمت!۔ زہر اِيٹھۍ وانِہ

</p> 

<p> اکھ  ِصرف ُکل ٔملۍ ہٚيو تہ ُمت ٕتہ بروٛنٹھہ واقعہ َسپد نہٕ  ُملزمن چھُہ يِہ زہرِصرف پاٛنژھ دۄه
 ٕسٛنزه اَمی يُس پاکٹ ُملِزمہ ثٲبت سپدان۔ پ۪ٮٹِھہ تَمی پاکٹہٕ  تِہ چھَہ لۍ ہٚيوتھ ُمت۔ يِہ کتھہمٔ  تو لہٕ 

يِہ پاکٹ تِہ ُچھہ  دون شٲہدن تھی ٛوراُمت ُچھہ۔ ٢ٛندِرم،ه چنده مٛنزه يِمٕہ ٕنے أ  صدِره مٛنزه
کتھ  ِمثلِہ مٛنز مٗو جٗود۔ يِہ تٕہ ُونۍ ک۪ٮن تِہ ُچھہ آُمت نہٕ  بروے فرِد ضبطی پاٛنژھ ضبط کٕره

گھر ه  چٖيز يُس ُسہ اوس ُمت ِزه ہر کاٛنہہ ِزه ُملِزمس ُچھہ عادت َچھہ و۪ٮژھ ناونس /يق
تاايں کِہ  اوس درج کران، ُچھہ اوُسہ اوس ُسہ پإکٹس پ۪ٮٹھ درج کران۔ کياِزه خٲطره ہيوان

يِہ  وۄتھ ہَس تٕہ ُسہ ہٚيِکہ ہا پنُن ِحساب واضح پٲٹھۍ پيش ٔکِرتھ۔ پگاه ہرگاه شرٖيکس ۭستۍ ٹپلہٕ 
 ہ ُملِزمہ، ورقس پ۪ٮٹھ ُچھ٢٠شمبھٗو ناتح گٮواه کران۔غرض اَتھ پاکٹٕہ ِکس دہمس  تشريح چھُہ

 ٕسنِده اَتھہ إڈه ٔگرۍ مٕڈه ٔگرۍ فٲرسی ُدکان َدرانٕہ زيٲنی اندر نۄم لفظ درج:۔ 

</p> 

<p>  ‘‘ُچھ گگرزہر۔ يہ زہريُس ہاجرسوإتنا ونٕہ آُمت ُچھہ’’ خريدی َدوايک تولہ بر اے موش۔۔۔۔ ،
ہَے گگرَدوا بٚييہ لِہازا ُچھ يِہ صرف يٚو  عامس مٛنز سٲری گگر َوواونَان ِچھہ۔يَتھہ ُعرِف 

 ُچھنہ کاٛنہہ َدوا تِہ يِہ اندراج ُچھ يِہن تِہ ہاوان ِزه پاٛنژھ دۄه بروٛنٹھ ُچھہ ُملِزمن قتل کٕره نُک
ٔملۍ  زہرِصرف وٲِحد گگره ٕسنِد ه خٲطره پfن تيار کٚورُمت۔ کياِزه پاٛنژھ دۄه بروٛنٹھ چھُن يِہ

خٲطره ہٚيوتھ ُمت  زن ُملِزمن يِہ َدواگگر مارنہٕ  ہرگاه وٲِحد گُگر ُچھہ ہاجره۔ ہٚيو تھ ُمت۔ ُسہ
ليٗوکھ ُمت۔ چٗونکہ تس چھُہ گھرس ’’ براے موشہا ‘‘ تتھ صٗورتس اندرآِسہ ہاتٔمۍ،ہَن آِسہ

مٛنز اَُکے گُگر اوس ُمت، تٕہ ِصرف ُچھن تِہندی خٲطره ٔملۍ ہٚيوتھ ُمت تٕہ تی چھُن ِويانت 

</p> 



فاطہ تٕہ عش د۪ٮد گواه تاٖيد کران۔  ،اِستد/س ِچھہ زينہٕ وٲری سان نوٹ تِہ کٚورُمت اَتھ ميٲنِس 
ازتام ہاجرن يا احمدن زاه تِہ  نِہ محلٕہ وٲلِس نِش چھَہ تِمن نِش يا کٲٛنِسہ ِزه تِم ِچھہ ونان

ٔاتھۍ صٗورتس اندرچھہَ گگر ماره ٕنکۍ  ِشکايت ٔکرٕمژِزه يِم کياه ٲسۍ گگرو تنگ ٲنۍ ٕمتۍ۔
۔ تٕہ  کھۄتٕہ جإده تنگ کران ِچھہ ٔکنِہ گھرس گگر َحٕده نٕہ يِوان يٚيلِہ زہريلہ َدواگحرس مٛنزاَنہٕ 

  آُمت! تنگی ہُند ُچھہ سٲنِس ماحولَس اندر ہمسايِہ گی اندر باضابطہ ڈھنڈوٕره آسان ِدنہٕ  اَِمہ
<p>   “ه تِمن ِدوان زِ  ڈھنڈوٕره مگر وکٖيل صٲب! تہنُد استد/ل ُچھہ اَسس /يق۔ کاٛنہ اِنسان ُچھنہ

 ’’ہاوانٕہ خٲطره ٔملۍ ہ۪ٮنٕہ آُمت! دوا آِسہ يِہ بٚييِہ ُچھہ يِہ ُممکن ِزه ِچھہ گگر پھَل کھ۪ٮوان۔ کياه
</p> 

<p>   ‘‘ہاہٚيوت ُمت تٚيلِہ آِسہ ہاُمشتر ِکہ حساب  َدوا وانٕہ باپت ٔملۍ آِسہ جناب ! اگر َزن احمدن يِہ
ِصرف ُملِزمن ہاِجرس واتنا ونٕہ  يِہ زہر چھُہ جذب اميٚون مقصد چھُہ ِزه ،کھاتس درج۔ خٲر

ُونُے تمۍ ُکٹِھ مٛنزه ضبط کٔرٕمژ، يَتھ ُکٹِھس  خٲطره ٔملۍ ہيٚوتھ ُمت يہ َصٕدرۍ چھَہ پلُسن واتہٕ 
َصدٕرۍ اَتھ  ِدتھ چھَہ ُملِزمس يِہ انجام زہر واتناونچ کٲم ِزه ُچھہ مٗوٕمژ ٲس ! باسان ،مٛنز ہاجره
 هکھۄتٕہ کيا ٔبلۍ ِکہ اِمہ ،ہٕ يٗوتُے اوت ن ياچھَن پاتَے آتبٮتھ ترٲوٕمژ ۔ گٲٕمژ۔ مٛنز ٔمِشتھ ُکٹھۍ سےٕ 

َصٕدرۍ ُملِزمس ٲس يِہ  کإلہ واقعہ دۄه ِچھہ اَکی زٚيِوه ونان زه گٚوژھ آُسن ِزه تر ٚيہ گواه ثبٖوت
  نٲلۍ۔

</p> 

   
<p> س پھُٹۍ ٕمتِس َکت ِريِوس گملس اندر تٕہ ٔاکِ  وۄنۍ کھووِره اٛنٕده ُملِزم ڈاکس اندر َزن احمده اوس

مٲِرتھ ترٲوجَجن  ہٚو کھ ُمت۔ َزٕزه رٛيوُمت تٕہ پَنٕہ پَنٕہ ہرياُمت سوسن تٔھراه ہيٖو۔ اوٕر يور نظراه
’’ ُکن َونُن ۔  ہٚيوتُن س۪ٮٹھا ه ُسست آوإزه اندر وکٖيلن ہَنا تار ٔڈج پہَن تٕہ اِمہ پَتہٕ  ڈ۪ٮکٕہ ِچہ ٕدٛرِہہ
پٖير بشٖير  گواه ٢پٛرٕژھ گٲر کره نٕہ باپت ٕزه حُکٕمہ ُمطابق چھہ از يَتہ ُمقِدس اندر ہاے کوٹٕہ ِکہ

بُ�ويُن  بشٖير احمد گواه’’ اِمہ پتٕہ کٚوُرن اَرٕولِس ُکن بُتھ۔ ’’ ُسلٕہ ُجو اَنٕہ ناونٕہ إٓمتۍ۔ تہٕ  احمد
 ِدوان ۔ تہٕ  کٛريکہ’’ اه بشٖير احمد گو’’ تٕہ جمع دار گٛر بٛزياد۔۔ ججہ ُسند يِتے َونُن’’ سٲ!۔۔

ٹٔلۍ ويٚوٹھ، مس  ،خۄش خوے، شکٖيل ،ۭستی ژاواَکھ خۄش روے خۄش پوش کٛريِکہ دٚويِمہ
ٔکِڈتھ، کوٹ پتلون تٕہ ٹای qِگتھ، ِسکاَوٹ  وٲنکۍ َمستس کھوُورۍ ِکنۍ ُسم ،کھٲسۍ ٔاچھ ٔکِرتھ

لتس اندر تٕہ سيٚوُدے ووت کران عدا ’’حٲضر جناب!‘‘ نٚومرٲِوتھ بشٖير احمد  کلہٕ  مٛنز اندازس
ۂنٛنز  ٕنے ہيٚو۔ ساِره نہٕ  تٕہ آو اَت۪ٮتھ ُرٕوه مٛنز باگ اوس تٕہ َزن دۄن و کٖيلن ٢ُکن يُس  اَتھ ميزس

سٖينس  ُکشإده باٛن۪ٮر ٛيوُمت تٕہ چھٛنٕد ه رٛيوُمت۔ اوس مگر بشٖيره ُمديِہ إٓسہ بشٖيرس ُکن َدٕره لِگتھ۔
 ٲِسس نستِہ کنِہ پ۪ٮٹھہٕ  گوٛنژ ھن زٲوۍ َجن تلوار مارکہٕ  اے کران۔ر اندر ٲِسس م�و وٲنِج ُدٕيہ

 تٕہ تيز گٲٕمژ۔ زن ٲس آَور واَور ِہش ُسِمہ ِچہ خنجٕر کۍ نکٕہ وٲرۍ واو کران ۔ اَتھ وٲنکۍ مستہٕ 
بُتِھس اوُسس گِره  ٲِمس دۄَدس ہٚيِوس موُصم آُمت ۔ اوس ٔمنزۍ دوران دوران ہواَوس ِشنياه

َمستس  ٛۄنٕگہ آبُک غۄٕطہ زن لگان! پنُکھک تيز ہَوا و اوس ٲ ہنِدس پريشانگِره ک کھۄ تہٕ 
ُگٕمکۍ دار پھٹان  ٲس ٲہنِدس ڈ۪ٮکس ٲِستھ تِہ يٖيژھ سردی مگر پنکھچٕ  واَرے آوِره واوِره کران۔

 دۄشہ َدے نہٕ  يَتھ گٛرايوۭستۍ پان بُکہ کھان ٲسی ۔ ٚييلِہ ،نٚوٹ اوُسس پ۪ٮٹھی آکٕبہ تٕہ تالِہ ۔ زن
 کوٹھٕہ چندس ٲَرکھ ہَمٚيوس تٕہ باٛن۪ٮِره ہٚوتھ ترٲُون وۄتھٕہ رٲوۍ وۄتٕھ رٲوۍ تِہ اتھَس ۭستۍ ُگمہ

ژھٲنڈھ ِدتھ گۄو  چندن ساِره نےٕ  پتلُون چندن۔ ۔ توپَتہٕ  اَتھہٕ  بٚييِس تٕہ پَتہٕ  ٲِکس گۄٕڈ ه مٛنز
يٚيِمہ  ژنَس پنٕنۍ ُرومال۔ تہم تٔمۍ دِ  ژٛھرٹ ٔتر سرکٲرۍ وکٖيلس فِِکره ژٛھرٹہٕ  مگر يِہ پريشان۔

 لٚوگ۔  وپنۍ ناگ وۄتہراونِہ ۭستۍ گُمکۍ چکہٕ 

</p> 

<p> ترٲِوتھ پٛرُژھ جَجن ٔاِمس:۔ بشٖيرس کپن نظر پنٕنۍ آوايزان  </p> 
<p>   “ناوتہُند؟’’ </p> 
<p>   “ِجناب! پٖير بشٖير احمد۔’’ </p> 
<p>  ‘‘بإبہ صٲبس ناو؟’’ </p> 
<p>   ‘‘ ٖر نُور الدين!جناب! پي’’ </p> 
<p>   ‘‘کتِہ ِچھٕوه روزان؟’’ </p> 
<p>  ‘‘!جناب ! خاص سرينگر’’ </p> 
<p>   ‘‘کٲم کياه ِچھٕوه کران؟’’ </p> 
<p>  ‘‘!زمتfجناب ! سرکٲرۍ ُم </p> 
<p> ‘‘وٲٛنس تُہٛنز؟’’ </p> 
<p>   ‘‘ ٕتٛره ٔوری! ٢٩جناب! ُکن’’ </p> 



<p>  ہ لٚيکِھت ِديُت جَجن شٲہدس پٚور َونٕہ تُک حلف تٕہ احمدس ُکن اِشإره ہٲِوتھ جواب اِکہ اکِ  يِم
 ’’ہَنا؟ ُملِزم زانہٕ  اچھّا! يِہ’’ پٛرُژھ جَجن شٲہدس۔ 

</p> 

<p>  جناب زانن!‘‘  جواب ۔ ُملِزمس ُکن ُمَدے تھٚوو تُلنٕہ رٚوستُے رٚوستُے بشٖيرن’’ </p> 
<p>   ‘‘ٔا ِکس زٖيٹہس  اَتھ َسوا لس پ۪ٮٹھ مٲر بشٖيرن گردن۔’’ ہَنا؟  زإنہ ٔاہٛنز کٗور ہاجره ١اچھّا

 ’’جناب! زانن!’’ چٲِرتھہ ِديتُن جواب۔ وۄشس چٗوُرن ُوٹھَو ٔاٛندری ہٚوٹھ تٕہ سٖينہٕ 
</p> 

<p> ‘‘يِم ِکتھہ پٲٹھۍ زٲ نيٗوکھہ؟ ’’ </p> 
<p>  “بسان! سانِہ بُتھہِ  جناب !يِم ِچھہ ُوِمره ٔہندۍ ہمسايِہ۔ لِره’’ </p> 
<p> ‘‘يَتھہ واقعہ ہَس نِس۪ٮت پتاه؟ تۄہہ کياه ُچھہ’’ </p> 
<p>  جَجس سوال۔  کّوُرن ٛبريٚوڈکٚوڈُن ِزيٗوٹھہ ۔ تٕہ واپس بشٖيرن ٔکر پنٕنۍ کٲرٔہج۔ </p> 
<p>  “جناب ! کتھہ واقعہ ہَس ُمتلِق؟’’ </p> 
<p>  ‘‘نِسبت؟ ُمسمات ہاجره نِس قتلس کوِره ُملِزمہ ٕسٛنِزه’’ </p> 
<p>  زمٖين ۔ زور ِديُت، بٗوزۍ تھٕے وبسرايِہ بشٖيرس کھۄٕره تَلچٕ  واريا ه يِہ سوال، يَتھ پ۪ٮٹھ جَجن 

 ا قتلُک فرِد ُجرم اِمہ وٮ۪ٮسر نِہ زٛنٕہ عدالتن لٚوگ زن پَن ٔوٕژھس تَھٕره تھَٕره تٕہ ہَرُوک زنگن
 اَتھ سوالس ُچھہ نٕہ بشٖيره کاٛنہہ ٲِون ۔ چٔھنٕدهٔا ہٛندۍ ح۪ٮس ہوش  ٔ◌مۍ ٕسے پ۪ٮٹھ عايد کٚور تہٕ 

 پَنہٕ  ہ ٕسنِدس ُمبھتِس ُوچھان تٕہ ڈ۪ٮکسششدرہا ٛنگfُ زن ُچھہ مٗوٕمژَو ٔاچھَو جج ِدوان۔ جواب
ہَنا  ُوِچھتھ دِژ جَجن لّوکن مٛنز ہُرياو اِضطراب جأوے ہَنا۔ يِہ اضطراب وۄتھران ۔ مُگہ ،نِس

  کٛريکھ ِہش۔ رس ُکنمٛنز بشيٖ  آواِزه ٔبر ِژه

</p> 

<p>  ‘‘چھَے ژيٚہ خبر  کياه ُوچھان۔ کپن کٛياه ُچھکھ امٚيہ جواب ِوه توٚرنا مٛيون سوال فِکِره ۔ تۄہہ
 ُمتلِق؟  قتلس ہاجره نِس

</p> 

   
<p> اٖيمانٕہ ورٲے کيٛنہہ تِہ ُچھنہ ناپاے دار حإره خۄدايَس جواب ِديُن! يٚيِمہ کپنِس ازياه پگاه چھُم 

۔  کاٛنہہ خبَر چھَے مٚيہ ہرگاه عطا، گِره خۄد اصٲب مَرن ٔکرۍ تَم ُسے اٖيمان َمہ تہٕ  وول /َرن
 ’’ پٲٹھۍ ٔگج سۄبِچٲر! ِکتھہٕ  َوتوفٗہ (وهللاُ) عالم، غٲب زانِہ

</p> 

<p>  ھے ژيٚہ ماچُ ’’  بٖوِزتھ کٚور جَجن سرکٲرۍ وکٖيلس ُکن اِشاره تٕہ پٛرژپھ نَس ۔ زيٗوٹھ جواياه يِہ
 ’’ ُسلٕہ ُجَوس کيٛنہہ پٛرُژھن ؟

</p> 

<p> پٛر  ُسلہ ُجوس اندر لٚوگ ميچھ آواِزه تہٕ  يٗوِزتھ وٚوتھ سرکٲرۍ وکٖيل تٕہ نر م حُکم جج صٲٮُن
 ’’بشٖير احمد ڈل گٲٕمتۍ؟ ٕژه ٕتہ ٲِسہ ٕوه نِہ َمٕره بروٛنٹھ ٔکژدۄه ٕژ ه َونتم سٲ! ہاجر ه’’ ٕژھہ نِہ ۔ 

</p> 

<p>  ‘‘! دۄ ہَن پَ۪ٮٹھہ ۔ يَتھ راتس اندر  ۴گٲٕمتۍ ژۄن  کالٕہ ٔاسۍ۔ دۄه لوَسن ِوِزه ڈل تَمی جناب
 ’’شٚوٛنج! نٚيندِره سۄبِچٲر موتِچہ

</p> 

<p>   ‘‘ژوٕره دٚويموا پسن  آے ٕو ه نٕہ پِتہٕ  اچھّا! گۄو ہاجر ه نِہ َمره ’’! </p> 
<p>  ‘‘واپس تِہ کيازه بشٖير  ٔبہ آے ُصبحےٕ  د تہٕ دٚو ہۍ اوس جناب واپس يُن! مگر بشٖير احم ژوِره

 قطَعن آيَس نٕہ پَتٕہ ۔ خاب۔ ُسہ کھوژھ تٕہ اکھ زۄٕلہ بِجہ يَڈه ُولٹہٕ  ُوچھ رٲژ ٔہنِزه ساِڑه بَہہ احمدن
ُجواوس يِہ ڈٕلچ دلٖيل  ُسلہٕ ’’ مٛنز روُزن ۔ اَختُے ٔگيَس يار بٲے ناراض !  ڈٚونگس مونُن نٕہ پِتہٕ 

ِزه ُسہ  صٲبس اِشإره ُمنشی صٲبن کٚور جج پتہٕ  اِمہ وکٖيل بيٖو ٹھ پَننِہ جايِہ۔ َونٲنی ِزه سرکٲرۍ
ِجناب! اِجازت  ٔکِرتھ تھٚوؤوتِھتھ۔ تٕہ کٚوُرن عرض۔ صٲب گۄوياشاه َجرح۔ ُمنشی شٲہدس کِره

ججن کٚور اَسان اَسان وکٖيلس َجرح کٕرِه نُک اِجازت عطا ’’  بٔہ کٕره ہاشٲہدس َجرح۔ گٚوژھُم
 تِہ َسپُدن۔ اَتھ ِہدايَتس پ۪ٮٹھ ترٲو وکٖيلن پٛريون ہيٗو واقٕعہ گٚوژھہ نہٕ  گرٕستۍ کٚورنَس ہدايت ِزه۔م

 تِہ بے ٕقل تماِشہ گٖيرن ِصرف جج صٲب خۄش کره نٕہ باپت ۔ کيٛنہن ہَنا ۔ اَسنہ ٕ اِژه اَجی پرٛ 
   نَس پٛرژھٕہ گٲر کٕرنۍ۔ ٕہ qجیپٕننۍ کٲرُسلٕہ ُجَوس ُکن ت پِھٕر وکٖيلن پَتہٕ  اِمہ آؤبلۍ اُسناه ۔

</p> 

<p>   ‘‘نوکر ی کران؟ پ۪ٮيٹھہ پٖير نورالدين نِہ گھِره ُچھکھ لٗوِکہ پانہٕ  جُو ٕژه ُوچھ سٲُسلہ’’  </p> 
<p>  ‘‘پرٲنۍ ذيل داَرن  جناب ! اجنبتٕھے ٲِسن ٔبِڈس پٖيرس! ُسہ اوس تٚيلِہ ِزندے يٚيلِہ تٔہٛندۍ ُمرٖيدن

 کٗوه اوُسم ۔ گھٕره ٔبہ کيتُک اوُسس تہٕ  نٕہ خبٕرے ِزه چھَم تَنہٕ  إَوه ھٕره اَنيٛوس۔ٔبہ يِہُند گ صٲبن
 ’’ بدليايِہ وارياه قرن۔ تَنہ ٕ

</p> 

<p>  ‘‘محٕلکۍ لٗوکو ٔبڈۍ ُسلہ  ماچھی اِمہ ژٚيہ اچھّا! جواب گِژھ ہَنا ژٚھوٹ ژھٚوٹ ِديُن۔ يِہ َونتم
 ’’ بب َونان؟

</p> 

<p> ‘‘ ِٔاڈۍ  بَباَونان تہٕ  ٔاڈۍ ُسلہ ۂندۍ پٲٹھۍ ٔرچھۍ ٕمتۍ۔ تَوے ِچھم ہ چھَہ اَو/دنجناب !ميفہ ت
پٲٹھۍ بشٖير احمد َونان  ژٚھوُرے بَباونان، يِتھہٕ  جنتٕھے ٲِسن ہاَجرس، سۄٲٕسم ِصرف ببَاونان۔

</p> 



 ’’چھُم! 
<p>  ‘‘ ٕہَنا؟ اچھّا! پٖير نُور الدٖينن نٚيُچو بشٖير احمد ازنہ’’ </p> 
<p>   ‘‘يَونِش ۔تس تِہ ُچھہ  ن۪ٮو نۄِمَو اتھَوچھُم پَنہٕ  گۄد۔ تِہ کياه fَرٚوچھُمت۔ خۄد اصٲب ٔدچھنَس ب

خُدا صٲب ِد  ساِره ٕوے بٲَژو مٛنزه ژھوٛنڈنَس ٕبے اٛوت۔۔۔ اوتٕره آس غٲيِلہ َرُچھن يإدے ۔ مٚيون
بشٖير احمدس تٕہ  ژھٚوٹ يہ َون۪ٮممہربٲنی ٔکِرتھ  ُوچھ سٲُسٕلہ ب۪ٮار جواب ِدتہٕ  ۔’’يہ نَس شفّااز!

 ’’ وٲنۍ محبّت! کالُک اوس پانہٕ  کيٛتاه ہاجرس

</p> 

<p> شٛرپَتھ۔ زن  اکھ ٲکی ٕسٛنز ماے تہٕ  ٲس تِمن پ۪ٮٹھہٕ  تَنہٕ  پٚيے ۔ جناب! يَنٕہ تِم دۄشہ َدے فِِکره
ِرس تِہ وار برنٛ  ٔکِرتھہ ت،ه ژٕمژ۔ اکہ ٔاِکس ُور ٲسے اوسپکہ نٕہ گھِره توَرے ٔاس ہکھ زان

  ١يِوان

</p> 

<p>  اِقرار کٚور ُمت ؟ ُوچھ سٲُسلہ جُو۔يِمَو اوس نيتھٕر کٕره نکپ تِہ وعٕده’’ </p> 
<p>   “ملماه! اميُک سخ اوس مگر مٚيہ ١تِہ ُچھ خۄدازنان’’ </p> 
<p>  ‘‘اميُک ضٚورٗور  بشٖيرس تہٕ  ماِجہ بشٖيرنِس مٲلِس ٲٕستھ ژٚيہ ،اوُسے طماه ژيٚہ يِہ ! يٚيلِہ اچھّا

 ’’١کٚورُمت تذِکره
</p> 

<p>   ‘‘ ُٔگڈه اوس اَسان تہ ٕ س۪ٮٹھا جۄش گژھان ۔ بۄ کٕہ آسس ُگڈه ،اوُسس َونان بشٖيرس يٚيلِہ بہ 
ٔا شۍ مامٲرۍ ٲِسس پھَٹان۔  اوس يِژھ کتھ يوِزتھ ِصرف دۄش تٛراوان۔ پھۄ/ن! مگرپَتہ پَتہٕ 

 ’’خبر کياِزه؟

</p> 

<p>  ‘‘َونيٚوے يا ٔتہٛنِزه ماِجہ ؟ ش! يِہ َون تَم بشٖير احمدنی مٲلۍ کياهاچھّا شابا </p> 
<p>   ‘‘کا ِمہ ۭستۍ  ُسہ چھُہ موقعاه کاٛنہہ نُک کٕره مٲ لِس نِش يِژھ ذکر بشٖير احمدنس آونِہ مٚيہ

  ُو ٛنيام پِره بايِہ ۔ تسل کٔھرسخ ژکھ۔ دۄ ہہ مگراِکہ س۪ٮٹھاه آُدر آسان۔
</p> 

   
<p>  مٛنز آسی ميٲنۍ شکل وصٗورت ژھٚييِتھ آسان۔ مگر يُتھ نابَبا!  مايوس تٕہ ناوۄميد نظرن ہٛنزنٔت

 موٹر، بنگلہ ۔۔۔۔ روِگہ منگی۔ ٹاکإره ُوچھنَس باج يِنہ ٕ تہُند امٖيرقبيلہ ُوچھہ ہس۔ زاه ٹاکإره
 ُوچھان!  أ ز۪ٮن روِگہ

</p> 

<p>  ُگلِہ ميٗوٹھ سۄوٲج سۄ کِره ِزه پنٕنی وٲج تھٔو ٕمژتَس ٔونۍ چھَے زٲنس اتھہِ  إَوه ۔ ياد پٛيوم۔ مٚيہ 
 آِشنِہ !  بِجہ ٔبِڈس بشٖيره نِہ بختہ بختہ

</p> 

<p>  س۪ٮٹھاه ُدور ٕژه روزٕزنٕده! ژٚيہ  
  واجيننۍ گژھن 

  چٲنۍ ھاجر ه 

</p> 

<p> يَس  د۪ٮن کنن ٔا ِژتھ،ٔتہنٛ  باوٚوجٖود ت،ه ُونہ عاِمس نِش واتنہٕ  ہٚيو ک نہٕ  افسوس ُچھہ ِزه يِہ خطہ
پز ٕمژِزه ُونِہ نَہ چھَہ بشٖير احمٕدنۍ د۪ٮمٲغی حالت آُمت ُچھہ۔ يِہ ل۪ٮکھنہ نإوه پسٛنِده ُسہ  ٹھٖيک َسٕ

يٚميِہ عبأرژ مٛنز  جذبہ تہٕ  يُس اّمار، لول ،ہاپَِژھ ہُند سجٕده ہايِہ ِچٹِھۍ تٕہ تَتھ اّمارس کِره پِره
 ٹپکان ُچھہ! 

</p> 

<p>  ِداخل دفتر کره نہٕ  گٕژھہ تِہ ِمثل ٔبرۍ کران ۔ اندر ُچھ َسن بٔہ ُملِزم روشنی ہ ِچٹھِہ ہٛنِزهخٲر ام 
  بوزناونٕہ!۔ ) ِکہ دۄہہ١٩٦۵پاٛنژھ ہٲٹۍ ( ش۪ٮتھ تہٕ  ُوه اگست ُکنہٕ  ٢٦آواز ش۪ٮتھ يِنۍ۔ فٲِصلہ

</p> 
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