
 

 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جل پشی

 ایک افغبًہ ڈاکٹش علین اثوثکش کھبًبًی

خواة ثھی ػجیت ہوتے ہیں جبى ہی ًہیں چھوڑتے۔ ثي ثالئے آجبتے ہیں کجھی ہٌغبتے ہیں 

تو کجھی ایغب سالتے ہیں کہ جبگٌے کے ثؼذ ثھی دل هیں چجھي اوس سوح هیں کغک ثبلی 

 سہتی ہے

ویغے خواة اچھے ثھی ہوتے ہیں۔ ًغل، هزہت، سًگ، دولت، ؽہشت، وجبہت کغی لغن 

کی تفشیك و اهتیبص کے ثغیش عت کی آًکھوں هیں اتش آتے ہیں۔ خواة یوعف ػلیہ الغالم ًے 

ثھی دیکھب جو ًجوت کب حصہ ہے اوس ػالهہ دمحم الجبل ًے ثھی جظ کی جیتی جبگتی تؼجیش 

 .هلک خذا داد پبکغتبى ہے

لیکي عت خواثجوں کی تؼجیش ًہیں خوػ گواس ًہیں ہوتی۔ کچھ خواة دیکھٌے والی آًکھیں 

 عہوی عہوی عی سہتی ہیں

 

 سات کیب عوئے کہ عبسی ػوش کی ًیٌذ اڑ گئ

 خواة کیب دیکھب کہ دھڑکب لگ کیب تؼجیش کب

 

 جت الجبل کب خواة ؽشهٌذۂ تؼجیش ہوا اوس پبکغتبى ثٌب تو کڑوڑوں

افشاد کی دًیب ہی ثذل گئ۔ اعالم کی هحجت عے عشؽبس الکھوں هغلوبًوں ًے ہٌذوعتبى عے 

پبکغتبى ہجشت کی۔ الکھوں ہٌذو اوس عکھ عشحذ کی دوعشی طشف گھش ثبس اوس صهیٌیں 

 چھوڑ کش سحلت پضیش ہوئے

یہ ہجشت کغی لیبهت عے کن ًہیں تھی۔ اط کی تبسیک ساہوں هیں الکھوں اپٌی جبى عے 

 گئے اوس ہضاسوں ثبػفت داهي چبک چبک ہوئے۔

خبلذ کے آثبء و اجذاد ثھی عت کچھ چھوڑ کش ہٌذوعتبى عے کشاچی پہٌچے۔ داغذاس تي پش 

تیي کپڑوں اوس دل هضطش هیں اهیذوں کے ػالوٍ کوئ هتبع اوس کوئ عبهبى اى کے پبط 

 ًہیں تھب۔

خبلذ کے والذیي کی ػوش اط ولت دط ثبسٍ عبل کی ہوگی۔ دوًوں خبًذاى پڑوعی تھے اوس 

پڑوعی ہی سہے۔ ہٌذوعتبى هیں ایک چھوٹب لیکي ایٌٹوں کب هکبى دوًوں کے پبط تھب لیکي 

جظ عشصهیي کی خبطش اًہوں ًے اپٌب عت کچھ لشثبى کشدیب تھب وہبں اًہیں ایک جھوًپڑی 

 اوس هہبجش کب خطبة هال۔

خبلذ کے هبں ثبپ کی ؽبدی وہیں کھبسادس کی ایک هغجذ هیں هٌؼمذ ہوئ۔ اهبں ًے پوسی 

چبس جوبػتیں پڑھ سکھیں تھی اوس اپٌب ًبم اسدو اوس گجشاتی هیں لکھٌے کے عبتھ عبتھ 

ًبظشٍ لشآى پبک ثھی پڑھ لیتی تھیں۔ اط عہبًے دوس هیں لڑکی کی ؽبدی کے لیئے اتٌب ہی 



 کبفی تھب۔

اثب آٹھویں جوبػت هیں تھے کہ اى کے والذ اى کی والذٍ اوس دو کٌواسی ثہٌوں کو چھوڑ کش 

 دًیب کی توبم تکبلیف کو خیش ثبد کہ گئے۔

 خبلذ کے والذ کو اًگشیضی صثبى، کشکٹ اوس گبًوں کب ثے حذ ؽوق تھب۔

عڑک پش آگئے لیکي کغی کے آگے ہبتھ ًہ پھیالیب۔ چپشاعی ثٌے، دکبًذاسوں کو ٹفي ثبکظ 

پہٌچبًے کب کبم کیب اوس ثبآلخش اتٌے ہیغے جوغ ہوگئے کہ اپٌب ایک آلو چھولے کب ٹھیال 

 لگبًے هیں کبهیبة ہوگئے

جو آلو چھولے ثچ جبتے اط عے گھش والے سات کب کھبًب کھب لیتے۔ کجھی کجھبس تیٌوں ولت 

 اعی پش گضاسا کشًب پڑتب۔

ایک پشاًب چھوٹب عب ٹشاًضعٹش سیڈیو پبًچ سوپے هیں خشیذ کش اثب اط پش کشکٹ کی اًگشیضی 

 کوهیٌٹشی اوس سیڈیو عیلوى پش ہٌذوعتبًی گبًے عٌب کشتے

 چھوٹے خبلذ کو طلؼت هحوود کب یہ گیت ثہت پغٌذ تھب

 

 اتٌب ًہ هجھ عے تو پیبس ثڑھب کہ هیں اک ثبدَل آواسٍ

 کیغے کغی کب عہبسا ثٌوں کہ هیں خود ثے گھش ثیچبسٍ

 

 وٍ عکول آتے جبتے اعے گٌگٌبتب سہتب

یہی ًغوہ طلؼت اوس لتب هٌگیؾکش ًے هل کش ثھی گبیب تھب۔ یہ دو گبًب خبلذ اط جل پشی کے 

 عبتھ هل کش گبتب جو اط کے خواثوں هیں سوص آیب کشتی تھی

 

 اط لیئے تجھ عے هیں پیبس کشوں کہ تو اک ثبدل آواسٍ

 جٌن جٌن تیشے عبتھ سہوں ہے ًبم هیشا جل کی داھبسا

 

اط ًے جل پشی کب چہشٍ کجھی ًہیں دیکھب تھب۔ وٍ جت ثھی اپٌے چہشے عے ًمبة اتبسًے 

 جبتی خبلذ کی آًکھ کھل جبتی۔

 ولت کب پہیئہ چلتب سہب اگشچہ کہ آلو چھولے کے ٹھیلے کے پہیئے ایک اًچ آگے ًہ ثڑھے

 

The wheel may turn and still be forever still. 

 

ہللا تؼبلی ًے خبلذ کو ثبپ کی رہبًت اوس هبں کی ؽشافت ػطب کی تھی۔ ہش اهتحبى هیں 

 پوصیؾي حبصل کشتے ہوئے اط ًے اًٹش عبئٌظ هیں ثھی پہلی پوصیؾي حبصل کی

اط صهبًے کے ثچے اپٌے والذیي کے ادھوسے خواة هکول کشًب اپٌی صًذگی کب ًصت 

الؼیي عوجھتے تھے۔ ہش ؽخص کی یہ خواہؼ ہوتی کہ اط کے ثچے ڈاکٹش یب اًجیٌئش ثٌیں۔ 

تیغشا کوئ ساعتہ ہی ًہیں تھب۔ اگش اًٹش هیں اچھے ًوجش لیٌے کے ثبوجود داخلہ ًہ هال تو 

 عوجھیں کہ صًذگی وہیں سک گئ۔



خبلذ کب ڈاؤ هیڈیکل کبلج هیں داخلہ پکب تھب لیکي ٹھیلے کی آهذًی هہٌگبئ کے تٌبعت عے 

ًہیں ثڑھ پبئ تھی۔ خبلذ کے والذ کی کؾوکؼ عوجھی تو جبعکتی ہے لیکي اط کب لفظوں 

هیں ثیبى کشًب ثہت هؾکل ہے۔ ہللا کب ؽکش ہے کہ خبلذ کو هیشٹ کی ثٌیبد پش وظیفہ هل گیب۔ 

 !عبل کے چوثیظ عو سوپے۔ هہیٌے کے پوسے دو عو

ثیٹے کی لغوت ثبپ کی لغوت عے ثہتش ہوگی یب پھش پٌذسٍ عبل کی چھوٹی ػوش عے 

 عڑکوں پش پغیٌہ ثہب کش اپٌے گھش والوں کی کفبیت کب صلہ

 هل سہب ہوگب۔ خبلذ کے والذیي عش ثب عجود ہوئے اوس پڑوط هیں هٹھبئ ثھی ثبًٹی

خبلذ کی لغوت هیں عشجي ثٌٌب لکھب تھب۔ وٍ اًبٹوی هیں ثہت تیض تھب اوس جلذ ہی اط کی ہن 

جوبػت لڑکیبں ڈائ عیکؾي ہبل هیں اط کے اسد گشد هٌڈالًے لگیں۔ خبلذ ثھبئ خبلذ ثھبئ 

 کی آواصیں اعے اچھی لگتیں لیکي دل چبہتب تھب کہ کوئ صشف خبلذ کہ کش پکبسے۔

ػووهبً کبلج ثھبئ کب دم چھال چھوٹٌے هیں دو تیي عبل لگ ہی جبتے ہیں۔ عیٌیشص ًے خبلذ 

 کو اپٌے تجشثے کی ثٌیبد پش تغلی دی۔

اط کی ہن جوبػت لڑکیوں هیں هہٌبص ثھی تھی۔ هہٌبص اعن ثب هغوی عے ثڑھ کش تھی۔ ثڑے 

 گھش کی ثیٹی هشعیڈیض هیں کبلج آتی جبتی۔

 وٍ جت ثھی کبلج کی عیڑھیوں عے عہیلیوں کو لے کش اتشتی

 تو ایغب لگتب تھب جیغے دل هیں اتش سہی ہو

دى گضستے سہے۔ کبلج هیں هوعیمی کے همبثلے کب اًؼمبد ہوا۔ خبلذ ًے ثھی ًصیت آصهبًے 

 کب فیصلہ کیب۔

 اتٌب ًہ هجھ عے تو پیبس ثڑھب کہ هیں اک ثبدل آواسٍ

خبلذ کی عشیلی آواص کے عبتھ دیکھتی آًکھوں ًے هہٌبص کی جھیل جیغی آًکھوں عے ایک 

 ًٌھب عب عتبسٍ گشتے دیکھب۔ عٌتے کبًوں ًے ایک دثی عی عغکی ثھی عٌی ہوگی

جت خبلذ پہال اًؼبم لیکش اتشا تو تبلیوں کی گوًج عے ثڑھ کش هہٌبص کی آًکھوں هیں سلص 

 کٌبں عتبسے اط کب اعتمجبل کش سہے تھے

 
Wow Khalid Bhai. You are fantastic! Let’s celebrate. I will give you a treat. 
 

 

عپوسٹظ ایشیٌب عے هٌغلک کیفیٹیشیب هیں ثٌذ کجبة اوس کوک اعے جیتے ہوئے کپ عے 

    صیبدٍ لیوتی عشهبیہ هحغوط ہوا۔

سات کو پھش اط کے خواة هیں جل پشی آئ۔ پہلے عے حغیي تش اط هلکۂ پش حجبة ًے 

 وہی ًغوہ اط کے عبتھ آواص عے آواص هال کش گبیب

 جت وٍ اط هصشع پش پہٌچی

 

 هیں ًے چھوڑ دیب ہے جگ عبسا



 

 تو اط کے پش اًواس چہشے عے ًمبة عشک گی

 خبلذ کی آًکھ کھل گئ اوس ثے اختیبس ہوًٹوں پش ایک ًبم هچلٌے لگب

اعے اط کی جل پشی هل گئ تھی۔ وہی تو ہے جو ثچپي عے اط کے توبم خواثوں کی 

 سوًك سہی ہے

 اعے یمیي ہوگیب کہ خبلذ ثھبئ عے صشف خبلذ تک کب عفش اة طے ہوًے واال ہے

پشاًے صهبًے تھے تت ای هیل کب تصوس ثھی ؽبیذ ہی کغی رہي هیں پل سہب ہو۔ ٹیلی فوى 

ٹھیلے لگبًے والوں کی لغوت هیں ًہیں لکھے ہوتے گو کہ اة عیل فوى ثال اهتیبص ہش ایک 

 کی دعتشط هیں ہوتب ہے

ایک کبغز پش دل کب حبل کغی ًہ کغی طشح الفبظ هیں عوو کش کبلج کی طشف سواًہ ہوا۔ آج 

طلؼت هحوود کے افغشدٍ ًغوے کی جگہ سفیغ صبحت کب یہ گیت اط کے دل عے ًکل کش 

 ہوًٹوں کی صیٌت ثي گیب

 

 یہ هیشا پشین پتش پڑھ کش کے تن ًب ساض ًہ ہوًب

 

جل پشیبں خواثوں کے صسخیض جضیشوں هیں تو اپٌے جلوے ثکھیشتی ہیں لیکي اى کے 

 سوپہلے جغن دى هیں دھوپ کی توبصت ثشداؽت ًہیں کشعکتے،پگھل جبتے ہیں

 هہٌبص کبلج ًہیں آئ۔ ایک دى ، دو دى، تیي دى

 خبلذ کب پیوبًۂ صجش لجشیض ہوگیب۔ خظ کے الفبظ کچھ دھٌذلے عے پڑًے لگے۔

 ”خبلذ ثھبئ آپ کچھ کھوئے کھوئے عے لگ سہے ہیں۔“

 هہٌبص کی ایک عہیلی ًے گویب اط کے دل کب چوس پکڑ لیب ہو

 کچھ ڈستے ہوئے کچھ جھجھکتے ہوئے خبلذ ًے پوچھ ہی لیب

 ”کچھ دًوں عے هہٌبص کبلج ًہیں آ سہی۔ خیشیت تو ہے ًبں؟“

 ”اسے اط کی تو پشعوں ؽبدی ہوسہی ہے۔ آپ کو ًہیں ثالیب اط ًے؟“

 خظ هیں لکھے ہوئے الفبظ هٹ چکے تھے۔

 

 ”هیشا جیوى کوسا کبغز کوسا ہی سٍ گیب“

 

فلووں والے ہش عچویؾي پش ایک گبًب ثٌب دیتے ہیں۔ ًبکبم ػبؽك کھبئے پیئے ثغیش سٍ عکتب 

 ہے لیکي کچھ گبئے ثغیش صًذگی کی دوڑ کٹ عی جبتی ہے

جل پشی ًے خواثوں هیں آًب چھوڑ دیب اوس ڈاکٹش ثٌٌے تک خبلذ ًے پھش ًہ کجھی ثٌذ کجبة 

 کھبیب اوس ًہ ہی کوک پی

 


