
 

 
 ‘ہميں بهی زہر دے ديں’
  

 

ضلع کوڻلی کے رڈ نامی گاؤں کی تنوير بی بی کے شوہر سن دو ہزار چار سے الپتہ ہيں۔ انہوں نے 
شميم کی بازيابی کے لئے پاکستان کے زير انتظام کشمير کی ہائی کورٹ ميں رٹ  اپنے شوہر محمد

دائر کی ہے اور جی ايچ کيو ميں درخواست دی ہے جس ميں يہ الزام لگايا گيا ہے کہ اُن کے شوہر آئی 
  ايس آئی کی تحويل ميں ہے۔

 
و اہلکار ہمارے گهر آئے۔ گياره ستمبر سن دو ہزار چار کو خفيہ ادارے کے د’تنوير بی بی نے کہا 

انہوں نے اپنا تعارف صوبيدار رضوان اور حوالدار انجم کے طور پر کرايا اور انہوں نے ميرے شوہر 
کو کہا کہ آپ سے کام ہے اور آپ ہمارے ساته کينٹ پوسٹ تک چليں۔ لگ بهگ ڈهائی سال ہوگئے وه 

يں۔ ميں اتنا جانتی ہوں کہ وه خفيہ فوجی گهر واپس نہيں آئے اور ہميں کوئی علم نہيں ہے کہ وه کہاں ه
ادارے کے پاس ہے۔ ميرے شوہر کے غائب ہونے کے پندره دن بعد بيڻا پيدا ہوا۔ ميرے پانچ بيڻے اور 

ايک بيڻی ہے۔  
 
ميں بے سہارا عورت ہوں۔ ہمارا کوئی کمانے واال نہيں ہے۔ ميرے سسر کی ڻانگ بارودی سرنگ کے ’

جيڻه جو فوج ميں تها دوران ڈيوڻی الپتہ ہوگيا ہے اور ميرا بهائی خفيہ باعث ضائع ہوگئی ہے۔ ميرا 
ادارے کی تحويل ميں ہے۔ ميں بهيک مانگ کر اور لکڑياں بيچ کر بچوں کا پيٹ پال رہی ہوں۔ ميں 

رہتے ہيں۔ گاؤں ميں کچه  اپنے بچوں کو ايک وقت کی روڻی دے پاتی ہوں اور تين وقت وه بهوکے
لوگوں نے ميری مدد کی اور کچه قرض ليا اور وکيل کو رٹ کے لئے پيسے ديئے۔ ليکن عدالتوں ميں 

بهی ہماری شنوائی نہيں ہے۔  
 

ميرا شوہر کوئی قابل اعتراض کام نہيں کرتا تها۔ ميں کہتی ہوں اس کا قصور بتاؤ اور اس کو ميرے 
اذيت نہ دو۔ ميرا گهر الئن آف کنڑول پر ہے اور اس کی چهت بهی آدهی سامنے گولی ماردو ورنہ ہميں 



گری ہوئی ہے۔ ميں اس گهر ميں اپنے بچوں کے ساته اکيلی رہتی ہوں اور خفيہ ادارے کے اہلکار رات 
کو ہمارے گهر پر دستک ديتے ہيں اور ميں اور ميرے بچے خوفزده ہوتے ہيں اور روتے ہيں۔  

 
سری طرف سے بهارتی فوجی ہميں تنگ کرتے ہيں، ہم کدهر جائيں؟ پريشانيوں ادهر ال او سی کے دو

کے باعث صحت خراب ہو رہی ہے، بچے بهوکے مر رہے ہيں۔ ان کو پڑها نہيں سکتی، وه بيمار ہوں 
تو عالج نہيں کرا سکتی۔ ميرے شوہر کو چهوڑ دو ورنہ ميں اپنے بچوں سميت اپنے آپ کو آگ لگادوں 

ال سے اپيل ہی کر سکتی ہوں کہ وه ميرے شوہر کو چهوڑ ديں ورنہ ہميں بهی زہر دے گی۔ ميں حکام با
 ديں يا گولی مار ديں۔

 


