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2 قسط نمبر  

 فتح

 

 خالصہ:

وجہ سے مستقل طور  یسماعت سے دوچار تھے ، جس ک یبگڑت یآہ ہو اپن یتھلیٹا یرگب

طرف جانا پڑا تھا۔ اس نے اپنا سارا اعتماد ختم  یک یچےکو ن یکارکردگ یپر پچ پر اپن

خطرہ الحق  یممبر کے کردار کو بھ یادیبطور بن یںم یمٹ یتک کہ رگب یہاںتھا ،  یاکرد

اسلئے بجائے اس کے کہ اسے ، خود کو اہم سمجھا تھا  یشہہم نےچونکہ آہ ہو تھا۔

 یںجس م یاکو چھوڑ د یماس ٹ خود ہی اس نے رضاکارانہ طور پر برطرف کر دیا جائے ،

سابقہ  یشامل ہوتا ہے جو نہ تو اس ک یںم یمٹ یسیا یںآہ ہو آخر م سالوں سے شامل تھا۔

 یںم یمہے کہ ٹ یدام سےا پر۔ یمانےبڑے پ یکا حامل ہے اور نہ ہ یتمقبول یادہسے ز یمٹ

فخر  یشہاسے ہم س پرجقدر بھی  یاپن یاس ک اورکردار برقرار رہ سکتا ہے  یدیان کا کل

کے  یوںکے متعدد بہرے کھالڑ یمٹ ی. آہ ہو کو نئ رہا ہے اسے برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

وہ  یسےلگتا ہے ج یسااسے ا ہے۔ یاگ یا" کے طور پر تعصب کا نشانہ بنایکسٹرازخالف "ا

یہ ۔ وہ سوچتا ہے کہ یکے ساتھ یمٹ ان کے ساتھ بطورہے  یاطرح پھنس گ یک یلوہ یٹب

 یاپن یں۔ اُلٹا ، انہیک یںشرم محسوس نہ یبہرا ہونے پر کبھ پریشان کن بات ہے کی انھیں

اپنے مسئلے کو   مجبور کیا جا رہا ہوآہ ہو کو یسےج یوں لگتا ہے پر فخر ہے۔ یمعذور

نے کی کوشش کر رہا تھا ۔ عرصے سے بچ یلطو یکجس سے وہ ا عیاں کرنےکیلئے

کے  یاور رگب یکو سمجھنے اور ان کا خود اعتماد یادن یداخل یتاہم ، آہستہ آہستہ ان ک

لئے ان کے جذبے کو محسوس کرنے کے بعد ان سے رابطے کا موقع مل جانے کے بعد 

اور  یوں، آہ ہو نے اپنے بہرے ساتھ یعہاس کے ذر ۔یںان پر آہ ہو کے تاثرات بدل جاتے ہ

سے  یوںبارہ اپنے پرانے ساتھآخر کار ، آہ ہو دو ۔ڈھونڈ لیا کو  یخوبصورت یقیحق اپنی

 وہ اور ہے اعتمادی اس میں خوداب لیکن اب اس کا رویہ بدل گیا ہے۔  ہے۔ ملتاپچ پر 

ہے۔ سے پرامیدطرف  یمستقبل ک  
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