


 

 

                                        

 

 

 

 

 

 ثثهروانسس مهيطط ْايا ؛            
  مهيطط فرزندو دايا ؛                                                

 جسس جنككل ماجئيسوطط ْا                                     
 نظارة جوسوطط هرثثل ما                                            

 مهيطط ططب دمهال كرسوخو                                    
 مهيطططط كوئي سي هبي هن درسو                     

ْابححاؤ مسيت  جانوححهو، اسس ححهوتاححهوتاثثيارافرزندو، متيطط
سككال برهاين باغ نا  ْا، دمهال كرتا كرتا كظظاطط جئي رهيا؛



 

 

ين ميالد مبارك ما خوشي نادنوماجنككل ىْل ححهوتاححهوتا بححاؤ ْاقامو
 ماتفريح نو ثثروككرام بنايو؛،متنسس سككال نسس جنككل ما سريكروانو

 -تو ؛ نسس؟ الكك الكك ثثرنداؤ ين كظظاين سنوانو شوق شوق؛ نسس؟
ْاجسس اثثنسس .....ْاؤْاؤ  ححلو ْاؤسسس،  ي سنو،ككهين مزاْاؤ،دهيان س

 .لو حصه ثثرهئيسسظظبححاؤ نا ساهتسس جنككل ين سرينو ثث
 ثثهروانسس مهيطط ْايا ؛              

  مهيطط فرزندو دايا ؛                                                   
 جئيسوطط ْاجسس جنككل ما                                     

 نظارة جوسوطط هرثثل ما                                            

 مهيطططط خوب دمهال كرسو                                    

  مهيطططط كوئي سي هبي هن درسو                            



 

 

كتنو :سس؛ْابححاؤ ين ككاري ايك جنككل ما ْاوي نسس ركي،بححاؤ كظظ
  جهرناخوبصورت نظارو؛، ححوطرف هريايل نظرْاوسس؛،ثثاين نا

 

ْاواز   ثثرنداؤ جهارثثر بيتهي نسس ميتها ميتها اوهي رهيا؛،رنكك برنكك
ْاواز  وكري رهيا؛،دور دور جهاريوماسي شري،هاهتي انسس ححيتا ن

 . ْاوي رهيو ؛،بححاؤ ْاسككلي ححيزو ديكهي نسس خوش هتئي رهيا؛

اتناما ايك بححه هي تيكري نا اوثثر سفيد رنكك نو ايك خوبصورت  
 غنه كري رهيو؛،بححاؤ ْاهسهت ما  كبوتر ديكهو،هي كبوتر ميتهاانداز



 

 

 

ْاهسهت هي كبوترنا نذديك جاواالككا،انسس كان لككاوي نسس اهنو ثثيارو  
 ْاوازسنواالككا،ايك بححه نسس كبوترين زباين هتوري هتوري مسجهـ ثثروا

 :الككي، هي كظظسس؛

 ديكهو، سوطط كظظسس؛؟  ثثري هك ْاكبوتر متنسس مسجهـ !بححاؤ ،خاموش

 ،فاطمة علي، حممد، كبوتر تو ثثنجنت ثثاك،  ْا...سبحان اهلل
 انسس اثثنا موىْل ايكويسما امام موالنا االمام الطيب، حسني، ،حسن

 .نام ين تسبيح كرسس؛ ْاقا نا  سيدنا حممد برهان الدين



 

 

نام ين  موايل كرام نا كبوترتو اثثنا هاطط هاطط برابر؛،:بححاؤكظظسس؛
ماالجثثي رهيو؛،هت وقت ايك بححه هي مهة كري وه كبوترنسس سوال 

 :كيدوهك

هبائي متيطط كون ححهو انسس كظظاطط سي ْاياححهو؟ اسس كبوتر"  

بححه ين طرف ديكهي نسس جواب  ثثيارا وه ثثيارا هت وقت وه كبوتر
ححهوتاححهوتا فرزند،موالناحممدبرهان  ثثيارا اسس ثثيارا:"دسس؛

ادْنى ثثرنده  كيديلو نو ثثيدا ميطط خدا ناححمن ناثثهولو،ط ع الدين ْاقا 
محدكروطط ححهوطط،خدانوشكركروطط  نو رات دن ميطط خدا، ححهوطط

 ثثرصلوات ثثرهوطط ححهوطط، صلعححهوطط،خدانانيب رسول اهلل 

ْاجسس مكة سي سفر كري  املكرمة ماوسايو؛،منسس مكة خداهي 
 انسس هوسس ميطط جنككلو ما سي  مدينه مارسول اهلل ين زيارة كيدي،



 

 

ناداعي  صلعككذري نسس يظظاطط ثثهنححو ححهوطط ،جظظاطط سي رسول اهلل 
ين حضرة عالية ما جئي رهيو ط ع موالناحممد برهان الدين ْاقا 

دين مبارك بادي عرض كروانسس ما ميال201انسس ْاثث نسس  ححهوطط،
 جئي رهيوححهوطط،

امهاسي ايك بححه  سين نسس بححاؤ ككهناخوش هتاواالككا،كبوترين ْازباين  
ايام التعبدات ما  {اْ اسس كبوترمتيطط كتنانصيب دارححهو،:كظظسس؛ هك 

ين حضرة  يارة كري نسس ْاياححهو،متيطط موىْلين ز صلعمتيطط رسول هلل 
 :هت وقت كبوتركظظسس؛ هك ماجئي رهياححهو،



 

 

 ين نظر هك هج موىْل!نا ثثياراثثيارافرزندواسس ْاقاحممدبرهان الدين 
ين  مناوي موىْل  متيطط تو ميالدنا جشنو اوثثر ككهين انسس ككهين ؛،  متارا

 تو سوطط متيطط منسس هبي متارا ساهتسس لئي جاسو؟ حضرة ما جاسو

هاطط هاطط كيم  الككا ر سي كظظوا زو  سككال بححاؤخوش هتئي ككيا انسس زور
متارا  متيطط تو ككهنا عقلمند ححهو، متيطط مهارا ساهتسس رهو، نظظيطط،

بححاؤ ين وات  كمة ين واتو سنواملسسس،ح ساهتسس رهوا ما مهنسس ككهين
 :سين نسس كبوتر كظظسس؛

متنسس سنوانو  بححاؤ مارا ثثاسسس جانور ين كظظاين نو مهوتو خزاهن؛،
ين كظظاين   انسس جانور جنككل ما سريكرتاجئيسس، تو ححلو، شوق هوئي
 نسس بيتهي ككيو ،  جئي كهبا ثثر امي كظظي نسس كبوتر ايك بححه نا  سنتاجئيسس،

 .شروع كيدي  انسس جنككل ما سري



 

 

 ْاؤ اسس فرزندو                       ْاؤ اسس فرزندو

 ماراساهتـ ححلو             كبو ين وات سنو

 هاححال ححلن              ْاؤ بناؤ ححمناحح

 مظظكسس هي ككلشن                  كبوتر ين وات سنو

 اهين وات نرايل                   سنوا ما؛ ثثياري

 نيكي ين كياري            كبو ين وات سنو

 ححلو ْاجسس :هت بعد كبوتر فرزندو نسس كظظاين كظظوانو شروع كرسس ؛ 

 



 

 

 ميطط انسس مارا المهارا كبوترو ين كظظاين سناوطط ححهوطط،ظظثثميطط متنسس 

 ثثهرتا ايك دن دوستو هرروزْامسان ما سري كروانسس ايك ساهتسس ارتا،

ثثهرتاايك اهوي جككه ثثهنححا جهاطط مهيطط زمني ثثر ككهنا داهن ككريال 
انسس داهن   اتراطط نسس وها  تو خوشي خوشي وه داهن ديكهي مهيطط ديكها
ئي ككرو ـمهنسس احساس هتيو هك مهارا اوثثر ك هتوري ديربعد الككا، ححنوا 
كوئي شكاري  اثثنسس تو جال ما ثثهنسائي ككيا؛، ارسس ْاسوطط هتيو؟ ؛، 

 هوسس سوطط  ين اللحح ْاثثينسس اثثنسس جال ما ثثهنساوي ناكها؛، هي داهن 

 



 

 

هوومهنسس ثثكروا اتنا ما مهيطط ديكهو هك شكاري خوش هتاتو  هتاسسس؟
 : شكاري كظظسس ؛ ْاوي رهيو ؛،

ْاسككال نسس كون  سككال كبوترمارا جال ما ثثهنسائي ككيا؛، !هاهاها
 :هت وقت هج مهوتو كبوترهتو هي كظظسس؛ كون ححهراؤسسس، بححاؤسسس،

 
انسس ككهرباوانو  رووانو  اْ ارسس ارسس ْاسككال متيطط سوطط كري رهياححهو، 

سي ايك ساهتـ ملي نسس كام كرسوطط تو اثثنسس بححي مهة  وقت نتهي،
 :بيجا سككال كبوتر جواب دسس ؛ جاسوطط،



 

 

مهيطط سككال ايك بيجا نا ساهتـ ملي نسس كام كروا !هاطط هاطط  
اثثن   جو :كبوتر نو سردار كظظسس؛ مهنسس كظظو سوطط كروو ؛، .تيار؛

سككال ايك ساهتـ ملي نسس زور سي ثثوري طاقة لككاوي نسس ايك ساهتـ 
 ارواين كوشش كرسوطط تو شايد ْاجال لئي نسس هبي اري جاسوطط،

ححلو اثثنسس  هاطط ْامتاري وات ككهين برابر؛، :بيجا كبوتر كظظسس ؛
سككال هي ايك ساهتـ طاقة لككاوي نسس  ديكهئيسس، كوشش كري نسس تو

تاهك سككال كبوتر ساهتسس ملي نسس جال لئي نسس  ، كظظي نسس ارواالككاياعلي 
 .انسس شكاري ديكهتو رهي ككيو     ،اري ككيا

 



 

 

ْاتو  !ْاحكاية سين نسس سككال بححاؤ ككهنا خوش هتئي نسس كظظسس؛ واه واه
تين ـككسس تو بيجي ك ْا،  متيطط هي كتين اححهي وات كظظي{ شروع ما

سككال ساهتسس كبوتر  ْاحكاية سين نسس سككال بححاؤ، سناؤسو، اححهي واتو
 ملي نسس ايك نظم ثثرهسس؛،

 ؛             جيارسس ْاوسس ْافة؛ طاقة ما ايك رهوا

 مشكل ماهي راحة؛              هبائيو ساهتسس رهو

انسس  ؛، طاقة{ ثثري هك ايك رهواما  ْاحكاية سين نسس مهنسس مسجهـ
ئي هبي كام ايك ساهتسس ملي نسس كرسو تو كوئي مشكل نظظيطط ْاوسس،تو ـك

 ما ملسوطط Partححلو هوسس اثثنسس انشاء اهلل بيجا 

 يف امان اهلل


