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 چھوٹی موٹی چیزیں

 

 خالصہ:

۔  موروثی بیماری ہے یمعمول یرغ یکمبتال تھے، جو ا یںسنڈروم م یٹورائٹ یونگچ یہوئ

اور  یںآواز یبو غر یبطور پر عج یاراد یروجہ سے، انہوں نے غ یکاس بیماری 

 یںاسکول م یکہ ثانو حتیتھا  یاگ یاالگ تھلگ کرد یںانہ جس کی وجہ سے یں،ک یںحرکت

 یںسے، انہ قسمتی۔ خوش بھی پڑتی  اور تنگ کیا جاتا سے انہیں ڈانٹ ڈپٹ دوسروں 

 یبیدوسرے کے قر یکاور دونوں ا ی،سے مدد مل یطالب علم، کن وائ یککے ا یمنتقل

بن گئے ۔ یدوست بھ  

مختلف چال  یونگچ یکالس کے دوران، ہوئ یننگجادو ٹر یںبار اسکول م یکا

کو کس  یندوںگ یچھوٹ یچھوٹ یچمڑے ک یسےج یںہ یکھتےس یریںتدب یچالنے ک

 ریتو وہ غ یںمتوقع ہے کہ جب وہ مرتکز ہوتے ہ یرغ یہہے۔  اچھالناطرح 

طرف  یکے بعد، دوسروں ک یکارکردگ ی۔ ان کیںہ یہوت یںنہ یںحرکت یضرور

کو جگلنگ میں شوق  یونگچ یہے۔ تب سے، ہوائ یجات یک یفتعر یان ک یسے بھ

 یابولوڈ یخود ہ یںاور فرصت م گیندوں کو اچالنے کی پریکٹس کرتے ہیں ا۔ وہ بڑھ

 ۔یںکرتے ہ  یحتفر یںاور اپنے انداز م یںہ یکھتےس یلناکھ

رکھے ہوئے  یجار یمتعل یاپن یامتحانات کے نتائج کے اجراء کے بعد ، ِکن وائ یعوام

شامل ہوتا ہے۔ ان  یںقوت م یافراد یونگچ یجبکہ ہوئ یںجاتے ہ یونیورسٹیاور  یںہ

 یںسنٹر م یونٹیکم یککو ا یونگچ یاپنا کام ہے۔ آخر کار ہوئ  یتمشغول یاپن یدونوں ک

طاقت کو بروئے کار النے  ی۔ کام پر اپنیمل گئ ینوکر ےس یثیتح یاسسٹنٹ ک یونٹا

کا مظاہرہ کرکے دوسرے لوگوں  یجادوگردگ یونگچ یکے قابل ہونے کے سبب ، ہوئ

ہے۔ یکھتاخواب د یر بننے کا بھلور جگ یشہالنے کے لئے پرعزم ہے۔ وہ پ یخوش یںم  



عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا  یجذباتاور خواب سےملے  یزندگ ی، جب ان کوان ک تاہم

کے ساتھ اپنے جذبات کا یاپنے اکلوتے اچھے دوست کن وائ یونگچ ی، تو ہوئ   

پاتا تھا ، لہذا  یںکواپنے ساتھ نہ یتر وقت کن وائ یادہنہں کر سکے۔ چونکہ وہ ز اظہار

کہ ہو  یںشکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہ یبھ یںاس امکان کے بارے م یونگچ یہوئ

 یوں، وہ غلط فہم یںکوشش کر رہے ہوں۔ بعد م یالگ الگ ہونے ک یوائ ینسکتا ہے کہ و

۔یںدوسرے سے الگ ہوجاتے ہ یکں ایم یجےکے نت یاوربد زبان  

عد دوست یجویشنگر یا، ک بہرحال اور معذور  تندرست افراد یاکا خاتمہ ہوجاتا ہے؟ ک یکے بِِٰ

یں؟مشکل ہےعام لوگوں کے مقابلے م یادہبرقرار رکھنا ز یدوست ینافراد کے ماب  
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