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Abstract: 

"Though Fehmeeda Riyaz (July 1946-November 2018) was basically a poetess, Yet she has to 

pen fiction, translations, columns and pieces of criticism to earn bread for her children and 

extend her resources to educate her children. In Pakistan a woman writer can achieve such 

economic targets if she is not rebel or non conformist.Her political views were quite evident so 

the doors of prestigious cultural and academic institutions were opened and closed quite often. 

Perhaps Oxford Press (Under Ammeena Syed) was her last shelter where she tried to write, 

publish and earn according to the contract / terms for much longer time. During this 

assignment he tried to maintain her status as fiction writer through the courtesy of Dunya Zaad 

(Asif Farrukhi) and Aaj Karachi (Ajmal Kamal).That is the reason that after her death Asif 

Farrukhi has found many incomplete scripts and unfinished diaries [Dunyazaad 48] .In this 

acrticle Dr.Shazia Ambreen Assistant Professor BZU Multan and her PhD scholar Rafia Malik 

have evaluated her another wonder world of Prose." 

 یاور علم ی،اشاعتیکتب،جہاں گرد05) یبھرپورزندگ یشاعرہ کواتن یکس یاُردو ک یہ دیشا

 یرائیکے سبب عقوبت کے ساتھ پذ اتینظر یاسیاپنے س ،یمزدور یک ،قلمیوطن ،جالیسربراہ یاداروں ک

 رٹھیء م6491 یجوالئ82)پ: اضیر ہدیفہم یسیہوج یپڑ یموت( بسر کرن یک ٹےیاور پھر جوان ب

اور  یکوئ یہ دیشا ںیطرح پاکستان م ی۔ اسیبسر ک ںیجنم م کیء الہور(نے ا8562نومبر86:وبھارت،

 ایا لماں بن یکو اپن یہو اور اس دھرت یآئ ںیم یسے تعلق رکھتے ہوئے سندھ دھرت یپ ویشاعرہ ہو جو 

رح کون ط یاُتار لئے ہوں۔ اس ںیُروح م یاپن ازیا خیشاور  یبھٹائ فیکار شاہ لط قیہو۔اس کے دو بڑے تخل

ور ہو ا یکھیس یکے ساتھ سنسکرت بھ یاور فارس یسندھ ،یزیجس نے اُردو، انگر یشاعرہوگ یسیا

سے  فکر یک یُروم نیعطار اور جالل الد نیالد دیفر ںیآخر م ،یسفر کرنے وال یمارکسزم سے اپنا فکر

ے کرت اںیسرگوش نہرہنے والے اُسے متصوفا بیاُس کے قر ںیموقت  یکہ آخر یاس طرح متاثر ہو ئ

کا ہے، اُس نے اپنے جسم اور ُروح  کھنےیس ںیزبان نہ ں،یماجرا علم کا نہ ہی۔ ںیہ کھتےیسنتے د ںیاور آہٹ

 نیحقوق اور خوات یجمہور، انسان ی۔ سلطانایکار بنا د قیمنفرد تخل کیاُس نے اسے ا پر جو گھاؤ سہے۔

 یقیخالق حق ںیشب الہور م یک 8562۔نومبر 86 اضیر دہیفہم بیپسند اد یعلم بردار ترق یکے حقوق ک

نے اپنے  اضیر دہیفہم ۔ںیتھ یسے الہور پہنچ یکراچ ےیسے ملنے کے ل یٹیب ی۔ وہ اپنںیسے جا مل

۔ ا ایپامال راہوں اور عا م روش سے ہٹ کر اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کو شعار بنا ںیاسلوب م

نے  ضایر دہیسے فہم تیثیح یک بہیآرزومند اد ینے کیسے ج ریضم تِ یاور حر یفعال، جر رک،یز کی

بالعموم شجر ممنوعہ  ےیکمزور دل مردوں کے ل ایتو ک نیکھل کر لکھا جو خوات یان موضوعات پر بھ

 یو ادب یعلم کیا ںی(مشی)اتر پرد رٹھیکو م6491یجوالئ سینے اٹھائ اضیر دہی۔ فہمںیسمجھے جاتے ہ
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 جبں،یتھ یسے تھا،مگر وہ چار سال ک میاض احمد کا تعلق شعبہ تعلیان کے والد ر ۔ایجنم ل ںیگھرانے م

 نیبہتر یک یٹیہونہار ب ینے گھر کا انتظام سنبھاال اور اپن گمیوالدہ حسنہ ب تو ایسر سے اُٹھ گ ہیوالد کا سا

 (۱)۔تھاکا بہت شوق  یسے شاعر یکو بچپن ہ اضیر دہی۔ فہمیک تیترب

 شائع ہونے والے ںیادارت م یک یقاسم مینظم احمد ند یپہل یتواس ک یتھ یجب وہ پندرہ برس ک

 تیثیح یکاسٹر ک وزیپاکستان سے ن ویڈینے ر اضیر دہی۔ فہمیشائع ہوئ ںیمجلہ فنون م یرجحان ساز ادب

 دہیہم۔ فاینظر عام پر آمجموعہ م یان کا پہال شعر ںیعمر م یبرس ک سی۔ بائایکا آغاز ک یزندگ یسے عمل

 وبیصدر ا ںی۔ پاکستان مایحصہ ل ںیم وںیسرگرم یاور سماج یاسیس ںیم ینے زمانہ طالب علم اضیر

 نزشیک یپبل نڈیا سیننس، پریآرڈ یورسٹ یونینافذ ہونے والے  ںی( م6414-6402کے دور حکومت)

سے مل  موںیطلبا تنظ یک بازو ںیئنے با اضیر دہیکے خالف فہم بڈوینننس اور ایال آرڈ یملیننس، فیآرڈ

 نزیونی یمارشل ال آرڈر کے تحت طلبا ک ںیالحق کے دور م ایض ںیم6429سال  ۔ایکر بھر پور احتجاج ک

نے اپنے  اضیر دہیکرنے کے بعد فہم شنیجوی۔ گریک دینے سخت تنق اضیر دہیفہم یپر بھ یپر پابند

دوران  کے امیق ںیم ہی۔ برطانںیگئ یچل ہینبرطااور شوہر کے ہمراہ  یکر ل یسے شاد یمرض یخاندان ک

 یاس کے ساتھ ہ ۔یمالزمت ک ںیاردو سروس م یس یب یادارے ب یاتیکے نشر ہیانھوں نے بر طان ںیم

 یان ک ںیم ی۔ اس شادیحاصل ک یڈگر ںیکے کورس م یاریت یاور فلم ک یرکھ یجار یبھ میتعل یاپن

کے  یحدگیاپنے پہلے شوہر سے عل ۔یطالق دے د ےہر نشو یاور اس کے سا تھ ہ یہوئ دایپ یبچ کیا

۔ ںیو گئمالز م ہ ںیم یکمپن ڈورٹائزنگیا کیا ںیم یاور کراچ ںیآ ئ یواپس پاکستان چل اضیر دہیبعد فہم

 ںیمالقات بائ یان ک ںیم ی۔ کراچایاشاعت کا آغاز کر د یک“ آواز”مجلہ  یادب یانھوں نے اپنے ذات یجلد ہ

ے اجن س یقوم پرست ظفر عل یکارکن اور سندھ یاسیفعال اور مستعد س ےے والبازو سے تعلق رکھن

کا پہال “Bhutto Speaks from the Grave’‘ کتاب یاجن ک ی۔ ظفر علیکر ل ی۔ دونوں نے شادیہوئ

 (۲)شائع ہوا۔ ںیم8552سال  شنیڈیشائع ہوا جب کہ اس کتاب کا دوسرا ا ںیم6421سال  شنیڈیا

وں کومقتدر حلق نیشائع ہونے والے مضام ںیم“ آواز”کے مجلہ  بوںیار ادفکر کے علم برد تیحر

 یاحکامات کے تحت مجلہ ک یحکومت یعتاب آ گئ ریمجلس ادارت ز یک“ آواز”۔ مجلہ اینے نا پسند ک

 یک وہران کے ش اور اضیر دہیسے فہم حکومت یالحق کایاور صدر ض ایگ ایاشاعت کا سلسلہ بند کر د

مگر ان کے  ینے ضمانت کرا ل اضیر دہیسے پہلے فہم یگرفتار ات صادر ہو گئے۔کے احکام یگرفتار

غرض سے اپنے دونوں  یشرکت ک ںیمشاعرے م یعالم کیا اضیر دہیفہم ۔ایگ اید جیبھ لیشوہر کو ج

 یاریاخت خود ںیاور وہ ںیبہن کے ہمراہ بھارت گئ یاجن اور اپن یعل ریاجن اور کب یعل رتایبچوں و

اپنے اہِل خانہ کے پاس  یکے شوہر بھ اضیر دہیملنے کے بعد فہم یسے رہائ لی۔ جیا لاپن یجالوطن

رش سفا یک تمیا س خاندان کو امرتا پر ںیکے عرصے م یکردہ  جالوطن اریبھارت چلے گئے۔ خود اخت

نئے انتخابات کے  ںیجب پاکستان م ںیم6422۔ ںیگئ یفراہم ک ںیطرف سے سہولت یحکومت ک یپر بھارت

 ںی(م6445-6422بھٹو کے پہلے دور حکومت ) ریتوبے نظ ایکا دور آ یبحال یحقوق ک یجمہوربعد 

کے منصب پر فائز  کٹریڈائر جنگیکے من (شنیبک فاؤنڈ شنلیبک کونسل )موجودہ ن شنلین اضیر دہیفہم

وزارت ِ ثقافت سے  اضیر دہیفہم ںی(م6441-6441دوسرے دوِر حکومت ) کےبھٹو  ری۔ بےنظںیرہ

سے  تیثیح یک ٹریڈیا فیبورڈ کے چ یوہ اردو ڈکشنر ںیکے دور م یالنیرضا گ وسفی۔ ںیہ رہوابست

 کہیامر ںیم8555سال  ےیکے ل میتعل ی  اجن اعل یعل ریکب ٹایکا ب اضیر دہی۔ فہمںیرہ یتیخدمات انجام د

 یعل ریٹاکبیب جب ان کا یشام ِ الم ثابت ہوئ ےیمنحوس شام اس خاندان کے ل کیا یک8552اکتوبر  ایچال گ

 (۳)۔ ایڈوب گ ںیگہرے تاالب م کیا

کے  اور ان زبانوں یل یدلچسپ یگہر ںیزبانوں کے ادب م یعالقائ ینے پاکستان ک اضیر دہیفہم

 نیوات۔ خیزبان پر خالقانہ دسترس حاصل تھ یاور فارس یسندھ ،یزیاردو، انگر ںی۔ انھایادب کا مطالعہ ک

 یمناثرات، دش ومجنگ و جدال کے مسم ،یو بے باک یحق گوئ ،یربلندکا وقار اور س تیکے مسائل، انسان

تھے۔  موضوعات دہیکے پسند اضیر دہیاور لوک ادب فہم استیس خ،یاور عداوتوں کے تباہ کن اثرات، تار



 ہیباننے ال اضیر دہیعالم معترف ہے۔ فہم کیکا ا توںیخداد اد صالح یک اضیر دہیفہم ںیم یترجمہ نگار

 قاتیتخل یک (Ismail Kadare) ل کدرےیے والے ناول نگار، شاعر اور ڈرامہ نگار اسماعسے تعلق رکھن

مرد ہ فوج کا ”شائع ہونے واال ناول  ںیم6411کدرے کا سال  لیڈھاال۔ اسماع ںیکو اردو زبان کے قالب م

 لیاسماع ںیاس ناول م کو بہت پسند تھا۔ اضیر دہیفہم(The General of the Dead Army) “ساال ر

وقت  کے یاور پسپائ متیفوج نے ہز یہے جس ک یک انیداستان ب یکے اس ساالر ک ہیکدرے نے البان

اور معرکہ آرا ناول  کیکدرے کا ا لیاسماع ۔اینقصان اٹھا یزبردست جان ںیجنگ م یعالم یدوسر

 لیاسے اسماع ایمنظر عام پر آ ںیم6425جو سال (The Castle or The Siege) کا قلعہ نیمحصور

کدرے کا سا  لیجاتاہے۔ اس کے عالوہ اسماع مجھاپہچان س یکدرے کے جرأت مندانہ منفرد اسلوب ک

توجہ  یک اضیر دہیفہم یبھ (The Great Winter) “سرما میعظ”شائع ہونے واالمقبول ناول  ںیم6422ل

-6852) یروم نیشاعرموالنا جالل الد شہر ت کے حامل ممتاز یزبان کے عالم یکا مرکز رہا۔ فارس

ل کا اعزاز حاص تیکو اّول اضیر دہیفہم ںیکالم کا اردو ترجمہ کرنے کے سلسلے م یکے فارس (6821

 ی( ک6442-6481) ازیا خی( اور ش6208-6124) یبھٹائ فیزبان کے شاعر شاہ عبداللط یہے۔ سندھ

 یر قارک کھیم دسنگ ںیم بوںیکہ دو تہذ اینے اِس مہارت سے اردو ترجمہ ک اضیر دہیفہم یکا بھ یشاعر

منتخب نظموں کے تراجم پر مشتمل  یک (6412-6419فروغ فرخ زاد ) شاعرہ یرانیرہ جاتا ہے۔ ا رانیح

 عمدہ مثال ہے۔  یک یترجمہ نگار یک اضیر دہیفہم“سے چےیُکھلے در”کتاب

کے ‘ خضر بِ یمکات’ان کے دم ساز محمد کاظم نے بیکے مکات (1920-2002)محمد خالد اختر

 ںیم یلکھا تھا، انہ ںیالہور م‘ فنون’ ںیاختر نے انہ دعنوان سے خال یکہ اس ںیمرتب کئے ہعنوان سے 

 :کھئےیاقتباس د کیا ںیہے،اس م یکے نام بھ اضیر دہیمکتوب فہم کیا
‘ زبان یپتھر ک’ہو، یرکھت عتیسے مناسبت طب یہے،واسطے شاعر ںینظم کا دل نش یانداز تمہار”

سمجھے تو! حسن نگارش بے پناہ اور اس کے ساتھ جو بات کہنا  یکوئ،یکو زبان د پتھر ،یلکھ ایک

 ں،اشعاریہ لےیکے پھ یاب بقراط شاعر ہاںیں،ینہ یں،لفاظینہ ں،تصنعیبرمال،بے جھجک،بناوٹ نہ

 ،نہیمگنغ ں،نہیہ ںینہ انیکے شا فیتعر یئے،کسیطبع کا کہ یو موزون یدماغ سوز جہیکے نت ان

 یان ک یو عرب یو ہند یلغت اصفہان گھسے پٹے فرسودہ، یوہ لفاظں،ایخلوِص صداقت،گرہ دار بات

 ماتئے،عالیاسے کہ یشاعر ں،لچیدرج کرتے ہ ںینثر م یمتصد یہے،جو منش یالبتہ مرعوب کرت

 (۴)“۔ہے ایک جادیانہوں نے ا ڈھکوسال ایکا ن

ال نے کھو مجموعے خِط مرموز یجہاِن نثر کا پہال باب  ان کے پہلے افسانو زیانگ رتیاس کے ح

 شائع ہوا ۔ ںیم8558جو 

 یکا عنوان ہ‘ خِط مرموز’مجموعے یکے افسانو اضیر دہیفہم”ڈاکٹر انوار احمد نے  لکھا ہے   

قائل ہے اس لئے اس نام کے  یپردہ اٹھانے ک اضیر دہیاور بات ہے کہ فہم ہیہوئے ہے،  ےیل تیاسرار

ے ک رموزجس طرح خط م ںیکو آخر م ی  لیاد لہمز یقیتخل یمعلم کے ساتھ اپن یہودی یبھ ںیافسانے م

کے مخصوص اسلوِب  دہیہے، وہ فہم ایگ ایدکھا کیطور پر شر یاور حس یجسمان ںیاسرارو رموز م

 (۵)کرتا ہے۔  اںینما یکو بھ اتیح

 ںیم کے بارے یافسانہ نگار یک اضیر دہیڈاکٹر انوار احمد سے استفادہ کرتے ہوئے مجھے فہم 

 ۔ںیہ یح طور پر محسوس ہوتواض یبڑ ںیچار بات

شک  ںیکہ متکلم سے مراد وہ خود ہے، اس م یکرت ںیضرورت محسوس نہ یحجاب ک یوہ اس فن ( ا

 اضیر ہدیمخاطب متکلم سے منٹو صاحب کہہ کر بات کرتا ہے، مگر فہم یکہ منٹو کے ہاں بھ ںینہ

 یو اُس ککہ متکلم ک یتیرہنے د ںینہ یامکان بھ ہیکرکے  شیپ لیتفاص یبعض نج ںیاپنے بارے م

  جائے۔ ایک الیہم زاد خ یقیتخل کیا کاذات 

 دیشا ںیتو اُنہ یشروع ک یکالم نگار یشاعرات نے بھ یسیشاکر ج نیزاہدہ حنا اور پرو د،یکشورناہ ( ب

راہِ تصورات کا ب یکہ اُن کے سماج یبھ نانیاطم ہیاور غالباً  ایآ سریم نیقارئ تر حلقہ   عیوس کیا



 دہیہمکرسکتا ہے۔ ف دایپ یلیتبد یلوگوں تک پہنچ کر سماج ادہیمربوط اظہار حسِب منشا زراست اور 

 یہی ترشیتو ب یلکھت ںیصورت م یوہ اگر کالم ک ںیجنہ ںیہ سےیکے بہت سارے افسانے ا اضیر

  ۔‘یٹیلیورچوئل ر’ سےیج ،یہوت ںیفقرے اور فضا اُن م

حصہ  یخودنوشت کا بھ ایرپورتاژ، سفرنامے  یکسجو  ںیہ یسیا اںیبعض کہان یک اضیر دہیفہم ( ج

‘ کے دائرے تکون’)رپورتاژ( ‘ بابل’)سفرنامہ( ‘ گئے؟ تیکبوتر ج یگالب ایک’ سےیج ںیتھ یہوسکت

  )خودنوشت(۔

ہے،  یہوت دایپ یخواہش بھ یکرنے ک کیشر ںیلذت م یکے ہاں بعض اوقات اپنے مطالعے ک دہیفہم ( د

ہے  یتکرنا چاہ ابیطور پر باز یقیعد وہ اپنے حاصِل مطالعہ کو تخلپڑھنے کے ب‘ بابرنامہ’ سےیج

 “ماخوذ از بابرنامہ’ہے  یتیدرج کرد ںیہے اور اُس کے آخر م یلکھت ‘ناریکے م خیتار’تو

پرندوں کا کردار اور چند ”ہے  یتینوٹ د ہیوہ  یبھ ںیکے آخر م‘ قافلے پرندوں کے’طرح  یاس 

 فوسیحضرت  ں،یو خم بہرحال اس کے اپنے ہ چیکے پ یکہان ں،یہسے مستعار  ریمکالمے منطق الط

دار  ےکے محل کے پہر مرغیکے اختتام پر س یبارہا آتا ہے، مثنو ںیم ریالسالم کا ذکر منطق الط ہیعل

درج ہے  ںیاس م ں،یکرتے ہ شیکا نوشتہ پ یزندگ یپرندوں کو اُن ک سیپرند منزل تک پہنچ جانے والے ت

 یارو ز ہیپڑھ کر پرندے گر ہیتھے،  یگرانے والے وہ خود ہ ںیم ںیاندھے کنوئکو  وسفیکہ اپنے 

ا ہے اور رام ک یک کسنظم کارل مار ں،یگئے ہ ےیموالنا روم کے اشعار استعمال ک ںی۔ متن مںیکرتے ہ

 (۶)‘رامائن سے ماخوذ ہے۔ یک یکیمکالمہ والم

اور تعلقات  یسے ک یر مجبوراو یناخوش ،یخوش ریس یک ایدن کینے ا اضیر دہیبے شک فہم

ملک ان  شہر اور یکے کئ ایاس لئے دن ںینہ یبھ اینقطہ نظر کو چھپا یاسیبنائے مگر اپنے واشگاف س

 یاناور لس ی،نسلیخیاور تار نیکے گنجان تر ایشیا یرہے ہوں گے مگر جنوب دہیاور ناپسند دہیکے پسند

 سطح پر ان کے لوگوں،قلم یوہ انسان ونکہیبسے تھے ک ںیشہر ان کے دل م نیطور پر الجھے ہوئے ت

 درآبادیساخت پرداخت ح یمگر اس ک یہوئ دایپ ںیم رٹھیوہ م  ،بالشبہیہم نوا تھ یکاروں اور دانش وروں ک

 ںیم  یچکے کرا یآباد یکدو کروڑ  باً یتقر ،سویتھ یہوئ یطور پر جڑ یاور پھر وہ سندھ سے قلب ینے ک

سند کہ ہر پ یترق یسیاعتبار سے ا یاور فکر یتھ یطور پر سندھ یافتمگر ثق ،یطور پر مہاجر تھ ینسل

 ںیم6426شہر ڈھاکہ تھا جو   ،دوسرایتھ یکے لوگوں سے ہم کالم ہو سکت  تیمذہب،فرقے اور قوم

اور  ھککیل سےیج اضیر دہیاور فہم ریم م،وارثیاحمد سل ںیبازو نہ رہا،پاکستان م یپاکستان کا مشرق

 کے برعکس قتل عام، انئےیب یاتینظر’اور  یکے عسکر استیے جنہوں نے رکے تھ یدانش ور گنت

 نہیوہ حس ۔اس لئےایکا اظہار ک گانگتیمنافرت کا نشانہ بننے والوں کے ساتھ برمال  یلسان ای یعصمت در

 رپورٹ کیکا جائزہ لے کر ا مپوںیک یوہاں جا کر بہار ایہے  یلکھت ںیواجد کے ڈھاکہ کے بارے م

رپورتاژ  ہیتو  ہے یکرت دیباز د یک خیتار یسے مشکل دنوں ک یشیبنگلہ د  ایہے  یوشش کرتک یلکھنے ک

 ہے۔اس کے یتیکا عنوان د‘ زندہ بہار’ہے، اور اسے  یناولٹ کہت ایمحسوس ہوتا ہے مگر وہ اسے ناول 

 :کھئےیچند اقتباسات د

تا تھا سے معلوم نہ ہوسک ریتصو اہیوس دی۔ سفیتھ یگئ ینچیبعد کھ نوںیچند مہ ریتصو یدوسر’ الف(   

 ریوکھڑے تھے۔ تص یکچھ بنگال ںیکے پس منظر م ڑوںیگاؤں۔ گھنے پ یکوئ ایجنگل ہے  ہیکہ 

 کے کیسے ا ںیمسکرا رہے تھے۔ ان م ےیطرف منھ ک یک مرےیوہ سب ک ےیکھنچوانے کے ل

 ریغ یکس ای، ‘کا یبہار کیا ہیکٹا ہوا سر تھا، جسے اس نے بالو ں سے پکڑ رکھا تھا۔  ںیہاتھ م

 یہنس یک یخوش باش یسیسر پکڑ رکھا تھا، اس کے چہرے پر ا ہیکا سر تھا۔جس لڑکے نے  یبنگال

 یھہو، جسے اس نے اب یمچھل یس یبڑ یکوئ ں،یکا کٹا ہوا سر نہ یآدم ںیاس کے ہاتھ م سےیج یتھ

 (۷)“۔پڑا تھاپر  نیدھڑ سامنے زم ہیکا بق یبنگال ریغ ای یسے پکڑا ہوا۔بہار ایرد یابھ

۔ ادھر ںیہ یسے ملنے آئ وںیبہار یپاکستان کیکہ ا یتھ یچک لیطرح پھ یبات آگ ک ہی ںیم مپیک” ب(

ران پ وارینکل گئے۔ د ںیتالش م یک ڈریاپنے ل یبہار نیاُدھر سے لوگ آکر جمع ہونے لگے۔ دو ت



 صاحب  دھڑکن فالں یالکھ دلوں ک نیت”لکھا تھا: چےی۔ نیتھ یلگ ریتصو یسہ رنگ یک

سوچ کر کہ اُردو بولنے  ہی ،یآگئ یاِدھر اُدھرلکھے تھے۔ اسے پھر ہنس یچار برمحل اشعار بھ ود’  ج(

ر جو ہر کلچ سای۔ اںیکا مذاق اڑاتے ہ بیکے تہذ چڑی۔ کںیہ تےیموزوں کرل یجلد یوالے اشعار کتن

کے  وازرپ یمنٹ ک سیبسے  ہاںی سےیہے، ج تاید یکرا ہ یہر فرد سے تُک بند باً یاور تقر ںیحال م

 نکتے،یہائے ہائے کرتے ہوئے، کراہتے، جھ ںیبرج م ایشاہ نے کلکتہ کے مٹ یفاصلے پر وااجد عل

 (۸)‘۔یرقم ک خیتار یاس وقت ک ںیم یتُک بند

ھر پ ں،یآپ لوگ پہلے مرواتے ہ”کوفت کے ساتھ کہا۔ ینے دل اضیر دہیفہم“تماشا ہے؟ ایک ہی’ )د(

 سرایت ی۔ اور کوئںیمروا ڈالتے ہ ی۔ کچھ اور لوگوں کو بھںیکرواتے ہ یکورٹ سے انکوائر میسپر

 یج ایسون…………ہے  ہیسچ تو  یسا حال ہے۔ بھئ بیشخص صدر بن جاتا ہے۔ہاں، کچھ عج

سے  پاکستان یہے کہ جو فوج الیکرتے ہوئے کہا:بعض لو گوں کا خ اریکا لہجہ اخت یرنے رازدا

ن شامل فوج اور پاکستا ںیم یدھرا ہے۔ جنگ ِ آزاد ایان کا کسب  ہیلوٹائے گئے تھے، دراصل  ںیہم

 (۹)“۔ہوسکا ںیمالپ نہ ںیفوج م یسے واپس لوٹائ

نے  صف اول یطرف اردو ک یمرکز تھا،دوسر یطرف فلم کیا یبمبئ یپاکستان سے پہلے ہ امیق

 ںیمزدور انجمن ہاںیاور پھر  یبھ ایدن یلیاور چمک ںیدکھائ یبھ اںیکھول یشہر ک یاس ںیافسانوں م

 وراکے سمگلر  اتیتھے اور انڈر ورلڈ کے ڈان،منش ہاںی یکے مہم جو ارکان بھ یپارٹ ونسٹیں،کمیتھ

لہر  یہندواتا ک ںیشہر م یکے لئے لنگر خانے بنانے والے۔پھر اس بوںیجرائم کو پروان چڑھا کے غر

 یک ہزار برس کیا یچر کہندو نسل پرست ہند مسلم کل یپلٹ کے رکھ د ایکا ینے اس شہر ک ،جسیچل

ے س قتباساتا یکے عنوان سے لکھا،انہ ‘یگوداور’نے اس شہر پر  دہیکو مسمار کرنے لگے۔فہم تیروا

 ؟یمقبول تھ وںیوہ ک ںیاور نچلے طبقے م یکون تھ یآپ کو پتا چلے گا کہ گوداور

((i ”سے  یبے خوفجھپکائے بنا، اس نے ماسے عجب  ںیپلک یلمب ی۔ پھر کالمیرہ یکھتیوہ اسے د

ہے؟مرد لوگ اِدھر  یپھکر کرت وںی۔ مرد کتا ہے!آپ کیہے بائ یہوت یہ یسیحالت ا یکہا:مرد ک

 ںجاتا اور نہ عورت کا کچھ ِگھس جاتا ہے۔ دونو ںیہے اس کا کچھ ِگھس تو نہ تایلگا ل یاُدھر ڈبل

ہا، مگر ر کسے ہنس ک یمانے کچھ بد دل ،یکرت ںیفکر نہ ںیم ں،ی۔نہںیرہتے ہ سےیکے ت سےیج

 (۰۱)‘۔ہے ایبتا د ںینے تمہ ںیم……

(ii) ’تالش  ی۔ روزگار کںیمشہور ہ ےیصنعتوں کے ل یچھوٹ یعالقے کپڑے ک یمہاراشر کے قصبات

اور اس کے آس پاس  یبمبئ اںیٹول یپورے ہندوستان سے کھنچ کھنچ کر بے روزگاروں ک ںیم

 یبول یاپن…………اپنے سے  یسپر ک نیاور انجان سرزم ں،یہ یآت ںیچھوٹے بڑے شہروں م

 یپ یس ،یوپی۔ ںیہ یخاطر جڑ جات یک یروٹ یدو وقت ک……اپنے ہم مذہب سے  ایبولنے والے 

ٹا چھوٹا مو ںیتر کپڑے کے کارخانوں م ادہی۔ زںیآ بسے ہ ہاںی یاور بہار سے الکھوں مسلمان بھ

 کارخانے کے مزدور دار کے کپڑے کے ہیمسلمان چھوٹے موٹے سرما کیا دی۔وہ شاںیکام کرتے ہ

 یکوٹھ یاس ک ںیسے وہ مضافات م یتھا، جو اس دن صبح ہ خطرہخود پر حملے کا  ںیتھے جنہ

گنا چو ںیجاچھپے تھے۔ صبح دس بجتے بجتے، ان سے تعداد م ںیم تیکھ یکے پاس، اس کے ہ

 یٹھوک ی۔ کارخانے دار کایکے گرد جمع ہوگ یکوٹھ یکا ہجوم، مسلمان کارخانے دار ک وںیبلوائ

ہاں ۔ وی۔ اپنے خاندان کے ساتھ وہ روپوش ہوچکا تھا۔ مشتعل ہجوم نے دور دور نظر دوڑائیتھ یخال

لپٹوں  ۔یکو آگ لگا د توںی۔ تب انہوں نے کھیتھ یالیہر یک تینہ تھا۔ دور دور تک کھ یبھ یکوئ

کر،  ریگھ وسے نکلنے والوں ک تینے کھ وںیسے تپے مسلمان مزدور بوکھال کر باہر بھاگے۔ بلوائ

تڑپتے ہوئے شکاروں کو انہوں نے واپس آگ  ی۔ زخمایکردسے حملہ  وںیان پر چاقوؤں اور چھر

 (۱۱)“۔تھا ایزندہ بچ کر نکل نہ پا یبھ کیا یسے بھ ںیان م دی۔ شاایجھونک د ںیم

(iii) ’ونسٹیکم نیانڈ……گوکھلے یگوداور کر،دراصلیپر ول یگوداور………… یمائ یگو داور 

 یپارٹ بازار کے پاس یسنچر ںیم یسے اتر کر بمبئ یکہ اس پہاڑ سایج ،یکارکن تھ کیا یک یپارٹ



ء تک کے دوران دو برسوں 6492ء سے 6490آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔  ںیم کارڈوںیآفس کے ر

ئے کے ہاتھوں آ سیبھرتے، ان کے اور پول گاریمار کھاتے، ب یک نداروںیاس کے کام نے زم ں،یم

 ایمنظم کرد ںیصورت م یک کیتحر زیاانگ رتیح کیکسانوں کو ا یوارل یاسو یدن قتل ہوتے آد

او ر  ںیبات ہے، جب م یء ک6418نومبر  ہی”۔ریتحر یگوکھلے ک ی۔ گوداورکارڈیآفس ر یتھا۔پارٹ

 ںیجب ہم ںیء م6410۔ ایآ الیلکھنے کا خ ںیادداشتیں تھے کہ مجھے کچھ یم لیج یدوسرے ساتھ

 وںیواس یدآ ںیگے، م ںیلوگ سوچ…… اینے کچھ لکھنا شروع ک ںیم ا،یگ جایبھ لیج نٹرلیس روڑای

 ڈینے اور کامر ںیتب م ،یتھ یمل یسے رہائ لیج ںیہم ںیء م6498۔ دراصل جب یتھ یگئ وںیک ںیم

ء 6491ء اور 6490تھا۔ پھر جب  ایک صلہیکام کرنے کا ف ںیکسانوں م ےشام راؤ نے مہاراشٹر ک

 (۲۱)‘۔ڈسٹرکٹ سے عالقہ بدر کرنے کے بعد ا،تھانےیگ جایبھ لیدوبارہ ج ںیہم ںیم

قائد اعظم کا شہر تھا،پاکستان کا پہال دارالحکومت اور  یکا شہر کراچ یکروڑ  سے زائد آباد ڑھیڈ

الفقار ذو ا،پھریاوالدوں نے متشدد بنا یاور ان ک ٹروںیشہر مگر  پرامن،اسے ڈکٹ دیاعتبار سے جد یکئ

 یبنائ ںیتجماع ینبھوت ختم کرنے لئے قوم پرست،لسا یاسیے بعد اس کا سقتل ک یبھٹو کے عدالت یعل

بس  اید ںیاور نام نہ ینے اسے کوئ اضیر دہیا،فہمیجنہوں نے اس شہر کو مقتل اور مرگھٹ بنا د ں،یگئ

اتھوں ہ دہیاور ناد دہیکے شہر کا گال گھونٹنے والے د وںیکہا اور بہت  جرات کے ساتھ روشن ‘یکراچ’

 ۔یک یدہنشان یک

-  ی)جوالئنیخالدہ حس یسے اختالف رکھنے وال االتیپسندانہ خ یموزوں تر ہو گا کہ ترق دیشا

 -جائے ایکا حصہ بنا کارڈیر ہاںیکو  نی( کے خراج تحس8564   یجنور  6412
 دہیہے تو وہ فہم تاید بیکا لقب زVersitile کو یہمارے ہاں اگر کس ںیمنظر نامے م یعصر”

اس کے  یخوش ادہیہے،مگر مجھے سب سے ز ایہنر دکھا ایک یبھ ںیفکشن مہے،اس نے  اضیر

 (۱۳)“۔ہے یداخل ہونے ک ںیمنطقے م یعاتیمابعد الطب



 ہ جاتحوال
 

 ۱۳۱۔۱۱۱، ص۸۴ کتاب زاد، ایدن:یکراچ ،اضیر دہیفہم یباجنجمہ منظور، ۔۱

 ایضاً  ۔۲

 ایضاً  ۔۳

 ۱۵۵۔۱۵۸، ص ء۲۱۱۲، لیسنگِ م: الہور،خضر از محمد خالد اختر بیمکاتمرتب؛  ، محمد کاظم ۔۸

  ۹۱۲،ص ء۲۱۱۱کتاب نگر ،: ، ملتانکا قصہ یصد کیاردو افسانہ،ا انوار احمد، ڈاکٹر،  ۔۵

 ۹۴۱،ص: ایضاً  ۔۹

 ۲۱ء، ص۲۱۱۳بہار، زندہ: ، اوکسفرڈ ہم لوگ اض،یر دہیفہم  ۔۱

        ۸۱ص ضاً،یا ۔۴

 ۲۲، ص ًضایا ۔۲

 ۱۳۸ضاً،صیا ۔۱۱

 ۱۲۹ ضاً،صیا ۔۱۱

 ۲۱۳ضاً،صیا ۔۱۲

دہ از خال   ‘اضیر دہیاور فہم یخود شناس ینسائ’: ڈاکٹر فاطمہ حسن ،مرتبیگواہ یاور ہم۔ادب ک نزمیمیف ۔۱۳

 ء۲۱۱۵ ،یکتاب گھر،کراچ ن،وعدہیحس

 


 


