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 ںیم ےن ہی اتکب ویک ں یھکل؟

  

ھجم اسیج اگ ؤں ںیم رےنہ واال بج دل ںیم ہی اگنم ایھٹ ہک داین وک اتب اپؤں ہک 

ااسنن ارگ اشدنار اکایمیب ےک اس رفس رپ اس اقمم کت چنہپ اتکس ےہ وت اس نیقی ےک اسھت 

داین اک وکیئ یھب ااسنن میظع رت اکایمیب احلص رک اتکس ےہ وت ںیم ےن ہی اتکب ےنھکل اک ارادہ 

ں ںیم دیپا وہ ا اہجں رپ ایک۔ریمی اہکین ھچک وی ں ےہ ہک ںیم رمیح ایر اخن ےک اکی اگؤ 

رصف رپارمئی وکسل اھت ےچین ھٹیب رک ڑپاھیئ رکےت ےھت وخ ب امر اٹپیئ اک یھب اسانم ایک 

نکیل ااتسدوں یک ڑپاھےن ںیم ولخص یک ااہتنیھت۔ یٹھچ امجتع ںیم داےلخ ےک دوران 

 تہب وسچ و اچبر ےک دعب ہی ہلصیف وہ ا ہک آےگ میلعت اجری ریھک اجےئ۔ رشوع ںیم

 الیم  ن اور ادامتد یک تہب  یم یھت ا ی دوران رس روتسرا یج اشد ےن  ےھج تہب وحہلص دای رش

ومحمد( ریمے   ٰیضتاور ںیم ےن رٹیمک ا ےھچ ربمنوں ےس اپس یک۔ ااتسد رتحمم )ڈارٹک رم

( اک ہی مظعِ  میمص اھت ہک ںیم داس ،ریبلبداس ،رکنشداساور اھبویئں )اربک رتحمموادلِ

ان اک انم رونش رکوں۔رس وتڑ وک شش ےک ابووجد ڈیملکی اکجل ںیم داہلخ ہن ڈارٹک نب رک 

ےل اکس اور ُادرھ رھگولی امیل احالت یھب اکیف ارتب وہ ےئگ سج ےک ابثع ڑپاھیئ وک ریخآابد 
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ےہک رک ڑبے اھبیئ رکنش ےک اسھت ڈنلے یک داکن رپ اُن ےک اسھت اکم رکےن 

 ںیم ااضہف وہا اور وگتفگ رکےن اک نف  ےھج اگل۔آہتسہ آہتسہ واہں رپ ریمے ادامتد 

آ ایگ۔ڈنلے یک داکن رپ رےتہ وہےئ رگوجینشی اک ااحتمن اپس ایک۔داکن رپ امہرے اکی 

زبرگ دوتس آ ای رکےت ےھت اوہنں ےن  ےھج ارقا ء کلبپ وکسل اصدق آابد ںیم ڑپاھےن 

اھک اور ہی وہ دور اھت اک ومعق ےل رک دایاور ا ِی دوران ںیم ےن امی اے اشلگن یھب اجری ر

 نکیلےٹنھگ اکم ایک۔ ںیم رپورسیف اننباچاتہ اھتاسیک مک و شیب رہروزبج ںیم ےن دو اسل کت 

دووتسں ےن اہک ہک رپاویئٹی امی اے رکےن واےل اکجل ےک رپورسیف ںیہن نب  ھچک

ء ںیم بج ریمے 9116ونجری اس ابت ےن ریم ی وقت ارادی وک اور وہا دی ۔ےتکس۔

رکنش  اس اہجں ِافین ےس وک ُچ رک ےئگ وت ہی دصہم وپرے اخدنان رپ اہپڑ یک  ڑبے اھبیئ

رطح رگا اور ا ی ےک اسھت یہ امہرا اک روابر یھب متخ وہ ایگ۔اس ےک دعب ریمی زدنیگ ںیم 

ےب دح نھٹک رمالح آےئ نکیل اکانئت ےک الچےن واےل ےن  ےھج تمہ ہن اہرےن دی اور 

 ڈال دای ہک دل ںیم ہی ایخل

ر ،ہن مہ ںیشن ےس ےلکن اگ ہن
سف
 م
ہ

 

 امہرے اپؤ ں اک اکاٹن، ںیمہ ےس ےلکن اگ
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اچزینئ ےک  رکایچ ںیم امی اے اشلگن ےک ااحتمن ےس افرغ وہےن ےک دعب اکی امہ کت

ھچک رعےص ےئلیک وکاک وکال رٹکیفی ںیم  واسپ آرکاسھت ارگنزیی رتامجن ےک وطر رپ اک م ایک۔

ابت اکی اےھچ ااتسد اور دوتس یک رطح  ےھج زمدوری یھب یک۔زدنیگ ےک ہی خلت رجت

اشدنار اکایمیب ےک رفس رپ رامنہیئ رکےت رےہ۔ بج  ےھج تہب  ی وہگجں رپ المزتم 

احلص رکےن یک وجتسج اور اناکیم ےک دعب ابال آرخ وس ڈیش اکجل ںیم رچکیل ار یک المزتم یلم وت 

رپورسیف دیپا ایک ےہ۔یہ ےئلیک  ےھج ہی وسحمس وہ ا ہک اکانئت ےک اخقل ےن  ےھج ڑپاھےن 

  وک اپشل ایک۔اردش گیب اور رپورسیف اکفش اخبری 

 

ز
سکل
بش و   ےن ریمے ادنر ڈیلر پش 

اعؤں ےک دبوتل 
ُ
ء ںیم وخاہج رفدی 9109روز یک اکوش، یلمیف اور دووتسں یک د

ےس  انیعتت وہ ایگ۔ رساکری المزتم  وگرٹنمن وپٹس رگوجیٹی اکجل ںیم وطبر رچکیلار

ء ںیم 9105ڑپاھ راہاھت۔اس ےک دعبےس اچراسلںیم اکزجلرگوپ آف اکنس ںیم  ےلہپ

ڈارٹکاملس ادبی ،ڈارٹک رسور ابوجہ اور ڈارٹک  ہن رصف  دورانا ی ۔ اشلگن ںیم امی لف ایک

 دےنھکی اک ومعق المہکلبںیم زدنیگ وک اکی ےئن رونش ولہپ ےس رعافن ولددیھ یک رامنہیئ 

رپورسیفودیح ادلنی ، ڈیم م ریمسا اور ڈیمم بی اع ریگم ،ایمں عیطم  ارلامحن ، اہجزن

 ےنھکیس اک تہب ومعق الم۔زرینایک رافتق ںیم 
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 اشدنار ہی ریم ےڈارئٹکی نشکیلس وہیئ۔ںیم وطبِر اٹنٹس رپورسیف آف اشلگن  9106

وہر ںیم رتحمم ریصق ابعس بج ںیم ےن ال اکایمیب ےک رفس ںیم اکی وخوصبرت ومڑ اھت۔

 Certified  ںیہ، فنصم اور وکچ رٹرنی، ےک حطس االوقایم نیبہک ےس، وج 

Success Coach ےن اوہنں۔ یئگ دبل یہ زدنیگ ریمی وت ایک ہم ڈولپ اک 

 اوہنں۔ ایک ا دیپ ذجہب اک ےنھکل اور رکےن اکم رپ حطس االوقایم نیب ادنر ریمے

 راکایمیباشدنا” اتکب ہی ںیم وج آج“!وہ ےتکس رک مت اشابش داس المج” اہک ےن

 دمرث احظف وتق اس۔ ےہ رمث اک داعؤں اور وتبحمں یک اُن ں وہ راہ ھکل“رفس اک

 رےتھک اقمم اخص اکی ےس وحاےل ےک رٹگنین ز رچیٹ ںیم اپاتسکن ہک لیہس،وج

 ۔ ںیہ الچرےہ ینپمک رٹگنین رچیٹز اکی رںیم ںیہ،او

 TASK Trainings & Consultancy Services انم اک سج

 ااہتنیئ اصبح رامحین ادمح ااختفر رتحمم ںیم رفس ےک اکایمیب اراشدن ریمی۔ےہ

 اور ایک دیپا ق وش اک ڑپےنھ اتکںیب ادنر ریمے ےن وہنجں۔ ںیہ احلم ےک اتیمہ

 ےن وہنجں وہں ونممن یھب اک وےج ویکل دوتس اےنپ ںیم۔رفامیئ رتتیب ریمی

 امہ ںیم زدنیگ ریمی ےن سج دی ًاتفحت"وہ ےتکس تیج مت" اتکب اکی  ےھج



     رفس اک اکایمیب اشدنار

9 
 

 یک نج وہں وکشمر یھب اک اور وگاپل داس (P M Jee)یج ریپو ںیم۔اداایک رکدار

ںیم افنکل ویپمکرٹ ۔ےہ ںیم اہوھتں ےک آپ اتکب ہی ےس اکوش یک روز و بش

ریمی زدنیگ ںیم ااہتنیئ اڈیک یم ےک اٹسف اور ابلطء اک ےب دح رکش زگار وہں وہنجں ےن 

اسھت ںیم اینپ یلمیف ،دووتسںا ور وٹسڈسٹن اک یھب اس ےک اسھت تبثم رکدار ادا ایک۔

ریمے اکایمیب ےک رفس ںیم ادنینھ اور وشمروں ےس  ںاینپ وتبحموکشمر وہں وہنجں ےن 

 اکایمیب ےک زدنیگ وک آپ اتکب ہی ہک ےہ نیقی وپرا اک ابت اس  ےھج اک اکم ایک۔

  ۔یگ رکے رامنہیئ یک آپ رک نب دوتس اور رامنہ اکی ںیم رفس ےک

  اپل ےئج داس لمجا
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 ہی اتکب اُن ولوگں ےک انم

 

 تبحم ےس ااسنن انبےن، ااسنن وک آدیم وج انم ےک ولوگں ان اتکب ہی 

 ۔ںیہ رصموف وروز بش ںیم لمع ےک الجےن دپی اورادیمےک الیھپےن اکاغیپم

 

 ںیہ دیتی ڑباھ اور ھچُک افےلص رفنںیت

 ےیلچ اگےت ںیم راوہں ان ایپرےک تیگ

 ےیلچ ااھٹےت یھب پ،ےیئ،رھاھک ںی وھٹرک

 ےیلچ انبےت راہ ےئلیک واولں آےن

 یھبک اگ آےئ ہن آج رگم، اگ آےئ وت لک

 ےیلچ اگےت وھجےتم رگم، ےہ رشط رفس
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 اک ایپ ربم ںیئن زنمول

 

 المج یٹھب یک رظن ںیم( دمحمر اخن ، رپورسیف ڈارٹکوگرٹنمن وپٹس رگوجیٹئ اکجل رمیح ای  رفدی )رپلپسن وخاہج

 

سج اک زدنیگ یک الکشمت ےک ابرے لمج داس ےئج اپل اکی ااسی ونوجان ےہ ا

۔ اُس ےن داھکی ےہ ےہ  یھبںیم رجتہب ضحم اتکیب ںیہن ہکلب اس ےن ان الکشمت وک الیھج

رھپ ، اموی  ی ایک وہ یت ےہ اور زدنیگ سک رطح ااحتمن یتیل ےہ ؟ہک وحےلص ےسیک وٹےتٹ ںیہ

ُادیم ںیم  وک وحولصں وک اٹیمس ، اموی  یوہےئ وٹےتٹ اُس ےن وبضمط وقت ارادی ےس اےنپ

  اپای۔ دبال

 

ُ
 

وہ اجاتن ےہ اکایمب صخش ےہ ۔ وہ اکی اکایمب آجاور زدنیگ رک ےن اک ہ

انشاس اور رکیچ رکیچ وحولص ں   زدنیگ اک رفس ویکں رک نکمم ےہ ۔ وہ راےتس یک انھٹکویئں اک

 اہپڑ انبےن اک رُگاجاتن ےہ ۔وک 

 اپ ل ےن اینپ زس لی ےس ب ر ک ر ےک رجتابت وک اکی رقس ے ےس المج داس ےئج 

رتبیت دای اور اتکیب وصرت ںیم امہرے اسےنم رھک دای۔ ہی اتکب امویس ولوگں ےک ےیل 

اُدیم یک رکن ، اناکم ولوگں ےک ےیل اکایمیب اک راز اور آےگ ڑبےنھ واولں ےک ےیل اشنِن 
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  زیمہم اگلیت اور واہں ےس وتفاحت ےک  سسج وک زنمل ےہ ۔ ہی اتکب اقف ےک اُس اپر دےنھکی

  اک وحہلص دیتی ےہ ۔ےنٹیمس

 زنمل یھب داتی ےہ اور رمولحں وک المج داس ےئج اپل یئن زنمولں اک ایپربم ےہ ۔
ِ
وہ زعم

نف یھب اتبات ےہ ۔ زدنیگ اکی آرٹ ےہ اور اس آرٹ وک ےنھجمس اور ےنھکیس آاسن رکےن اک 

بتُک اک اطمہعل تہب رضوری ےہ ۔ المج داس ےئج یسیج " رفساشدنار اکایمیب اکےک ےیل "

یک بتک ںیم اکی وخوصبرت ااضہف ےہ ۔  ےھج نیقی ےہ امہرے  اپل یک ہی اتکب اس ونع

 ونوجان اس اتکب ےس ک ر وپراافتسدہ رکںی ےگ۔

 

      

 

رپورسیف ڈارٹک دمحم المج یٹھب     
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 مہ زنمل ےک وتماےل ںیہ

 

 اسوسنں ںیم ےہ زعم یک وخوب  یک وخوبےہ مظن   رپ   وہوٹنں

 دقم دقم زنمل اک اشنں ےہ آوھکنں ںیم وخاوبں اکاہجں ےہ

 ےس ااترو

 
َ

 

 وحملں یک دقتری ونسارو  وخف یک اچدر ت

 آاشؤں یک اشم ےہ ویجن  اُدیموں اک انم ےہ ویجن

 اب ےک ںیہن انیج ڈر ڈر ےک  ویجن ںیم اچسیئ ک ر ےک

  دا ن ںیم وخںایں ک ر دورہ  بس یک رونش راںیہ رک دو

 اویچن وسچ اک وحمر ںیہ مہ  مہ ابہشز ںیہ رّین ںیہ مہ

 مہ زنمل ےک وتماےل ںیہ  مہ وخاوبں ےک روھکاےل ںیہ

 

 

 ابہشز رّین  :اشرع
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 ےس؟ ں اہک ت رشواع

 

 آپ ہک ےہ امہ ہی نکیل۔ ںیہ آرےہ ےس ں اہک آپ ہک ںیہن امہ اانت ہی

 ںیہ اجرےہ ں اہک 

     (Brian Tracy)  

 

A bird sitting in a tree is never afraid of the branch 

breaking; its trust is not on the brach, but on its wings           

  (Unkown) 
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 لم دصقم اک زدنیگ اینپ آوکپ وت ےہ ہب ذج اک تم دخ ارگ ںیم دل 

 آپ وت ےلہپ ےس بس ےیل ےک اس ںیہ ےتکس رک ایک پ آ ںیم زدنیگ۔ اگ اجےئ

 تیح الص یک ےن رک ایک ادنر ریمے وطررپ دقریت ہک وہ ہتپ اک اقتیلب اینپ وک

 ذجہب و ش وج اسھت ےک ُاس وت اجےئ لچ ہتپ اک وتیحں الص دقریت بج۔ ےہ

 ےس ریمض اےنپ اسھت یہ اسھت۔ ےہ داتی اکم اک نھ ادنی ہک وج ںی رک اشلم یھب

این اس ان رک ااسی ہک ںی رک وسال ہی یھب
ُ
 ن اصقن ای اگ وہ اثتب دنم افدئہ ےئلیک د

 آاجےئ رپرکسماٹہ وں رہچ ےئ اھج رم ےک ولوگں ےس م اک ےک آپ ارگ۔ دہ

 حیص ہی ہک ںیل ھجمس وت اجںیئ وہ رشوع ان ک ر رگن ںیم زدنیگ یک ولوگں اور

 ےہ وہشمر ےس وحاےل ےک (Alfred Nobel)  ارفلڈیونلیب ےسیج۔ ےہ تمس

 رم ج آ رگ وسدا اک ت وم اھت اھکل رپ ں واہ ہک اھت راہ ھ ڑپ اابخر وہ دن اکی ہک

این اھتاور ای انب امٹئ ڈاانئ ےن سج۔ ایگ
ُ
 ۔ایگ دلیکھ ںیم ںی ونک ےک ومت وک د

 ےک اُس ربخ ہی ہکن ویک ایگ وہ ن رپاشی دہ زای تہب وہ رک ھ ڑپ ربخ ہی  

 ےن ُاس بج وہا ےیل اس نیگ مغ دہ زای وہ نکیل۔ اھت زدنہ وت وہ اور یھت قلعتم

۔ اگ اجےئ راھک اید رپ وطر ےک وسدارگ ےک ت وم اُےس دعب ےک رمےن ہک اچ وس
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 دبتلی ن اچہپ اینپ ےن اُےس ےحمل اُ ی اور اھت ہحمل واال دبےنل زدنیگ یک اُس ہحمل وہ

ں الص اسری اینپ۔ ایل رک ہیہت اک ےن رک

 

ی ت
ح

این ذراعئ اور 
ُ
 رصف ےئلیک ا ن ںیم د

این ی وُپر وج یک رشواعت یک ازئ رپ ونلیب ےن اُس۔ دںی رک
ُ
 اور رتہبنی ںیم د

 ۔ےہ ات اج دای وک واولں ےن رک م اک میظع 

 بج۔ ا وہ یھب اسھت ےک سن وی دمحم ےک دشی ہلگنب یہ  ےس رطح ا ی 

 وینریٹس وی اکی ےن اس وت آای واسپ ےک رک ی ڈرگ یک ٹی ڈارٹک ےس ہکی ارم وہ

  ےس وہج یک طحق دشی ہلگنب بج۔اھت دور اک0274 ہی دای رک رشوع ان اھ ڑپ ںیم

 ےک مسق دی دج ادنر ےک ریٹس ویوین بج سن وی دمحم۔ اھت اکشر اک احیل ہ ابت

 زیخ تم ایق رہ اب وت اتلکن  ےس وینریٹس وی رپ اگڑی یئن اینپ رک اھ ڑپ ت ای رظن 

 دجدی امہرے ہک اتچ وس ںیم دل اور ات وہ دہ ارسف یہ ا ڑب رک دھکی وک رظنم

 یئ وہ رھگی ںیم طحق یک، کلم اےنپ مہ بج افدئہ ایک اک اھےن ڑپ ت ای رظن 

 رہ اب ےس وینریٹس وی وہ بج دن اکی۔ ںیکس ڈن ڈوھ ہن لح اک تبیصم یک وعام

 ےن اُس رپ ں واہ ڑا وم ف رط یک ں اگؤ یبی رق اکی رخ اک ڑی اگ اینپ وت الکن

 ےس اس ےن سن وی دمحم۔ یھت ریہ انب  ی رُک یک سن اب وج داھکی وک ایھ ڑب اکی
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 م اک اسرا دن  ےھج ہک اہک ےن اُس ںیہ ےتلم ےسیپ ےنتک ےک اس ںیہمت ہک اھچ وپ 

  ںیہ ےتلم(  ےہ رمق وھتڑی  تہب قب اطم ےک دور ُاس وج) وےپ ر  دو ےک رک

 دنار داک اکی ںیم ہ ذٰہل۔ںیہ ںیہن ےسیپ ےک ےن رخدی ابسن س اپ ے ریم ہکن ویک

 ڑکلویں اُن ںیم ےہ، داتی دے ں ای ڑکل یک ابسن  ےھج وہ ں، وہ یت اج س اپ ےک

 ں، وہ آیت چیب وک دنار داک اُ ی وک م اش اور ں وہ یت انب ا اسر رک،دن ال رھگرپ وک

 اُس ےہ، ات رک ل ااصحتس ریما ےس ح رط اس اور داتی ںیہن رمق وپری  ےھج وہ

 ےسیپ دہ زای  ےھج وت ں وچیب وک دنار داک اور یسک ں ایس رُک ہی ںیم ارگ ہک اہک ےن

 دمحم۔ ں رکو رشوع م اک اانپ ںیم ہک ںیہ ںیہن ےسیپ س اپ ے ریم نکیل ےگ ںیلم

۔ اجےئ وہ رشوع م اک ا اہمتر ےس سج اچںیہ ےسیپ ےنتک ںیہمت اھچ وپ ےن سن وی

( ڈارل اسی وی1.95) روےپ سیچپ۔ دای وجاب واال دس ے اکن وچ یئ ااہتن ےن اُس

 ں ایس رک یک ابسن یئ وہ یئ انب اینپ اور ں وہ یتکس رک رشوع روابر اک  اانپ ںیم ےس

 تہب سن وی ڈارٹک۔ ں وہ یتکس رک احلص عف انم زایدہ رک چیب وک داکدنار یھب یسک

 ںیہ اور رھگ سیل ایب ںیم یتسب اس ہک الچ ہتپ ےس قیقحت زمدی ا،اور وہ رپاشین

 ایگ ای اگل ب اسح اک ےض رق بج۔ ںیہ ارد ض رق ےک وگں ابرولی اکرو بس اور
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 یک رقےض اگؤں وپرا ےس ڈارل اتسسیئ ہک ا وہ رپاشین ان، ریح اوریھب وہ وت

 ےھت،نیت ڈارل سیت وتق اُس س اپ ےک اُس۔ ےہ اتکس وہ آزاد ےس تبیصم

 ےس ض رق وک واولں ں اگؤ ےس ڈارل اتسسیئ یق اب اور رےھک ںیم بیج اینپ ڈارل

 ہک اہک ُاےس اور ایگ س اپ ےک دوتس اےنپ ںیم کنیب رقیبی اےنپ وہ۔ رکاای زاد آ

 اہک ےن اُس۔ ںیکس الچ اگر روز اانپ ہی ہک ات دںی رقہض وک واولں ں اگؤ ان آپ

 س اپ ےک ان اور ںیہ ولگ بی رغ یہ تہب ہی ہکن ویک ےتکس رک ںیہن ااسی مہ ہک

 اک سن وی دمحم ڈارٹک۔ ےثااث وکیئ یہ ہن اور ےہ اد اجدیئ یئ وک یہ ہن ےئلیک تن امض

   وک وعروتں ےض رق ہک اھت ل ایخ

ئ

 دار ذہم یک رھگ وعرت ہکن ویک اجںیئ دی 

ں الص یک اُس اور ےہ یت وہ 

 

ی ت
ح

این 
ُ
 ےس داونں ت ںای اعم ڑبے ڑبے ےک د

 دی تن امض اینپ ےن سن وی رپڈارٹک ااکنر ےک واولں کنیب۔ ںیہ زایدہ ںیہک یھب

  ےن واولں ں اگؤ م امت ںیم ت دُم رقمرہ۔ دولاای ہض رق وک ں واول ں اگؤ اور

 ےن ن آرسفا ےک کنیب نکیل ےئگ وہ یھب احشل وخ اور دای رک واسپ یھب ہض رق

 ڈارٹک۔ ےگ اجؤ وہ اکم ان وت ےگ و رک اورپ ےک اگؤں زمدی ہب رجت ہی مت ارگ ہک اہک

   وای رک اسپو  یھب ےن اوہنں اور اای دول ہض رق وک ولں وا ں ؤ اگ دو ےن سن وی
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 ےن ں اوہن ایگاور دای رقہض  ںیم ویتسبں وس  ںیم  آرخ  اور  اچپس  دس رھپاپچن

 ہن ایتر یھب رھپ ےئلیک ےنیل ومل رطخہ ولگ ےک کنیب نکیل۔دای رک واسپ یھب

 وکیئ ےک سج رغبی ہک ےہ اجیئ یک یہاےسی  رتتیب یک ان ویکہکن وہےئ

 واولں کنیب ان ہک وساچ ےن ارٹکویسنڈ۔ وہات اابتعرںیہن اقلب ںیہ ںیہن ااثےث

 رک لم ولگ ایخل مہ ھچک ےہ رتہب ےس رکےن رصف وتاانایئں ےئلیک اھجمسےن وک

  ۔ ریھک اینبد یک کنیب رگانیم ےن اوہنں رطح  اںس۔ ںیل انب کنیب اانپ

س

 ج

 یک کنب رگانیم یھب ےن وکحتم یک دشی ہلگنب ںیم 0283  اھت"  ادامتد" اینبد یک

 اجےت دےی رقےض وھچےٹ وکتہب رغوبیں ذرےعی ےک کنیب اںس ااہرس وک دخامت

 وہیت ںیم وصرت یک ااسقط  وھچیٹ وھچیٹ وار  ہتفہ ووصیل یک اوررقےض ںیہ

 رکےکچ رشوع رکاکروابر ےل رقےض یھب ری اکھب رقبی رےک زہا  اچپس۔ےہ

 نیسح یک وخاحشیل ذرےعی ےک کنیب اس دیشی ہلگنب رقبی ےک وڑ رک ڑاھیئ ا۔ںیہ

 ابرہ اور ںیہ رباںیچن زادئ وسےس ابرہ یک کنیب اس۔ ںیہ ےکچ وہ رپاگزمن رہاہاش

 ارتعاف ےک دخامت یک وکاس ویسن ڈارٹک ںیم 9116۔ زادئالمزنیم ےس زہار

 اکی ہک ںیہ ےتکس ھکیس ہی مہ ےس اہکین یک ویسن ڈارٹک۔ الم یھب رپازئ لب ون ںیم
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 رغتب وہ  وت آےئ ارت ںیم  دیمان ےک لمع اسھت ےک نیقی ارگہتخپ یھب آدیم

  دورسا۔ ےہ اتکس رک ومہار راںیہ یئن یک وخاحشیل اور رتیق اُاھکڑرک وک ڑجوں یک

 ایحت دصقم ںیمہ رپ ومڑ یھب یسک ہک ےہ ہی وہ ےہ اتلم ےس اہکین اِس  وج م اغیپ

 
ِ
 رکدخ ےل وک ولہپ یھب یسک ےک ااسنتین رک اپ ت ایح راز مہ اور ےہ اتکس م

 ۔ںیہ ےتکس وہ ُمور ام رپ قلخ تم

 

 

 



     رفس اک اکایمیب اشدنار

21 
 

 

 یب ایم اک اور یگ زدن رطِز تبثم

 

 اور اقتیلب اہمتری ہک ہن۔ ےہ اجات رکیل رطف یک اکایمیب ںیہمت روہی تبثم اہمترا

  اہمرت

(Mark Zuckerberg) 

 

Your positive actions combined with positive thinking 

result in success     

(Shiv Khera)   
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 تبثم اسھت اسھت ےک تیلب اق ےئلیک رکےن لص اح یب اکایم ںیم زدنیگ 

این لکج آ۔ ےہ لم اح یک تیمہ ا دح ےب زدنیگ رطزِ  اور وسچ
َ
 وسچ تبثم ںیم د

 ارثک۔ ںیہ اجرےہ ےیک دقعنم رگام و اوررپ ر انیمیس ےس تہب ےئلیک دس ے رفوغ وک

۔ یفنم ای ںیہ امکل ےک رطِزلمع اور وسچ تبثم مہ ہک ات وہ ںیہن یہ ہتپ ںیمہ

 مہ رکےک وکشش وت ںیہ امکل ےک وسچ یفنم مہ ہک اجےئ لچ ہتپ ںیمہ ارگ

 آداھ ہک اگ ےہک صخش واال وسچ یفنم۔ ںیہ ےتکس دبل ںیم وسچ تبثم وک اس

۔ ےہ وہ ک را الگس آداھ ہک اگ ےہک صخش واال وسچ تبثم ہکبج ےہ اخیل الگس

 یفنم نکیل ےہ ا وہ ا ک ر ےس ولں وھپ درتخ ہک اگ ےہک صخش واال وسچ تبثم

 وک ت الکشم صخش واال وسچ یفنم ےگ آںیئ رظن اکےٹن یہ اکےٹن وک واےل وسچ

 ۔ےہ اتیل ڈن ڈوھ وماےعق ےپھُچ ںیم ت الکشم صخش، واال وسچ تبثم ہکبج ےہ داتھکی

Appleینپمک ےن دار رشاتک اکروابری ےک اُس بج وک اجزب ویٹس ابین ےک ینپمک 

 اعمل ےک رپاشیین یئ ااہتن امہ دونیت۔ اھت ہن یھب ھچک س اپ ےک اُس وت دای اکنل ےس

 ےگ آ ےن سج ریھک د اینب یک ینپمک ایسی اکی ےن اُس رھپ نکیل زگرے ںیم
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این رک لچ
ُ
 اتہک صخش واال وسچ تبثم۔ اھت اننب اکی ےس ںیم ں وینپمک ی ڑب یک د

  ولہپ اک یئ ااھچ ےس س اُ  وہ ہکن ویک ےہ ات وہ ےئلیک اےھچ اتےہ وہ وج ہک ےہ

این وج (Tony Robbins)رازنب ین وٹ۔ ےہ اتیل ڈن ڈوھ
ُ
 ںیم نیفنصم رتہبنی ےک د

 مہ ںیہن، امہ وہ ےہ ات وہ وج اسھت امہرے ہک ےہ انہک اک ان  ںیہ وہےت امشر

۔ ںیہ لم اح ےک اتیمہ زایدہ وہ ںیہ اکنےتل وجاتنجئ ےئلیک زدنیگ اےنپ ےس اُس

 رتنی اریم اک داین ںیم دور اکی وج  اکریگین اڈنیروی واال رےنھک قلعت ےس ارمہکی

 زدنیگ ےہ اتہک ہی وہ اھت، ااسنِن رغبی ابلکل ںیم ء ادتبا وج۔ ےہ راہ آدیم

ی ں
م

 

 

ست ب

 

 وسان نکیل ان رک التش وسان ںیم یٹم ےسیج ےہ یہ اےسی ان ڈوھڈن ولہپ مت

 یٹم  ن روںزہا ےس اُ  وت ےہ رپ وسےن رصِف ارگ رظن یک واےل رکےن التش

 رطزِ  تبثم ف رص ہن۔ یگ اپےئ روک راہتس اک اُس یہ ہن اور یگ آےئ ںیہن رظن

 ۔ےہ ان اچب یھب ےس رص انع اور وحل ام یفنم وک آپ اےنپ ہکلب اانپان لمع

 ںیمہ وک یئ ااھچ اور ےہ یت اج لیھپ یہ وخبد وخد ایئ ربُ ںیم داین اس  

 ڑچھ رپ ڑ اہپ پ آ ےسیج ےہ اےسی اثمل یک ےن اانپ روہی تبثم۔ ےہ ات ڑپ الیھپان

۔ ےہ یتلم یئ اُواچن رپ دقم اکی اکی نکیل ےہ لکشم ڑچانھ رپ ڑ اہپ۔ ں وہ رےہ
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 دقم اکی ح رط سج ےہ یک ےن اُرت ےچین ےس ڑ اہپ اثمل یک لمع رطزِ  یفنم

   راربٹ۔ ےگ اجںیئ ےلچ اےتھٹ یہ وخبد وخد ابیق وت ںیئ ااھٹ

 

ں

 

فلت

 (Robert 

Fullton)درایےئ اور ریک ایت یتشک وایل ےنلچ ےس اھبپ ہبت رم یلہپ بج ےن 

 ہی ہک اچمای وشر ےن واولں رےنھک وسچ یفنم وت اگل رکےن ہب رجت اک اُس رپ ڈہنس

 ہی ہک اچمای وشر رھپ ےن اَوہنں وت یگل ےنلچ یتشک بج نکیل۔ یگ ےلچ ںیہن یتشک

ےک اب
ُ
  یتشک وہ وت ںیہن یگ ر

ُ
 واولں رےنھک چوس یفنم رطح اس۔ یئگ یھب ک ر

  وک 

 

 ۔وہیئ تیج یک واولں رےنھک وسچ تبثم اور ڑپی ین اھک یک َم

 تبثم یھب وک وحل ام ےک اردرگد اےنپ ںیمہ ےئلیک ےنچب ےس وسوچں یفنم

 امہرے ارث اک اُس وت ےہ امکل اک وسوچں یفنم اابحب ہقلح امہرا ارگ۔ وہاگ انبان

 وسںیچ ہی اور ںیھٹیب یھب بیرق ےک گ آ پ آ ےسیج۔ اگ ڑپےً   الزام یھب اورپ

 ےک یلچ خیش تقیقح یک اس وت یگ ےچنہپ ںیہن کت پ آ رگامشئ یک آگ ہک

 راتہ اسکن اکی ںیم ں ؤ اگ اکی۔ یگ وہ ںیہن اورھچک رک ڑبھ ےس وعلقں وہایئ

 ےن اُس الم، اڈنہ اکی اُےس ں واہ ا وہ ےس لگنج اکی ر زگ اک اُس دہعف اکی اھت

 ےچب ےس اڈنوں۔ دای رھک ںیم وں اڈن ےک ں ویغ رمُ رک ال رھگ اور ااھٹای اڈنہ
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 اکی دعب ں دون ھچک ےگل ےنلیھک ںیم ویلگں یک ں اوراگؤ ےئ وہ ے ڑب ےلکن،

 وہ رخاب ی اگڑ یک س اُ  رقبی ےک ں اگؤ اور ا وہ ےس ں واہ ر زگ اک آرسیف

ک رقیبی وت یئگ

 

 ی
مکت

  ۔دی دے ےئلیک رکواےن کیھٹ اگڑی رک الُب وک 

 اھٹ بج اور یپ یسل۔ راہ اھٹیب رپ ں واہ اور آای س اپ ےک اسکن اُس وہ 

 راہ م وھگ یھب ہچب اک اشنیہ اسھت ےک ں ویغ رُم ہک داھکی ےن اُس وت اگل اجےن رک

 ن ےن آرسیف۔ ےہ

ِ

 ےک ں رُمویغ۔ ےہ ایک ملظ ایک ےن آپ ہی ہک اہک ےس ِک

س  ہی ہک دای اب وج ےن اسکن!اشنیہ اسھت

ُ

  ےن ںیم وت اھت الم ےس لگنج ُم

 وک آپ اےنپ اسھت ےک ں رُمویغ ہی اب دای رھک ںیم وں اڈن ےک ں رُمویغ

 ہچب اک اشنیہ ارگ ہک وساچ ہی ںیم دل یہ ِدل ےن آرسیف۔ ےہ راہ ھجمس یہ رمیغ

 وہ اور ےہ اشنیہ وہ ہک یگ ےگل ںیہن یہ ربخ ہی اےس وت راہ اسھت ےک ں رمویغ

 ن اُس ےن آرسیف۔ اگ اجےئ رم رک زگار یگ زدن وایل رمویغں

ِ

 ےک اشنیہ ےس ِک

 وسہن ےس نیچ وک رات ایگ ےل رھگ اُےس وہ۔ دای دے ےن اُس وت اماگن وک ےچب

 اج رپ ں وی دنلب یک ڑوں اہپ اور ایل وک اشنیہ اکنیل، اگڑی وہیئ حبُص یہن وج۔ اکس
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۔ اگل ےن آ ےچین ےس زیتی وہ اور اکنیھپ وک اشنیہ ےس وچیٹ یک ڑ اہپ ےن اُس۔اچنہپ

  راہ اج ےچین ںیم ےس زیتی سج ہک وساچ ںیم ِدل یہ ِدل ےن ےچب ےک اشنیہ

 ہی۔ اگ ں ؤ اج رم اور اگ ں اؤ رکٹ ےس زنیم دلج تہب ںیم وت ح رط اس  ں وہ

 دلجی ےن اُس یہ ےسیج وھکےل، رپ اےنپ ےس ی دلج ےن س اُ  ےئ وہ وسےتچ

۔ اگل آےن فطل اک اڑان اُس اُےس اور اگل اُڑےن اورپ وہ ےل وھک رپ اےنپ ےس

 ُاس رکےت ےت رک رطح اسِ ۔ اگل ےن اج اُورپ زمدی اور وھکےل رپ ےن اُس زمدی

ز  وک آرسیف ےن
ُک

 

ش

 

ت

 راہ ہک ہی وہ ےسیج ہک اگل وکااسی آرسیف۔داھکی ےس ں اگنوہ ک ری 

س  ےن مت ہک وہ

ُ

 ا،ورہن وہ اقلب ےک رکےن واز رپ دنلب اور رکایئ ن اچہپ اینپ ُم

س  اور ات اج رم رک رےہ رےہ یہ اسھت ےک رمویغں وت ںیم

ُ

 ہ وپدیش اینپ ُم

 ۔یت وہ ہن ربخکت یک ں الصوتیح

 اور ںیم اموحل سج مہ ہک ےہ ات وہ یہ ااسی ارثک یھب اسھت امہرے 

 ںیمہ ہک ںیہ ےت وہ یفنم اانت وہ ںیہ وہےت رےہ رےہ اسھت ےک ں ولوگ نج

ول یہ اچہپن یک ں رووی تبثم ُ

س

 ہک ےہ وقل اک وافص یلع وافص۔ ےہ اجیت ب

 "ڑپےت ںیہن ںیم ڑگھجوں وھچےٹ ُُم رفِ ےک ں ول زنم ی ڑب“
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 تبثم اور ڑبے رک لکن ےس وسوچں اور ڑگھجوں یفنم وھچےٹ ےٹ وھچ وہ ینعی

 اکی ےئلیک ےن اانپ لمع رطزِ  تبثم۔ںیہ دےتی رک وفق وک آپ اےنپ ےئلیک اقمدص

 بس یک وگں ول زگار رکش ےک رطفت۔ ےہ ان وہ زگار رکش اک دقرت زیچ اورامہ

 وموجد اپس ےک اُن وج روےت ںیہن روان اک زیچ اس وہ ہک ےہ ہی اشنین ڑبی ےس

 ارگ۔ ےہ یت وہ وموجد اپس ےک اُن وج ںیہ ےت ااھٹ افدئہ ےس زیچ اُس ہکلب وہ ہن

 وہےئ ےتہک ہی وہ وت اجےئ وٹٹ یھب اٹگن اکی یک اُن دوران ےک احدےث یسک

دا ُ

 

 اکی یک ادب ارگنزیی۔ یئگ چب وت اٹگن ی دورس ہک ںیہ ےت رک ادا رکش اک خ

 ںیم رمُع یک اسل نیت ہک وج  (Helen Keller)  رلیک نلیہ ہفنصم  وہشمر

 اھکل (Three Days to See) ومضمن اکی ےن اُس ںیھت، یئگ وہ ادنیھ

 اانت ںیم اکومں ےک رمہ روز اےنپ ااسِنن ہک ںیہ یتھکل وہ ںیم سج ۔ےہ

دا اُےس ہک ےہ رصموف ُ

 

 ںیہن یہ رفتص یک ےننس اور دےنھکی وک دقرت یک خ

دا وہ ۔ےہ ُ

 

اع ےس خ
ُ
 انب ہ رہب ادناھ ےئلیک ں دون ھچک وک ااسنن رہ ہک ےہ یت رک د

 اس ارثک ااسِنن ےہ ن اج وک اتیمہ یک ں اکون اور ں آوھکن وہ ہک ات اجےئ دای

د احالہکن ںیہن یھب ھچک وت اپس ےک س اُ  ہک ےہ روات روان اک زیچ ُ

 

  یک اطع یک اخ
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  آدیم یئ ارگوک۔ ںیہ ںیتمعن ڑبی تہب وریغہ زابن اکن، آھکن، زیچںی یئ وہ

 دے روےپ وڑوں رک وکحتم ور ا دے وھک آںیھکن اینپ دوران ےک ےث د اح

 دس ے آںیھکن اینپ رک ےل روےپ رکوڑوں وہ آپ ایک وت ے رک ادماد یک اُس رک

دا اگ وہ ںیم یفن وجاب انیقی۔ ےگ اجںیئ وہ ایتر ےئلیک ُ

 

 اطع ںی زیچ وج ںیمہ ےن وتخ

   ۔رکںی وجتسج یک دبےنل زدنایگں اینپ ےس ایہن اور رکںی رکش اک اُن ںیہ یک
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 زدنیگ اور وتق

 

 روھک اجری اکم اانپ مت۔ دو رکےن اکم اانپ دوھکیاُےس وکتم ڑھگی

  (Sam Levenson) 

 

Until we manage time, we can manage nothing else       

(Peter Drucker)    
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 دہ وتق ذرہ وک وتق

 اگ اجےئ دبل یہ وخد وتق رپ آےن وتق

 دای ہن وتق ےن وت وک وتق ارگ

ل ےھجت وتق رپ آےن وتق وت
چ 
ُک

 اگ ےئ اج 

 ں وہ اتہک ںیم ےہ، زیچ یتمیق تہب وتق رکو، ہن عئ اض وتق ںیہ ےتہک گ ول

 تمیق یک سج ےہ ےش ل اومن زدنیگ اور ےہ زدنیگ وتق و، رک ہن عئ اض وتق

 زدنہ وک دیم آ ےئ وہ ے رم یسک مہ ےسیج ےہ یہ اےسی ہی۔ یتکس ںیہن یہ وہ ادا

 ۔ےتکس ال ںیہن واسپ وک ت احمل ےئ وہ زگرے مہ ح رط  ی ا ےتکس رک ںیہن

 ںیہن آات ھت اہ رھپ وتق ایگ

 ںیہن ات ِداھک دوراں شیع ا دص

 تمس وصخمص اکی وک اُس نکیل ےتکس ںیہن وت روک وک ین اپ ےئ وہ ےتہب ےسیج

 اور (Positive)تبثموک رے داھ ےک وتق مہ رطح ا ی۔ ںیہ ےتکس دے

 رہ وہ ہک ےہ ف ااصن واحض اک دقرت ہی۔ ںیہ ےتکس رک ل اامعتس ںیم اکومں یقیلخت
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 یض رم یک ن ااسن ہی اب۔ےہ یت رک اطع ڈنکیس 86411 ںیم دن اکی وک ااسنن

  ہن رک ال ںیم اامعتسل ُاےس ای دے رک عئ اض وک تاحمل ل اومن اُن وہ ہک ےہ

 ۔دے ک ر رگن ںیم ت انئ اک وپرے اس ہکلب ںیم زدنیگ اینپ ف رص

 یھب رفس اک ں ول اس نکیل ےہ طیحم ہپ اسولں زدنیگ ی امہر!  دووتس 

 اک اتیمہ یک اسل ارگ ہک ںیہ ےتہک۔ ےہ ات وہ رشوع یہ ےس ڈنکیسز و امرکیئ

 ںیم ت ااحتمان رپ ااتتخم ےک اسل وج وپوھچ ےس ملع اطبل ساُ  وہوت اگلان ادنازہ

 ےلچ ںیم وسں الک ایلگ دوتس ابیق ےک اُس اور اکس وہ ہن ر انکمہ ےس یب اکایم

 ۔ےئگ 

 ےس اُدیم اس کت ہ ام اکی وج ںیھچ وپ ےس المزم اس اتیمہ یک امہ اکی 

 یک وچبں وہ اور یگ ےلم ہ وخنتا اےس رپ ااتتخم ےک ےنیہم ہک ےہ ات رک م اک 

 ےنیہم اُےس نکیل اگ، ے رک ادا یھب سیف اور اگ ے رخدی ن اسام اور وردایں

  ل اچن وھب اکی ںیم زدنیگ یک اُس ابثع ےک ےنلم ہن وخنتاہ ںیم رخ آ ےک

 ۔اگ اجےئ آ اس
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 ے ےس زمدور اُس اافدتی یک دن اکی 
ھب
 

چ

 ںیم اُدیم اُس اسرا دن وج وپ

 زمدور ےس تہب یھب اور ںاہج ےہ راتہ ا ڑھک رپ ک وچ اےسی یسک

 آےئ وکیئ ہک ںیہ ےت وہ رےہ رک ااظتنر اک واےل اگڑی یسک ڑھکے

 ےئلیک اھکےن ےک وچبں وک اشم اور رکںی اکم رک اج اسھت ےک اُس اورمہ

 یک ااظتنر رصف اشم ےس حبص وک زمدور ارگ نکیل۔ اجںیئ رک ےل ھچک

 رویٹ وہ اپس ےک ُاس وک اشم اور ڑپے ان زگر ےس اذتی انک رکب

 اگ اتبےئ وک آپ زمدور وہ اھت، الای رک ابدنھ ےس رھگ وہ وج وہ ہن یھب

  دن اکی اک زدنیگ ہک

ِ

  اک اتیمہ دقر ک
ِ
 ۔ےہ احم

 اکی ےس دشت اک یسک یھبک وت وہ ان اگل ادنازہ اک اتیمہ یک ےٹنھگ ارگ 

 ےس ں دصوی ہٹنھگ اکی ہک ےگ رکںی وسحمس پ آ ےئجیک، ااظتنر ہٹنھگ

 ۔ایگےہ وہ ابمل یھب

  ےہ؟ امہ یھب ٹنم اکی 
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ے رپ انشیٹس وہےئ اھبےتگ آپ بج ےئجیک د ای ےہ، یھب ٹنم اکی!  ں اہ یج

 

ب
 
 چ
 ہ
پ

 

 اک آپ اب اور ےہ یکچ اج ےس انشیٹس یہ ےلہپ ٹنم اکی اگڑی ہک الچ ہتپ وت

 ۔ایگےہ وہ (Disturb) ڈرٹسب ول ڈیش اسرا دشہ ےط

 ےک اکجل۔ ےہ اتکس رک داا دار رک امہ تہب زدنیگ یک آپ یھب ڈنکیس اکی 

 اھت، انچنہپ ںیہک اھت، ںیم دلجی تہب دہعف اکی ںیم ہک ےہ ت اب یک دور

 اگڑی اکی وہیئ آیت ےس ی زیت ااچکن ہک اھت راہ رک وبعر ڑسک ںیم

  یئ، اینپ رک اھبگ ےن ںیم اور وہیئ ومندار
س

 

 ہک ا وہ ادنازہ  ےھج بت اجن

  ہلصیف انتک ںیم زدنیگ یک آپ یھب ڈنکیس اکی

 
ُ
 ۔ےہ اتکس رک ادا رکدار ک

 این یھب ز ڈنیکس امرکیئو یت، وہ ںیہن متخ یہ رپ اہیں ابت
ُ
 یک دبےنل اترخی یک د

س بج ہک اےسی وہ ےسیک؟ وہ۔ںیہ ےئ وہ ےئل وقت

ک

 

 ی
ھلت

 

پ

 وہ اقمہلب اعیمل اک ا

  اعیمل ںیم دوڑ وت ےہ ات

 

ں

ئ

 ی ت
 مت
ح ی

 (World Champion)ارثک 

 ۔ےہ اتنب و ریہ رک تیج یہ ےس ز ڈنیکس امرکیئو 
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 ںیمہ وت ں وہ انکمہر ےس اکرماین و یب اکایم مہ ہک ںیہ اچےتہ مہ ارگ!  دووتس

 ےس ڈنیکسز و امرکیئ یھب ں دصای ویکہکن یگ وہ دانی اتیمہ یھب وک ز ڈنیکس امرکیئو

 ۔ںیہ یتنب رک لم یہ
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 اٹمئ ٹنمجنیم اور اکایمیب

 

 دوتل اس اُےس اور ےہ ربارب اپس ےک ااسنن رہ وج ےہ دوتل ایسی اکی وتق

 .اچےیہ ان رک ںیہن اضعئ وک

 

    (Albert Einstein) 

 

It is not enough to be busy. The question is what are we 

busy about?     

(Henry David Thoreau) 
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 یھب اک وتق ہ ذٰہل ںیہن ل ادبل معن وکیئ اک زدنیگ اور ےہ زدنیگ وتق 

 ںیہن واسپ وک احملت وہےئ زگرے یھب وصرت یسک مہ۔ ںیہن ل ادبل معن وکیئ

 ےس یگ زدن اور اافلظ وہےئ ےلکن ےس زابن ریت، ا وہ الکن ےس امکن  ےتکس، ال

 ہکلب یتمیق رصف ہن وتق۔ےتکس اج ےئ ال ںیہن واسپ دوابرہ احملت وہےئ زگرے

 ۔اجےئ ایک ےسیک اامعتسل ومزوں اک اِس وت ےہ اومنل

 ںیم نج۔ ںیہ افرومےل اور رُگ ےئلیک امعتسلا حیص ےک وتق!  دووتس 

 4-D4 ہی۔ےہ رُگ اکرآدم یئ ااہتن افرومال -D  آپ ںیلچ وت    ےہ؟ ایک ومال افر 

 ۔ںیہ اتبےت ںیم ابرے ےک افرومالD-4 وک

 الہپ Dےہ Do  ۔ ےہ زیم ال ان رک اکم اس ن وک ایھب ہک دںیھکی آپ ینعی

 ےک آپ رمٹسک ےک آپ اور ںیہ ںیم آسف آپ ارگ رپ وطر ےک اثمل

  اکم ےک اُن اور دانی وتق اںیہن ڈوییٹ یک آپ وت ںیہ ڑھکے ےنم اس 

 اک SMS یسک ےئ وہ آےئ رپ وفن ابلئ وم ےک آپ ہک ہن ےہ، ان رک

 ۔دانی وجاب
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 دورسا Delegate D ںیہ رکواےتکس ےس دورسوں آپ اکم وج ینعی ےہ 

 واےل رھگ ےک آپ ًالثم۔ ںیل دمد ےس دورسوں آپ ےئلیک اکم اُس وت

 اانپ آپ وت۔ ںیہ ےتکس دے ےک رک ی ارتس دوھرک، ڑپکے ےک آپ

 ۔ںیہ ےتکس رک اامعتسل ںیم اکم دیفم اور یسک رک اچب وتق

 رسیتا D   ےہDelay  ںیہن واال ےن رک دلجی نکیل ےہ وت امہ م اک وج 

 لب اک یلجب ًالثم ںیہ ےتکس رک یھب ےس  (Delay) ریخ ات مہ وک اُس۔ ےہ

 اُس وت ےہ ریتہ ارگ اترخی یک رکواےن عمج لب۔ واان رک عمج

 ںیہ، ڑھکے ز رمٹسک وج رپ رس ںیم آسف نکیل ےہ اتکس اج ایکDelayوک

  ۔ںیہن اںیہن

 آرخی اور اھت وچ D  ےہ۔  Delete ۔دانی رک متخ 

 ںی زیچ ھچک ںیم زدنیگ وت ںیہ اچےتہ ان رک یق رت ںیم یگ زدن آپ ارگ!  دووتس 

Deleteوت ےہ اتگل ااھچ دانھکی وی یٹ دہ زای تہب وک آپ ًالثمارگ۔ یگن وہ ان رک 

این یک وی یٹ آپ
ُ
 ںیہن وتہج رطف یک اکومں یقیلخت اور ےگ رںیہ نگم یہ ںیم د

 دہ زای تہب رپ  (Social Media) ای ڈیم وسلش پ آ ارگ۔ ےگ اپںیئ دے
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 رک متخ رک داب نٹب اکDelete یھب وک اعدت اس وت ںیہ اعدی ےک زگارےن وتق

 اک وتق پ آ ےس اامعتسل ےک افرومال D-4 ہک ےہ ادیم وپری  ےھج۔ اگ وہ ان

 ۔ےگ الںیئ ایلیں دبت االقنیب ےک رک اامعتسل حیص
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 ےہ انم اک س ااسح اکی ااسنتین

 

  دل ا وہ ا ک ر ےس ذجابت اور ااسحاست ااثہث ڑبا ےس بس اک دیمآ

 دامغ ا وہ ا ک ر ےس ملع ہک ہن۔ ےہ

 (اپل ےئج داس المج)          

 

The next revolutionary step for mankind is to move 

fromman to kind.      (Chinese Proverb) 

 

  

 

 

 



     رفس اک اکایمیب اشدنار

40 
 

 دے وک ن ااسن دورسے یسک مہ وج زیچ اخص ےس بس ںیم داین اس

 ۔ےہ تبحم اور ت زع وہ ںیہ ےتکس

این اس!  دووتس 
ُ
 ےہ المزم ا، ڑب ای ےہ وھچاٹ اریم، ای ےہ رغبی وکیئ اچےہ ںیم د

 یھب یک ارتحام و زعت اسھت اسھت ےک تبحم وک اکی رہ اٹیب ای ےہ ابپ امکل، ای

 ےک اسامن نکیل اچےیہ وت اسامن وک ولوگں امتحت امہرے۔ ےہ یت وہ رضورت

 دختم امہری ےس اجن و دل وہ وت اجےئ دی یھب زعت ینعی امسن ارگ اسھت

  ۔ےگ اجںیئ وہ وگش نت ہمہ ےئلیک ےن رک 

 اخوتن اکی۔ آیئ ںیم دےنھکی ںیم رٹکیفی اکی اثمل اکی یہ ایسی 

 ڑھکے رپ دروازے ےک رٹکیفی ےئ وہ آےت یھت، یت رک اکم ںیم رٹکیفی

 وہےئ اجےت وک اشم رطح ا ی۔ یھت یت رک ایک السم وہ وک دیکار وچ ےک رٹکیفی

 اتلچ ہلسلس ہی اور راہ ات زگر وتق۔ یھت رکیت ای اج ےئ وہ ےت رک ابےئ ڈگ یھب

 دنب دروازہ وہ یئ وہ دالخ یہن وج ںیم روم گنل وک اخوتن وہ وک دورہپ اکی۔ راہ

 وکیئ نکیل۔ای اگل زور اک یٹ وچ ی اڑی ےئلیک وھکےنل دروازہ ےن اخوتن اور ایگ وہ

 وہیئ رپاشین تہب اخوتن۔ یھت ریہ ںیہن اجیہ ابرہ آواز وہ ہکن ویک ا وہ ہن افدئہ
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 دعب دری ھچک یھت، آریہ رظن ڑچایت ہنم اک اُس ڑھکی ےنماس ت وم اب ویکہکن

 رات یگل، وہےن ش وہ ےب وہ اگلاور ےنمج وخن اگل، ےن وہ ہتسب خی اکمسج اُس

 یش وہ مین وت وھکال دروازہ اک رمکے اُس ااچکن ےن وچدیکار ےلہپ ذرہ ےس وہےن

 اور آای رک ےل ابرہ ااھٹای وک اخوتن ےن اُس۔ اپای وک اخوتن اُس ںیم احتل یک

 ےسیک وک آپ الکن وپاھچ ےن اُس وت یگل وہےن رتہب وہ وجیہن دعب ےک دری وھتڑی

 ںیم اھر دجنم یک ومت اور زدنیگ دنب ںیم رمکے اس اہیں ںیم ہک الچ ہتپ

  
ِ
 ےس اسل اچسیل ںیم ی رٹکیف اس ںیم ہک اہک ےنوچدیکار وت وہں وہیئ ی ھگ

  وک اشم اور آےت وک حبص وج ںیہ ےس ںیم ولوگں دنچ اُن آپ۔ ں وہ راہ رک اکم

 ےسیج ںیہ اجےت زگر ویں وت ولگ اسرے تہب۔ ںیہ ےت رک السم وتق ےت اج

   ۔ ےہ ںیہن یہ د ووج وکیئ اک ولوگں مہ

  وت ںیہن ی زگر ےس ں اہی آپ نکیل ایک السم ےئ وہ آےت ےن آپ

 وک ی رٹکیف وپری اور ںیئگ ں اہک آپ ہک اساگل اکٹھج اکی ںیم دل ے ریم

 وت ےنس اافلظ ہی بج ےن اخوتن۔ اچنہپ آن کت ں اہی ںیم ے وہ ےت ڈوھڈن 

 اک دخا اور ایک ادا رکشہی اک الکن ےن اُس اور آےئگ آوسن ںیم ں آوھکن یک اس
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 احیسم تبحم ویہ دی، وک تین ااسن تبحم وج ےن اس ہک ایک رکشادا الھک الھک یھب

  ۔یئگ دے زدنیگ یئن اکی اُےس رک نب

 رپ زںیم الہ مت ابین رہم رکو

دا ُ

 

 رپ ربںی رعش اگ وہ ابں رہم خ
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 ےہ؟ ںیم سک امُشر آاکپ

 

این
ُ
 واےل دس ے وتہج رپ اسملئ رصف اکی۔ ںیہ ولگ ےک رطح نیت ںیم د

 ۔واےل اٹےنل اسملئ رسیتے اور واےل ےن رک لح وک اسملئ دورسے

(El Haji Nero) 

 

Hardships often prepare ordinary people for an 

extraordinary destiny. 

(Unkown)       
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 ااسقم ینتک ںیم داین اس اجن ااب! اھچ وپ ےس وادل اےنپ ےن ےٹیب اکی 

 اکی اینپ ادنر اےنپ رفد رہ وت وےسی اٹیب دای اب وج ےن وادل وت۔ ںیہ ولگ ےک

این ےس اسحب ریمے نکیل ےہ وہےئ ومسےئ داین  اگل
ُ
 ےک ح رط نیت ںیم د

 رک داھک ھچک ںیہمت ںیم ےجب اکی ںیم اخےن ابوریچ وک دورہپ لک۔ ںیہ ولگ

 ایک ااظتنر کت دورہپ لک ےس دشت اور ینیچ ےب ڑبی ےن ےٹیب۔ اگ ں ؤ اھجمس

 اگل رک ک ر یک ین اپ ں دایچگی نیت اہک ےس ےٹیب ےن وادل۔ اجب اکی یہن وج اور

 اہک ےس ےٹیب رھپ۔ ایک یہ ااسی ےن ےٹیب دو الج آگ ےچین اور دو رھک رپ وچوہلں اگل

 ےٹیب۔ دو ڈال اچےئ ںیم ی رسیت اور اڈنہ ںیم ی دورس آول، ںیم دیچگی اکی ہک

 سیب۔ یک لیمعت یک مکح ےن

 ۔اہک اک ےنل اکن ابرہ ہ اڈن اورآولاور رکےن دنب آگ ےن وادل دعب ےک ں وٹنم 

 رک ڑکپ ںیم اہھت وک آول ہک اہک ےس ےٹیب وت ےئ وہ ے ڈنھٹ اڈنہ اور آول یہ ےسیج

 وھک لکش الص اینپ رصف ہن آول اگلای زور ےن ےٹیب یہ ےسیج رکو، وکشش یک ےنلچک

  اڈنہ وت اہک اک ڑےن وت وک اڈنے رھپ۔ اھٹیب دوھ ھت اہ یہ ےس د ووج اےنپ ہکلب اھٹیب

 ںیم دیچگی ے رسیت ہک اہک ےن وادل ےس ےٹیب رھپ۔ اھت ایگ وہ ط وبضم ےس ادنر
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این یک دیچگی اُس۔ آای رظن رظنم دشکل اور بیجع وت داھکی ںیم اُس بج دوھکی،
ُ
 د

  وہ رنیگن
ُ
 

 ںیم داین اس ےس ایخل ریمے ہک اہک ےس ےٹیب ےن وادل رھپ یھت چ

 ورب ابتہ ےس رطح رپربی آےن تبیصم وج وہ اکی۔ ںیہ ولگ ےک رطح نیت

 دورسے۔ںیہ دےتی کیٹ ےنٹھگ آےگ ےک ویتخسں یک زدنیگ اور۔ ںیہ اجےت وہ ابد

 اور ںیہ اجےت وہ تخس ح رط یک اڈنے ےس ادنر رپ آےن تبیصم وج ںیہ وہ

  ہ اظمرہ اک روی تخس یھب رپ دورسوں ہکلب اورپ اےنپ ف رص ہن زدنیگ ی وپر

 اینپ رک اھکنر وک پ آ اےنپ رپ ڑپےن تبیصم وج وہ رسیتے۔ ںیہ ےت رک

 ں راینیگن ادنر اےنپ رصف ہن وہ۔ ںیہ آاجےت رپ اعم رظنم اسھت ےک وتاانویئں

 م اغیپ اک وخویشں اور ُُم وتں ںیم ں زدنویگ یک دورسوں ہکلب ںیہ دےتی ک ر

 ۔ںیہ ےت اج دے

 ےہ آات رپ یھبس وتق لکشُم

 ےہ ات اج رھکن یئ وک ےہ، ات اج رھکب وکیئ

 یھب ےن وتاس ایگ ایک وسال ہی بج ےس داوشنر اور اکی رطح ا ی 

این اس ہک دای اب وج یہی
ُ
 ںیہ وجےتہک وہ اکی۔ ںیہ ولگ ےک رطح نیت ںیم د
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 ااہتنیئ وہ رکان ںیہن یھب ھچک ےن مہ۔ اگ اجےئ لم ےہ اھکل ںیم تمسق ھچک وج ہک

  ۔ںیہ ےت وہ تسُس ےک درےج

  ااہتنیئ وج وہ دورسے 

 

ُ
 

 یک رکےن یق رت اور ںیہ ےت وہ وتاان اور چ

نھ
ُ
۔ ںیہ رےتہ نیچ ےب رپ وطر ذینہ وہ نکیل ےہ ریتہ وسار رپ رس ےک اُن د

 ڑبھ یھب ےس اس وسں رپ اگ اجےئ نب اانت لک ےہ ایل امک اانت ےن ںیم جآ ہک

 ڑبے وت رپ وطر امسجین وج ےہ یک ولوگں اُن مسق ی رسیت۔ اگ اجےئ

 ےک ح رط اِس۔ ںیہ رےتہ ن وکس رپ ے ڑب رپ وطر ذینہ نکیل دنب ووچ اچک 

 یسک ےئلیک ں ولوگ ےک رطح ا ی۔ ںیہ ےت وھچ وک ں وی دنلب ںیم زدنیگ ولگ

  ۔ےہ اہک ب وخ ایک ےن اشرع

 ےہ ات وہ ان اج ںیم رچکے وک گنتپ رہ دن اکی

 ےہ ات وہ ان داھک ےک وھچ  امسن آ ےلہپ ےس اُس نکیل

 اور ںیہ اچےتہ ایک آپ ہک رکںی ہلصیف ےس رطےقی اتحمط ںیہ اچےتہ ایک آپ

  ۔ےگ اجںیئ وہ اکایمب آپ انیقی۔ رکدںی رشوع اکم رپ اس کت دح یک ں ونج 
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If you don't go after what you want, you'll never have it. 

You can have everything in life you want, if you will just 

help other people get what they want. 

(Zig Ziglar) 

 

 یھب ےت وج ےھت وہےئ ےٹھپ ے ڑپک ےک سج اھت آدیم اس اعم اکی 

 داھکیئ آوارہ اک ویلگں واال ےنم وھگ دصقم ےب اس اعم ںیم دےنھکی ےھت، رپُاےن

 وک ں وخاوب اےنپ وہ ےھت،اور ااشلن میظع تہب وخاب ےک اُس نکیل اھت، ات ڑپ 

 اُس وت اجےئ داھکی ےس رظنوں یک ولوگں اھت، ہتسب رمک ابلکل ےئلیک رکےن ا وپر

  ۔ےھت ہن رک ڑبھ ےس وخاب ےک ں ونجم یسک وخاب ےک

 
ُ
 اھت؟ ایک وخاب اُس

این وخاب ااکس
ُ
 روابری اک اک اڈینسی سم اھت ان، اسدسنئ ڑبے ےس بس ےک د
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  آدیم اس اعم اکی ےسیج ےہ یہ ااسی ںیم دور ےک ج آ ہی۔ اھت اننب دار اتک رش

 وہ اور وہ ہن یھب اہی رک ےئلیک ےنچنہپ س اپ ےک اُس وہ ہن یھب ہتف ای میلعت وجوکیئ

 ۔اگ ےنب دار رشاتک روابری اک اک سٹیگ لب وہ ہک دےھکی وخاب

  ی ون اڈی آدیم اس اعم اکی اک ارمہکی وخاب ےک رطح ا ِی ھچک 

 رلی۔ اھت اتہ اچ داراننب رشاتک اکروابری اک نسی اڈی اھتسم اھت،وہ راہ دھکی ابرسن

 ااہظر اک وخاشہ اینپ اور اچنہپ ںیم درتف ےک نسی اڈی وہ ات اھک دےکھ ےک اگڑویں

 ںیم آوھکنں یک اس اڈینسی نکیل۔ وہیئ یھب ریحاین ومعمیل ریغ وک اڈینسی۔ ایک

۔ دای اگل رپ اکم ےس ومعمیل ںیم درتف اےنپ اُےس اور وہا یھب رث اتم رک دھکی کمچ

 اسل اپچن اچر۔ یئگ یت رک اایتخر ت دش وخاشہ یک اڈیون ایگاور زگرات وتق

  ۔وہیئ ابن رہم رپ اڈیون ااچکن دویی یک تمسق دعب ےک رکےن م اک لسلسم

 ےسیک؟ وہ

 اناکم ںیم ےنچیب نیم زلیس ےک اُس وج انبیئ نیشم اکی ےن نسی اڈی ہک اےسی وہ

 ں، وہ اتچیب اےِس ںیم اہک ےس اڈینسی اجان، تمینغ ومعق ہی ےن اڈیون رےہ،

 نسی اڈی ہک اچیب اُےس ےس اکایمیب اشدنار اینت ےن اڈیون ایگ، وہ رایض اڈینسی
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 دای، دے ٹکیج رپا اک ےنچیب وک نیشم اس ںیم کلم ے وپر وک ون اڈی ےن

 اور امکیئ دوتل ب وخ۔ یک احلص اکایمیب اشدنار ںیم وصنمےب اُس ےن اڈیون

  اسھت ےک نسی اڈی
ِ
  ۔اگل رکےن م اک رپ ں وب وصنم اسرے تہب رک م

 داھکی وخاب اک دارےننب رشاتک اک نسی اڈی ےن سج آدیم اس اعم اکی 

 بس یک اُس زندکی ریمے۔ اھت امکل اک وخویبں  ی وکن وہ۔ایک وپرا اےس اور

 راہتس وکیئ اک وایسپ ےن اُس۔ اھت واحض ابلکل دصقم ااکس ہک یھت ہی وخیب ڑبی ےس

 یھب ہی ےن اُس۔ اھت آای رک وتڑ لُپ اھتاور آای رک الج ایتشکں ہک راھکینعی ںیہن

 وت ای اپ وہ ہن اکایمب ارگ نکیل اگ رکوں شش وک یھب ہی ںیم ہک اھت وساچ ںیہن

 ےک آدیم اور یسک ےک ڑ وھچ وت ینب ہن ےس نسی اڈی ای اگ دوں رک رشوع اکم اور

 ۔اگ ں اجؤ الچ اپس

 مہ ہک ےہ اجیت وہ ں ایع رطح یک رونش روزِ  ابت ہی ےس ں اہی 

 ےک اُس۔ ںیہ وسےتچ ںیم دامغ اےنپ ت اب وج مہ ںیہ، دےتی م اغیپ ایک وک دقرت

 ےہ، اجیت گل ںیم لیمکت یک ُاس رتدق اور ںیہ اجےت لیھپ ںیم اکانئت لنگس

 یہ اےنت ت ااکمان ےک ےنلم ل زنم۔ ےہ اجیت آیت دشت ینتج ںیم ایخالت
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 بج آیت ںیہن وتق اُس رصف دبتیلی ںیم زدنیگ۔ ںیہ اجےت ےلچ ےتھ ڑب 

 بج ےہ یت اج ڑپ دن اُ ی وت د اینب یک دبتیلی ہکلب۔ےہ یت اج لم ل زنم وک آپ

 اجےت وہ دنب اکر رپ اس اور ںیہ ےتیل ےل ہلصیف ںیم ابرے ےک اُس مہ

 ہک ں وہ ات رک ذپری ااتتخم ابت اینپ ےس وقل ےک زب اج ویٹس ںیم آرخ۔ںیہ

 "وہ دےتی ڑ وھچ ان رک شش وک بج وہ بت اہرےت مت"
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 اڑان اویچن

 

  ےھج ےن سج۔ اھت ہتخپ رادہ ریما نکیل اھت اتگل اہپڑ  ےھج ہحمل رہ دوران ےک رتتیب

 

 

ں

ئ

 ی ت
 مت
ح ی

 (ےلک یلع دمحم)    ۔ ایانب 

 

Failure will never overtake me if my determination to 

succeed is strong enough.   

(Og Mandino) 
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 ںیم اُن۔ ےہ یت وہ رضورت یک رص انع نج ےئلیک یب اکایم ںیم زدنیگ 

این۔ ےہ احلم اک اتیمہ دیلکی ارادہ ہتخپ ینعی میمص میظع
ُ
 ےن ولوگں نج ںیم د

 ایک ےن یسک۔ ےھت امکل ےک ارادے ہتخپ بس وہ ےہ یک احلص اکایمیب یھب

 ۔ےہ اہک وخب

 اک اڑان اویچن بج ایل رک ارادہ

 اک آامسن ےہ ل وضف دانھکی دق رھپ

 اور نھٹک زایدہ تہب وہےئ ےتلچ رپ راےتس ےک یب ایم اک ہک ےہ تقیقح اکی ہی

 ےت وہ ااکمانت اکیف وت اجےئ وہ زتمزلل اسمرف ارگ نکیل۔ ںیہ آاجیت راںیہ چیپ رپ

 زیچ وج ںیم وصرت اس نکیل دے رک ک رت یہ ل زنم ولطمہب اینپ وہ ہک ںیہ

 !۔میمص مظع ےہ وہ ےہ یت رک اکم اک نھ ادنی

 ہک وج اتوہں رک شیپ ین اہک یک ےچب اسہل است اکی اسےنم ےک پ آ 

 یک ولں وکس ماع وقانین ےک سج اھت وخااہں اک ےنیل داہلخ ںیم وکسل اےسی اکی

 دن واےل داےلخ ہچب ہک یھت ہی وت ت اب امہ ےس بس ےھت رناےل تہب تبسن

 اجےئ چنہپ وکسل ےجب اپچن اور ے رک انہتش رکے، ایتری اےھُٹ، ےچب اچر حبص
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 اچرےجب حبص ہچب ویہ۔ےہ آاتکس المزم ف رص آےئ ہن اسھت یھب واال رھگ وکیئ

 رھگےس ےلہپ ذرہ ےس ےنجب اپچن دعب ےک ےن رک انہتش اور ےہ ات رک ایتری رک اھُٹ

 ےنلکن ےس رھگ ہچب ہک ےہ یھب ہی رشط اکی۔ اتےہ ڑپ لکن اسھت ےک المزم اےنپ

 ام۔ اگ ےلم ںیہن داہلخ وت رک ڑم ایل دھکی ارگ اگاور دےھکی ںیہن رک ڑم ےھچیپ دعب ےک

 ہن ای اجےئ اجیھب وک ےچب ہک ںیہ رےہ رک ڑلایئ رپ ابت اس ںیم آسپ ابپ ں،

 ل وکس داھکیاور ہن ےک ڑم یک تمہ ےن ےچب۔ ںیم وکسل تخس اےنت اجےئ اجیھب

م ُاےس ےن ااتسدوں دو رپ دروزے ےک وکسل ایگ چنہپ

 

گی

 اہک( آدمدی وخش) وسا

 وچڑکی رپ دروازے ہک اہک ےس ےچب۔ اہک اک اجےن ولٹ واسپ ےس المزم اور

 ۔رےہ اھٹیب وںیہ اجےئ اہک ہن اک اےنھٹ کت بج اور اجےئ ھٹیب امررک

 وہیئ رشوع آدمورتف یک ابلطء رقبی ےک ےجب ت اس حبص ایگ، ھٹیب ڑلاک 

 رک رشارںیت اور ھچک امری، وھٹرک ےن ھچک ںیسک، ںی آواز رپ ےچب س اُ  ےن ھچک

 اینپ یک وکسل وہا، متخ وشر۔ راہ اھٹیب اخومش ومدنےھ آںیھکن رگمہچب رےہ، ےت

 امرے وچڑکی ےئک دنب آھکن رپ دروازے ہچب وہںیئ، رشوع ں رگایم رس یمیلعت

۔ رشاوبراھت ےس ےنیسپ ںیم رگیم ہچب یھت دشدی دوھپ وہیئ، دورہپ۔ راہ اھٹیب
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 اک اس ےسیج۔ اھت راہ گل اےسی ااحتمن ہی اھت، اجراہ ات وہ رت دشدی ےس دشدی ااحتمن

 یھب وہےئ اجےت ابلط یئگ وہ یٹھچ وک وچبں ابیق۔ وہ ااحتمن  رتنی لکشم ےس بس

 وک ےچب نکیل ایگ اھچ اٹ انس رھپ ںیم دری وھتڑی۔ ےھت رےہ رک رشارںیت ویہ

 ےن وہ اشم رھپ۔ یئگ وہ رہپ ہس ڈےتلھ ڈےتلھ دورہپ۔ آای ہن یھب وکیئ ےئلیک ااھُٹےن

 اجبےئ ھچ ےن ڑھگی آای، ہن یئ وک ےنیل ربخ یک ےچب۔اجبےئ چن اپ ےن ڑھگی یگل

 است یہ ےسیج۔ وہںیئ متخ ں ڑھگای یک ااظتنر اکر آرخ۔ آای ہن وکیئ یھب رھپ نکیل

 امہرے مت ہک اہک اور اگلای ےس ےلگ دی یکپھت اُاھٹای وک ےک ڑل آےئ د ااتس دو ےجب

 اب۔ ںیہ جیب ےک دے ارا ہتخپ ںیم مت ہکن ویک وہ قئ ال ےک ےنھ ڑپ ںیم ادارے

 ی اہمتر مہ ںیم انبےن درتخ آور انت وک ان ےک رک ری آایب یک ں وجیب ان

  ۔ےگ ںی رک دمد وپر ک ر 

 اترخی۔ ںیہ رےتھک وحہلص دنلب اور ارادہ ہتخپ وج ولگ یہ اےسی!  دووتس 

 ںیم اترخی م ان اک ان اور ںیہ ےت اج ڑ وھچ ش وقن واےل ےنٹم رپہن اق اور ےک

 ت اب یک اٹسنئ آنئ مہ ارگ ےس ح رط ا ی۔ ےہ ات اج اھکل ےس رحوف ے رہنس
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 بیجع ےس دوں ااتس اےنپ اور اھت اتہ اچ ان رک اخص ھچک ےس یہ نپچب وہ وت رکںی

 ُاےس ااسذتہ اھبکر یھبک۔ اھت ات رک دای اکن وچ اُںیہن رک ھچ وپ وساالت رغبی و

 ےئلیک یب اکایم ہک اہک ےن د ااتس اکی دن اکی۔ ےھت دےتی یھب ااقلابت ے ربُ 

  اور یل رھک ںیم دل اےنپ ےن اُس ت اب ہی۔ ےہ وری رض تہب ان رک اچبر چ وس 

 وسال اس اُےس بج ہک ایک وغر اانت رپ اکم اےنپ ےن اُس۔ اگل ےن رک راچب چ وس

این ابیق اُےس وت ےہ ات رگ ں ویک یہ رپ زنیم بیس المہک وجاب اک
ُ
 دُسھ وکیئ یک د

دھ
ُ
 ےس سج ےیک وعض وقانین اسیسنئ ےس تہب ےن اٹسنئ آنئ۔ ریہ ہن یہ بس

 راہ رک رفس ذرےعی ےک رٹنی اٹسنئ آنئ دہعف اکی۔ اچنہپ افدئہ ہ انپ ےب وک ااسنتین

 ٹکٹ وہ وت اہک اک واےن رک کیچ ٹکٹ ےن واےل ےن رک کیچ ٹکٹ وت اھت

 کیچ ٹکٹ وت الم ہن ٹکٹ یھب دعب ےک ڈوھڈنےن دری یف اک۔ ایگ گل ڈنےن ڈوھ 

 ٹکٹ ےن آپ ںیہ اجےتن ح رط ایھچ وک آپ مہ ہک اہک ےن واےل ےن رک 

و  رک رھک ںیہک آپ اب نکیل اگ وہ رخدیا
ُ
س

 ت اب وکیئ ذٰہلہ۔ ےگ ں وہ ےئگ لب

 واال ےن رک کیچ ٹکٹ بج دعب ےک دری یف اک ایگ الچ آےگ وہ رک ہہک ہی ںیہن

 کیچ ٹکٹ۔ ےہ راہ ڈن ڈوھ ٹکٹ یھب ایھب نئ اٹس آنئ ہک داھکی وت آای واسپ
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  یک ٹکٹ ےن آپ ب انج ہک اہک ںیم ادناز دابہن وم ڑبے ےن واےل ےن رک 

  ٹکٹ۔ ںیہن ت اب یئ وک وت راہ لم ںیہن ٹکٹ رگا ےہ یل ےل ہپ ل د ت اب

 وج ا ایپر ا ڑب ےن نئ اٹس نئ آ وت اجپ،ےیئ ھٹیب ےس نًُ  وکس اور پ،ےیئ ڑ وھچ ان ڈوھڈن

 اس ٹکٹ ےن ںیم۔ راہ ڈن ڈوھ ںیہن ےئلیک ےن داھک وک پ آ ٹکٹ ںیم ہک دای اب

 ہک ینعی۔۔۔۔ ےہ ں اہک ان اج ےن ںیم ہک ں دوھکی ںیم ہک ں وہ راہ ڈوھڈن ےئل

ول وہ ہک اھت وف رصم زایدہ اانت ںیم اکم اےنپ وہ
ُ
س

 ں اہک ےن اُس ہک اھت ات اج ب

 اک اُس ہی۔ وریغہ وریغہ ںیہن ای ےہ ایل اھک ان اھک ای ےہ انلم ےس سک ےہ، ان اج

 ےن اُس ےس ح رط ا ی آای ےل کت ل زنم اس اُےس وج اھت قشع ےس اکم اےنپ

 ےن اس وت وہ اجےتن وک اٹسنئ آنئ مت ہک اھچ وپ ےس دراویئر واےل یسکیٹ اکی

 ےن اُس وہ اجےتن  ےھج مت ہک اہک ےن اٹسنئ آنئ وت ےہ اتن اج رہش وپرا وت اُےس اہک

 نکیل ں وہ اٹسنئ آنئ یہ ںیم ر ای ہک اہک وہےئ ےتسنہ ےن اٹسنئ آنئ۔ ںیہن اہک

و اڈیرسی اک رھگ اےنپ ںیم
ُ
س

س  مت ایک ں وہ ایگ ل ب

ُ

 ۔ےگ آؤ وھچڑ رھگ اےنپ ُم

 یہ دن واال اشدی اینپ وک رچس اپ ولیئ ان اسدنئ وہشمر اور اکی ےس رطح ا ی

و
ُ
س

 واای درک ای اُےس ےن دووتسں بج۔ اھت رصموف ںیم اکم اےنپ وہ ایگویکہکن ل ب
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 ںیم سج ےہ ات وہ میمص مظع اک آدیم یھب یسک ہی۔ ےہ اشدی ی اہمتر آج ہک

این ہک ےہ ات اج ڈوب اانت وہ
ُ
 اےنپ اوروہ ںیہ اجیت وھبل وخدوخبد ںی زیچ ابیق یک د

 ۔ےہ اتیل رک احلص یب اکایم ںیم دصقم اُس
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 ول اجن وت وکس اجن

 

 زدنیگ دبل اتکس ےہ وت آپ اےنپ رکرےہ ںیہ وج آپ یکارگ آپ یسک اےسی صخش وک التش 

 وخد ےک رہچے وک آےنیئ ںیم دےیھکی 

 )انولعمم(     

  

Pur all excuses aside and remember this you are capable  

     (Zig Ziglar) 
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 ے ڑب ے ڑب ںیم اکومں ایت ریمعت وج آدیم وابری اکر اکی دہعف اکی

س رپ

 

ی کت س
ح

 اکم یئھ ڑب اکی اپس ےک اُس۔اھت ات رک ایل(Contract) ےکیھٹ ےک ا

 اکم کت رعہص تہب۔ اھت المزم وافدار اک دور ادتبایئ اور رپاان یہ تہب وج اھت ات رک

 زدنیگ ہیقب اور اجےئ یل ےل ٹنم راٹیرئ اب ہک وساچ ےن اُسدعب ےک ےن رک

 اچاتہ ان راٹیرئوہ ںیم ہک اہک ےس امکل اےنپ ےن اس۔ اجےئ زگاری ےس ن وکس

 اجےن نکیل ےگ رکںی را وپ اےس مہ ےہ وخاشہ وج ی اہمتر اہک ےن امکل۔ ں وہ

 ےن یئھ ڑب۔ ےہ ان رک را وپ ےن پ وکآ سج ےہ وخاشہ اکی ریمی ےلہپ ےس

 ُاےس وارک رک ریمعت یک گن ڈلب اکی اہک ےن اُس۔ ےہ ایک وخاشہ یک آپ وپاھچ،

 امہ ھچ اور یک ں اہ ےئ وہ اچےتہ ہن ےن اس۔ دو رک رکوا لمکم ےس وحاےل رہ

 ےن یئھ ڑب وت وہیئ لمکم گن ڈلب وہ بج اور راہ ات رک اکم رپ گن ڈلب اُ ی کت

 ےک ڑبیئھ ےن امکل۔ دںی ااجزت  ےھج اب اہک اور ریھک ںیم ھت اہ ےک اُس اچیب

 یئھ ڑب۔ ےہ ہفحت ںیہمت ےس رطف ی ریم ہی اہک ےئ وہ رےتھک اچیب ںیم ھت اہ

 ریما ہی ہک ات وہ ہتپ  ےھج ش اک۔ اگل ےنہک ےس ادناز دہ ارسف اور ا وہ اشین رپ تہب
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 الےت اکر ےئ وًُ  رب وک الصوتیحں وپری اینپ ںیم ادناز رتہبنی اےس ںیم وت  ےہ رھگ

 ۔اکش ش اک ش اک۔ ےہ ای انب ےس دیل ےب ی ڑب اُےس ےن ںیم نکیل۔ ات انب ےئ وہ

گ ں ڑچای بج ت وہ اہک اتھچپےئ اب“
ُ
 "تیھک ںیئگ چ 

 ک ر اک اُن ںیمہ ںیہ دی ںیتیح الص وج ںیمہ ےن دخا! دووتس ریمے وت 

 ی امہر دن اکی اکی ہحمل، اکی اکی دبوتل یک اس۔اچےیہ ان رک اامعتسل وپر

 ےل ں اکرمااین اگ، آےئ رک ےل ں ایب اکایم اگ آےئ رک ےل ں وخںای ںیم زدنیگ

 امہرے ہک ںیہ ےتہک وج وہ اکی ںیہ گ ول ےک ح رط دو ںیم داین۔ اگ آےئ رک

 ۔ےگ اجںیئ نب ھچک مہ رھپ اور ےگ ںی رک ھچک مہ وت اگ وہ ھچک ارگ س اپ 

 آپ اےنپ ینعی ںیئاج نب ھچک مہ ےلہپ ہک ںیہ ےتہک ہی وج اےسی دورسے 

 اقتیلب اینپ الںیئ، اکر ربوےئ وک وتیحں الص اینپ دبںیل، وک ادنر اےنپ دبںیل، وک

ور وک اخویمں اینپ اور اھکنرںی وک
ُ
 وترھپیلمع ےگ اجںیئ نب ھچک مہ بج۔ رکںی د

 رکںیل احلص اتنجئ ولطمہب ےئ وہ رکےت اامعتسل وک الصوتیحں اینپ ںیم زدنیگ

 ااھچ وکیئ ارگ رپ وطر ےک ل اثم۔ ےگ رکںیل وپرا یھب وک وخااشہت اینپ اور ےگ

  اےنپ رپ کنیلک ای اتپسہل یسک رھپ ےنب ڈارٹک ااھچ وہ ےلہپ وت ےہ اچاتہ اننب ڈارٹک
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 وہ اسھت اسھت ےک زگرےن وتق ںیم دعب اور دے ااجنم رس یبصنم اضئ رف

این الفیفس یہی ےہ اتکس انب کنیلک ای اتپسہل اانپ
ُ
 یب اکایم یک وگں ول اکایمب ےک د

 رشوع سٹکی رپ رپ اوراُس انبےل کنیلک اانپ ارگوہ ربسکع اےکس۔ ےہ ریہ یجنک یک

 نب ارٹک ڈ ااھچ اکی وہ ےت رک ےت رک ہب رجت رپ رموضیں ںیم آرخ اور دے رک

 دور ےس اشرہاہ یک اکایمیب ااسنن رطح اس ےہ ںیہن حیص الفیفس ہی وت۔ اگ اجےئ

 اور اچہپےین وک ں وتیح الص اینپ ہک اگ ں وہک یہ اانت ںیم آرخ۔ ےہ ات اج الچ اتٹہ

 ۔ےئجیک اامعتسل ےئلیک یب اکایم اور قلخ تم وکدخ ےحمل اکی اکی

 ےئلیک دبےنل زدنیگ ےہ، اتلم وک بس وتق

 ےئلیک دبےنل وتق دوابرہ یتلم ںیہن زدنیگ نکیل
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 ےہ؟ یلیہپ ایک ہی۔۔تقیقح ای وخاب

 

 ےہ اجیت وہ زایدہ تنحم اور مک اعقتوت بج ںیہ اجےت نب تقیقح وخاب

    (Rakesh Ladhrh Robert) 

 

A dream doesn't become reality through magic. It takes 

sweat, determination and hard work 

(Colin Powell)  
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 وخاب ے اہمتر وج ہک اہک ےس اشرگدوں اےنپ ااتسدےن اکی دہعف اکی 

 اکی ےس ںیم اُن۔ آؤ رک ھکل ًالیصفت وہ وہ اچےتہ اننب مت وج ای الؤ رک ھکل وہ ںیہ

 ااتسد۔ رکواای کیچ وک ااتسد اےنپ اور آای رک ھکل وخاب اانپ رپ ں وحفص است ہچب

 ااسنن رغبی ااہتنیئ مت ہکن ویک ےہ یقیقح ریغ وخاب ہی اہمترا ںیہن ہک اہک ےن

 وادل ے اہمتر۔ ےتکس انب ںیہن افرم اک وھگڑوں لمتشم رپ وں اڑکی911 وہاورمت

 اہمتر ولگ ہک ت اقلعت زایدہ اےنت وکیئ یہ ہن اور ےہ ہسیپ اانت یہ ہن س اپ ےک

 رھگ۔ مت وہ ےئ ال رک ھکل ین اہک ااسفہن ےہ وخاب یقیقح ریغ ااہتنیئ ہی رکںی دمد ی

 تہب ڑلاک۔ اگ دوں رک (Fail) لیف ںیہمت ورہن الؤ رک ھکل وخاب یقیقح اور اجؤ

 دای امھت ںیم ھت اہ ےک اُس ےن ااتسد اھت اھکل وخاب رپ سج اکذغ ہو وہا رپاشین

 ںیہمت وت الؤ رک ھکل وخاب یقیقح اجؤ رھگ ےہ ہتفہ اکی س اپ اہمترے اہک اور

  ۔اگ دوں رک س اپ 

 اس۔ ایک وشمرہ ےس رتحمم وادل اوراےنپ آای رھگ وہ اھت رپاشین تہب اک ڑل 

 اس۔ےہ نیقی رپ ےن وہ وُپرا ےک بوخا اےنپ ںیہمت ایک ہک اہک ےن وادل ےک

 یک اُدیم ںیم ں آوھکن اینپ ےن ڑلےک ےہ ںیہن وت م ااہب وکیئ رپ لیمکت یک وخاب
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 اور ےہ نیقی لمکم رپ ےن وہ وپرا ےک وخاب اےنپ  ےھج ہک اہک اسھت ےک کمچ

  ۔ےہ دای رک ن ایب ًالیصفت وک زیچ اکی اکی یک وخاب اےنپ ےن ںیم

 یک وخاب اےنپ ںیہمت ارگ ہک اہک ہلمج یخیاتر اکی ےن وادل ےک اس 

 ہہک وک ااتسد اےنپ اور اجؤ۔ےگ و رک وپرا انیقی وخاب اانپ مت وت ےہ نیقی رپ لیمکت

 ویہ لمتشم رپ وحفصں است اور ایگ س اپ ےک اُاتسد اےنپ اک ڑل رک نس ہی۔ دو

وہل آگ د اُاتس یہ دےتھکی ہی داھکای وک اُاتسد وخاب
ُ س
 اےنپ ےن مت ہک اہک اور ایگ وہ ب

 رک لیف ںیہمت ںیم ایک ںیہن ں ویک دبتلی ںیم وخاب یقیقح وک وخاب یقیقح ریغ

 ُاس اشدی۔ اگ ولں دم یہ ےک رک وکوپرا وخاب اس ںیم  اہک ےن ےک ڑل وت اگ دوں

 وہ وخاب دںیھکی ےئ وہ وسےت آپ وج ںیہن وہ وخاب ہک اھت ہتپ وک ڑلےک

 ۔دںی ہن وسےن وک آپ وج ںیہ وہےت

 اجےن ےل رٹپ اکی اک وچبں ےن ااتسد اس ایگ تیب رعہص یفاک بج 

 ےئگ ےلچ رپ س اہؤ افرم اکی ےک وھگڑوں دور یف اک ےئلیک ےتفہ ور ایکا دنبوتسب اک

 یک ء ابلط ےک اُن اور اصبح د اُاتس ےن س ا اھت امکل وج اک اہؤس افرم رپ ں واہ

 ۔ونازہ ےس ت زع اور یک وتاعض اخرط وخب
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 ےن امکل ےک اہؤس افرم وت اچنہپ آن وتق اک یسپوا بج دن ی آرخ 

 ےن اصبح د ااتس وت ےہ اچہپان  ےھج ےن آپ ب انج وپاھچ ےس اصبح ااتسد

 سج ں وہ اشرگد ویہ اک آپ ںیم ب اہکانج ےن ونوجان۔ ںیہن ہک دای وجاب

 ایک ںیہن وبقل ان وہ دربتسدار ےس وخاب اےنپ نکیل اھت رکایل وبقل ان وہ لیف ےن

 ۔ےہ ایل رک وپرا وخاب اانپ ےن ںیم آج راو۔ اھت

 اور آےئ ک ر آوسن ںیم ں آوھکن یک اس وت انس ہی ےن رتحمم اُاتسد بج 

 ےس تہب ےن ںیم دانی رک اعمف  ےھج۔ وبےل ےئ وہ اگلےت ےلگ وک اشرگد اےنپ

 زیچ اس  ےھج نکیل۔ےتکس رک ںیہن ااسی مت ہک رک ہہک ہی وتڑے وخاب ےک ولوگں

 اانپوخاب ےن مت اور آےئ ںیہن ںیم ابوتں ی ریم مت ہک ےہ وخیش دح ےب یک

  ۔ڈاال دبل ںیم تقیقح

 ڑپی ک ری ےس ں اہکوین یک رطح اس اترخی ےہ اہکین اکی رصف وت ہی!  دووتس

 اچپیئ،اجن اخن،دنسر رایض،ب ران کلم ابعس، ادییھ،رصیق دبعااتسلر ًالثم۔ ےہ

 تہب اماور کیج امظع، دئاق زاید، نب اطرق سٹیگ، لب یسیم، اخن،اللنئ ریش
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 اچدنین یک رات اور دےھکی وخاب ںیم دوھپ یک دن ےن وہنجں ولگ اسرے

 ۔ےگل ےنکمچ رک نب اتسرے ہپ داین انبایاور رفس مہ اانپ وک
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 ےہ آات رپ یھبس وتق لکشم

 

 ریہو ےئ وہ ےپھُچ ادنر ےک آپ احملت لکشم رکےت ںیہن دیپا ریہو احملت لکشم

 (Bob Riley)    ۔ںیہ ےت رک اظرہ وک

 

The greatest glory in living lies not in never failing, but in 

rising every time we fail.  

(Nelson Mandela) 

  



     رفس اک اکایمیب اشدنار

68 
 

 ںی ونک وہ ےس سج ےھت ے ڑھگ دو س اپ ےک اس یھت اخوتن اکی

 اھت رپ دوری یک لیم دو ےس رھگ اں ونک یھت یت رک ای ال رھگ اےنپ رک ک ر اپین ےس

 وہ وٹاٹ اس وھتڑا ےس ںیم درایمن وہ ینعی۔ اھت ہلئسم ھچک اسھت ےک ے ڑھگ اکی

 داتھکی ےس ہ اگن یک اقحرت ارثک اجبن یک ے ڑھگ ےئ وہ ےٹ وٹ ا ڑھگ حیص۔ ااھت

 وہ وٹےٹ دن اکی۔ یھت زگریت انوگار وک ے ڑھگ وہےئ ےٹ وٹ ت اب ہی اور اھت

۔ دںی ڑ وت  ےھج آپ ہک اہک ےس اخوتن اس رک وہ داہتش دربل ےن ڑھگے ےئ

 پ آ ںیم ےہ ات اج رِگ وت اپین آداھ ںیم درایمن آےت آےت کت رھگ ےس ونکںی

 ےل ا ڑھگ این ہگج ی ریم اور دںی کنیھپ آپ  ےھج۔ ں وہ ںیہن دنم ہ افدئ ےئلیک

 وہج اہمتری اہک ےس ڑھگے ےئ وہ وٹےٹ اور رکسمایئ ن اخوت رک نس ہی۔ ںیل

 اور ا وہ ریحان ا ڑھگ ا وہ اٹ وٹ رک نُس ہی ےہ اتلج اہل وچ اک رھگ ریمے وت ےس

  ےسیک؟ وہ اھچ وپ 

 ےس ںی ونک رک ک ر ین اپ ادنر اہمترے ںیم بج دای وجاب ےن رتحمہم 

 ںیم، اطقر اکی رطف اس ےہ اتہب ین اپ وج ےس وسراخ اہمترے وت ں وہ اجیت

  ااُگ ل وھُپ ےن ںیم

ئ

 ِھِک  ل وھُپ ں وہ آیت رھپ رپ ں اہی ںیم وک اشم۔ ںیہ دی 

 ےئلیک ےن اکپ ان اھک رھگ اور ں وہ یتچیب ںیم ابزار ں وہ یت وتڑ وھپل۔ ںیہ ےت وہ

 ےیل ے ریم مت ہک ڑھگے ےئ وہ ےٹ وٹ ےھجمس اب۔ ں وہ یت ال رخدی فلس وسدا
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 ہم رتحم اور وہا وخش تہب ڑھگا ا وہ وٹاٹ رک نُس ابت ہی یک ہم رتحم۔ وہ امہ ےنتک

 م اک ڑبا اانت ےس زیچ اکر ےب اکی ےن سج ا وہ رث اتم دح ےب ےس ی دادنمشن یک

 ۔ایل ےل

 یھب ےسیج احالت ہک ےہ آیت دق اص یھب رپ زدنیگ امہری ل اثم یہی 

 امہری ہی۔ ںیہ ےت رک اامعتسلےس رطح سک ےئلیک افدئے اےنپ اُںیہن مہ ںیہ

 واےل رےنھک وسچ وایل دےنھکی ولہپ تبثم ےک زیچوں مہ ارگ ےہ رصحنم ہپ وسچ

 وک ولہپ یفنم ےک زیچوں ارگمہ نکیل اگ آےئ رظن ک را الگس آداھ ںیمہ وت ںیہ

  ہک ان ںیہ ےتہک۔ اگ آےئ رظن اخیل الگس آداھ ںیمہ وت ںیہ اعدی ےک دےنھکی

 وج ےس وااعقت ان مہ۔ےہ ںیہن امہ اانت ہی ےہ ات وہ ھچک وج ںیم زدنیگ ی امہر

  ۔ںیہ ےت وہ احلم ےک اتیمہ تہب ںیم زدنیگ امہری وہ ںیہ ےت رک اذخ اتنجئ

 ب ر یک امہ نیت۔ا وہ دیپا ڑلاک اکی ں اہ ےک اخدنان اکی ںیم ر الوہ 

 یک اسل ریتہ۔ یئگ نب دقمر اُاکس ذعموری یک اٹوگنں اور وہا اکشر اک وپویل وہ ںیم

 اکی وہ وت اجےئ داھکی رپ وطر م اع۔ یئگ یلچ یھب انیبیئ ایکس ااچکن ںیم ب ر
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 ےت رک ابںیت یک ح رط بیجع یھب دار رہتش اور اسمہےئ۔اھت ہچب تمسق دب 

 ےن اُس ےئ وہ ےت اھک س رت اور آیئ رھگ ےک اُن اخوتن اکی دہعف اکی۔ےھت

اع ہک اہک ےس ں ام یک ڑلےک اُس
ُ
دا رکو د ُ

 

 راہ نُس یھب ڑلاک وہ۔ ےل ااھٹ اُےس خ

 ھچک اجبےئ یک یگزدن وایل زگارےن وہ ےھت یہ اور ھچک وت ایخالت ےک اُس رگم اھت

 اور اھت وشق ا ڑب اک ےنھکل ں اہکاین اُےس اھت راتھک نیقی رپ زدنیگ وایل داھکےن رک

 یلچ انیبیئ یک اُس وت آںیئ اسےنم ےک اُس رک پھچ ں این اہک یک اُس بج

 اکی وہ ےئلیک ےن رک وُپرا وشق اک اطمےعل اھت وشق تہب اک ڑپےنھ اُےس۔یئگ

 راکیرڈ ںیم ٹسیک اُس ب اتک وہ داتی وک ووتسںد فلتخم اےنپ اتکب اور ٹسیک

۔ ایک اطمہعل اک وبں اتک زہار نیت ےن اُس رطح اِس دےتی، ولاٹ اُےس اور ےت رک

این ےسج وناز نسحم ےہ انم اک وجان ون اُس
ُ
 اجیتن ےس انم ےک نسحم ےج آر آج د

  کلبپ ںیم ینپمک اکی اور ںیہ ےت رک یھب رگام و رپرپ وی رڈی وہ۔ ےہ

 

ں

 

س
ی ل

 ےک ر

 ۔ںیہ افزئ یھب رپ دہعے اٰیلع

  رتہبنی ڑلیک اکی یک دنہواتسن 

 

ھلب ت

 

پ

 ےک رٹنی وک رات وج یھت ا

 وہ۔ دای دے داکھ ےس رٹنی اُےس ےن ڈنغوں ھچک ہک یھت ریہ رک رفس ذرےعی
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 وت وہیئ حبص رںیہ یتلچک وک اٹوگنں یک اُےس ں اگڑای رلی اسری رات اور رگی ےچین

 وہےئ رگے رپ رٹپی یک رٹنی وک ڑلیک رمدہ مین اکی ےن واولں ں اگؤ رقیبی

 اٹوگنں ں دوون وہ کت اب۔ ےئگ ےل اتپسہل رقیبی رک ااھٹ ےس واہں وک اُس۔ اپای

 یھت یکچ تیج ابزی یک زدنیگ وہ ےس یبیصن وخش نکیل یھت یکچ دوھ اہھت ےس

 ۔ےھت دےتھکی ےس اگنوہں ی ک ر رمح اُےس ولگ

 !امری یک مغ وکیئ وت اتہک اچری ےب اُےس وکیئ

 اہری ہن تمہ ےن اُس ہک ا وہ ہی امکل نکیل

 الری یک رُجات اور تمہ دی الچ ےن اُس اور

 ایپری وک دقرت ںیہ وج ںیہ زیچںی وہ یہی

  اگل راڈ ںیم اٹوگنں دعب امہ ھچک ےک العج ےن وں ڈارٹک 

ئ

 ےنلچ وہ اور دی 

 ےک دےثاح ڑبے اےنت ںیم ارگ ہک وساچ ںیم ِدل ےن ڑلیک۔ یئگ وہ اقلب ےک

 ںیم دل اےنپ ےن اُس۔ ےہ وت راز یئ وک یھب ںیم اس وت ں وہ یئگ چب دعبیھب

سھ دقرت وساچہک
ُچ
م

 ںیم دل ےن اُس ےہ اچیتہ انیل اکم ڑبا اور اوناھک وکیئ ےس 

این ںیم ہک یل اھٹن
ُ
 وک ولوگں ابت ہی بج۔ یگ وں رک رس وک وچیٹ رتنی دنلب یک د
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 ںیم احالت اعم وت ےس اس ہک اہک ےن ںاوہن اور ےئگ رےہ دگن وہ وت الچ ہتپ

این اوروہ ےہ لکشم یھب انلچ
ُ
۔ وہ ریہ وسچ اک ےن رک حتف وک وچیٹ رتنی دنلب یک د

  ی تہب ایک رشوع رفس اانپ اور یل رٹگننی۔ اھت ایل رک ارادہ ہتخپ ےن اُس نکیل

 ےئ وہ دےتھکی ےت رم وک ولوگں ےس تہب اور ےئ وہ ےت رک اسانم اک الکشمت

 زنمل اینپ اکر آرخ ی اہر ہن ہلص وح و اورتمہ یک ہن اایتخر اپسپیئ ےن ساُ  یھب

 ۔یئگ چنہپ کت وصقمد

 

 ےس احالت اُن آپ ں وہ یھب وج احالت ہک ےہ ہی ابت امہ! دووتس ریمے

  ہک ےہ اہک یہی یھب ےن اابقل العہم ۔ںیہ ےت رک اذخ ایک ہجیتن

 ںیم اضف اکی ا ی یک ں دوون ےہ واز رپ

س رک

ِ گ

 اور ں اہج اک اشنیہ ےہ، اور ں اہج اک 
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 لمعو ملعوحہلص اور

 

 زمایج لقتسم یھب ھچک آپ ریغب ےک اس ویکہکن ےہ تفص امہ ااہتنیئ وحہلص

   رکےتکس ںیہن ےس

(Maya Angelou) 

 

Success is not final failure is not fatal; it is the courage to 

continue that counts 

(Winston Churchill) 

 

 

 

 



     رفس اک اکایمیب اشدنار

74 
 

 

 اک اڑان اویچن بج ایل رک ہلصیف

 اک آامسن ےہ وضفل دانھکی دق رھپ

۔ ےہ رضوری دح ےب وحہلص ےئلیک ےن رک احلص یب اکایم ںیم زدنیگ 

 اک اےنت امکل ےک ں ویب وخ اور ں وتیح الص دہ زای تہب ہک ےہ ایگ داھکی ہی ارثک

 یک اس۔ ںیہ ےت اج وہ واےل رےنھک وحہلص دہ زای ےنتج ےت وہ ںیہن ب ایم

 یک ےن رک لمع دلجی رپ اُن اور ےنیل ےلصیف ںیم ُان ہک ےہ ہی وہج دی اینب 

 دیپا وعشر ادنر ےک ااسنن یھب دصقم دی اینب اک میلعت۔ ےہ یت وہ دہ زای تیح الص 

 ٹیپ ےس ےنہک رویٹ رویٹ۔ ان ںیہ ےتہک ےسج۔ ےہ ان رک ر ایت رپ لمع اُےس اور ان رک

 ےک یب اکایم ح رط ا ی اور ےہ ات ک ر ٹیپ ےس ےن اھک یٹرو ہکلب ات ک ر ںیہن

 رص انع ُان ےئل ےک اس یتلم ںیہن یب ایم اک ےس ےنیل ھجمس رصف رص انع دی اینب

 ےسیج ےہ یہ اےسی ےک لمع ریغب ملع۔ ےہ رضوری تہب ان وہ یھب ا ریپ لمع رپ

 زدنیگ اینپ ےک رک اامعتسل اےس وہ نکیل وہ رفاواین وت یک دوتل س اپ ےک یسک

 ۔وہ اتکس ال ہن دبتایلیں تبثم ںیم
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 وہ اکی۔ ںیہ ولگ ےک رطح دو واےل ےن رک ےط ںیل زنم یک یق رت ںیم داین

 ڑپاھیئ ےن ں وہنج وہ دورسے ایکور اھکلیئ ڑپاھیئ تہب دہ زای تہب ےن وہنجں

 ۔یک ڑپاھیئ مک ای دی ہن ہج وت ف رط یک

  وہ۔ ےہ ات رک مک لمع اور ےہ وساتچ دہ زای تہب ااسنن ڑپاھاھکل 

 ےھچیپ ےک اکم اور ےہ اتگ اھب دہ زای تہب ےھچیپ ےک ں اوصول

 رپ ےنیلAction اجبےئ یک ےنچ وس دہ زای تہب ولگ ڑپےھ مک ای ھ ڑپ ان۔ مک

 ےھکل ڑپےھ مک ںیہ اجےت وہ ب اکایم وہ ےس وہج یک سج ںیہ دےتی حیج رت دہ زای

 ےک اُن ولگ ےھکل ڑپےھ دہ ایز اور ںیہ ےت اج نب امکل ےک ں وینپمک گ ول

 زدنیگ وپری رک نب المزم اور ںیہ ےت اج ےئلیک امےنگن ں ای رک ون رکیل افںیلئ س اپ 

 رےتہ ےتھجمس وفحمظ اور ب اکایم وک آپ اےنپ اور ںیہ دےتی زگار ںیم زتم الم

 ڑپےھ زایدہ اور ںیہ ےت اج نب وزرا گ ول ےھکل ڑپےھ مک ےس رطح ا ی ۔ںیہ

 ںیہ ےت اج نب اریم ولگ ڑپےھ مک۔ ںیہ ےت اج نب رکیسرٹزی ےک اُن ولگ ےھکل

 ےل ہن بلطم طلغ اک اس۔ ںیہ ےتیل رکHire وک ں وگ ول ےھکل ڑپےھ زایدہ اور

 ۔ں وہ ف الخ ےک اھکلیئ یئ اھ ڑپ ںیم ہک اگ ےئجیل
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 !ےہ ںیہن ت اب ایسی

 ےہ؟ ابت ایک رھپ وت

 مہ ےس اامعتسل ےک غ دام ہد زای تہب اور رک وسچ دہ زای تہب ہک ےہ ہی ت اب

 ںیہن بیصن ں ایب اکایم ی ڑب ےس وہج یک سج ںیہ دےتی رک مک وک رشح یک لمع

 وہ ےتیل ںیہن یہAction ےس وہج یک ےن وہ لیف گ ول دھجمسار دہ زای۔ ںیت وہ

 ۔ںیہ رےتہ یہ ںیم وں رکچ ےک رفتقی عمج

 ھچک ای ںیہ ےت اج وہ ب اکایم وت ای وہ ںیہ ےت رک لمع ولگ دھجمسار مک 

 رکےت ےت رک لمع اور ںیہ ےت رک لمع رھپ ےس ھکیس اس وہ اور۔ںیہ ےتیل ھکیس

 Thomas)  نسی اڈی اھتسم۔ ںیہ ےتیل اپ وک وصقمد زنمل اینپ اکر آرخ

Edison)  اور ا وہ اناکم ںیم انبےن بلب دہعف2222وہ۔ ےئجیل ےل یہ اثمل یک 

 ںیم ےن رک لمع اور وسےنچ راز اک اکایمیب یک زدنیگ وت۔ ایگ وہ ایمب اک ںیم آرخ

 !۔ںیم وسےنچ رصف ہک ہن ےہ، اپھُچ
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 ےہ؟ ایک دض آیکپ

  

 اگلدو زور وپرا ےئلیک ےن رک وپری وک اُس رھپ اچہپون، وک دض اینپ

 (اپل ےئج داس المج)     

 

Success consists of going from failure to failure without 

loss of enthusiasm. 

(Winston Churchill) 
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 ےہ ڈرات ایک رمک ھ ابدن اھٹ

 ےہ ات رک ایک دخا دھکی رھپ

 ےک رویٹ روزی ںیم زدنیگ وت یھبک ےہ زیچ یک ل امک ایک یھب ااسنن 

 ت اکانئ رک لکن آےگ ےس رویٹ روزی وہ یھبک اور ات اپ ںیہن لکن ےس وں رکچ 

 ات اپ وہ نکمم ےسیک ہی نکیل۔ ےہ ات ڑپ لکن ف رط یک ےن رک افش وک رازوں ےک

 ںیم تقیقح وک ں وخاوب اےنپ اور وسےچ رپ ل ویل ڑبے اےنت آدیم اکی ہک ےہ

 رضورت یک زیچوں نج ےئلیک ےن رک احلص یب ایم اک ڑبی ںیم زدنیگ۔ دے دبل

 تہب یہ ےس وہج یک دض اس ویکہکن ےہ امہ تہب یھب دض ںیم اُن۔ ےہ یت وہ

 وک ل اثم یک ویکری امدام مہ ارگ۔ ںیہ اپیئ وہ نکمم دات ااجی اور ایلیں دبت  ی

 اخوتن وکاس سج ےہ ن ونمم یک ری ویک دام ام تین ااسن۔ اگ وہ ہن اج ےب وت ںیل

 امدام ا اکرہس درایتف یک رڈیمی!  ں اہ یج- رڈیمی ہک ینعی دای، ج الع اک رسنیک  ےن

 اخص ھچک ےئلیک ےن اھک۔ یھت رغبی یئ ااہتن اخوتن ہی اور ےہ رپ رس ےک ویکری

 یھت یت رک ےس وحےلص و تمہ اینپ اقمہلب اک رسدی ںیم دویں رس اھت، ات وہ ہن
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 یھت، دیتی ڈال اورپ اےنپ ڑپکے رُپاےن اےنپ اور ےھت ہن لبمک وکیئ ہکن ویک 

  ۔ےہ ان رک رعمہک ص اخ وکیئ ںیم داینًُ یک اسسنئ ہک یھت دض ایکس نکیل

 اُس بج۔ یھت ڑلیک بیرغ ویکری امدام آیئ؟ ےس ں اہک دض ہی اُےس 

 اکی ں واہ۔یھت اجیت ےئلیکےن ڑپاھ رپ رھگ ےک یسک وہ وت یھت اسل91 ب ر یک

 ےس اس اک ڑل اور یئگ وہ تبحم اُےس ےس ڑلےک اُس اھت، راتہ یھب ڑلاک وجان ون 

 اور یئ وہ راض ان تہب وہ وت الچ ہتپ وک ں ام یک ڑلےک بج۔ اھت اتہ اچ ان رک اشدی

 ڑلیک رغبی مت۔ ےہ ڑلیک رغبی تہب ہی ںیہ، گ ول اریم تہب وت مہ ہک اہک

 اچےتہ وٹکاان انک امہری ےہ یت رک اکم رک اج ںیم وں رھگ وج  ےگ رکو اشدی ےس

ووڈ امہین انم الص اک سج ویکری امدام نکیل وہیئ ہن اشدی۔ وہ
سکل
 س ریپ اھت وواکس 

 ےک زعیت ےب یئگ، نب ملع اطبل یک اسسنئ ںیم ریپس ف آ وینریٹس وی اور۔ یئگ

  ںیہن اشدی ایھب وہ ہک دی رک دیپا دض ادنر ےک ویکری امدام ےن ڑپھت اس

 زدنیگ اینپ اور یگ ے رک لص اح میلعت ں واہ رک اج س اورریپ یگ ے رک

 ۔یگ دے رک وفق ےئلیک دختم یک اسسنئ

 اسسنئ وہشمر ےک رفاسن امشر اک اُس اور یک تنحم تہب ےن اُس رپ ں واہ
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 ےن اُس ےس ویکری اپرٹی ں واہ دعب ےک ہص رع ھچک۔اگل ےن وہ ںیم ں داون 

 ات رک تبحم دح ےب ےس اسسنئ یھب وہ رطح یک ویکری امدام۔ رکیل یھب اشدی

 ڈی چی یپ بج وہ۔ دای رک رشوع ان رک اکم رک لم ےن ں دوون ذٰہلہ۔ اھت

(Ph.D)۔ ایک ہلصیف اک ےن رک اکم رپ ت داھ ویرمین ےن اُس وت یھت ریہ یہ رک

 اور ےہ یت وہ رضورت یک قیقحت اسیسنئ ےئلیک ےنیل ڈرگی یک ٹی ڈارٹک ہکنویک

 رجتابت ےک ہ ام یئک رکلم ےن ی ویب ں ایم۔ ےہ ڑپات انھکل یھب ومضمن قلعتم اُےکس

 قب اطم ےک ایخل ےک ان۔ دای رک رباپ االقنب ںیم داین یک سنئ اس دعب ےک

م روینش یک سج ےہ ایک درایتف رصنع ااسی اکی ےن اُوہنں
 

ت ی

 

ی

 ےس روینش یک ویر

 اور ولےہ ےبن، ات اعشںیع یک سج ت داھ ایسی اکی۔ ےہ دہ زای ہ انگ ھک ال سیب

  می رڈی وک امدے نک ریحان اس ےن اوہنں۔ںیھت یتکس ر زگ یھب ےس رھ

  ۔دای م ان اک

 ااحےط احل ہتسخ رپاےن اےسی اکی اںیہن ےئلیک رکےن م اک رپ می رڈی 

 وہےئ ےٹ وٹ ں دوون تھچ اور رفش اک سج ڑپا ان رک م اک رعہص تہب ںیم

 ریہ وہ رخاب یھب تعیبط یک ویکری امدام ےس وہج ےن رک م اک رات دن۔ ےھت
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 نکیل ںیہ دےتی رک وتلمی وک رجتابت ان مہ ایھب ہک اہک ےن اخودن اےکس۔ یھت

 ےت رک ےت رک رجتابت اور دای رک ااکنر اصف ف اص ےس رکےن ااسی ےن ویکری

 ۔ےئگ وہ ب ایم اک ںیم ےن رک لص اح ںیم احتل اخصل وک رڈیمی

 ےک د ااجی اینپ وہ اور ایک راہطب ےس ویکری دام ام ےن ں وینپمک  ی تہب 

 ُاس نکیل ےھت ےتکس رک رفوتخ ںیم وپڈن رکوڑوں ں الوھک وک ینپمک یسک وقحق

 ااسنین وہےئ ےت رک ہ اظمرہ اک یض رغ ےب ومعمیل ریغ اور اٰیلع ااہتنیئ ےن

 ربسکع ےک دصقم اور ذجےب ےک اسسنئ ہی"      اہک اور اانپای راہتس اک دختم

 ایھتہر دیفم وطبر الخف ےک ض رم کلہم اکی وک رڈیمی ہک اہک ےن اس۔ اگ وہ

 اجزئ ان ےس ل اح وصرت اس  ےھج ےئل اس۔ ےہ راہ اج ایک اامعتسلرپ وطر ےک

 وک ڑلیک  ی اعم اکی ےن سج ین اہک یک دض یھت ہی" ۔ اچےیہ ان ااھٹ ںیہن ہ افدئ

این
ُ
 دو ںیم ی رٹسمیک اور زفسک ےن اُس اور دای انب دان اسسنئ ا ڑب تہب اک د

 آپ ںیم اب۔ےہ ت اب ومعمیل ریغ یہ تہب وج ےئیک لص اح یھب رپازئ ونلب

 ےہ؟ ایک دض یک آپ ہک ں وہ وپاتھچ ےس

  ںی رک ل اھب دھکی یک اُس۔ دںی ین اپ وک اُس وت ےہ دض وکیئ یک آپ ارگ 
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 رتنی اٰیلع آپ اور ے رک رفامہ وتاانیئ یک ےن رک م اک آوکپ دض وہ ہک ات 

این اس ےک رک لص اح ں ایب ایم اک 
ُ
 ۔ںیکس رک دختم یک تین ااسن ںیم د
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 اچہپےین وک دونمشں اےنپ

 

  ںیہ کش اور وخف دنمش دبرتنی ےک اکایمیب

(Debasish Mridha) 

 

Progress is a nice word. But change is its motivator. And 

Change has it enemies. 

(Robert Kennedy) 
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 ہی نکیل۔ یھب دوتس ڑبا ےس بس اور ےہ یھب دنمش ڑبا ےس بس اانپ ااسنن

 ؟۔ںیہ یتکس وہ نکمم ایھٹک زیچںی ں دوون

 ےہ دوتس رتہبنی اانپ وہ وت ےہ ات رک اکم ےئلیک رعوج اےنپ ارگ ااسنن! ں اہ یج

 نکیل۔ ےہ ات وہ اثتب دنمش رتنی دب وت ےہ ات رک م اک ےئلیک زوال اےنپ ارگ اور

  ےہ؟ اتکس رک ےسیک ن اصقن اانپ یئ وک رک وبھج اجن

 ھچُک نکیل ات رک ںیہن اصقنن اانپ یئ وک رک وبھج اجن۔ ںیہ رےہ رفام اجب آپ ابلکل

 رےنہ واںد رواں آےگ اور ےن رک رتیق ںیمہ ںیم ےن ااجن وج ںیہ ںی زیچ ایسی

  یک اُن مہ وت اگ وہ ہتپ اک ں دونمش اےنپ ںیمہ ارگ۔ ےہ یت وہ ریہ روک ےس

 اس اعمہلم ارگ نکیل۔ ںیہ ےتکس رک یھب ابب دسِ اک اُن دعب ےک ےن رک تخ انش

 ۔ےہ ات ڑپ انتگھب ایمخزہ اک تلفغ ُاس ںیمہ وت وہ ربسکع ےک

 ےہ اتہ اچ ان رک ھچُک ااسنن۔ ےہ ف وخ ااکس دنمش ڑبا ےس بس اک ااسنن 

 ےہ وساتچ ن ااسن وخزفدہ۔ ےہ رواتک ےس ڑبےنھ ےگ آ اےُس ف وخ اک اُس نکیل

 ہسیپ اسرا اور آایگ اصقنن ںیم اس ارگ نکیل۔ دوں رک وت رشوع اکروابر ںیم ہک

این اس بج ااسنن۔ اگ وہ ایک ا ریم وت ایگ ڈوب
ُ
 دو ادنر ےک اُس وت ےہ آات ںیم د
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۔ اک وشر دورسا اور اک ےن رگ ےچین ےس اورپ اکی۔ ںیہ ےت وہ وخف ےک رطح

 ادنر ےک اُس رک لم رشہ اعم اور واےل رھگ اسھت اسھت ےک زگرےن وتق نکیل

 دقم ڑبا یھب یئ وک وہ ےس وہج یک سج ںیہ دےتی ک ر وخف ےک ح رط فلتخم

 ایک وت ایگ زگر ہک وساتچ ںیہن ہی وہ وتق اگلےت الھچگن۔ےہ ڈرات ےس ےن ااھٹ

 ایک اظرہ ردلمع ااھچ ےن اُس ارگ۔ اگ وہ ایک وت ایگ رگ ہک ےہ وساتچ ہی ہکلب اگ وہ

 ارگ۔" یگ ےئ اج وہ زعیت ےب وت داھکای ردلمع رُبا ےن اُس ارگ نکیل ےہ کیھٹ وت

 " یئگ وہ اناکم اسزی وصنمہب ہی ارگ" اجبےئ یک" یئگ رک اکم اسزی وصنمہب ہی

 اجبےئ یک ےن وہ ادنوز فطل ےس یگ زدن وہ ےس وہج یک سج۔ ےہ داتی زور رپ

 وشیہمری دنسپی وقبل  ۔ےہ داتی رک رشوع ڈران ےس زدنیگ

 وہا ایک وت رگایگ

 ےہ اتلچ وج ویہ رگِات

 ےہ ان رک اس اانت سب

 ےہ انلچ ےس رھپ رک اھُٹ
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 آدیم واال ڈرےن ویکہکن ایگ رم وہ ایگ ڈر وج ہک ےہ اہک وخب تہب ےن یسک

  امہرے وخف ہی۔ات وہ راہ وہ ںیہن دنوزا فطل نکیل ےہ ات وہ راہ زگار زدنیگ

 ڑبا دورسا۔داتیےہ رھک رک لچک وک ت اعمالم اور احالت ااسحاست، ت، ذجاب

 تہب ںیمہ ےئلیک یب اکایم ںیم زدنیگ۔ ےہ وقت یک ےنکس رک ہن ہلصیف امہرا دنمش

 ےن وہ افدئہ اک اُس وت اجےئ ایک رپہن وتق ہلصیف اور ںیہ ڑپےت ےن رک ےلصیف ےس

 اکی ںیم ں وخویب ڑبی یک ےننب ڈیلر۔ ےہ اتکس ڑپ ان ااھٹ یھب ن اصقن ےئ اجب یک

 ۔ےہ یھب ان رک ےلصیف اےھچ وتق رب وخیب

 ر  
ی ی
س
ی ک

 

س

  ڈراےم اکی ےک 

 

 ملت
ہ ی

 وہ التبم ںیم ےلئسم ا ی ریہو اک اس ںیم 

 اجیت یلچ ےس ھت اہ ےک اُس تنطلس یک اُس رصف ہن ےس وہج یک سج۔ ےہ ات

 ےن ابعس رصیق رتحمم دِ  ااتس ے ریم ۔ےہ ات اج یھب امرا ںیم آرخ وہ ہکلب  ےہ

  وگتفگ دہعف اکی۔ ےہ دای رقار اچیب یک اکایمیب وک اطتق یک ےن رک ہلصیف اینپ

 ب اج ایھچ تہب ےئل ے ریم ف رط اکی ہک ای اتب ےن اوہنں ےئ وہ ےت رک

 وک تمالمز رک نُچ وک ینپمک اینپ ےن ںیم وت۔ ینپمک اینپ ف رط دورسی اور یھت
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 رٹرنی اور چ وک اک ر ایعم االوقایم نیب ںیم آج دبوتل یک سج۔دای ہہک د آاب ریخ

  ۔اپای نب

 وطر ےک اثمل۔ ںیہ اسیھت ےک ں دونمش امہرے یھب"نکیل" اور"ارگ"  

 نکیل اگ ےئ اج وہ ااھچ تہب وت دوں رک رشوع انھکل وک ادہاف اےنپ ںیم ارگ' رپ

 رک یق رت تہب ںیم وت رکدوں رشوع ان رک تنحم ںیم ارگ۔ ےہ ڑچ ےس ےنھکل  ےھج

 رشوع ان رک ورزش ںیم ارگ۔ےہ ایگ اھُٹ یج ےس تنحم ا ریم نکیل ں وہ اتکس

  ۔اتکس ںیہن اھٹ حبُص ںیم نکیل ےہ اتکس وہ مک وزن ا ریم وت دوں رک 

 اور ںیہ ڑپی ی ک ر ےس نکیل اور ارگ ں زدنایگ امہری! دووتس ریمے 

 ں دونمش مہ۔ںیہ ین رک ومہار راںیہ یک یق رت ےک رک متخ وک رگم ارگ اس ےن مہ

 اک سج ےہ اھٹیب اگلےئ اطق دنمش اور آےگ ےک اس۔ںیہ ےئ وہ ے ےسرھگ

 زیچ رہ رگم ےتکس رک ںیہن نیقی رپ زیچ رہ مہ ہک ں وہ اتن اج ںیم۔ کش ےہ انم

 ےس تہب۔ اتکس وہ ںیہن رہظم اک دنمی داشن وت یھب دانھکی ےس اگنہ یک کش یئوک

  اور ت ااکمان۔ ںیہ ےت رک کش رپ دووتسں ںیہ، ےت رک کش رپ لبقتسم ولگ
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 ےہ ت اب ک ان اوسفس ےس بس ہی۔ںیہ ےت رک کش رپ ذجابت و ت ااسحاس

 ےتگل ےن رک کش یھب رپ ں اکایمویب اور رپ الصوتیحں اینپ رپ پ آ اےنپ مہ ہک

 اور ےہ دیتی رک الھک وھک رک اچٹ رطح یک دکمی وک زدنیگ امہری ہی رپ۔ ںیہ

 ذٰہلہ۔ ےہ ات وہ اکچ اج اورپ ےس رس ین اپ بج ےہ اتلچ ہتپ وتق اُس ںیمہ

 دسابب اک اُس اور اجےئ ایل ن اچہپ ربوتق وک دنمش ہک ےہ یہی اقتاض اک دنملقعی

  ۔اجےئ ایک

 اےِس ذٰہلہ ےہ ااکٹات رھ ںیم راہ یک یب اکایم یھب ان وہ اتحمط زایدہ تہب 

 ےس ھت اہ اعق وم ےس تہب گ ول ط اتحم دہ زای تہب۔ اچےیہ انھجمس یہ دنمش یھب

 ریپا لمع رپ الفیفس یک ُااترےن ل اھک یک ابل ںیم زیچ رہ وہ ہکن ویک ںیہ ےتھٹیب دوھ

 یت وہ اثتب دنمش یک ن ااسِن یھب ں اکایمایب وھچیٹ یٹ وھچ یھبک یھبک۔ ںیہ ےت وہ

 مہ وت ےہ اتکس اچنہپ افدئہ وک ااسنتین وپری رک نب ادییھ وج آدیم اکی ارگ۔ ںیہ

 رپ ا ُی اور ےئ اچنہپ افدئہ یہ وک ےلحم یلگ اینپ ف رص وج آدیم اکی۔  ںیہن ویکں

 اُےس وہ اور۔ ےہ داتی رک اضعئ وک ٹنلیٹ امدنہ ابیق اےنپ وہ وت ےل رک اافتک یہ

 اےنپ ںیم ےیل ا ی۔ ےہ اجات ےل یہ ںیم ربق اسھت اےنپ ےک رک ہن اامعتسل
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 رتہبنی اہمترا ہکلب اچےیہ ںیہن رفٹس اہمترا  ےھج ہک ں وہ اتہک ہی ےس اشرگدوں

 اینپ اخرط یک ااسنتین رطہقی رتہبنی اک ےن رک ادا رکش اک وتمعنں یک دخا۔ اچےیہ

این۔ ےہ اامعتسل وپر ک ر اک وتیحں الص
ُ
  ولگ اقلب زایدہ ےس بس ںیم د

 ےس ادناز ک روپر وک ٹنلیٹ اےنپ ےن ں وہنج ںیہ ےت اج اپےئ ںیم ونں اتس ربق

 ےلچ زںیم زریِ رک ےل اسھت وک ں وتیح الص اینپ ںیم آرخ اور ایک ںیہن اامعتسل

 ےک رک ش الت لح اک اُن اور اچہپےین وک ں دونمش اےنپ! دووتس ریمے وت۔ےئگ

 ۔ےیجیک اگزمن رپ اشرہاہ نیسح یک اکایمیب وک زدنیگ
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 االقنب یمیلعت

 

  ےہ دصقم اینبدی اک میلعت امن وشنو یک رکدار اسھت ےک ذاہتن

  (Martin Luther King Jr.) 

 

Teaching kids to count is fine, but teaching them what 

counts is best. 

(Bob Talbert) 
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 اکی اےنپ ےن ورسیف رپ اکی ںیم ریٹس وین وی اکی یک ارفہقی یب ونج 

 یھب یسک" ہک یہک ت اب ز اس اترخی اکی ںیم ابرے ےک اظنم یمیلعت ںیم اقمےل

 ہکلب یت وہ ںیہن رضورت یک مب امٹی ای زیمالئ یھب یسک ےئلیک ےن رک ہ ابت وک وقم

 رک وھکالھک وک ڑجوں یک وقم اُس ان اج ےل کت درےج ایٹھگ وک ر ایعم یمیلعت ےک اُن

 ادف ےک ےن

 

 ےک دبونعاین اور دیہ ہک دوھ لقن ادنر ےک ابلط"۔ ےہ ات وہ ُم

 یہی ویکہکن۔ ےہ اتنب ابثع اک زوال ینیقی ےک وقم اُس ان اھ ڑچ رپوان وک رص انع

   بج ابلط

 

س 

 

 یک ں ؤ درای لُپ ےئ وہ ےنب ےک ں وھت اہ ےک ن اُ  وت ںیہ ےتنب ز ان

 ےک ڈارٹک ہی بج۔ ںیہ یت اج وہ س وب زنیم امعرںیت اور ںیہ ےت اج وہ رظن

 اےسی۔ ںیہ ےت اج رم ںیم ں وھت اہ ےک ڈارٹکوں اےسی رمضی وت ںیئ آ ںیم روپ

 ںیہ یت اج نب نسح ابزارِ  ںیم ں اہوھت اےسی دعاںیتل وت ںیہ ےتنب جج بج گ ول

 ات اج نب وریطہ اک اُن ان رک احلص رپ تمیق یھب یسک وک رہشت اور دوتل اور

 ۔ےہ

 اور امہ تہب اک زدنیگ مہ ذرےعی ےک اہکین یک ےچب ےس وھچےٹ اکی  

 ےک نہب  ی یھنن وجاینپ ہچب اس وھچاٹ اکی۔ںیہ رکےت وکشش یک ےنھکیس قبس ڑبا
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اع ھت اہ ں دوون اےنپ اھٹیب ںیم ےن وک ےک اگہ ابعدت اسھت
ُ
 ااھٹےئ ےیل ےک د

دا ُ

 

 اگولں رک لکن ں آوسنؤ ےس ں آوھکن ایکس۔ اھت راہ امگن ایک اجےن ان ےس خ

ی ا ں ےس
ی ل
ھ
ھک

 

پ

 وک یل وھج یک اُس ںیم آرخ رھپ اور رےتک رپ وھٹڑی یک ُاس ےت رک ا

 اھچ وپ ےس اُس اور آای س اپ ےک ےچب اُس آدیم اک ب ر ادڑیھ اکی۔رطعمرکےت

دا اٹیب ُ

 

 اےکس ےہ ایگ وہ ااقتنل اک وادل ریمے دای وجاب ےن ڑلےک۔ اگن ام ایک ےس خ

 ںیہ یت اہب آوسن تہب ںیم د ای یک اُن امں۔ ں وہ راہ امگن( وسرگ) تنج ےئل

 تہب آدیم وہ۔ ےسیپ ےئلیک ان ےہ امیتگن ےن ولھک نہب وھچیٹ اور ربص ےئل ےک اُن

 ہی رھپ ےن اُس ےک رک تمہ اور رگم۔یھب اشین رپ اس ذرہ اور ا وہ یھب ان ریح

 وپاھچ ےن آدیم۔ں اہ داییج اب وج ےن ےچب وت وہ ےت اج ل وکس اھچاٹیب وپ وسال

 امں ات، اج ںیہن ڑپےنھ! دای وجاب ےن ےچب۔ وہ ڑپےتھ ںیم ںیم الکس وکیسن اٹیب

 رک امک ےسیپ ےس ں واہ اور ں وہ ات اج الچ ل وکس ےئلیک ےنچیب وہ وت ےہ دیتی انب ےنچ

 اہمترے مہ ارگ اٹیب اہک ےن آدیم۔ ں وہ اتنب ا اہسر اک امں ںیم رویٹ روزی یک رھگ

 آدیم ںیہن، اہک ےن اُس۔ ےگ اجؤ وکسل مت وت ںی رک دنبوتسب اک ےن اج ل وکس

 ۔دای با وج ےن ڑلےک وت ویکں؟ وپاھچ ےن
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 ںیم وکسل ںیم ںیہ ےت رک رفنت ےس رغوبیں ولگ ےھکل ڑپےھ ویکہکن 

 ےت اج زگر ےس رقبی ے ریم ولگ وت وہں ات اج ےک نہپ ڑپکے رپاےن ےٹھپ

 اہھت اک تقفش رپ رس دنباھات، ںیہن ڈاھرس۔ات رک ںیہن ایپر ےس ھجم وکیئ ںیہ

 رانہ ڑپھ ان ےس ںوگ ول ےھکل ڑپےھ اےسی ہک ں وہ وساتچ ںیم وت۔ ریھپات ںیہن

  ۔ےہ رتہب یہ

  ںیم آلچن اےنپ وساالت اسرے تہب ےئل امہرے ین اہک ہی! دووتس

 ےہ؟ اکچ وہ رفوسدہ اور اکرہ ان میلعتًِ  اظنم اک دور وموجدہ ایک۔ ےہ ےئ وہ ےئ ومس

 ےھچیپ وک دورسوں ںیم اس ایک۔ےہ اجراہ ات وہ اندیپ درس اک ااسنتین ںیم ایکاس

ول ںیم اس ایک۔ ےہ یت اج اھکسیئ دوڑ یک ےنلکن آےگ رک وھچڑ
ُ
 ٹیپ رصف ملعًِ ُح

 اور واولں اگڑی ڑبی ںیم اس ایک۔ ےہ اجراہ ایک اامعتسل ےئلیک اھجبےن آگ یک

 آزیم ذتل اور اقحرت وک ں زمدوروں،المزوم اور زعت وک داروں دہعے اٰیلع

 آریہ د ای ین اہک رپاین اکی  ےھج ںیم رظنم سپ ا ی۔ےہ ات اج داھکی ےس اگنہ

 اہک ےس اُن ےن د اُاتس وت۔ ےھت ڑپےتھ اشرگد نیت اپس ےک د ااتس اکی ہک۔ ےہ

 اک یب ایم اک ںیہمت رھپ اگاور ں ول ااحتمن اہمتر ںیم دعب ےک اسل اکی ہک
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 وک اشرگدوں ےن د اُاتس وت ا وہ وپرا اسل ایگاور زگرات وتق۔ اگ دوں انب رسٹیکفیٹ

 ااتسد اشدی ہک وساچ ںیم دل وت ےئ وہ رواہن ےس اشرگدواہں۔ دی دے رتصخ

ول انیل ااحتمن آرخی رتحمم ُ

س

 وہ اشم ےتلچ اھت،ےتلچ لگنج ںیم راےتس۔ ںیہ ےئگ ب

 د اشرگ اکی۔ ےھت ےئ وہ ے رھکب اکےٹن اکیف ںیم اگل،راےتس ےن اھچ ادنریھا۔یئگ

  ںیمہ ویکہکن۔ ےہ ض رفً  اونیل امہرا ان رک ف اص اکےٹن ےس راےتس ہک اہک ےن

 یسک وہ اتکس نُچ ںیہن اکےٹن ےس راےتس ےک یسک وج ہک ےہ ای اھکس یہی ےن د ااتس

 ہن قفتم ےس اُس اشرگد دوونں یق اب نکیل۔ ےہ اتکس اھچب ویکرکن ل وھپ ںیم راہ یک

 اےنپ اور۔ایل رک وبعر راہتس ا ک ر اکوٹنں ا وہ نکمم یھب ےسیج ےن اوہنں اور ےھت

 راہتس اک لگنج۔ یگ اجےئ وہ دری ںیمہ ےہ راہ وہ ادنریھا ہک ےگل ےنہک ےس دوتس

 رک رشوع اننچ اکےٹن ےن ُاس اور ایگ ھٹیب ےچین اشرگد الہپ نکیل ےہ انک رطخ

 وت اگ زگرے ےس اہیں اسمرف وکیئ ارگ ےہ ریہ وہ رات اب ہک اہک اور دپ،ےیئ

 ااتسد ںیم دری یہ وھتڑی۔ ںیہ ڑپے اکےٹن رپ اہیں ہک اگ ےلچ ںیہن یہ ہتپ اُےس

 ےلگ دی،  داد وک د اشرگ ےلہپ الکن ابرہ اھت وہا اپھچ ںیم ں ڑوی اھج یہ رقبی ہک وج
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  ہک اہک اور ای اگل ےس

ُ

 

 وہ اناکم دوونں ابیق۔ ےہ ایل رک س اپ ن ااحتم ہی ریما ےن ت

 ۔ایک رعش اکی رظن یک اشرگدوں اےنپ ےن م رتحم ااتسد رھپ ںیہ ےکچ

 اجؤ ےت ریھکب ل وھُپ ںیم راہ یک زدنیگ

 آےئ رظن ں اتسلگ وت دوھکی رک ڑم ےھچیپ

 ہی ےہ دای وک ااسنن وصتر وج اک ومازےن اور اقمےلب ےن اظنم یمیلعت وموجدہ

 ںیم دوڑ یک ےنلکن آےگ یہ ےس رشوع ہچب ویکہکن۔ ےہ ض رم ومذی یئ ااہتن 

 ںیہن وخش یہ ےئل اس وہ وت ےہ آات اول وہ بج اور۔ ےہ داتی رک رشوع اھبانگ

 ش وخ یھب ےیل اس وہ ہکلب۔ ےہ آای رپ وپزنش رسیتی ای دورسی یلہپ وہ ہک ات وہ

 یک ےنلکن آےگ کت ں اہج۔ ےہ دای وھچڑ ےھچیپ وک دورسوں ےن اُس ہک ےہ ات وہ 

 غ دام وسچ یک ےن داھک اچین وک دورسوں بج نکیل۔ ےہ کیھٹ وت وہ ےہ ت اب 

 م ااجن اک اقمےلب ۔ےہ یت رک ایتر اسامن اک یہ ابت یک ااسنتین ہی وت اجےئ ک ر ںیم

 یک ااسنتین ادنر ےک وچبں ارگمہ ربسکع ےک اقمےلب۔ ےہ ات وہ بس انانم انتک

 اشر رس ےس تبحم ذجہبِ  ںیم دل رک وہ ڑبے وہ وت دںی رک دیپا ذجہب اک دختم

 ۔ںیہ ےتکس رک افزئ رپ درےج اٰیلع وک رکااسنتین وہ
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 اینبد یک یب اکایم آیکپ۔۔۔۔ یتسہ میظع

 

  ےہ ات وہ وادل اک اس ریہو الہپ اک ےٹیب ںیم داین

 (انولعمم)   

 

Don't anger your parents in order to please other people. 

Those did not spend their lives building yours.  

(Unknown) 
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 ںیم پ دوھ راہ اتلج وخد اور راھک ںیم ں اھچؤ وک ھجم

 ںیم روپ ےک ابپ رفہتش اک داھکیےہ ےن ںیم

این اس ابپ ں ام! دووتس
ُ
۔ ںیہ رےتش میظع ہکلب ںیہ ایتسہں میظع رصف ہن یک د

ز اےت، ےتسنہ ابپ ں ام دس، ای ں دووہ ےچب
ُشک
م

 ےت رک ربداتش ں ایتخس یک زامےن

 وک اعمرشے رک انب ن ااسن وخوصبرت اُںیہن یش وخ یسنہ ےتٹمن، ےس ں ولکشم۔ ںیہ

 ےت اج وہ وبڑےھ وادلنی بج ہک ےہ ات وہ ااسی ًام ومع نکیل۔ ںیہ دےتی وسپن

 وت اھبکر یھبک۔ ںیہ ےتگل ےنھجمس ھج وب وک وادلنی وبڑےھ اےنپ وجان ون یہی وت ںیہ

 ےت رک اامعتسل رپ وطر ےک ڑیسیھ وک ابپ ں ام ےچب ارثک ںیہ ےتگل ےنھجمس تبیصم

 اکر ےب وک ڑیسیھ وت ںیہ ےت اج چنہپ رپ دنلبی بج اور ےئلیک ےنچنہپ رپ دنلبی ںیہ

 ہکلب ںیہن ڑیسیھ وادلنی۔ ںیہ دےتی ڑچاھ ٹنیھب یک اخےن ابکڑ یسک رک ھجمس

 ڑبا درتخ ارگ۔ ںیہ یہ وادلنی ڑجںی یک درتخ ُاس اور ںیہ امدنن یک درتخ

 دس ے اہسرے اور رےنہ ڑھکا اورپ وک اس ڑجںی وت ےہ ات وہ آراہ رظن دلھپار
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 یک درتخ اس نکیل آںیت ںیہن رظن ڑجںی اظبرہ۔ ںیہ یت رک ادا دار رک امہ ںیم

  ۔ےہ یت وہ رشموط یہ ےس دہگناتش اور وبضمیط یک ڑجوں ًاتقیقح اقب

 ںیم ل وکس رپارمئی ےک ں واہ ااتسد اکی ںیم ں اگؤ یسک! دووتس 

 تہب رک وہ ڑبا اٹیب ریما ہک یھت وخاشہ یک اس اھت، اٹیب اکی اک اُس۔ اھت ڑپاھات

 ےنھکل ڑپےنھ وک ےٹیب اےنپ نکیل راہ ںیم ں ؤاگ وخد وہ ہ ذہل۔ ےنب ن ااسن ب اکایم

 ایھچ ںیم ادارے ڑبے اکی رہشںیم رک ھکل ڑپھ اٹیب۔دای جیھب ںیم رہش ےئلیک

 اکی ںیم ادارے اُ ی۔ ونباای رھگ ڑبا اکی ےن اُس رپ وںیہ اگل، ےن رک اجب

 ںیم ں اگؤ وادل ااکس۔ اگل رےنہ یہ رہشںیم اور یل رک اشدی ےس ڑلیک ت وخوصبر

 افین اہجن اس یھب ی ویب یک اُس اور اھت اکچ وہ وبڑاھ وہ اب نکیل اھت راہڑپاھ

  ۔یھت یکچ رک چ وک ےس

 رکوں ایک رک رےہ االیک ںیم ں اگؤ اب ہک وساچ ےن اُس دعب ےک ٹنم راٹیرئ

 ںیم ادناز رتنی نیسح دن ہیقب ےک زدنیگ اسھت ےک ےٹیب اےنپ ںیم رہش ذٰہلہ۔ اگ

 ایخل ھچک اک پ اب ےن ےٹیب وت کت رعےص ھچک۔ ایگ الچ رکیل وخاب ےک زگارےن

 ںیہن ل اھبنس وخد وک مسج اےنپ وہ اور ایگ وہ امیبر دہ زای ھچک وہ بج نکیل۔ راھک
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 اھکےن ۔یھت ریہ رک دیپا الکشمت ےئلیک وہب اور ےٹیب احل وصرت ہی وت اھت اپراہ

 ےک پ اب ڑےھوب اُس وت یت اھک ان اھک رک ھٹیب اےھٹک یلمیف وپری بج رپ زیم ےک

 وٹٹ ربنت ےک ےشیش۔ اجںیت رگ ےچین زیچںی یک ےن اھک ارثک اور اکےتپن ھت اہ 

 ےن اھک ان اھک اسھت ےک رسس ڑےھ وب وہبےن ہک ا وہ ایک رھپ دن اکی ےت، اج 

 اھک دحیلعہ ےیل ےک وادل وبڑےھ اےنپ مت ہک اہک ےس اخودن اےنپ۔ دای رک ااکنر ےس

 یھب ےچین ارگ ہک ات۔اول ونب ایپہل ڑبا اک ڑکلی ےیل ےک اس۔ رکو دنبوتسب اک ےن

 ےئ وہ ےت رک رفامین اتعب یک ی ویب ےن اخودن۔ وہ ہن ادنہشی اک وٹےنٹ وت ے رگ

 ات اھک ان اھک رک ھٹیب ںیم ےن وک اکی ابپ وبڑاھ۔ ایک دنبوتسب اک ایپےل ےک ڑکلی

 رپ زیم یک ےن اھک ےھت اشلم اٹیب اکی اور ی ویب ں ایم ںیم نج ولگ ابیق اور اھت

ے ےس زمے ڑبے
ق
 
قہ

  ۔ےھت اھکےت اھکان ےئ وہ اگلےت 

 دن اس ایک ہک اھت رکات وساچ اور روای رک ھٹیب ںیم ےن وک ابپ وبڑاھ 

 یہ دل یھت، دولایئ میلعت اٰیلع رک جیھب ںیم رہش اھت، اپال وک ےٹیب اےنپ ےن ںیم ےئلیک

 زگارےن زدنیگ یک ڑباھےپ اسھت ےک ےٹیب اےنپ ےن ںیم ہک اھت وساتچ وہ ںیم دل

 ح رط یک رکویچں یک ےشیش ےک رک اکی اکی۔ ےھت ےنب وخاب نیسح وج ےک
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 رک رشوع روان اور وساتچ وہ ابںیت ےس تہب اور یک ح رط اس۔ ےھت رےہ رھکب

ھک ا ڑب اُےس وت داتھکی ہی ات وپ اک آدیم وبڑےھ اُس۔ داتی
ُ
 ں ایم دن اکی۔ ات وہ د

 اوہنں وت ےھت ارترےہ ےچین ےس اکر وہ یہن وج وت ولےٹ رھگ ےک رک اشگنپ ویبی

 ی اور ڑکلی وک ےٹیب اےنپ ےن
ُ
 

 ڑبے ےن اوہنں وت داھکی ےت انب ھچک ااھٹےئ چ

  ۔اھچ وپ ایپرےس

۔ دای وجاب ںیم ادناز ے ک ر وصعمتیم ےن ےٹیب وت وہ رےہ انب ایک اٹیب 

  اھچویکں؟ وپ اور ےئ وہ ریحان ی ویب ں ایم"۔  ایپہل اک ڑکلی ےئلیک ں دوون آپ"

 رک اھٹیب ںیم ےن وک اس وت ےگ اجںیئ وہ وبڑےھ آپ بج۔ دای وجاب ےن ےٹیب وت

وں ان اھک وک ں دوون آپ
ُ
 ےگل روےن رک وھپٹ وھپٹ دوونں رک نس ہی۔ اگ د

 وہ انبای ےئلیک ابپ رک لم ےن ں دوون رپ وطر وفری۔ اگلایل ےس ےنیس وک ےٹیب اوراےنپ

 اعمیف ےس اُن اور الھکای ان اھک رک اھٹیب اسھت اےنپ وک ابپ۔ دای وتڑ ایپہل اک ڑکلی ا

 ربنت ےک ےشیش ارگ اور اھکےت ان اھک رک ھٹیب رپ زیم یہ اکی وہ اب۔ امیگن یھب

 ےھت ےکچ ن اج ہی وہ اب ویکہکن۔ ات وہ ہن ہلئسم یئ وک اںیہن وت اجےت یھب وٹٹ

 ااصعب ےک اس وت اجےئ وہ وبڑاھ ااسنن وج ہک ےہ ت اب رطفی اکی ہی ہک
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 ارگ ںیم دور ےک ڑباھےپ اس اور۔ںیہ دےتی وھچڑ ان رک اکم دریھے دریھے

 ۔ںیہ ےتنب ا اہسر اک ڑباھےپ یہ دار رہتش اوالدای

 راز ےک زدنیگ اکایمب

 

ےتکس رک ںیہن دبتلی ریغب ےئک دبتلی اکم ےک ل ومعم وک زدنیگ وموجدہ اینپ آپ

  

     (Benjamin Disraeli) 

     

There are no secrets to success. It is the result of 

prepartion, hard work and learning from failure. 

(Colin Powell) 
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 اکی۔ اھت اتہ اچ اھکیسان قبس اکامہ زدنیگ وک اشرگدوں اےنپ د ااتس اکی 

 رپ زیم ربنت۔ آای ےل ربنت ڑبا اک ےشیش اور دنیگںی ھچک ںیم روم الکس وہ دن 

 اور ھچک ںیم اس ہک وپاھچ ےس ابلط رھپ دای ک ر وک نت رب ےس دنیگوں اور راھک

 ےس گیب اےنپ ےن ااتسد رھپ ای الہ رس ںیم یفن ےن اشرگدوں۔ ےہ یتکس امس زیچ

 ےک وں دنیگ ےن ں وی رکنک دںی ڈال ںیم ربنت ُاس اور اکنںیل ں رکنکای ھچک

 ھچُک اب ہک وپاھچ ےس اشرگدوں ےن رتحممًِ  اُاتسد رھپ۔ دای رک رُپ وک الخ رگد ارد

 ےن اصبح ااتسد۔ دای وجاب ںیم ہن ےن اشرگدوں وت۔ ےہ اتکس اج ںیم اس اور

 ےن رتی رپ الہےن ربنت دی، ڈال ںیم ربنت اس اور اکنیل ےس گیب رتی رھپ

 اب ایک ہک وپاھچ وسال ابررھپ اکی ےئ وہ رکسماےت ےن د ااتس۔ یل انب ہگج اینپ

 ااتسد۔ںیہن وبال ےس زور ےن بس۔ ےہ یتکس نب شئ اجنگ یک زیچ یسک ںیم اس

 اُس س وج۔ دای ڈال ںیم نت رب اس اور الکن ڈہب ڑبا اک س وج ےس گیب ےن

 زدنیگ امہری نت رب اک ےشیش ہی ہک اہک ےن ااتسد۔ رکایگ رساتی ںیم ربنت اسرے

 ےک اثمل۔ ںیہ اعمالمت امہ ےس بس ںیم زدنیگ امہری ںی دنیگ ںیم اس ےہ
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۔ وریغہ ذراعئ ےک اگر روز تحص تیب، رت و میلعت ےچب، ی ویب اخدنان، رپ وطر

 این اگڑی ابلس، ًالثم ںیہ ت وخااشہ اور ت رضورای اعم ی اہمتر رکنک وھچےٹ

 اتیمہ اورومعمیل وھچیٹ یٹ وھچ ااہتنیئ رماد ےس رتی۔ وریغہ ابلئ وم این اکمن،

۔ وریغہ دانھکی وی یٹ آوارہ، ًالثم زیچںی  ی اکر ےب اور وضفل ای زیچںی احلم یک

 یہ ہن وت یل ک ر رتی ےلہپ ےس بس ںیم ربنت اس ےن ں وگ ول آپ ارگ

 ںیم اکومں وضفل زدنیگ ارگ ینعی۔ یگ ںیکس امس رکنکایں یہ ہن اور ںی دنیگ 

  ۔اگ ےچب ںیہن یہ وتق ےیل ےک اکومں میظع اور ڑبے وت یئگ وہ رصموف

 ک ر وک اس رک ڈال ں ایرکنک ےلہپ ےس بس ںیم ربنت ےس رطح ا ی 

 ذٰہلہ۔ اگ ےچب ںیہن وتق ےئلیک ں اکوم امہ دیفماور میظع، ینعی دنیگوں یھب وت ںیل

۔ یئگ ک ر ںیہن وت ےس یہ رتی اور ں رکنکوی ںیہک زدنیگ یک آپ ہک دوھکی

 دےیجی دبل وک رتبیت یک زدنیگ اینپ اور ےئجیک دلجی وت ےہ ااسی وخناہتس ارگدخا

گ ں ڑچای بج! ت وہ ایک اتھچپےئ اب" ںیہک آپ ہک ےلہپ ےس اس
ُ
 ںیئگ چ 

 اک اس ےہ، ایگ ای الم س وج ںیم آرخ ےس بس ہک اہک ےن رتحمم ااتسد"۔ تیھک

 یہ ےنتج۔اجںیئ وہ ہن ں ویک رصموف یھب ےنتج آپ ںیم زدنیگ ہک ےہ بلطم
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 ےئلیک ااقرب زعزیو اور دووتسں اےنپ ےئلیک، یلمیف اینپ اجںیئ وہ ہن ں ویک اکایمب

 یقیقح وک زدنیگ یک آپ روہی ہی۔ اکنںیل وتق رضور ےئلیک ابےنٹن س اھٹم یک وتبحمں

 ےن م رتحمًِ  ااتسد ےس ےن ومن یلمع اکی ح رط اس۔ اگ دے ک ر ےس وخویشں

 ۔اھکسای قبس امہ ااہتنیئ اک زدنیگ ںیم ادناز رتہبنی وک اشرگدوں اےنپ
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 ےہ؟ وتق اپس ےک آپ ایک

 

 ےس تبحم اںیہن ںیہ یتمیق وتاانیئ اور وتق آاکپ۔ رکںی تبحم ےس آپ اےنپ

   ںی رک اامعتسل

     (Anna Taylor)  

 

Your time is limited, so don't waste it living someone 

else's life.  

(Steve Jobs) 

 



     رفس اک اکایمیب اشدنار

106 
 

 

  اور ےہ ںیم التش یک ن وکس صخش رہ ںیم دور اِس ےک اسفنیسفن آج 

 م اک اانپ رک رےہ وکسن رُپ مہ بج۔ ےہ ااہںوخ اک زگارےن زدنیگ رپُوکسن

  ان رک اکم رک رےہ ن وکس رپ۔ ےہ اجات وہ فیک رُپ ہحمل اکرہ زدنیگ وت ںیہ رکےت

 یہ وتق اُ ی ھچُک بس ہی نکیل۔ ےہ آات ےل زندکی زایدہ ےس زایدہ وک یب اکایم

 بس مہ ہک ےہ وہات ااسی ارثک ویکہکن اکنںیل وتق ےئل اےنپ مہ بج ےہ نکمم

 رہ مہ۔ راتہ ںیہن یہ اید اکنانل وتق ےئل اےنپ نکیل۔ ںیہ ےتیل اکنل وتق ےئلیک

 ھچک ےئلیک ےن رک وخش وک وخد نکیل ںیہ رےتہ ےتلیب  اپڑپ ےئلیک ےن رک وخش وک اکی

 ٹیس اَپ وخد مہ ےت رک ےت رک ٹیس وک زیچ اکی رہ۔ رکےت ںیہن یھب

(Upset)ویکہکن۔ اچےیہ انیل ھکیس ان رک تبحم ےس وخد ںیمہ ذٰہلہ۔ ںیہ اجےت وہ 

 ۔ےہ اتکس رک ےسیک تبحم ےس دورسوں وہ اتکس رک ںیہن تبحم وخدےس ااسِنن وج

 ےس بس ںیم نج ںیہ ےن رک الوگ اضےطب ھچک اورپ اےنپ ںیمہ ذٰہلہ 

 زگارںی، ےس رطےقی وپر ک ر وک یٹھچ اُس۔ ےہ یٹھچ ںیم آرخ ےک ےتفہ امہ

 اک اُن ںیہ امومر رپ دختم یک آپ گول وج۔ ںی رک اکم دنم تحص اور رتہبنی
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 ےہ اتہک ہی ںیمہ مسج امہرا ویکہکن رںیھک ایخل اک تحص اینپ۔ رںیھک ایخل اخص

  وت۔ رکوےگ ںیہن اھبل دھکی ی ریم مت ارگ ہک

ُ

 

 رھگ اےنپ۔ ےگ روہ ں اہک یھب ت

 اکےب آپ رطح اس۔رکںیل احلص اجنت ےس اسامن رضوری ریغ ںیم درتف اور

 وتاانیئ اور وتق رپ ومں اک وھچےٹ وھچےٹ۔ اگ اجےئ وہ مک یھب وبھج اک ہج و

 ۔اگ ےلم ںیہن وتق ےئلیک اکومں ڑبے ورہن رکںی ہن اضعئ

 اقمم ص اخ اکی وک رفتحی ریسو اور ورزش ںیم زدنیگ رمہ روز اینپ 

 ےک آج۔ یگ وہ اعُمون ںیم ےن رک وکاُاجرگ الصوتیحں دیشہ وپ یک آپ وج دںی

 وتق مک ےس مک ااسنن  رت دہ زای ہک ےہ یھب ہی اہیمل اکی ںیم دور ینیشم اس

  اجبےئ یک ااسنن ااسنن، رطح اس۔ ںیہ ےتہ اچ ان انب ہسیپ زایدہ ےس زایدہ ںیم

۔ ںیہ دےتی رک ادناز رظن وک آپ اےنپ اور۔ ںیہ اجےت نب نیشم وایل انبےن ہسیپ

 ۔ات وہ ںیہن وتق ےئلیک ذات اینپ اپس ےک ولوگں ان

 :وقبل ےک اشرع

 ےہ لپ اک زدنیگ

 ےہ لک ہن ےہ آج ہن ہی
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 رطح اس وک اس ول یج

 ےلم ےس آپ یھب وج

 ےہک یہی وہ

 اک زدنیگ یک اس ہی

 ےہ لپ نیسح ےس بس

 ےس آپ یھب وج اتہک۔ انبےی نیسح وک زدنیگ اور اکنےئیل وتق ےیل اےنپ! دووتس

 ۔اجںیئ رک ےل اسھت اےنپ ایدںی وخوصبرت اور نیسح یک آپ وہ ںیلم
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 ںیہ وہےت ےک اان ڑگھجے اسرے

 

 ےہ دنمش دبرتنی اہمتری اان اہمتری

 

(Rusty Eric) 

 

My opponent is my teacher, my ego is my enemy.       

(Unknown) 
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 اک اگڑی دتس زرب اکی ںیم ذنیہ ےک سج اھت ارئنیجن اکی! دووتس

 ےئلیک انہپےن ہم اج یلمع وک ایخالت ان اپس ےک اس نکیل اھت راہ رک رگدش ہشقن

 ی ڑب تہب یہ رقبی ہک وساچ ےن اُس دن اکی۔ اھت ہن وموجد افرم ٹیلپ یئ وک

 ذٰہلہ۔ رکوں ت اب رپ ایخالت ےس اُس اور اجؤں اپس ےک امکل ےک وراشکپ

 وخش تہب امکل اک وراشکپ وت یئ وہ تیچ ابت بج ایک، یہ ااسی ےن اس

 دن رپ اگڑی ےن ساُ ۔ دی دے زت ااج یک ےن رک اکم اُےس ےن اس وہااور

 اقلب ےک انبےن اگڑی ایسی ںیم ہ ام نیت ایکاور م اک وپر ک ر ےس تنحم یک رات

  ۔یھت ایتر ےئلیک ےنکب رپ تمیق ہ زاید انگ ھچ ںیم امرٹیک وج ایگ وہ

 یک الھک ا ی رقتًابی اُےس اور یھت آیئ الھک ابرہ التگ رپ اُس ویکہکن 

 ابرہ ےس وراشکپ اُےس اور یئگ وہ رایت ابلکل اگڑی بج۔ یھت انکب ںیم امرٹیک

 ےس واہں ارگ اب۔ اگل رکٹاےن ےس دروازے ہصح واال اورپ اک اس وت ےگل اکنےنل

 اگڑی ہک ےھت رپاشین وہ ذٰہلہ۔ ںیہ یتکس گل رخاںیش وک اگڑی یئن وت ںیہ اکنےتل

 رپ ہگج اینپ ےس وبضمیط یھب دروازہ ہکن ویک اجےئ اکنال ےگل،ےسیک رخاش ریغب وک
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 اکی ںیم شکم شک ا ی۔ اھت م اک لکشم دح ےب یھب وتڑان اےس اھتاور وہا اگل

 مت اہک ےن امکل وت۔ دوں وشمرہ ںیم وت دںی ااجزت  ےھج ارگ اہک ےن وچدیکار

 امکل رپ ےن رک ارصار ےک اس ےگ، دو وشمرہ ایک مت۔ وہ دنبے ےس اعم اکی

 ےک اگڑی مہ ارگ مرتحم اہک ےن اُس وت دو وشمرہ اانپ یھب مت۔ ےہ کیھٹ اہک ےن

 اور۔ اگ اجےئ چب ےس رخاوشں یھب ہصح واال اورپ وت رکدںی مک ا وہ یک ویہپں

 لکن ابرہ الستم حیص اگڑی ےس ےن رک رطح اس۔ یگ اجےئ لکن یھب اگڑی

  ۔آیئ

 زدنیگ اینپ یھب مہ وت رکںی الوگ اورپ اےنپ مہ ارگ وک اثمل اس یک اگڑی! دووتس

 وہا ےس وھتڑی ےس ویہپں ےک اان مہ ارگ۔ ںیہ ےتکس اچب ےس رخاوشں وک اگڑی یک

 رواں ےس وشتک و اشن ڑبی رپ رفس اشدنار اگڑی یک زدنیگ امہری وت دںی اکنل

 رک ڑچھ ٹنیھب یک اان مہ ہک ےہ ات وہ ااسی ارثک ںیم زدنیگ۔ ےہ یتکس وہ دواں

 دنیگز اکروابری اور ذایت اینپ۔ ںیہ دےتی انب لکشم دح ےب وک اعمالمت ےک زدنیگ

 زدنیگ وت ںیل رک کیھٹ وک روویں اےنپ ارگمہ ںیہ ےت رک دیپا دوشارایں ںیم
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ریمے دوتس رپورسیف راشیم رام ارثک ہی زغل ۔ یگ وہاجےئ وخوصبرت اور نیسح

 ۔انسےت ںیہ

 ںیہ ےت وہ ےک واف ہن ےک رقب

 ںیہ ےت وہ ےک اَان ڑگھجے اسرے

 ورہن طقف ےہ یک تین ابت

اع اسرے وتق
ُ
 ںیہ ےت وہ ےک د

 انہک رُبا ںیہ،تم اجےت وھبل

ے ولگ
ل

 

ی
ُ
پ 

 ںیہ ےت وہ ےک اطخ 

 ےتگل ںیہن ھچک اظبرہ وج وہ

 ںیہ ےت وہ ےک الب رےتش ےس ان

 نسحم ےہ ح رط اس امہرا وہ

 ںیہ ےت وہ ےک دخا دنبے ےسیج
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 ےہ؟ یتہک ایک اسسنئ ںیم ے ابر ےک ڈاےنٹن وک وچبں

 

 ےن رک ابداشتہ رپ کلم یسک ان،رک رتتیب و میلعت ںیم ادناز حیحص یک ےچب اکی

 ۔ےہ اکم لکشم دہزای ےس

(William Ellery Channing) 

 

Rules without relationship = Rebelion 

Relationship without rules= chaos 

Relationship + Rules= Respect and Responsiblity 

(Unknown) 
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 ےک رطح دو ںیم لد ےک اس وت ےہ اتل وھک آھکن ںیم داین اس بج ہچب

 ابیق العوہ ےک اس۔ اک اواچنیئ دورسا اور اک وشر اکی۔ ںیہ ےت وہ دیپایشئ ڈر

  ویمک۔ ےہ اتھکیس ےس اموحل اےنپ ااسنن ڈر ےک رطح فلتخم

 

ں

 

 س
ی کت

 

پ

 ارگ اک امڈل 

 ےن، اھجمس وک یسک ےس آواز دنلب مہ ارگ ہک ےہ اتلچ ہتپ وت ںی رک اطمہعل مہ

 ےس وہج یک آواز دنلب اور زیت ہچب وت۔ ںیہ ےت رک شش وک یک ڈراےن ای داکمھےن

 آہتسہ۔ ےہ یل ن ام ابت ی امہر ےن اُس ہک ںیہ ےتھجمس مہ اور ےہ ات اج مہس

 وک وچبں۔ ےہ اجیت وہ یک اےن ونم ابت اینپ اور وبےنل رک خیچ اعدت امہری آہتسہ

 ےک ں وچب ےس وبےنل رک الچِ۔ ےہ یت اج وہ اعدت یک امےنن ابت اور اجےن مہس

 ےہ ات اج وہ ابہتخًِ وحاس اور ےہ یت آاج  یم ںیم اامعتسل بس انم ےک وحاوسں

 ۔ےہ ات وہ ن اصقن ڑبا تہب رھپ اور

۔ ےہ رکیت دیپا ادامتدی دعم اور رتمکی ااسحسِ  ادنر ےک وچبں زیچ یہی 

 یک اس ےس اُس ہک ےہ ہی ملظ ڑبا ےس بس اک داین رپ ےچب یھب یسک!دووتس اور
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 اجےئ وہ متخ زیچ رہ یک ن ااسن یسک ارگ ویکہکن۔ اجےئ یل نیھچ یہ دی ادامت وخد 

 وہا وھکای اگاور اجےئ وہ ڑھکا رک اھٹ ےس رھپ وہ وت وہ رقار رب ادامتدی وخد نکیل

این اپس ےک اُس ارگ نکیل۔ اگ ےل رک احلص ےس رھپ ھچک بس
ُ
  ی تہب یک د

 ہم ران اک ڑبا یئ وک وہ وت ےہ ںیہن ادامتدی وخد نکیل ںیہ وموجد زیچںی امدی 

 رک رشوع م اک یئ وک وہےئ ربھگاےت ےن اُس ارگ۔ اگ ڈرے ےس دس ے م رسااجن

 اپےئ وہ ںیہن ب اکایم ںیم اس وہ ابثع ےک ےن وہ ہن دی ادامت وخد وت دای یھب

 ہی وت ںیہ اےت ونم ابت ےس اٹپیئ امر وک ں وچب اےنپ وادلنی دخاوخناہتس ارگ اور۔ اگ

 زعت اینپ ںیم رظن اینپ سفن زعت۔ ےہ ات رک ح رجمو وک سفن زعت یک اُن

 م رسااجن اکرانہم ڑبا یھب وکیئ وت اجےئ، وہ رشوع وہان متخ زعت ہی بج اور ےہ

 ۔اپات دے ںیہن

 امہرے ہک ںیہ ےت رک اکشتی ہی وادلنی ارثک ںیم دور ےک یسفن اسفن 

 یک ششوک یک ےنھجمس وک اعمےلم اس ےن آپ یھبک! دووتس۔ ںیہ دضی تہب ےچب

 ارگ۔ ےہ ںیہن ہلئسم وکیئ وخدًِ  ذبات ان رک دض ایک۔ ںیہ ےت رک ں ویک دض ےچب ہک

 ےہ اتہک ہچب اٹ وھچ اکی ارگ ًالثم۔ےہ ات رک دض یک ےن رک احلص وک زیچ یسک ہچب
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 اور۔ ےہ دض ایھچ اکی ہی وت اگ ں ڑپوھ ںیم دو ےل اتکب یک وینں اہک  ےھج ہک

 ایھچ ادنر ےک ےچب اس ےئ وہ دےتی رفوغ وک زیچوں یک رطح اس وک وادلنی

س ل ہچب ارگ ح رط ا ی۔ اچےیہ ین رک شش وک یک ےن رک دیپا اعدںیت

  

 رخدیےن ف

س  اُےس وت ےہ ات رک دض یک

  

 ادنر ےک ےچب ےس اس۔اچےیہ دانی رک رخدی ل ف

ی لہ

 

پ
 ایھچ اور وھچیٹ وھچیٹ ح رط ا ی۔اگ ڑبےھ وحہلص اک ےن رک ھچک اور  ن رھپ

 ربسکع ےک اس۔ ںیہ دیتی انب ااسنن اکایمب اکی اجرک آےگ وک نااسن اعدںیت

 اور اسحس اکی ہی وت ےہ ات رک دض یک ےن رک احلص وک زیچ یفنم ہچب وکیئ ارگ

 ےس رشوع ہک وکاچےیہ وادلنی ےئلیک ےن رک لح وک ےلئسم اس۔ ےہ ہلئسم دیجنسہ

 ےس اس۔ ےہ زیچ طلغ اکی ہی ہک ںیئ اھجمس وک وچبں۔ رںیھک وبضمط روہی اانپ یہ

 ۔اگ وہ ن اصقن ںیہمت

 اسل دس ےس آھٹ ب ر یک سج ہچب اٹ وھچ اکی ارگ رپ وطر ےک اثمل  

ں اُےس آپ وت ےہ ات رک دض یک ےنیل اسلکیئ ومرٹ وہ۔ ےہ
 
کہ

 ےئل ے اہمتر 

 ٹ اھگ ےک ت وم ح رط سک مت اور۔ ےہ یتکس وہ دہ ن اصقن ےس ح رط سک

 اس ںیم ذنیہ اےنپ وہ اتہک ںی رک ہن یدضوپر یئ وک ایسی یک اس۔ وہ ےتکس ارت
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 رک ودعے ےٹ وھج ےس وچبں آپ بج ہکن ویک۔دے رک رشوع اننب اب وخ ےک

۔ ںیہ دےتی رک رشوع دانھکی وخاب ےک زیچ اُس ںیم ذنیہ اےنپ وہ وت۔ ںیہ ےتیل

 ںیم دل ےک ں وچب وت۔ ےت رک ںیہن وپرا ودعہ اانپ آپ بج دعب ےک دونں دنچ

 وہ رشوع ان وہ ابیغ ہچب اور۔ ےہ ات اج وہ رشوع ڑپان زمکور وصتر اک ریہو اک آپ

 ےک ادامتدی وخد اور وخیش زایدہ ںیم داین اس ااسنن رہ ںیم الص۔ ےہ ات اج

 اےس وت ںیہ دےتی رک وپری وخاشہ یک اُس آپ بج ےہ ںیم التش یک وصحل

 ۔ےہ یتلم ادامتدی وخد اور وخیش

 وخد اور وخیش ںیم اُس وت ےت رک ںیہن وپری وخاشہ یک اس آپ ارگ 

 وپری دض طلغ یہ ےس رشوع آپ بج اور ےہ اجیت وہ رشوع ان وہ مک ادامتدی

 وخاشہ  ی ن وک ہک ےہ داتی رک رشوع انھجمس ہچب آہتسہ آہتسہ وت ےت رک ںیہن

ول اک ان اور ان رک وخاشہ درتس رھپ وہ۔ طلغ  ی ن وک اور  ےہ حیحص
ُ
 ھکیس ُح

 رفض اک وادلنی یہی۔ ےہ ات اپ وک دی ادامت وخد اور یشوخ دہ زای ےس زایدہ ےہ، اتیل

 ۔یھب رفس اک ایمیب اشدناراک اور ےہ یھب
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 ذعموری ذینہ

 

اُےس الزیم  وج رک ےتکس ںیہ ۔اُےس اامعتسل رکںی ،ےہاہجں رپ ںیہ ، رشوع رک دںی۔ وج

 رکںی

     (Arthur Ashe) 

  

Mental illness is the only disease that can make you deny 

its own existence. Certainly the idea that the brain can 

deny its own illness is a frightening thought  

 

     (Natasha Tracy) 
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این وت ےل ن اچہپ وک آپ اےنپ وہ ارگ۔ ےہ ولخمق بیجع یھب ااسنن
ُ
 ےک د

 راز ےک دقرت اور۔ ےہ راتھک الصتیح یک دس ے م رسااجن اکرانےم نی رت میظع

دا ارگ اور۔ےہ  اتیل اپ ُ

 

 اک ی رتمک سااسح اور اپےئ رک ہن اچہپن اینپ وہ وخناہتس خ

  ۔ےہ اتیل رک یھب ادقام ایٹھگ ےسیج یشک وخد وہ وت اجےئ وہ اکشر

 وک سفن ت زع اینپ مہ بج۔ ںیہ ےتلھک یہ وتق ا ی راےتس ےک یب اکایم! دووتس

 رشوع ان رک اچہپن اور ر دق یک ں وتیح الص اینپ۔ ںیہ اچبےتیل ےس ےن وہ رجموح

 ےک سج اھت وہا اھٹیب اکھبری اکی رہ اب ےک انشیٹس ے رولی اکی۔ ںیہ دےتی رک

ں ھچک ےئلیک ےنچیب اپس
 
شلت

 

ی ت

 اھٹیب ںیم ُُح   رغبی و بیجع ےک ں اکھبروی وہ۔ ںیھت 

ں ےس اُس وکیئ نکیل دےتی ریخات اُےس ولگ اکیف۔ اھت ا وہ
 
شلت

 

ی ت

 ےل ںیہن 

 ھچک یھب ےن اُس ںیم ی دلج وت زگرا ےس ں واہ آدیم اکروابری اکی۔ ےھت رےہ

  دے وک اکھبری ےسیپ

ئ

 ںیم دل ےک اُس وت ا وہ وسار ںیم رٹنی وہ بج۔دی 

  ُاس واسپ رپ وطر وفری وہ۔ےہ یئگ وہ رسزد یطلغ یئ وک ےس اُس ہک آای ایخل
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  دے وت ےسیپ ںیہمت ےن ںیم ہک اہک اور ایگ اپس ےک ی اکھبر 

ئ

 نکیل۔ ںیہ دی 

ں ںیم ی دلج
 
شلت

 

ی ت

ں ںیم دبےل ےک وسیپں ان  ےھج ذٰہلہ۔ ایگ ل وھب انیل 
 
شلت

 

ی ت

 

 ےتکس رک اکروابر اک ولسنپں مت ہک اہک ےس اکھبری ےن اس وہےئ ےت اج۔ دو دے

 مت و رک اکروابر اور و رک اامعتسل اک وتیحں الص یئ وہ یپھچ اینپ وت اچوہ مت ارگ۔ وہ

 ذعموری ذینہ ذٰہلہ۔ ےہ ایل انب ذعمور وک ذنیہ اےنپ ےن مت۔ ےگ ول رک امکیئ ایھچ

 رظنوں اینپ۔ رکو دنلب وک سفن زعت ےک رک ابر اکرو اانپ اور ولکن ابرہ ےس ےس

 وہ اغبئ رک ڑکپ رٹنی اینپ آدیم اکروابری وہ رک ہہک ہی رکو، دنلب ارتحام اانپ ںیم

 اکی دعب ل اس اپچن ہک کت اہیں راہ اتلچ ےس راتفر اینپ ہیپ اک وتق۔ ایگ

 اُس وجان وخوصبرت اکی وبلمس ںیم س ابل زبی ددیہ اکی ںیم رپورگام

 ہک اہک اور الم ےس اُس ےس ادناز رُپاپتک ڑبے۔ ایگ س اپ ےک آدیم اکروابری

 وت ےن ںیم ہک اہک ےن آدیم ابری اکرو۔ ےہ؟ ان اچہپ  ےھج ےن آپ ایک ب انج

 وج ں وہ اکھبری ویہ ںیم ہک اہک ےن اس وت۔ ےہ ہبت رم یلہپ یہ داھکی ںیہمت

 یک ی اکھبر اکی ےن آپ نکیل۔ اھت راہ امگن کیھب اھٹیب رپ انشیٹس ے رولی 

 ب اکایم اور ابزعت اکی ُاےس اور یک نیقلت یک لمع اور اچہپان وک الصتیح
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 اینپ ف رص ہن اور ں وہ ات رک اکروابر اک ولسنپں ںیم اب۔ دای انب ااسنن اکروابری

 دورسے ےس تہب ہکلب ں وہ آای رک ےل یلی دبت اشدنار اور تبثم ںیم یگزدن

 ۔ں وہ راہ رک ادا رکدار وپر ک ر اانپ یھب ںیم دبےنل ں زدنایگ یک ں ولوگ

 ےہ ابیق ایھب اڑان اواچنیئ یک زدنیگ 

 ںیہ ابیق ااحتمن یئک ےک زدنیگ ایھب

 ےن مہ زںیم ک ر یھٹم ےہ انیپ وت ایھب

 ےہ ابیق ن آامس را اس ایھب
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 ےہ؟ نکمم یھب آج ایک۔۔۔ یب اکایم اشدنار

 

رتیق اننکمم ےہ انب دبتیلی ےک اور وج ولگ اینپ وسچ دبتلی ںیہن رک ےتکس وہ ھچک یھب دبتلی 

 ںیہن رک ےتکس 

 

 )انولعمم(     

 

Success in not in what you have but who you are 

    

     (Bo Bennet) 
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 ےس اخقل وک ولخمق ق االخ۔ ےہ ات اج ان اچہپ یہ ےس قاالخ اےنپ ن ااسن

 رپ ابت اس یھب ےن رکام وصایف اور ذمابہ م امت ےہ ذرہعی وخوصبرت اک المےن

  اور قیلخت ذجےب، ےک دختم ااسنین امہرے االخق۔ ےہ دای زور دح ےب

 ںیہن ہی رصف بلطم اک ادقار االخیق۔ ےہ ات رک ایہم ادنینھ ےئلیک اکم نی رتہب 

 دورسوں آپ ہک ےہ یھب ہی بلطم اک اس۔ وبںیل ااھچ ےس دورسوں آپ ہک

 ۔ ںی رک ت زع یک ان ےس دل۔ رکںی اقمئ اقلعتت اےھچ رپ وطر دیل ےس

 

 ُم

 اُن وت ں وہ رپدہ سپ ں وہ ہن اسےنم وہ بج اور رکںی وخاشدم تہب یک وتان رپ

 ےلہپ ےس بس ےئلیک ےن وہ وبضمط رپ وطر االخیق۔ ںی رک اامعتسل اافلظ انزابی ےئلیک

۔ اجےئ تیج یھب دورسا وتیجں، یھب ںیم ہک ےل ڑکپ ڑج وسچ ہی ادنر ےک آپ

 ےئلیک احتیمک االخیق۔ ےئ اج اہر دورسا اور ں اجؤ تیج ںیم ہک ےک اس اجبےئ

دا وک وسچ یک اہرتیج ُ

 

  ۔ےہک وخاشدمدی وک وسچ یک تیج رک ہہک احظف خ

 وک اوصل ےک ارتحام ابیمہ اور دات افم ابیمہ ہک ےہ رضوری ےئلیک اس 

 وک زیچوں مہ بج ےہ اشنین یک االخق اےھچ یھب اامیدناری۔الںیئ ںیم لمع
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 ےس االخق ںیمہ دت اع یک وتڑ ڑ وج وت۔ ںیہ دےتھکی ےس دنلبی اور زاوےی ڑبے

 وہ رفس وحم ےس آاسین رپ راہ یک اامیدناری مہ اور ےہ یتگل رحتک یئ وہ رگی

 ارگ۔ ںیہ رےتہ ےت رک وکشش یک ےن اھجمس وک ں ودورس مہ ارثک۔ںیہ ےت اج 

 ےتکس نب افحت رپ وطر یق االخ مہ وت۔ رکںی وکشش یک ےنھجمس وک اُن وخد ےلہپ مہ

  ۔ںیہ

  امہ یہ تہب ےئ وہ دےتی رتتیب یک گنچ وک ںیمہ ےن ابعس رصیق رس 

 ورا اقتیلب ملع، اےنپ وت ںیہ دےتی وشمرہ وک یسک بج مہ ہک ہی وہ۔ اتبیئ ت اب

 ےک وژن اور ایلتق اینپ واال اسےنم ہکبج۔ ںیہ دےتی ےس اسحب ےک ذاہتن

 اک اشمورت اور ےہ ات اج وہ دیپا الخء ارثک ذٰہلہ۔ ےہ ات وہ راہ ےل وک اس اطمقب

 اےنپ ےلہپ ہک ےہ یہی رطہقی اکرتہبنی اس۔اتےہ وہ اثتب ومرث ریغ لمع ہی

 ادنر اےنپ وک رضورایت اور وسحماست یک اُس۔ رںیھک رپ ہگج یک اُس وک آپ

 ج امس دہ وموج۔ یھب زیخ ہجیتن اگاور وہ دیپا قلعت االخیق رتہب بت رکںی وسحمس

 ریغ امہری وہ۔ ےہ راہ اج ڑباتھ ربوز روز راحجن اک سج زیچ رطخانک اکی ںیم

 ریغ یک اس۔ ںیہ وافدار اسھت ےک سج رصنعےہ،مہ اک دوالغ ن ںیم احرضی



     رفس اک اکایمیب اشدنار

125 
 

 االخیق رک وھچڑ وک افمدات اعریض۔ رںیہ یہ دارواف ےک اُس یھب ںیم یگ وموجد

 رمض ذی وم اس یھب ںیلسن وایل آےن امہری ہک ات رکںی دنلب ڈنھجا اک ادقار

 ادنوز فطل ےس زدنیگ ابرکدار وایل ےن رک تبحم ےس ااسنتین رک اپ ت اجن ےس

 ۔ںیکس وہ

 امہ تہب الصتیح یک دس ے رک اعمف ےئلیک ےن وہ دنلب وطررپ االخیق 

 امہ تہب رجات یکےن رک ذعمرت وت اجےئ وہ یطلغ ےس مہ ارگ اور ےہ

   اک اطخ ن ااسن۔ںیہ اواصف

 

ُ
 
 یک اس وہ اور اجےئ وہ ےس یسک ارگ یطلغ ےہ، پ

 واال، دس ے رک اعمف ہکن ویک۔ اچےیہ دانی رک اعمف اُےس ںیمہ وت ےل امگن اعمیف

 اس ےئ اجب وت اجےئ وہ رسزد یطلغ وکیئ ےس مہ ارگ اور۔ےہ رتہب ےس ےنیل دبال

 اٰیلع اور رکںیل ذعمرت ںیل، رک میلست یطلغ۔ الںیئ اسےنم وک اان اینپ مہ ہک ےک

 ۔ںیل اچب ےس وٹےنٹ وک روتشں ےئ وہ ےت رک ہ اظمرہ اک االخق

 ےس اکیم ان۔ ےہ اچاتہ اپان اکایمیب اور ےہ اچاتہ انچب ےس اناکیم ااسنن رہ 

 دو ےک  د اینب یک رکدار۔ ےہ رضوری دح ےب ان وہ وبضمط اک رکدار ےئلیک ےنچب

 اور اقوباپان رپ وحاوسں اےنپ ےس وسحماست زیت اور وبضمط ےہ اکی۔ںیہ وتسن
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 ۔ اطتق یک ارادی وقت ےہ دورسا

 

ئ

 اایتحط اور ادنیشی اعتبق ہک ےہ اتہک راربئ

 ااسنن اکایمب وک وچبں اےنپ وج ں ام ایسی اکی۔ ےہ ڑج یک داانیئ یطبض وخد وایل

 ابوتں وھچیٹ وھچیٹ وہ ای۔ےہ ںیہن رٹنکول اک اُس اورپ اےنپ نکیل ےہ اچیتہ دانھکی

۔ ےہ یتکس انب ہن ومن اک یطبض وخد وک وچبں اےنپ ےسیک۔ےہ اجیت وہ ابہتخ وحاس رپ

 یطبض د وخ آدیم وج اور ےہ رصنع امہ ااہتنیئ ےئلیک یب اکایم یطبض وخد ای حتف یصخش

 زدنیگ ےسیج۔ ےہ اتکس رک دبتلی وک آپ اےنپ آہتسہ آہتسہ وہ وت ےہ اچاتہ انھکیس

 ۔ںیہ ےتھکیس زیچںی  ی تہب مہ ادنر ےک

 اکی ںیم ارگنزیی۔ ےہ آیتکس یہ ےس ےنھکیس یھب یطبض وخد رطح ا ی 

 تیج  "Personal Victory leads to public Victory"  ہک ےہ اہکوت

 احلص حتف رپاو اےنپ ااسنن ےلہپ۔ ےہ ات وہ رشوع ےس ذات یک ااسنن رفس اک

 اانپ رپ دورسوں آہتسہ آہتسہ وت اجےئ وہ امرہ ںیم اس ااسنن بج اور ےہ ات رک 

 ُاےس نکیل ےہ ڈیلر اکی رپ وطر دیپایشئ ااسنن رہ۔ےہ داتی رک رشوع وھچڑان ارث

 وکیئ ارگ۔ےہ یت ڑپ ان رک یہ ےس االخق اٰیلع یطبض، وخد اامیدناری، رشواعت
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 درےج اٰیلع ےک یب اکایم اشدنار وہ وت ےہ ات رک بضغ وقحق ےک دورسوں آدیم

 ۔ےہ راتہ اقرص ےس وھچےن وک

 ےک دنمسر اکی دہعف اکی۔ ں وہ ات رک رئیش ین اہک اکی ےس آپ 

 اکی ےس اُس ہک اھت راہ اج رکیل اےس اور ڑکپی یلھچم ےن آدیم اکی انکرے

 وہ اھت زمکور آدیم الہپ۔ ایگ گ اھب اور یل نیھچ یلھچم ایکس ےن آدیم اطوتقر

 وک یلھچم آدیم اطوتقر یہ ےسیج نکیل۔ اپای نیھچ ہن یلھچم ےس آدیم اطوتقر دورسے

 اےنپ وک ےھٹ اوگن ےک آدیم اطوتقر ےن یلھچم زدنہ مین۔ڑباھ آےگ وھتڑا رک ےل

۔ دای وھچڑ وک یلھچم ےن آدیم اطوتقر ےس وہج یک درد ااچکن وت دابای ایلاور ںیم ہنم

 ایگ س اپ ےک ڈارٹک آدیم وہ۔یئگ رک زیمخ اوگناھٹ نکیل   یئگ ہہب ںیم اپین یلھچم

 ہک اہک ےن ڈارٹک وت یئگ وھکیل دعبیٹپ ےک ں دون ھچک بج۔دی رک یٹپ ےن وتڈارٹک

 ٹ اوگناھٹاک ذٰہلا ےہ ادنہشی اک ےن وہ اضعئ ھت ااہ اسر ورہن۔ اگ ڑپے اکانٹ اوگناھٹ

 ہک اہک اور دای وشمرہ اک ےنٹ اک ھت اہ رھپ ےن ڈارٹک دعب ےک ں دون ھچک۔ ایگ دای

 زبرگ اکریسک آرخ۔ ایگ دای ٹ اک یھب ھت اہ ےہ ڈر اک وہےن اضعئ ابزہ اسرا ورہن

 وت آزاری دل یک یسک وسوچہک اور ؤ امھگ رظن اکی رپ رِکدار اےنپ ہک اہک ےن
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 اور آای ںیم ذنیہ ایخل واال یلھچم وفرا   وت ایک وسانچرشوع ےن اُس بج۔ یک ںیہن

 اجؤ" ک رین ویسی رکین، یسیج" اہک ےن زبرگ۔ یئ انس ہہک ین اہک وپری وک زبرگ

 ںیم التش یک زمکور اس اطوتقرآدیم۔ اموگن ےساعمیف اُس اور ڈوھڈنو وک صخش اس

سھ اھبیئ وپاھچ ےن اُس۔ ایگ یہ لم آدیم وہ اکراُےس آرخ اور راہ ات رھپ امرا امرا
ُچ
م

 

  وکیئ رپ

  

 ُاس وت ےہ ایگ وہ احل ہی اوجریم۔ ےہ یک دبداع وکیئ ای ےہ ڑپاھ م

 اھبگ رک نیھچ یلھچم ی ریم مت بج ہک دای اب وج  ا ایپر یہ تہب ےن زمکورآدیم

دا ےن ںیم وت۔ ےھت رےہ ُ

 

 وک اورپ رظنںی۔ واای رک ج در دقمہم اانپ وضحر ےک خ

 لب ےک اطتق اینپ آدیم اطوتقر اکی!  امکل ےک ت اکانئ اے اہک اور ااھٹںیئ

سھ رپ وبےت
ُچ
م

 دقمہم اک ااصنیف ان اس ںیم اب۔ ےہ اجراہ رک نیھچ رزق ریما ےس 

 ےن ںیم۔ ےہ رسہمشچ اک اطتق م امت وج۔ ں وہ راہ رھک اسےنم ےک ذات آیکپ

 ۔ںیہن یھب ھچک اور ےہ اہک یہ اانت سب

 ۔ےہ اہک وخب ایک ےن اشرع یسک 

 ےہ ریتھک ارث ےہ یتلکن ےس دل وج آہ

 ےہ ریتھک رپوازًِ اطتق رگم ںیہن رپ
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 دورسے۔ امیگن اعمیف رک ڑگا ڑگ اور رگایگ ںیم ں اپؤ ےک اُس صخش وتقاراط

 اعمیف اُےس ےس دل ےچس ےن اُس اور آای اڈم درای اک رمح ںیم دل ےک آدیم

 مکحم نیقی  ےھج ۔ایگ وہ ب ای تحص ااسنن اطوتقر وہ ادنر ےک دون ھچک۔ دی دے

 ق اولخمل ارشف مہ رک انب ہصح اک تیصخش اینپ وک ف اواص دی اینب ان ہک ےہ

 ۔ںیہ ےتکس رک احلص وک ں دروج اٰیلع ےک
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 ےہ؟ اتکس وہ ب ایم اک ےسیک ہچب آاکپ

 

 اھکسؤ االخق اےھچ وک وچبں اےنپ وت رےہ ابیق انم ا اہمتر ہک وہ اچےتہ ارگ

 (دعسی)

 

Children are great imitators so give them something to 

imitate  

(Unknown) 
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 رطح سج ےچب امہرے آج۔ ںیہ وہےت لبقتسم اک لک ےچب ےک آج 

 اکررگدیگ یہ وےسی ےن ں اوہن ںیم لک واےل ےن آ ںیہ رےہ اپ رپورش ےس

 اُن ےس رطح اُس ںیہ اچےتہ انبان وک وچبں ےس ح رط سج مہ ذٰہلہ۔ےہ داھکین

 ںیہ، ےت وہ امدنن یک وپدے ےچب۔ ےہ رضوری دح ےب یھب ان رک رپورش یک

 نب درتخ ور انت دا وپ یہن وج نکیل ےہ ات اج ڑم دںی ڑ وم رطف سج وک وپدے

 دورسوں ہک ات ںیہ ےت رک دویتس ےچب۔ ےہ ات اج وہ لکشُم ومڑان وک اُس ےہ ات اج

 اسری ےچب وت اجںیئ نب دوتس ےک وچبں وادلنی ارگ ںیکس رک ابںیت اینپ ےس

 وک وچبں اُن وہ ہک اگ وہ ہی افدئہ اک اِس اور ےگ رکںی ےس وادلنی اےنپ ابںیت

 ۔ںیہ ےتکس رک رفامہ رامنہیئ حیص 

 ہک اھت وموضع اک سج ا وہ اقمہلب اک ونیسی ن ومضم ںیم ل وکس اکی 

 وی یٹ رک وہ ڑبا ںیم ہک اھکل ےن ےچب اکی۔ اگ ں ونب ایک رک وہ ڑبا ںیم

 (TV) آےت اوب ںیم رھگ بج یک یھت وہیئ یک واضتح ےن اُس ےچین۔ اگ ں ونب 

 وک ُان وت ے رک وشر ای ابںیت ارگوکیئ۔ںیہ اجےت وہ رشوع دانھکی وی یٹ وت ںیہ

 اور ںیہ دیتی رک رشوع دانھکی وی یٹ یھب وہ وت وہ اٹمئ س اپ ےک ایم۔ ںیہ ڈاےتٹن
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 ھچک یھب وہ وت آاجںیئ ن امہم ںیم رھگ ارگ یت وہ ںیہن زت ااج یک وبےنل وک یسک

سووولں بج اتہک وہں اتہ اچ اننب وی یٹ ںیم ہ ذٰہل۔ ںیہ ےت رک یہ ااسی
ب
ی ں
م

 وت 

 ہج وت لمکم  ےھج۔ دںیھکی اور ںینُس ےس وتہج  ےھج رک وھچڑ وک اکومں یق اب اسرے

 ۔ےہ یتلم یہ وک وی یٹ رصف ںیم رھگ وہ اور ےیہاچ

  وہ دںی اٹمئ یھب انتج ڑبے ےک رھگ ای وادلنی وک وچبں  

 ذبمول رپ ےچب ہج وت وپری ںیم وتق اُس ینعی  (Quality Time)وتہج وپر ک ر

  ارگ۔ وہ

ِ

 وتاُن ںیل یھب نس ارگ۔ اجےئ ہن یہ انُس وتوفن آاجےئ یھب وفن اک ِک

 وہ رصموف ںیم لیھک اسھت ےک وچبں اےنپ ںیم ایھب ہک ںیہک اانت رصف ےس

 دل ےک اُس وت اگ ےنُس ہی بج ہچب۔ اتوہں رک راہطب ےس آپ رک وہ افرغ ں

  ےئلیک آپ ںیم

 

 وہج آیکپ وک آپ اےنپ وہ اور۔ ےگ ںیل منج ذجابت ک رے ُمس

 ےچب ہک ےہ یھب ہی امیبری ک وخانف یک دور ےک آج۔ اگ ے رک وسحمس امہ ےس

 دیپا ااسحس ادنرہی ےک اُن بج۔ ںیہ ےتگل رکےن وسحمس امہ ریغ وک آپ اےنپ

 ےس یب اکایم ںیم زدنیگ وہ ہک ےہ ابت ینیقی وت ںیہ امہ یھب وہ ہک اجےئ وہ

  ۔ےگ ںیکس روہ انکمہ
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 وادلنی یھب وبان جیب ےک وسچ تبثم ادنر ےک وچبں اسھت اسھت ےک اس

 ذینہ یک اُس اور اھت اتکس ںیہن وبل حیص وجہک اھت ڑلاک اس اٹ وھچ اکی۔ ےہ رفض اک

 یک ُاس ےن امرٹس ڈیہ ےک ل وکس دعب امہ نیت ذٰہلہ۔یھت ہن رتہب اینت یھب احتل

 ےن ےچب وت اچنہپ رھگ وہ بج ۔دای اکنل ےس ل وکس رک دے یچ رپ اکی وک امں

 وہےئ وبےتل وھجٹ ےن امں وت ےہ اھکل ایک رپ یچ رپ اس ہک وپاھچ ےس امں

  امہرے وہ ہک ےہ ذنیہ اانت ہچب اک پ آ ہک اھکلےہ ہی رپ اس ہک دای وجاب

 اور۔ اتکس رک ںیہن احلص میلعت اسھت ےک وچبں ےک تن ذاہ ومعمیل ےک ل وکس

 نیقی اس ادنر ےک ےچب ےن امں۔ یگ ؤں ڑپاھ رپ رھگ یہ وخد ںیہمت ںیم اب

  وب جیب ےک

ئ

این ہچب وہ ںیم دعب۔ ےہ لب اق وہ ہک دی 
ُ
 دان اسسنئ رتنی میظع اک د

این آج۔ انب
ُ
 رکیت د ای ےس انم ےک (Thomas Edison)نسی اڈی اھتسم اُےس د

 اینت دان اسسنئ یھب وکیئ کت ایھب اور ںیہ یک دات ااجی0948 ےن اُس۔ ےہ

 ااقتنل اک ں ام بج دعب ےک رےن زگ رعہص یف اک۔ ےہ اپای رک ںیہن ااجیدات

  وج یئگ لم یچ رپ وہ ُاےس وت اھت راہ دھکی رک ل وھک دنصوق رُپاین وہ اور۔ وہا 
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 مہ۔ ےہ انالہ ااہتنیئ ہچب اک آپ ہک اھت اھکل رپ سج یھت دی ےن واولں ل وکس

 یک نسی اڈی وت ےتکس ڑپاھ ںیہن اسھت ےک وچبں دورسے ںیم ل وکس اےنپ اُےس

 نکیل اھت ڑلاک اس امکن اکی نسی اڈی ہک اہک ےن اُس اور آےئگ آوسن ںیم ں آوھکن

 ۔انبدای اسدسنئان میظع اےس ےن امں یک اُس

 دح ےب یھب رانھک ل ایخ اک سفن ت زع یک وچبں اسھت اسھت ےک اس 

 اخےن ےک ذنیہ ادنر امہرے ہک ےہ ایک اثتب ہی ےن اسسنئ ج آ۔ےہ رضوری

 رشوع ادامتد ادنر ےک اُن ںیہ ےت اج ک رے کت دح اکیف کت رمُع یک اسل ھچ

 وک ں دنلبوی یک تمظع رک وہ ڑبے ےچب وہ رھپ۔ اتےہ وہ  ان رک دیپا ےس یہ

 رطےقی ےس تہب ےک دس ے اتیمہ وک ےچب۔ ںیہ اجےت وہ لب اق ےک ےن وھچ 

 اتہک دںی ہج وت یئ ااہتن وت ںینُس بج اور ںینس اُےس وت الُبےئ وک آپ ہچب ارگ۔ ںیہ

 اجےئ راھک ایخل یھب اک زیچ اِس اسھت اسھت۔ رکے وسحمس امہ وک آپ اےنپ ہچب

 اںیہن وت اجںیئ وکسل ےچب بج۔ اپےئ ےن وہ ہن دیپا رغور ادنر ےک اُس ہک

 

 

 اابقتسل ےس وجیش رگم اک اُن وت آںیئ واسپ بج اور ںی رک وداع ےس ُمس
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 اجراہ ایک د ای وک اُن ںیم وجدیگ وم ریغ یک اُن ہک وہ ااسحس ہی اںیہن اتہک رکںی

 ۔اھت

 ومازہن ںیم آسپ اک وچبں امیبری ک ان رطخ ڑبی اکی یک دور ےک ج آ

این ہکن ویک ںیہ رکےت یطلغ  وت ںیہ رکےت ومازہن اک وچبں ارگمہ۔ ےہ
ُ
 رہ ںیم د

 ےچب اکی رہ بج۔ ےہ ات وہ دیپا اسھت ےک الصتیح اور رطفت اگل اکی ہچب

 مہ۔ ںیہ ےتکس وہ ےسیک ےسیج اکی بس وت ںیہ اگل اگل ت اشنان ےک اویلگنں ےک

 ہی۔ ےتکس داھک ںیہن مت داھکای رانہم اک ہی ےن اھبیئ ڑبے اہمترے ہک ںیہ ےتہک

 یلمع رک لچ آےگ وج ںیہ یت رک دیپا اقمہلب اور دسح ہصغ، ادنر ےک اُس ابںیت

 یھب امیبری یک آےن وسمئ ای ددمئ اول، لک آج۔ ںیہ اچنہپیت اصقنن ںیم زدنیگ

 ااسحس اک اِس وک وادلنی ارثک اور ےہ ریہ اج یت وہ اعم ںیم ے اعمرش امہرے

 ہچب ارگ وخناہتس دخا ۔ ںیہ رےہ وہ رمبکت ےک رُجم سک وہ ہک ےہ ںیہن یھب

 وت ےن اوہنں۔ ںیہ رےتہ الکن وج ںیم اسمہےئ امہرے ہک دے ہہک ہی ےس آپ

 دںی وجاب ایک اک اِس آپ وت اپےئ رک ںیہن آپ یج اوب نکیل ےہ یک رتیق تہب

  وت ی ویب یک اسمہہی رقیبی ہک ےہک ےس ی ویب اخودن ارگ ای۔ ےگ

 

 
ُ
س

  اھکان ااھچ ب
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 احتل وج یک آپ وتق اُس وت ںیہ یئ انب  اھکان ا ربُ تہب وت آپ نکیل۔ ےہ یت انب

 آپ وہ نکیل ےہ یت وہ یک ےچب ےس ےٹ وھچ وتق اُس احتل ویہ ابلکل یگ وہ

دارا۔ اتکس ںیہن وبل اسےنم ےک ُ

 

 رکںی ہن اقمہلب ای ومازہن ںیم آسپ اک وچبں!  خ

 ۔ےہ ویلاامیبری اجن اکی رسنیک اور ںیہ رسنیک زیچںی ں دوون ہی

 اُس ےس سج ںی رک اسےنم ےک بس وت ےہ ین رک فی رعت یک ےچب ارگ  

 اسےنم ےک بس وت ںیہ اچےتہ اھجمسان ھچک ارگ اور اگ وہ ااضہف ںیم ادامتد ےک

 یھب ہی اسھت اور اھجمسںیئ اںیہن ںیم یئ اہنت ہکلب اتبںیئ ہن ں ایطلغ یک اُن اںیہن

 واحض وہ ںیہ اچےتہ ےس ےچب اےنپ وجآپ اور ےہ ان رک ایک ےن پ آ ہک اتبںیئ

 ےن رک لمع رپ اُس اور ےہ ات اج ھجمس وک ت اب اُس ہچب وت اتبںیئ اُےس ںیم اافلط

 ڈارٹک وک ں وچب اےنپ وادلنی رہ ںیم دور امدی اور یسفن اسفن اس ےک آج۔ےہ اتگل

   ای

 

س 

 

 ہی ںیکس امک ےسیپ دہ زای ےس دہ زای وہ ںیم لبقتسم ہک ات۔ےہ اتہ اچ ان انب ان

   ای ڈارٹک۔ ےہ یکچ نب ل اچ ڑیھب ںیم اعمرشے امہرے

 

س 

 

 تہب ےئلیک ےننب ان

 ںیہ ےت رک عق وت ہی ےس ںوچب امتم اےنپ وادلنی وت ںیہ ےت وہ اکر در ربمن دہ زای 

 وادلنی ےس وہج یک سج ات اپ وہ ںیہن ااسی ارثک نکیل ےگ ںیل ربمن رتہبنی وہ ہک
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 ن ایب واہعق اکی اک وپر اگنس۔ ےہ اتلم ںیم دےنھکی ہی رو یفنم وک ےچب ےس رطف یک

 ےک وادلنی لبق روز دنچ ےس ت ااحتمان ےن رپلپسن ےک ل وکس اکی۔ وہں ات رک

  ۔اھت ےس رطح اِس ھچُک الخہص اک سج اجیھب طخ اکی انم

 

 وادلنی ! رتحمم

 وحاےل ےک سج ںیہ واےل ےن وہ رشوع یہ دلج ت ااحتمان ےک وچبں ےک آپ

 ایھچ ہچب ہک یگ وہ وخاشہ یک اکی رہ اور ےگ ں وہ یھب نیچ ےب پ آ ےس

 ںیم ان ہک اگ رےیھک اید الزیم ت اب اکی نکیل۔ ے رک ہ رہ اظم اک یگ د رگ اکر

 یک وں ربمن اےھچ ےک ی رٹسمیک ںیہنج ےگ ں وہ ےھٹیب یھب اکنفر ےک لبقتسم

۔ ےگ ں وہ یھب رتامجن ےک ں وینپمک ڑبی ڑبی ںیم ان۔ ںیہن ورت رض وکیئ

 ںیم اِن۔ ںیہن رضورت اخص وکیئ یک ےنھجمس اترخی اور ادب ارگنزیی ںیہنج

س لکی زف دہ زای ےس ربمنوں ےک سک زف ںیہنج ےگن وہ یھب الھکڑی

 

ت

 

ی
ف

  یک 

 ےہ ت اب ایھچ وت ےہ ات آ رک ےل ربمن اےھچ ہچب اک آپ ارگ ذٰہلہ۔ ےہ ورت رض

 دی ادامت د وخ یکس اُ  ےس س اُ  ےئلیک دخا وت ات آ رک ےل ںیہن ربمن اےھچ وہ ارگ نکیل
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 ۔اگ ےئجیل نیھچ ہن تمظع اور 

 تاب وکیئ ہک اگ دےئجی ہلص وح اُںیہن وت ںیکس ال ہن ربمنات اےھچ وہ ارگ 

ے ںیم زدنیگ وہ۔ اھت ن ااحتم اس اٹ وھچ اکی وت ہی ںیہن
س
س

 ےن رک ڑبا ھچُک یھب ا

 ااسی! دخارا۔ ںیہ ےت رک ایپر یہ اانت ےس اُن یھب اب وہ اور۔ ںیہ ےئگ انبےئ ےئلیک

این ہچب اک آپ ہک اگ دےئھکی رھپ ےگ ںی رک ااسی آپ بج اور اگ ےئجیک یہ
ُ
 حتف یھب د

 اور وخاب ےک س اُ  ےس ےچب ےک آپ ربمنات مک اور ااحتمن اکی۔ اگ ےل رک

این اِس ہک ںیچ وس تم ااسی ابین رہم رباےئ۔ ےتکس نیھچ ںیہن ٹنلیٹ ااکس
ُ
 ںیم د

   اور ڈارٹک رصف

 

س 

 

 ۔ںیہ رےتہ وخش یہ ان
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 رفس اک رتہبنی ےس رتہب

 

 روھک اجری ان رک رتہبنی رتہبےس ںیم اس۔ ےہ رفس اشدنار اکی زدنیگ

 ()انولعمم      

 

To go through the hardest journey, we need take only one 

step at a time but we must keep on stepping.  

  (Chinese Proverb) 
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 اسےنم ےک داین اس ں ایب اکایم اینپ ولگ ب اکایم ےک داین اس بج 

این وت ںیہ رےتھک
ُ
 ےنچنہپ کت درےج ڑبے۔ ےہ اجیت وہ ف رتعم یک تمظع یک اُن د

 رضورت یک طبض و مظن اور ر ایعم ہکلب یت وہ ںیہن رضورت یک االقنب یسک ےئلیک

ےیل  امدہ اک طبض و مظن اور تنحم یک اسولں ادنر اےنپ یب اکایم یھب وکیئ۔ ےہ یت وہ

 ےط زل انم یک یق رت ینپمک ای ادارہ وکیئ ارگ ےس رطح ا ی۔ ےہ یت وہ ےئ وہ

 ہی زیچ امہ اور دی اینب ںیم اُن وت ںیہ وھچےت وک ں دنلبوی یک آامسن وہےئ ےت رک

  یہ ےک رک رتہب وک اکم یسک ہک ےہ یت وہ

 

ں
 
مت
مط

 تف درای ہی ہکلب اجںیئ وہ ہن 

 ۔ےہ اجاتکس انبای ےسیک رتہبنی ےس رتہب وک اکم اس ہک ںی رک 

 پش ر ڈیل اکی زیچ امہ ےس بس ےئلیک یب اکایم یک ادارے یھب یسک 

 رک الوگ ںیم ادارے وکاےنپ" ان رک اتمرث"   اقونن دیاینب ےک پش ڈیلر وہ۔ ےہ

 ےک نیچ بج رپ وطر ےک اثمل۔ ےہ ات رک ہ اظمرہ اک اس وطررپ یلمع اور ےہ ات

 ریت ےس درای ے ڈنھٹ وتق ےک رات وت اچیہ داھکین اثمل یک رُجات ےن دصر

 اک ایاتب ہی وک وقم اینپ اور آای یھب واسپ ہکلب ایک وبعر اےس رصف ہن ےن اُس رک
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این اس
ُ
 یت وہ رضورت یک تمہ و وحےلص رصف ےہ ںیہن اننکمم یھب ھچک ںیم د

 ۔ےہ

 ںیم وھجیل لھپ رگےت، ںیہن ےس وخاشہ

 اگ وہ الہان دری ات وک اشخ یک وتق

 ےس ےنہک رُبا وک ادنریھوں اگ، وہ ںیہن ھچک

 اگ وہ الجان یہ وخد دپی اک ےصح اےنپ

   یم یک ں وتیح الص اقدئاہن ںیم ان ےتاپ رک ںیہن لص اح یب اکایم ادارے وج

 دورسوں وہ۔ ےہ یت وہ ڑھکی رپ وتسونں ےک رغیض وخد پش ر ڈیل۔ ےہ یت وہ

 یہ ںیم رکچوں ےک ڑباھےن ٹن ااکؤ اور ٹیپ اانپ اجبےئ یک وسےنچ الھبیئ یک

 ۔ںیہ رےتہ

 رپ ت اب اس وہ۔ ےہ یھب ورک میٹ وخیب اور اکی یک اداروں ب اکایم 

  یب اکایم ڑبی یھب وکیئ ہک ںیہ رےتھک نیقی
ِ
 وہ۔ یتکس لم ںیہن ریغب ےئک اکم رک م

  امےتن اناکیم اینپ وک اناکیم یک ادارے اور یب اکایم اینپ وک یب اکایم یک ادارے

 یئ ااہتن ےئلیک ےن رک م اک رک لم ربممان اور ر ڈیل ےک رتانیداروں اکایمب۔ ںیہ
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 اِن۔ ںیہ ےت رک رک ھجمس دتابع وک اکم اےنپ وہ اور ںیہ ےت وہ ش وج رپ 

 رظن دم وک دروجں اچروں رواحین اور ابیت ذج ذینہ، امسجین، ےک اُن ںیم اداروں

 ہی وہ ہک ےہ اجیت دی وخنتاہ اینت اںیہن۔ ےہ اجات ایترایک لمع الہحئ رک رھک

 وخنتاہ حیص اںیہن اطمقب ےک اقتیلب یک ان اور ایعمر ےک اُن ہک رکںی وسحمس

  ۔ےہ اجریہ دی

 اُن نکیل ےہ اجیت دی تہب وت وخنتاہ اُںیہن ہک ےہ ات وہ یھب ااسی ارثک 

 ےب یک امتحت ہپ ابت ت اب۔ات اج راھک ںیہن ایخل اک است ااسح و ذجابت ےک

 ےن ڑج ےس ادارے رپ وطر ذجابیت وہ ےس وہج یک سج۔ ےہ یت وہ ریہ وہ زعیت

 ےتیل رک لیدبت ادارہ یہ ےتلم ومعق ہگج دورسی اور۔ ںیہ رےتہ اقرص ےس

 وکیئ بج نکیل۔ےہ یتلم وت زعت اور وخنتاہ اںیہن ہک ےہ اتکس وہ یھب ااسی۔ںیہ

 یھب دانی راےئ یتمیق اینپ وہ اور وہ اکم یقیلخت وکیئ ای آےئ وتق اک دس ے راےئ

 رکےک اکم رپ ں واہ صخش وہ وت اجےئ دی ہن اتیمہ وک راےئ یک اُس اور اچےہ

 آرخی۔ اجےئ دی اتیمہ وک ابوتں یک اُس ہک ےہ اچاتہ وہ ویکہکن۔اگ وہ ہن وخش

 وہ یت اج دی وت اتیمہ اور زعت وخنتاہ اُےس ہک ےہ اتکس وہ یھب ااسی ںیم درےج
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 یھب وت وہ ایگ اگلدای رپ اک بس انم ریغ یسک ای وہ ایگ دای اگل رپ اکم وضفل اُےس نکیل

 ۔اگ ے رک ںیہن اکم رپ واہں وہ

 ےس اُس ہک ےہ اتہ اچ وہ ہک ےہ اشلم ںیم رطفت یک ااسنن ہکن ویک  

 بس

 

 وہ ہک رےہ ات وہ س ااسح ہی اُےس اتہک اجےئ ایل اکم وقعمل اور ینعم اب ُم

این اس اور ےہ راہ رک اکم ااھچ اور امہ وکیئ یھب
ُ
 یھب وہ ںیم رفس ےک رتہبی یک د

  یک ولوگں وموجد ںیم ُاس اکایمیب یک ادارے یھب یسک۔ ےہ اشلم اشبہن ہن اش

 ش وج رُپ اور تیح الص اب ارگ ںیم ادارے۔ ےہ یت وہ ہجیتن اک ریصبت یع ومجم

 ےئلیک اجےن ےل کت ں دنلبوی درہج دح وک ادارے وہ وت ےگ ں وہ اشلم ولگ

 رات اور دوینگ دن ادارہ اور۔ےگ الںیئ اکر ربوےئ وک ں الصوتیح امتم اینپ

 ۔اگ ے رک ےط زل انم یک یق رت ینگ وچ 

 

 

 

 



     رفس اک اکایمیب اشدنار

144 
 

 رکشت ااہظرِ 

 

 ںیم لیمکت یک اتکب اس رصف ہن ےن دووتسں ان ریمے ںیم زدنیگ 

 رصیقابعس۔ں وہ ونممن دح ےب اک ان ایکںیم ادا رکدار امہ رفسِ ہکلب

 دوییج ھکس ،رگو(اتلمن آف وبرڈ نیم ریچ) اشد یج ،روتسرا(رٹرنی،وکچ،فنصم)

 رعموف) ادبی املس ڈارٹک ،(AIML) رٹکی ڈارئ)رامحین ،ااختفرادمح(رامنہ امسیج)

-Pro) لیمج ادمح ،ڈارٹک(Pro-Rector NCBA&E BWPمیلعت، امرہ

Rector NCBA&E RYK),، رسور ڈارٹک  ،(الوہر)اجمدہ وعسمد 

ڈارٹک ب ران ریشب )خیش ،(اکسرل رعموف)ہ اش یلع ،اقمس(الوہر آف ویوینریٹس)ابوجہ

دی ڈیملکی اکجل خیش ز ڈارٹک ارنج الل )ڈیٹپ امی اسیزدی ڈیملکی اکجل رمیح ایر اخن (، 

 دعسہی ڈیمم ڈارٹک وعسمد اہجریگن)خیش زدی ڈیملکی اکجل رمیح ایر اخن(، رمیح ایر اخن(،

 رمیح اکزجل ڈارئرٹکی اٹنٹس) اابقل ،رمق(اخن ایر رمیح اکزجل ڈارئرٹکی ڈیٹپ) ردیش

 ڈی اچی یپ) ولدیھ رعافن ،ڈرٹک(ایہتف اویارڈ دصاریت) امجن ایھبرام ،(اخن ایر

 اکجل ارجینٹ اصدق رپلپسن)دمحم ویل ڈارٹک ،رپورسیف(الوہر) دصیقی ،اعفط(اشلگن
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 ،دیبعرگلبایم(اخن ایر رمیح یم اڈیک ویپمکرٹ افنکل ڈارئڑکی) وےئج ،ویکل(اہبووپلر

 ،اجم(رٹرنی)وٹھب یلع ادجم ،(اکسرل ڈی اچی یپ) ارلامحن عیطم ں ،ایم(رکایچ)

 یلع وافص اخص رگدِ اش)ارہظودیح ،ڈارٹک(داوشنر)ویل دنمی اشدہ، ڈی اے

  )اپٹلئ وکس ل رمیح ایر اخن (،،(وافص

 

ر
ھ
چسک

 راشیمڈارٹک اسدج اسیہ ، اظمرہ نیسح 

  ،امجن(رافیررم وسلش) اپل ےئج

 

ر
 م
حسی

 اامجن) ولعی ،اراشد(APMAدصر)اپل 

 ،(رٹرنی)ابوجہ ااجعز ،(آابد اصدق ارقاوکسل)وناز اشدہ اجم ،(UAE ویوینریٹس

سوواین امکر اوشک
 چ
سی

 اُردو) رصننی م ،ڈیم(فنصم،رٹرنی)امکر تیجنر ،(رکایچ) 

چا  ،ڈیمم(اکسرل
سی  صت
 اشلگن) ریمسا م ،ڈیم(اخن ایر رمیح اکجل اکنس رپلپسن)

 (اخن ایر رمیح اکجل س اکن ڈارئرٹکی) دنلب ،تخب(اکسرل
 
س

 

 ڈارئرٹکی) ربلگٹ ،اش

 ووگررخم وصنمر )رپلپسن ررجنیز اکجل رمیح ایر اخن(، ،(اخن ایر رمیح اڈیکیم ربنی

 لعل ومنہ ،(رکیم وموی)ابوب ونمر ،(آابد اصدق) انرورام دصاامانھت،

 اشزہی ،(اخن ر ای رمیح اڈیکیم سپیک ڈارئرٹکی) ونتری دمحم(اکسرل)

 لغم میلس داس، وگاپل ،ریپویج،(آرسیف آریم) املس ،اکفش(الوہر)اعسد

 رویہ) اھبیئ اعرم ،RYK E-LIBRARY(اجدووٹسڈوی) اجدو ،اعسد(داوشنر)
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 Brook Field)گیب واقر ،رپورسیف(ارگنیو)بیہص ،رپورسیف(لنیچ

College), ڈارئرٹکی)ویقم ،زہشاد(وکسل اپٹلئ رپلپسن)اع ریگم اہجزنبی 

Brook Field College)، ر ابالچ، ،(نیم زبسن)وچاہن دویان 
می
ھ
لک

 رورٹی 

 ،(رباطہین) اعمل اوسی ،(رباطہین)انمن دقری ،انمن(اخن ایر رمیح) لنشین ارٹن

 وھٹم اپل، ےئج ،رپاکش(اخن ایر رمیح ویوینریٹس رفدی وخاہج)زہشاد ودیح ورسیفرپ

  ابالچ، رپمتی داس، تنسب اپل، ےئج

 

ں

 

ی ت  
ح

ریتھت رام اپل، ےئج داس رپمتی ابالچ، 

 دمحم ،رپورسیف(آابد االسم)اھبیئ ااشتحم ،(آابد االسم) ادلنی ابصح )امسیج رامنہ(،

 یقت ،دیس(الوہر) وچدہری احرث ،(الوہر)انرص راہعب ،(اکجل اجنپب) یلع

 امسیج)دنچ داس،ایگن وگھبان ونپار، رپوشمت رفدیادلنی، انسح ،(الوہر)اشہ

سر ج) اھبیئ،ابربایضء نگ رہ ،(رامنہ
شی
ک

 اوجینشیک)ونپار ،احمک(اخن ایر رمیح اکجل آ

 وخاہج رپورسیفان آل رپ وطر اخص لضف، شخب،ایمں ،اہلل(اخن ایر آرسیفرمح

 لمع ےک انبےن وخوصبرت اور رتہبنی وک زدنیگ ی ریم اخن ایر رمیح اکجل رفدی

 ےہ اپایادیم ےل ںیہن انم ےک ں وگ ول نج۔ ےہ اہھت اک ولوگں ےس تہب ںیم

  ۔اگ وں رک اشلم انم ےک ولوگں ان ںیم اتکب ایلگ ہک


