اﭘﻨﮯ ﺑﯿﭩﻮں اور ﺑﯿﭩﯿﻮں ﮐﮯ ﻧﺎم ﮨﻤﺎرا دوﺳﺮا ﺧﻂ
ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮں :اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی
ﻣﺎوں ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﺟﻨﮩﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﮨﮯ.
ان ٔ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً اﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ – ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻨﮯ ا ُن ﺑﯿﭩﻮں اور ﺑﯿﭩﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ – اﭘﻨﮯ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﺎ
اظﮩﺎر ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﺷﺎم اور ﻋﺮاق ﻣﯿﮟ ﮨﻼک ﮨﻮ ﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﻨﮩﯿﮟ اﯾﮏ اﯾﺴﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ
ﮨﮯ ،ﺟﻮ اُن ﮐﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺑﺠﺎﺋﮯ اس ﮐﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺳﻮاﻻت ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ،اﺳﻼم ﮐﯽ اﻗﺪار اور رواﯾﺎت ﮐﯽ
ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﮯ دﻋﻮے داروں ،اور اﺳﻼم ﺳﮯ ﻧﻔﺮت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎری ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﯽ ،ﮨﻤﺎرا ﻣﺬاق اڑاﯾﺎ اور ﮨﻢ ﭘﺮ
ﺣﻤﻠﮯ ﮐﯿﮯ۔ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﻧﮩﯿﮟ اﺗﺤﺎدی ﻣﯿﺴﺮ آ ﮔﺌﮯ۔ ﻧﺎم ﻧﮩﺎد 'اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺎﺳﺖ' ﮐﮯ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪوں ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﻣﻀﺤﮑہ
ﺧﯿﺰ ﻗﺮار دﯾﺎ اور ﺗﻤﮩﯿﮟ ﮐﮭﻮ ﮐﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﻮ دﮐﮭ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،اﺳﮯ رد ﮐﺮ دﯾﺎ۔
ﻣﺎوں ﮐﺎ دن ﻣﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﺎ ﮨﻢ ﮨﻤﺎرے ﻟﯿﮯ ﯾہ دن رﻧﺞ وﻏﻢ ﮐﺎ دن
ﯾہ وه وﻗﺖ ﮨﮯ ﺟﺐ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ٔ
ﮨﮯ۔ ﯾہ دن ﮨﻤﯿﮟ ﯾﺎد دﻻﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺲ طﺮح ﮨﻤﺎرے دل ﺗﻮڑ ے ﮔﺌﮯ ،اور اُﻧﮩﯿﮟ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭼﮭﯿﻦ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺟﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ
زﯾﺎده ﻋﺰﯾﺰ ﺗﮭﮯ۔ ﮨﻤﺎری آﻧﮑﮭﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ان ﮐﯽ ﻗﺒﺮﯾﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﮩﺎں ﺟﺎ ﮐﺮ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ۔
ﻋﺰت و وﻗﺎر ﮐﮯ دﻓﺎع ﮐﮯ دﻋﻮوں اور اﻧﺼﺎف ﯾﺎ آزادی ﮐﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ ،ﮨﻤﺎری زﻧﺪﮔﯿﺎں اور ﮨﻤﺎرے ﮔﮭﺮاﻧﮯ
ﺗﺒﺎه و ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮ دﯾﮯ ﮔﺌﮯ۔ ذاﺗﯽ طﻤﻊ ،ﮔﻨﺎه اور اﻗﺘﺪار ﮐﯽ ﻻﻟﭻ ﮐﮯ اﺳﯿﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺟﮭﺎﻧﺴﻮں ﻣﯿﮟ آ ﮐﺮ ،ﮨﻤﺎرے ﻋﺰﯾﺰ
اﻋﻠﯽ ﺗﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺟﺪوﺟﮩﺪ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﻧﮩﯿﮟ ﮨﻤﺎرے ﮨﯽ ﺧﻼف ﮐﺮ دﯾﺎ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﭽﮯ ﯾہ ﺳﻤﺠﮭ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮐہ وه ﮐﺴﯽ
ٰ
ﮔﯿﺎ۔ ﺗﻢ ﻧﮯ ﷲ ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ ﮨﻤﺎرے ﮨﯽ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺧﻼف ورﻏﻼ ﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﺴﺎرت ﮐﯽ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﮐﻮ
ﻣﺎوں ﮐﻮ ﮨﻼک ﮐﺮ دﯾﮟ ﮐﯿﻮں ﮐہ اﻧﮭﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ واﭘﺴﯽ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻨﺖ ﺳﻤﺎﺟﺖ
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﯿﺎ ﮐہ وه ﺧﻮد اﭘﻨﯽ ﮨﯽ ٔ
ﻣﺎوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ،ﺟﻨﮭﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺟﻨﺎ اور اﻧﮩﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ دی ،دھﻮﮐہ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ،ﮨﻤﯿﮟ دھﻤﮑﯿﺎں دی
ﮐﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﮨﻢ ٔ
ﮔﺌﯿﮟ اور ﮨﻤﯿﮟ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ دﮐﮭ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﯿﮟ۔ ﮨﻤﯿﮟ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ زﺧﻢ ﺑﮭﺮﻧﮯ اور ﺳﻮگ
ﻣﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﻖ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﻮا ،ﮨﻤﺎرا ﮐﻮﺋﯽ اور ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ،ﻟﮩﺬا ﮨﻢ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﻞ ﺑﯿﭩﮭﯿﮟ۔
ﺗﻤﮩﺎری طﺮف ﺳﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ،ﮨﻢ اب ﺑﮭﯽ زﻧﺪه ﮨﯿﮟ اور ﯾﮩﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻢ اور
زﯾﺎده ﻣﻀﺒﻮط ﮨﻮ ﭼﮑﯽ ﮨﯿﮟ ،اور ﮨﻤﺎری ﺗﻌﺪاد اور ﮨﻤﺎری طﺎﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮرﮨﺎ ﮨﮯ۔ آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ،ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ
ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﺑﺰدﻟﯽ ﮐﯽ آڑ ﻣﯿﮟ ﭼﮭﭗ ﮔﺌﮯ۔
ﻣﺎوں ﮐﺎ – اﺣﺘﺮام ﮐﺮو ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺗﻤﺎرے ﺧﯿﺎل
ﻣﺎوں ﮐﮯ دن ﮐﮯ ﻣﻮﻗﻌﮯ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرا – اﭘﻨﯽ ٔ
ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ ﯾہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺘﯿﮟ ﮐہ ﺗﻢ ٔ
ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﯾہ دن ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﺑﺪﻋﺖ ﮨﮯ اور اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﺳﻮاﺋﮯ ﻋﯿﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ اور دن ﻣﻨﺎﻧﺎ ﻣﻨﻊ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮨﻢ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﯾہ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﻢ ا ُن ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﻮ ﺗﻮ ادا ﮐﺮو اور ا ُن اﻗﺪار ﮐﺎ ﺗﻮ ﭘﺎس ﮐﺮو ﺟﻮ ﷲ ﮐﮯ رﺳﻮل )ﷺ( ﻧﮯ ﺗﻤﮩﯿﮟ
دﻋﻮی ﮨﮯ ﮐہ وه ﺗﻤﯿﮟ ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﻨﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔ اور ﮨﺎں اس ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ
ﻋﻄﺎ ﮐﯽ ﮨﯿﮟ ،وه اﻗﺪار ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎرا
ٰ
اﺳﻤﺎء ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ" :ﷲ ﮐﮯ رﺳﻮل
ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍﺗﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺣﻀﺮت
ؓ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﺣﻀﺮت ؓ
)ﷺ( ﮐﮯ زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮی واﻟﺪه ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ آﺋﯿﮟ ،اور وه اس وﻗﺖ ﺗﮏ اﯾﻤﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﻻﺋﯽ ﺗﮭﯿﮟ۔ ﻟﮩٰ ﺬا ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﷲ

ﮐﮯ رﺳﻮل )ﷺ( ﺳﮯ ﻣﺸﻮره ﮐﯿﺎ اور ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﺎ' ،ﻣﯿﺮی واﻟﺪه ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﻣﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﯾہ ﺗﻮﻗﻊ
رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﺳﮯ ﭘﯿﺶ ٔآوں؛ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ واﻟﺪه ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﭘﻨﯽ ﻗﺮاﺑﺖ داری ﮐﮯ ﺑﻨﺪھﻨﻮں ﮐﺎ
ﭘﺎس ﮐﺮوں؟' اﻧﮭﻮں ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ' ،ﮨﺎں ،اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﭘﻨﯽ ﻗﺮاﺑﺖ داری ﮐﮯ ﺑﻨﺪھﻨﻮں ﮐﺎ ﭘﺎس ﮐﺮو"۔ )ﻣﺘﻔﻘہ ﺻﺤﯿﺢ
ﺣﺪﯾﺚ(
آپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺮﻧﮯ اور ﻗﺮاﺑﺖ داری ﮐﮯ رﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور آپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ
ﻣﺎوں ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﯾہ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﮨﻤﯿﮟ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ اﯾﮏ اﯾﺴﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ ٔ
ﭼﯿﺰ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﻣﺬﮨﺐ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ :ﯾﻌﻨﯽ ﮨﻤﺎرے ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﺑﺎپ ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﭘﺮ ﻓﻮﻗﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻟﺒﺨﺎری ) (5514اور ﻣﺴﻠﻢ ) (4621ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﮨﺮﮨ ؓﺮه ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﷲ ﮐﮯ
رﺳﻮل)ﷺ( ﮐﮯ ﭘﺎس آﯾﺎ اور ﮐﮩﺎ" :اے ﷲ ﮐﮯ رﺳﻮل )ﷺ( ﻣﯿﺮے اﭼﮭﮯ ﺳﻠﻮک ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﻮن
ﮨﮯ؟ " ﺣﻀﻮر )ﷺ( ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ" :ﺗﯿﺮی ﻣﺎں" ۔ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ" ،اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻮن؟"۔ ﺣﻀﻮر )ﷺ( ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
"ﺗﯿﺮی ﻣﺎں۔" اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ" ،اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻮن؟"۔ ﺣﻀﻮر)ﷺ( ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ" :ﺗﯿﺮی ﻣﺎں۔" اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ" ،اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﮐﻮن؟" ﺣﻀﻮر)ﷺ( ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ" :اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﯿﺮا ﺑﺎپ۔"
ﻣﺎوں ﮐﺎ دن ﻧہ ﻣﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮں۔ ﻣﮕﺮ آپ ﮐﺎ ﯾہ ﻓﻌﻞ اﭘﻨﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﺰت ﺳﮯ ﭘﯿﺶ
ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ آپ ٔ
آﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ آپ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾہ ﮐﮩہ ﮐﺮ ﺣﻤﻠﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﻣﺎوں ﮐﻮ ﻋﺰت دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺗﻮ آپ ﮐﻮ اس ﺑﺎت
ﮐہ وه ﺑﺪﻋﻨﻮان اور ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮں ﮐہ وه ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اﯾﮏ ﺑﺎر اﭘﻨﯽ ٔ
ﮐﯽ ﺳﻤﺠﮭ آ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐہ آپ ا ُن ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ۔ آپ اﯾﮏ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘہ ﺧﻠﯿﻔہ ﮐﮯاﺣﮑﺎﻣﺎت ﻣﺎن ﮐﺮ ﮨﻤﺎرا اﺣﺘﺮام
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ۔ آپ دوﺳﺮے اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮨﻼک ﮐﺮ ﮐﮯ اور اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮﮐﮯ ،ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﺳﺐ
ﮐﭽﮭ ﻗﺮﺑﺎن ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ ،ﮨﻤﯿﮟ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﮯ۔ اور آپ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﮨﻤﺎری ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ﻻﺷﻮں ﮐﻮ ﮔﻠﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺴﯿﭧ ﮐﺮ
ﮨﻤﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺰت ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ آپ ﮐﮯ ﮐﻤﺎﻧﮉر ﮨﻤﺎری ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﺳﮯ ﺧﻮﻓﺰده ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﮨﻢ اﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﮭﺮ ا ُن ﺳﮯ ﻣﺨﺎطﺐ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺷﺎم ﯾﺎ ﻋﺮاق ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮچ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ اور ا ُن ﺳﮯ ﺟﻮ وﮨﺎں ﻣﻮﺟﻮد
ﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ دﯾﮑﮭﯽ ﮨﯿﮟ اور ان ﮐﮯ
ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻼﮐﺖ اور ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮔﺮی ﺑﺎﻋ ِ
ﭼﮩﺮوں ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﮑﺮاﮨﭧ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ اﻧﮩﯿﮟ ﯾہ اﺣﺴﺎس ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ وه ﮐﺴﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺟﺎن ﻧﮩﯿﮟ
دﯾﮟ ﮔﮯ ﺑﻠﮑہ ان ﮐﯽ ﺟﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ اور دﮨﺮے ﻣﻌﯿﺎروں ﺳﮯ ﭘُﺮ ،ﮐﮭﻮﮐﻠﯽ اور ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﻧﺬر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
اُن ﮐﯽ ﮨﻼﮐﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺨﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ۔ ﮨﻤﺎرا اﯾﮏ ﺑﯿﭩﺎ ﺧﻮد ﮐﻮ دھﻤﺎﮐﮯ ﺳﮯ اڑاﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﻮا
ﮐﯿﻮں ﮐہ اس ﮐﮯ ﭼﮩﺮے ﭘﺮ ﮔﻮﻟﯽ ﻟﮕﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وه اﭘﻨﮯ 'ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں' ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﺎ ﻧﮩﯿﮟ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔ وه اﮐﯿﻼ ﮨﯽ
ﻣﺮ ﮔﯿﺎ۔ اﮔﺮﭼہ اس ﮐﮯ 'ﺑﮭﺎﺋﯽ' اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮟ ﭼﮭﺮے ﮔﮭﻮﻧﭙﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،اﺳﮯ ﮐﺴﯽ ارﻓﻊ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻧﮩﯿﮟ
ﺑﻠﮑہ ا ُن ﮐﯽ ﺑﺪﻋﻨﻮاﻧﯿﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟﺎن دﯾﻨﺎ ﭘﮍی۔ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ا ُن ﺑﯿﭩﻮں اور ﺑﯿﭩﯿﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ ﺷﺎم ﯾﺎ ﻋﺮاق ﻣﯿﮟ اب ﺑﮭﯽ
زﻧﺪه ﮨﯿﮟ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً روزاﻧہ ﯾہ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯿﺎں ﮐﺘﻨﯽ دﺷﻮار ﮨﻮ ﭼﮑﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻤﯿﮟ اُن ﮐﮯ ﻏﻠﻂ ﻋﻘﯿﺪے اور ﮔﮭﺮ
واﭘﺲ آﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ،ﮨﻢ آپ ﮐﮯ ﺑﻈﺎﮨﺮ ﺳﺨﺖ
روﯾﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد آپ ﮐﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺪازه ﻟﮕﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ آپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں اور
ﮔﮭﺮاﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﭘﻨﯽ روز ﻣﺮه ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎد آﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎری ﺟﮍﯾﮟ

ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮭ – ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺧﺎﻧﺪان ﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮨﯿﮟ۔ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ ﺑﻨﻮ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﻔﺎد ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﭘﻨﮯ دل ﮐﯽ آواز ﺳﻨﻮ اور ان ﮐﯽ ﺑﺎت ﺳﻨﻮ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﯿﮟ اس دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻻﺋﯽ ﮨﯿﮟ۔
دﻧﯿﺎ ﺑﮭﺮ ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮں :اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﯿﺠﯿﮯ ،ﻣﺪد ﻣﺎﻧﮕﯿﮯ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﻧہ ﮐﯿﺠﯿﮯ ﺟﻮ آپ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ آپ ﺳﮯ ﭼﮭﯿﻦ ﮐﺮ ﺗﻮﭘﻮں ﮐﮯ ﮔﻮﻟﮯ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻢ ﻣﺪد ﮐﮯ
ﻟﯿﮯ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ،اور ﮨﻤﺎری ﺗﻌﺪاد ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﮯ۔ آپ اﮐﯿﻠﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
ﮨﻢ وه ﻣﺎﺋﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﭘﯿﺎر ﮨﮯ اور ﺟﻨﺖ اب ﺑﮭﯽ ﮨﻤﺎرے ﻗﺪﻣﻮں ﺗﻠﮯ ﮨﮯ۔ ] ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ،ﺳﻨﻦ اﻧﻨﺴﺎﺋﯽ ،ﺳﻨﻦ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟہ[
ﮨﻢ ﺳﮯ راﺑﻄہ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺠﯿﮯ ﯾﺎ ﮨﻤﯿﮟ  http://girds.org/mothersforlife,ﭘﺮ دﯾﮑﮭﯿﮯ ،ﻓﯿﺲ ﺑُﮏ ﭘﺮ
) (www.facebook.com/mothersandlifeﯾﺎ ﭨﻮﺋﭩﺮ ﭘﺮ ) (@Mothers_4_Life or @GIRD_Sدﯾﮑﮭﯿﮯ۔
###

