
 

 
 ‘ہم مر کيوں نہيں جاتے۔۔۔’
  

 

موسم بہار کی آمد پر لوگ خوش ہيں ليکن ادهيڑ عمر کی موتياں بی بی کے چہرے پر دکه نماياں ہے۔ 
پتہ بيڻے کی واپسی کی دعائيں کر رہی ہيں۔ نو نومبر سن دو ہزار تين کو رڈ گاؤں کی موتياں وه اپنے ال

بی بی کا بيڻا محمد ياسين گهر کا سامان خريدنے کوڻلی شہر گيا مگر آج تک نہيں لوڻا۔ موتياں نے اپنے 
ئر کر رکهی بيڻے کی بازيابی کے لئے کشمير کے اس عالقے کی ہائيکورٹ ميں ايک رٹ پڻيشن بهی دا

  ہے جس کے مطابق ان کا بيڻا آئی ايس آئی کی تحويل ميں ہے۔
 
نومبر کی گياره تاريخ تهی۔ ميرا بيڻا کوڻلی شہر ميں گهر کا سامان خريدنے گيا تها۔ وہاں پر پاکستان ’

کے خفيہ ادارے آئی آيس آئی کے اہلکار اس کو اڻها کر لے گئے۔ انيس ماه تک اس کے بارے ميں 
م نہيں تها کہ وه کہاں ہے کس حال ميں ہے زنده ہے يا مرده۔ ميرے بيڻے محمد ياسين کی ڻانگ کوئی عل

‘  پہلے ہی بارودی سرنگ ميں ضائع ہوگئی ہے
 
 
ميں نے اپنے بيڻے کی بازيابی کے لئے راولپنڈی جی۔ ايچ۔ کيو ميں درخواست دينے کے ساته ساته ’

رکهی ہے۔ ميرے تين اور بيڻے بهی ہيں جبکہ پانچ ميں کشمير ہائی کورٹ ميں رٹ پڻيشن بهی دائر کر 
سے تين بيڻياں شادی شده ہيں۔ واحد کماؤ پوت ميرا الپتہ بيڻا ہی تها۔ اب ميں بهيک مانگ کر گزاره 
کرتی ہوں۔ انيس ماه بعد ہم نے ہائی کورٹ ميں جبس بے جاه کی رٹ دائر کی جس کے بعد ہماری 

يہ مالقات کوڻلی شہر کے قريب ايک فوجی کيمپ ميں ہوئی اور  مالقات ميرے بيڻے سے کروائی گئی۔
ميرے بيڻے کو بيڑياں پہنائی ہوئی تهيں۔ وه معذور ہے۔ اس کی ڻانگ بارودی سرنگ پهڻنے کے باعث 

ضائع ہوئی ہے، پهر بهی۔۔۔  
 
ه کہ اب ميرے بيڻے سے ايک دو مالقاتيں کروائيں گئيں اور دو ماه سے مالقات بهی نہيں ہو رہی اور ی’



ہم وہاں جاتے ہيں تو ہميں ڻال ديا جاتا ہے اور مختلف بہانے کرتے ہيں۔ کهبی کہتے ہيں کہ آپ کا بيڻا 
يہاں نہيں ہے اور کبهی کہتے ہيں مالقات بند ہوگئی ہے۔ ميں نے اپنے بيڻے کی تالش کے لئے اسی 

ہزار روپے قرض لے کر خرچ کئے ليکن اب مالقات بهی نہيں کرنے ديتے۔  
 
ميں نے کشمير کی ہائی کورٹ کے چيف جسڻس کو درخواست دی، پهر ميں نے راولپنڈی ميں جی ايچ ’

کيو ميں درخواست دی۔ ہميں کہا گيا ميرے بيڻے کو چهوڑ ديا جائے گا ليکن ابهی تک نہيں چهوڑا گيا۔ 
، تو اس کا ہميں آج تک نہيں بتايا گيا کہ ميرے بيڻے کا قصور کيا ہے، اگر وه جاسوس ہے، مجرم ہے

قصور سامنے الؤ اور ميرے سامنے گولی مار دو ۔ ميں اپنے بيڻے کا خون معاف کردوں گی۔  
 
ميرے بيڻے کے دو بچے ہيں۔ ہمارا واحد سہارا ميرا وہی بيڻا ہے۔ ہمارا کوئی ذريعہ روزگار نہيں۔ ’

ائيں، ہماری زمينيں ميرا شوہر دمے کا مريض ہے۔ ہم مانگ کر گزاره کرتے ہيں۔ ہم کيا کريں، کدهر ج
الئن آف کنڑول کے دوسری طرف ہيں۔ ہمارا سب کچه ادهر ہے۔ ہم گهاس کاڻنے يا لکڑی کے لئے 

چوری چهپے دوسری طرف جاتے ہيں تو ہميں کہا جاتا ہے کہ يہاں کے مرد بهی بهارت کے جاسوس 
ليا۔ اب ہميں بهی  ہيں اور عورتيں بهی۔ پاکستان کے خفيہ ادارے کے لوگوں نے ميرے بيڻے کو اڻها

تنگ کرتے ہيں۔ وه کسی کے بهی گهر ميں گهس آتے ہيں۔ کبهی دن کو آتے ہيں اور کبهی رات کو آتے 
ہيں۔ بچے اور بچياں خوفزده ہوتے ہيں اور ان کا خواتين کے ساته ناشائستہ سلوک ہوتا ہے۔  

 
يں نکلنے ديتے۔ بهارتی ادهر ہندو بهارتی فوج بهی ہميں تنگ کرتی ہے۔ وه ہميں گهر سے باہر نہ

فوجيوں نے دونوں ملکوں کی کشيدگی کے دوران ميرے دو بهائيوں اور داماد کو گولی مار کر ہالک 
کيا۔ اگر ہم ان کے جاسوس ہيں تو وه ہم پر کيوں گولياں برساتے ہيں؟ ميرے بيڻے کی ڻانگ بارودی 

صور ہے کہ ہم الئن آف کنڑول کے سرنگ ميں ضائع ہوگئی اور اب اس کی يہ حالت ہے۔ ہمارا بس يہ ق
قريب رہتے ہيں اس لئے ہم جاسوس ڻهہرے۔  

 
ہماری يہاں رہنے کی کوئی خواہش نہيں۔ ہم کو يہاں سے نکالو يا ہم سب کوگولی مار دو۔ مجهے مار ’

دو ميری بيڻوں اور بيڻيوں کو مار دو، ميرے نواسوں کو مار دو تاکہ پريشانی ہی ختم ہو۔ اس زندگی 
 اچهی ہے۔ ہم مر کيوں نہيں جاتے۔۔۔ سے موت

 


