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ج نگ کے واقعات
ٓ
میں یہ کہنا چاہنا ہوں کہ یہ جنگ ایک خزایہ ہے۔اب ایا ہم اس خزانے سے کچھ چاصل کر سکیں گے یا

نہیں؟ یہ ہماری استعداد و ہنرپر موقوف ہے۔ امام سجاد علیہ السالم نے عاشور کے جند گھن ٹوں پر مشتمل
ٓ
ٓ
خزانے سے نہت کچھ چاصل کر لنا۔ امام یاقر علیہ السالم اور ا ؑپ کے بعد انے والے ائمہ طاہری ؑن نے
ٓ
بھی انہیں سے اسے اچذ کنا اور اس جوش مارنے ہونے چشمے کو ا یسے چاری کنا کہ یہ اج یک نہیں رکا۔

یہ چشمہ ایسانی زیدگی میں خنر کا منسأ رہا ،اس نے ہمنشہ بنداری عطا کی ،ہمنشہ درس دیا اور یہ سکھایا کہ کنا
ٓ
ٓ
کریا چا ہیے۔ اج بھی نہی صورتجال ہے۔ اج بھی ہم امام چسین علیہ السالم کی ان عنارات میں سے جو وہ
ٓ
ہمارے لیے چھوڑ گیے ہیں ،ایک چملہ بھی پڑھیے ہیں تو ہمیں یاد ا چایا اور اچساس ہویا ہے کہ ایک یازہ
ٓ
روح ہمارے ایدر بھویک دی گئی ہے اور ہمارا ذہن ایک یازہ مطلب و مفہوم سے اشنا ہو گنا ہے۔
م ٓ
رہنر عظم ابت ہللا شند علی چامیہ ای

مدطلہ العالی
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سالم ہو ابراہیم بر!
[چدید پرچمہ]
شواتح جنات و واقعات

نے گور و کفن نہلوان ،اپراہتم ہادی شہند
اپراہتم ہادی شہند بقافئی گروہ
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ٰ ................................................................................................... 50الہی پیوند
 ............................................................................................ 53انقالب کے ایام
 8 ..................................................................................................... 57ستمبر
امام کی واپسی
ؒ ............................................................................................ 60
 ............................................................................................ 62روحانی طبیعت
 ............................................................................................... 65بات کی تأثیر
 ........................................................................................... 70لوگوں کی امداد

4

 ..................................................................................................... 74کُردستان
 ................................................................................................. 79آئیڈیل استاد
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7

مقدمہ مترجم
’’سالم ہو اپراہتم پر!‘‘ ایک ا یسے شہند کی داشنان سجاعت و شہادت ہے چس نے یہ صرف ابئی نہلوانی

کے جوہر دکھا کر کئی پڑے ابعامات اور خطایات چاصل کیے یلکہ سجاعت ،عنادت ،چلوص ،بنک ننئی،

مروت ،مردایگی ،جنا ،ابنار ،چابناری اور سرقروشی کے کئی ئمغے بھی ا بیے یام کیے۔
ٓ
موجودہ زمانے میں خب کہ توجوان یسل عج یب و غربب قشم کے ابنڈیلز کا شکار ہے ا یسے میں اپراہتم ہادی
جنسے جواتوں کی زیدگ ٹوں کا مطالعہ ان کے لیے مشعل راہ یابت ہو سکنا ہے چس کی روشئی میں وہ ا بیے
فکری اور اچساسانی رججایات معین کر کے ابئی زیدگی گزار سکیے ہیں۔
اپراہتم ہادی مکیب وال بت کا پروردہ بھا چس نے چلوص ،عشق اور ابنار کی خرعہ توشی ساقی کوپر کے چام
سےکی بھی۔ چس نے بفس کے نے لگام گھوڑے کو عنادت و دعا کے ذر بغے مہار کنا بھا۔ اس کا بفس
ٓ
اس کا نہیں رہا بھا یلکہ اس نے اسے ا بیے افا و موال کی دسنرس میں دے رکھا بھا۔
زمایہ فنل از اسالم ہی سے اپران کی سرزمین پر ا یسے ا یسے نہلواتوں نے جتم لنا جن کی سجاعت و نہادری
ٓ
کی گوتج چاردایگ عالم میں گوتجئی بھی۔ خب اس سرزمین پر اسالم کی امد ہونی اور نہاں کے لوگ وال بت و
ٓ
مجیت اہل ب ی ؑت کے یسے میں جور ہونے تو نہلوانی اور زور ازمانی جنسے عصنلے کھنلوں میں بھی ا یسے ا یسے
ٓ
جوائمرد ،بفس پر فاتو رکھیے والے ،عنادت گزار اور ابنار کرنے والے نہلوان بندا ہونے کہ جن کے یام اج
بھی اپرانی یارتخ کے ما بھے کا چھومر ہیں۔

اپران کا مشہور عارف نہلوان توریانی ولی ہویا عالم رصا تجئی ،انہوں نے کھنل کو کتھی بھی ابنا مقصد جنات
اور بفس کی یسکین کا ذربعہ نہیں بنایا یلکہ اکھاڑے میں اپرنے کے بعد بھی انہوں نے ایسانی افدار کا
8

ٓ
جنال رکھا اور مدمقایل کے جق میں چان بناری اور قریانی کے ا یسے ا یسے ئمونے چھوڑے کہ اج بھی ان سے
خ
ق تقی نہلوانی کا درس لنا چایا ہے۔

اپراہتم ہادی بھی ایسا ہی نہلوان بھا چس نے نہلوانی کے کھنل کو مقصد نہیں یلکہ ذربعہ بنایا ،ا بیے چشم و

اعصاب کو مضٹوط کرنے کا یا کہ اس کے ذر بغے وہ چلق چدا کی مدد اور دشمنان دین کا مقایلہ کر سکے۔
ٓ
نہی وجہ بھی کہ کشئی کے مقایلوں کے دوران کئی دقعہ یہ دیکھیے میں ایا کہ اپراہتم کو خربف نہلوان کی
ابعام کے لیے اجنناج و صرورت کا علم ہوا تو وہ چان توچھ کر مقایلہ ہار گنا۔ اسے مقا یلے کے دوران
خربف کو بکل تف سے دوچار کریا سخت پرا لگنا بھا نہی وجہ بھی کہ وہ اکھاڑے میں اپرنے سے نہلے دو رکعت
ئماز پڑھ کر چدا سے دعا کریا بھا کہ اس کے ہابھ سے خربف نہلوان کو اذ بت یہ نہنچے۔

لوگوں کی چدمت اس کی گھئی میں پڑی ہونی بھی۔ وہ اکنر ابئی بنخواہ صرورئمندوں کی صرورنیں توری کرنے
میں صرف کر دیا کریا بھا۔

وہ یہ صرف ایک منچھا ہوا نہلوان بھا یلکہ اچھا اشناد ،رہتما اور کوچ بھی بھا چس نے مجنلف سرکاری سکولوں
ب
میں تخوں کی علتم و پرب یت کا قربضہ بھی اتجام دیا اور ایسا اتجام دیا کہ اس کا جق ادا کر دیا۔
اسے امام چمنئی سے عشق بھا۔ اپران کے ابقالب اسالمی کی کامنانی کے بعدخب غراق نے اپران پر

جنگ مسلط کر دی تو اس نے رصاکار قوج میں شمولیت اجننار کر لی اور ب ھر مجاذ جنگ پر ابئی سجاعت و
ٓ
مردایگی اور ابنار و قریانی کے وہ ساہکار ئمونے اور یادیں چھوڑیں کہ جن کے بفش اج یک یازہ ہیں۔
جنگ کے دوران خب ہر مجاہد کی نہی جواہش ہونی بھی کہ وہ شہادت سے ہمکنار ہو چانے تو اپراہتم نے
نہاں بھی ابئی ابفراد بت پرقرار رکھی اور ابئی ماں سے یہ دعا کرنے کا کہہ رکھا بھا کہ وہ گمنام شہند ہو ک ٹویکہ

ٓ
خضرت زہرا سالم ہللا علیہا سے والہایہ عقندت کی بنا پر اس کا کہنا بھا کہ خب ان کی قنر کا یسان اج یک
نہیں معلوم ہو شکا تو میں یہ کنسے پرداشت کر سکنا ہوں کہ منری قنر کا یسان شب کو معلوم ہو۔ نہی وجہ
9

بھی کہ اپرانی سرچدی عالقے فکہ کے مجاذ پر غراقی قوج سے سخت مڈب ھنڑ میں اس نے ا بیے سابھ ٹوں کو
ٓ
ایک ایک کر کے بنچھے بھنج دیا اور جود گمنامی کے ا یسے یاریک را شیے پر چال گنا کہ اج یک اس کی کونی خنر

نہیں۔

یہ کناب اس کے دوسٹوں کے یاپرات کا مچموعہ ہے جیہوں نے اپراہتم ہادی کے سابھ گزارے ہونے

لمجات اور ابئی یادوں کے گل ہانے ربگاریگ کو اس جوبصورت گلدشیے میں شمو کر رکھ دیا ہے۔
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ابراہیم ہادی ہی ک یوں؟!
2۰۰7 کی گرم ٹوں کا موشم بھا۔ میں نہران کی مسجد امین الدولہ میں مغرب و عساء کی ئماز یاچماعت
ع
پڑھ رہا بھا۔مچھ پر عج یب شی چالت طاری بھی۔ مسجد میں ئماز پڑھیے والے ئمام لوگ؛ علماء اور ممناز لمی
سخصنات بھیں۔ میں چماعت کی دوسری صف کی دانیں طرف ایک کونے میں ک ھڑا بھا۔ئماز مغرب کے
بعد خب میں نے ا بیے اطراف پر بگاہ دوڑانی تو خنران رہ گنا۔ ئماز چماعت کے چگہ چاروں طرف سے یانی

میں گ ھر چکی بھی۔ یالکل ا یسے ہی جنسے شمندر کے بنخوں بنچ کونی خزپرہ ک ھڑا ہو۔

امام چماعت ایک معمر اور تورانی سخضیت کے مالک بھے جیہوں نے شقند عمامہ نہن رکھا بھا۔ وہ ابئی چگہ
ٓ
سے ک ھڑے ہونے اور لوگوں کی طرف میہ کر کے ابئی یات کا اعاز کنا۔ میں نے ا بیے سابھ ننتھے ایک
ٓ
معمر سخص سے توچھا’’ :کنا اپ امام چماعت کو چا بیے ہیں؟‘‘
ٓ
ٓ
اس نے جواب دیا’’ :یہ چاج شنخ مچمد چسین زاہد ہیں ،اعا جق شناس اور چاج اعا مجیہدی کے اشناد۔‘‘
میں نے شنخ چسین زاہد کی روچانی عظمت اور مر بیے کے یارے میں نہلے ہی سے کاقی کچھ سن رکھا بھا اشی
لیے توری توجہ سے ان کی یانیں سنیے لگا۔

توری مخقل پر ایک عج یب شی چاموشی چھانی ہونی بھی۔ شب کی بظریں انہی پر مرکوز بھیں۔ انہوں نے

غرفان و اچالق کے جوالے سے کچھ مطالب سامعین کے گوش گزار کرنے ہونے قرمایا’’ :دوسٹو! غزپزو!
ش
لوگ ہمیں غرفان و اچالق کے ئمونے اور یہ چانے کنا کنا مچھیےہیں لنکن منرے غزپز دوسٹو! عملی

اچالق وغرفان کی ئمویہ ہسنناں تو دراصل یہ لوگ ہیں۔‘‘

1

اس کے بعد انہوں نے ایک پڑی سے بصوپر ہابھ میں ابھانی۔ میں ابئی چگہ سے بھوڑا سا یلند ہو گنا یا اچھی
ٓ
طرح دیکھ سکوں۔ بصوپر میں ایک لمئی داڑھی والے مرد کا چہرہ بظر ا رہا بھا چس نے بھورے ریگ کی خرشی

نہن رکھی بھی۔

م
منری بگاہیں بصوپر پر گڑی کی گڑی رہ گئیں۔ میں نے اسے کمل طور پر نہجان لنا بھا۔ اس کے چہرے

کو میں نے یارہا دیکھا بھا۔ مچھے کونی سک نہیں رہا بھا کہ یہ وہی ہے۔ اپراہتم ،اپراہتم ہادی!

شنخ چسین زاہد کی یاتوں پر مچھے نہت بعخب ہوا۔ وہ غرفان و اچالق کے ا یسے اشناد بھے کہ جن کے سا میے

نہت سے علماء نے زاتونے یلمذ نہہ کنا بھا اور وہ بھے کہ ایسی یانیں کر رہے ہیں!؟

وہ اپراہتم کا بعارف اچالق عملی کے اشنادکے طور پر کروا رہے بھے؟!
ٓ
اشی وفت میں نے ا بیے اپ سے کہا’’ :شنخ زاہد چسین تو۔۔۔ وہ تو کئی سال نہلے اس دبنا سے رخصت ہو
چکے ہیں!‘‘

ٓ
گ ھنراہٹ سےمنری ایکھ کھل گئی۔ وہ  ۱۱اگست 2۰۰7 کی سحر بھی۔ ابقاق سے اس روز رخب کی 27

یارتخ بھی جو عند م تعث ب تعمنر اکرمﷺ کا دن ہے۔

یہ سجا جواب بھا چس نے منرے یدن پر لرزہ طاری کر دیا بھا۔ میں نے ایک کاعذ ابھایا اور جواب میں جو

کچھ دیکھا اور شنا بھا چلدی سے اسے لکھ ڈاال۔

منری ننند اڑ چکی بھی اور اپراہتم ہادی کے یارے میں جنیے بھی واقعات میں نے سن ر کھے بھے وہ منرے

ذہن میں گردش کرنے لگے۔

******
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ٓ
میں اسے کتھی نہیں بھول سکنا۔ رمصان المنارک ۱373ھ کی اخری رات کو میں مسجد الشہداء میں
بھا۔ہم جنگ کے دتوں کے کچھ پرانے دوشت مل کر اپراہتم ہادی کے گ ھر گیے بھے۔

اپراہتم کی والدہ کا اب تقال ہو خکا بھا اور ان کی رشومات ادا کی چا رہی بھیں۔ ان کا گھر مسجد کے عقب

میں گلی شہند مواقق میں واقع بھا۔

چسین ہللا کرم صاخب نے شہند ہادی کے یارے میں یانیں سروع کر دیں۔

ان کے واقعات نہت عج یب و غربب بھے۔ا یسے واقعات میں نے اس وفت یک کسی سے بھی نہیں شیے
بھے۔

ی
اس رات لطف چداویدی منرے سامل چال ہوا۔ میں نے کتھی جنگ یہ د کھی بھی۔ اگرجہ اپراہتم ہادی کی

شہادت کے وفت میں سات سال کا بھا ،مگر یہ چدا کی مرضی بھی کہ میں اس مخقل میں سریک رہوں

یاکہ اس کے ایک چالص بندے کو اچھی طرح نہجان سکوں۔

ٓ
یہ یانیں کاقی غرصے یک منرے ذہن پر چھانی رہیں۔ مچھے بقین نہیں ہویا بھا کہ اس فدر مغرکہ ارابناں
کرنے واال جنگخو نہادر ایسی گمنامی میں چال چانے!
اس سے بھی پڑھ کر عج یب یات یہ بھی کہ اس نے جود چدا سے دعا کی بھی کہ گمنام ہی رہے۔ کئی
پرس گزرنے کے یاوجود بھی ابھی یک اس کا چسد نہیں مل شکا اور یہ ہی اس کے یارے میں کونی اطالع
مل سکی۔

میں ابئی ئمام چماع ٹوں اور سارے طالب کو اس کے یارے میں بنایا رہنا بھا۔
******
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ٓ
اذان فحر میں ابھی کچھ وفت پڑا بھا۔ منری ایکھوں سےننند بھی عابب ہو چکی ہے۔ میں یہ چا بیے کے لیے
نےیاب بھا کہ شنخ زاہد نے اپراہتم کو اچالق عملی کا منالی ئمویہ ک ٹوں کہا بھا؟

اگلے روز میں قنرشنان این یاتویہ میں شنخ چسین زاہد کی قنر پر چال گنا۔ ان کے چہرے 1پر بگاہ پڑی تو ا بیے
جواب کی سجانی کا بقین ہو گنا۔

اب مچھے اس یات میں کونی سک نہیں رہا بھا کہ غرفاء کو نہاڑوں اور چابقاہوں کے جحروں میں نہیں
ٓ
ڈھویڈیا چا ہیے یلکہ یہ لوگ ہمارے اس یاس موجود ہونے ہیں اور ہمارے جنسے ہی ہونے ہیں۔
میں اشی روز شہند ہادی کے ایک دوشت کے یاس چال گنا اور اس سے شہند ہادی کے پزدیکی دوسٹوں کے

قون ئمنرز اور گ ھروں کے بیے لے لیے۔
م
میں نے صمم ارادہ کر لنا بھا کہ اپراہتم ہادی کو نہلے کی یسیت زیادہ نہنر ایداز سے چا بیے کی کوشش
کروں گا۔ میں نے اس سلسلے میں چدا سے توف ٹق بھی طلب کی۔

ساید یہ وہ ذمہ داری ہے جو چداوید م تعال نے ا بیے مجلص بندوں کی شناخت کروانے کے لیے ہمارے
کندھوں پر ڈال رکھی ہے۔

1ایران میں قبور کے کتبوں پر عموما ً مرحوم کی تصویر بھی کندہ کروا لی جاتی ہے۔
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سوانح ج نات
اپراہتم  2۱اپریل ۱۹۵7 کو خراسان جوک کے پزدیک واقع مجلہ
ٓ
شہندابت ہللا شعندی میں بندا ہونے۔ وہ ا بیے والدین کی جوبھی اوالد

بھے لنکن اس کے یاوجود ان کے والد مچمد چسین مشہدی ان سے کچھ زیادہ ہی مجیت کرنے بھے۔

اپراہتم کو بھی ا بیے یاپ کی فدر معلوم بھی ،جیہوں نے ایک دکان چال کر ابئی اوالد کی نہنرین ایداز میں
پرب یت کر رکھی بھی۔

اپراہتم ابھی توجوان ہی بھے کہ انہیں ننتمی کا یلخ ذابقہ چکھنا پڑا۔ ان کی زیدگی میں نہی وہ وفت بھا کہ خب
انہوں نے عظتم لوگوں کی طرح ابئی زیدگی گزاریا سروع کی۔

ب
پرائمری یک مدرسہ طالقانی میں پڑھا جنکہ ہانی کالسز کے لیے مدرسہ اتورتجان اور کریم چان زید میں زپر علتم
رہے۔

ٓ
۱۹76 میں ادب میں اننرمنڈبٹ کی شند لی۔ انہوں نے کالج کے اخری دتوں ہی میں عنر بصانی
کناتوں کا مطالعہ بھی سروع کر دیا بھا۔

اتچمن جوایان اسالمی میں شمولیت اور نے منال اشناد عالمہ مچمد بقی خعفری جنسی عظتم سخضیت کی
ساگردی اور ہمراہی نے اپراہتم کی سخضیت پر گہرے اپرات مربب کیے بھے۔

اپران کے اسالمی ابقالب کی کامنانی کے دوران اپراہتم نے ابئی سجاعت و نہادری کے ائمٹ بقوش

چھوڑے ہیں۔
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ب
وہ خصول علتم کے سابھ سابھ یازار نہران میں کام کاج بھی کرنے بھے۔ ابقالب کی کامنانی کے بعد
ب
چشمانی پرب یت کے ادارے میں مالزمت سروع کی مگر ب ھر علتم و پرب یت کے مجکمے میں من تقل ہو گیے۔
اس دوران وہ ایک چابنار اشناد کی طرح اس سرزمین کے نن ٹوں کی پرب یت میں مشغول رہے۔
ٓ
وہ کھالڑی بھے۔ انہوں نے ا بیے کھنل کا اعاز اپران کے فدیم کھنل نہلوانی سے کنا۔ وہ والی یال اور
ٓ
کشئی میں بھی ابئی منال اپ بھے۔ کسی بھی مندان میں بنچھے یہ ہنیے اور خربف کا مردایہ وار مقایلہ
کرنے۔

ان کی مردایگی کے جوہر یازی دراز اور گنالن غرب2کی فلک شگاف جوب ٹوں سے لے کر ج ٹوب کے چھلشیے
ہونے صحراؤں یک دیکھیے چا سکیے ہیں۔
ٓ
ان کی سجاعت و نہادری کی داشنانیں اج یک اس عالقے میں موجود ان کے جنگی سابھ ٹوں کے ذہ ٹوں
میں موخزن ہیں۔
مغرکہ و الفحر ابندانی کے دوران وہ کمنل اور ج تطلہ بنالینزکے جواتوں کے سابھ فکہ کی جندقوں میں یاتچ روز
ٓ
یک مجاصرے میں رہے مگر دشمن کے اگے ہتھنار یہ ڈالے اور ڈٹ کر مقایلہ کنا۔
ٓ
ب
یاالخر  ۱۱قروری ۱۹83 کو ا بیے یاقی تچ چانے والے جواتوں کو بنچھے ھنجیے کے بعد وہ ین بیہا ا بیے چدا
کے سابھ ہو لیے۔ اس کے بعد کسی نے انہیں یہ دیکھا۔

انہوں نے چدا سے ہمنشہ دعا کی بھی کہ وہ گمنام ہی رہیں ،اس لیے کہ گمنامی چدا کے مج ٹوب دوسٹوں کی
ٓ
صقت ہے۔چدا نے بھی ان کی دعا ف ٹول کر لی۔ پرشوں ہو گیے ،اج بھی اپراہتم فکہ میں گمنام اور ال بنا

ہیں یا کہ راہنان تور کے لیے ایک شورج کی طرح چمکیے رہیں۔
2ایران کے دو شہر
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باپ کی محبت
[راوی :رضا ہادی]
ہم نہران کے خراسان جوک کے پزدیک ہی واقع ایک چھونے سے کرانے کے گ ھر میں رہیے بھے۔  2۱اپریل

۱۹۵7 کا دن بھا۔ ہمارے والد کچھ دتوں سے کاقی جوش بھے۔ چدا نے اس دن انہیں ایک نننا عطا
کنا بھا۔ وہ ہمنشہ چدا کا سکر ادا کرنے بھے۔

اگرجہ گ ھر میں نہلے سے نین ننیے اور ایک ننئی موجود بھی مگر اس تومولود کے لیے ہمارے والد جوشی سے

نہال ہو رہے بھے۔

ایسا ہویا بھی چا ہیے بھا ک ٹویکہ تومولود کاقی جوبصورت بھا۔ انہوں نے تچے کا یام بھی رکھ دیا :اپراہتم۔

ہمارے والد نے اس تچے کا یام ا یسے ب تعمنر کے یام پر رکھا بھا جو صنر ،سجاعت ،توکل اور توجند کا مظہر
ً
بھے۔ یہ یام واقعا اپراہتم پر ججنا بھی بھا۔ ہمارے رشیہ دار اور دوشت اجناب خب بھی ہمارے والد کو
ٓ
دیکھیے تو کہیے’’ :چسین صاخب! اپ کے نہلے بھی نین ننیے ہیں تو ب ھر اس ننیے کے لیے ابئی زیادہ جوشی
کا اظہار ک ٹوں کر رہے ہیں؟‘‘

والد ایک چاص اطمننان سے جواب د بیے’’ :منرا یہ نننا عنر معمولی ایسان ہے۔ مچھے تورا بقین ہے کہ منرا
اپراہتم چدا کا چالص بندہ ہو گا۔ یہ منرا یام بھی زیدہ ر کھے گا۔‘‘

وہ سچ کہیے بھے۔ اپراہتم کے لیے ہمارے والد کی مجیت نہت ہی خنران کن بھی۔ اگرجہ اپراہتم کے بعد چدا
نے ایک نننا اور ایک ننئی اور بھی اس چایدان کو عطا قرمانے مگر اپراہتم کے لیے والد کی مجیت میں ذرہ

پراپر کمی واقع یہ ہونی۔
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ب
اپراہتم نے ابئی پرائمری کی علتم زبنا روڈ پر واقع طالقانی سکول میں چاصل کی۔ وہ نہت ا چھے اچالق کا
مالک بھا۔پرائمری سکول کے دوران بھی اس کی ئماز قصا نہیں ہونی بھی۔

سکول کے زمانے میں ہی ایک دقعہ وہ ا بیے ایک دوشت کو بنا رہا بھا’’ :منرے یایا نہت ا چھے ایسان ہیں۔
اب یک وہ کئی یار جواب میں امام زمایہ (عج) کی زیارت کر چکے ہیں۔‘‘

جن دتوں اپراہتم کو زیارت کریال کا کاقی اسنناق بھا ،انہی دتوں اسے جواب میں خضرت عناس علیہ السالم
ٓ
کی زیارت ہونی ،جو اسے ملیے انے بھے اور انہوں نے اس سے یات بھی کی بھی۔
ٓ
ٓ
ب
پرائمری علتم کے اخری سال اس نے ا بیے دوسٹوں سے کہا بھا’’ :منرے یایا کہیے ہیں کہ اعا چمنئی،
جیہیں ساہ 3نے کئی سالوں سے چالوطن کر رکھا ہے ،نہت ہی ا چھے ایسان ہیں۔‘‘
ٓ
منرے یایا یہ بھی کہیے ہیں’’ :ہم شب کو اعا چمنئی کی یاتوں پر عمل کریا چا ہیے ک ٹویکہ ان کے قرامین

امام زمایہ (عج) کے قرامین کی طرح ہیں۔‘‘

ٓ
اس کے دوشت جواب میں کہیے’’ :اپراہتم ،ابندہ ایسی یات یہ کریا۔ پریشنل ئمہیں سکول سے بکال دیں
گے۔‘‘

م
ساید اپراہتم کے دوسٹوں کے لیے یہ یانیں عج یب بھیں لنکن اپراہتم ا بیے یایا کی یاتوں پر کمل بقین رکھنا

بھا۔

3محمد رضا شاہ۔
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رزق حالل
ِ
[شہ ن ؒد کی بہن]

ب تعمنر اعظم ﷺ کا قرمان منارک ہے’’ :ابئی اوالد کو اچھا ایسان ننیے میں ان کی مدد کرو ک ٹویکہ ہر سخص ابئی
اوالد سے یاقرمانی کو دور کر سکنا ہے۔‘‘4

اشی لیے ہمارے یایا نے اپراہتم اور دوسرے تخوں کی پرب یت میں کونی کسر یہ چھوڑی۔ ہمارے یایا نہت
م تقی ایسان بھے۔ وہ یافاعدگی سے مسجد اور دعابیہ مجافل میں چانے بھے اور چاص طور پر رزق چالل کو
نہت زیادہ اہمیت د بیے بھے۔ وہ ب تعمنر اکرم ﷺ کے اس قرمان کو اچھی طرح چا بیے بھے’’ :عنادت کے

دس اخزا ہیں جن میں تو اخزاء ققط رزق چالل کمانے سے چاصل ہونے ہیں۔‘‘5
ٓ
نہی وجہ بھی کہ اس زمانے میں مجلہ امنریہ (ساتور) کے کچھ اوارہ اور اویاش لوگوں نے یایا کو کاقی بنگ کنا
ً
6
اور انہیں ابنا چالل ننشہ یہ چالنے دیا۔ مج ٹورا یایا نے ا بیے والد سے منراث میں ملی ہونی دکان بنچی اور فند
کے کارچانے میں کام کرنے لگے۔

وہ وہاں مزدوری کرنے بھے اور صنح سے سام یک بھئی کے یاس ک ھڑے رہیے۔ انہی دتوں میں انہوں نے

ابنا ایک چھویا سا گ ھر بھی خرید لنا۔

اپراہتم اکنر کہا کریا’’ :اگر منرے یایا نے ا بیے تخوں کی اچھی پرب یت کی ہے تو وہ ان مشکالت ہی کی
یدولت بھی جو انہوں نے رزق چالل کمانے کے لیے پرداشت کیں۔‘‘

البر من شاء إستخرج العقوق من ولدہ۔ [نھج الفصاحة :ص ،225حدیث ]370
4أعینوا أوالدكم على ّ
ْ
ْ 5ال ِعبَادَة ُ َعش ََرةُأَجْ زَ اءٍ تِ ْسعَةُأَجْ زَ اءٍ فِی َ
ط َلبِال َح ََل ِل۔[مستدركالوسائلومستنبطالمسائل،ج،13ص]12 :
6ایران میں چائے وغیرہ کے ساتھ استعمال ہونے والی چینی کی ڈلیاں۔
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ٓ
خب بھی وہ ا بیے تچین کو یاد کریا تو نہی کہا بھا’’ :منرے یایا منرے سابھ خقظ قران کے لیے چانے بھے۔

وہ ہمنشہ مچھے ا بیے سابھ مسجد میں لے چانے بھے۔ زیادہ پر ہم سرچشمہ جوک سے بھوڑا ٓگے واقع مسجد
ٓ
ابت ہللا توری میں چایا کرنے بھے۔‘‘
وہاں اتچمن خضرت علی اصغر علیہ السالم کے اجتماع ہونے بھے۔ منرے یایا اس اتچمن کا چادم ہونے
کا اغزاز رکھیے بھے۔

ٓ
مچھے یاد ہے کہ پرائمری سکول کے انہی اخری دتوں میں اپراہتم نے کونی ایسا کام کر دیا کہ یایا کو نہت
ٓ
ٓ
عضہ ا گنا اور انہوں نے کہہ دیا’’ :یاہر بکل چاؤ ،اپراہتم! اور رات یک وایس یہ ایا۔‘‘

اپراہتم رات یک گ ھر یہ لویا۔ گ ھر والے سارے پریسان بھے کہ اس نے دن کا کھایا کہاں کھایا ہو گا لنکن
یایا کے سا میے کونی تو لیے کے لیے بنار نہیں بھا۔
ً
ٓ
رات کو اپراہتم وایس ا گنا اور ادب سے شب کو سالم کنا۔ میں نے قورا توچھا ’’ :بھانی ،دن کا کھایا کھایا یا

نہیں؟‘‘

یایا جو ابھی یک عصے میں لگ رہے بھے لنکن اپراہتم کے جواب کا اب تطار کر رہے بھے۔
ٓ
اپراہتم نے ارام سے جواب دیا’’ :گلی میں چا رہا بھا تو دیکھا کہ ایک توڑھی عورت نے کاقی سارا سامان خرید
ٓ
رکھا بھا۔ اسے شمچھ نہیں ا رہی بھی کہ کنا کرے اور کنسے گ ھر چانے۔ میں نے اس کی مدد کی اور اس کا
سامان اس کے گ ھر نہنجا دیا۔ اس نے منرا نہت زیادہ سکریہ ادا کنا اور یاتچ ایر کا ایک سکہ مچھے دے دیا۔
میں وہ سکہ لننا نہیں چاہنا بھا لنکن اس نے نہت زیادہ اصرار کنا۔ مچھے بھی بقین بھا کہ یہ ننسے چالل
کے ہیں ک ٹویکہ میں نے اس توڑھی عورت کے لیے مشقت ابھانی بھی۔ ظہر کے وفت انہی ننشوں سے

رونی خرید کر کھا لی بھی۔‘‘
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یایا نے خب یہ یات شئی تو ایک مسکراہٹ سے ابئی یاراصگی جتم کرنے کا اعالن کر دیا۔ وہ جوش بھے کہ

ان ننیے نے یاپ کا دیا ہوا سٹق صجنح یاد رکھا ہوا ہےا ور رزق چالل کو اہمیت د بنا ہے۔

اپراہتم سے یایا کی دوشئی یاپ ننیے کے بعلق سے پڑھ کر بھی۔ ان دوتوں کے درمنان عج یب و غربب قشم
ٓ
کی مجیت یانی چانی بھی چس کا نننجہ ہمیں اس ننیے کی سخضیت کی یشووئما میں بظر ا یا ہے ،لنکن یاپ ننیے
کا یہ دوشنایہ بعلق زیادہ غرصہ یک فایم یہ رہ شکا۔

اپراہتم ابھی توجوانی ہی کی عمر میں بھا کہ اسے ا بیے یایا کی سنرین رفافت سے محروم ہونے کا یلخ ذابقہ

چکھنا پڑا۔ ایک عم ایگنز غروب کے بعد اس نے ا بیے اوپر ننتمی کا گھور ایدھنرا محشوس کنا۔ اس کے بعد
ٓ
اس نے عظتم لوگوں کی طرح ابئی زیدگی کو اگے پڑھایا۔ انہی پرشوں میں اس کے اکنر دوشت اور چا بیے

والے اسے کہیے رہیے کہ اسے کھنلوں کے شعیے میں چایا چا ہیے۔ اس نے بھی ان کی یات کو ف ٹول کر
لنا۔
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فن بہلوانی

[شہ ن ؒد کے کچھ دوست]
ٓ
ب
ہانی سکول میں اس کی علتم کے اوایل کا زمایہ بھا خب وہ فن نہلوانی سے اشنا ہوا۔ رات کو وہ چاج چسن
کے اکھاڑے میں چایا کریا بھا۔

چاج چسن توکل جو چاج چسن تجار کے یام سے مغروف بھے ،ایک زاہد اور م تقی عارف بھے۔ ان کا اکھاڑا

اتورتجان ہانی سکول کے پزدیک ہی بھا۔ اپراہتم بھی اس کھنل اور مع ٹو بت والے ماجول کا ایک کھالڑی
بھا۔

ٓ
ٓ
چاج چسن کسرت کو قران مجند کی ایک یا جند ایات کی یالوت سے سروع کرنے۔ اس کے بعد ایک
ً ٓ
چدبث اور اس کا پرچمہ بنان کرنے۔ اکنر راتوں میں وہ اپراہتم کو اکھاڑے میں بھنج د بیے جو عموما قران مجند
کا ایک شورہ یا دعانے توسل اور یا ب ھر اہل ب ی ؑت کی سان میں کچھ اشعار پڑھ کر ا بیے مرسد کی مدد کریا۔
اس اکھاڑے کی سرگرم ٹوں میں سے ایک اہم سرگرمی یہ بھی کہ کسرت کے دوران جنسے ہی اذان مغرب

ہونی تو ئمام جوان ابئی کسرت بند کرنے اور وہیں اکھاڑے کے دبگل ہی میں چاج چسن کی افنداءمیں ئماز
یاچماعت پڑھیے۔

چاج چسن ابقالب سے نہلے کے ان چاالت میں کھنل اور ورزش کے سابھ سابھ جواتوں کو ائمان و اچالق
کا درس بھی د بیے بھے۔
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مچھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک یار خب کھنل کے بعد شب جوان ا بیے ا بیے کنڑے یدل ا ور ایک

دوسرے کو چداچاقظ کہہ رہے بھے تو اچایک ایک مرد کاقی گ ھنرایا ہوا اکھاڑے میں داچل ہوا۔ اس کے نہلو

میں ایک چھویا سا تجہ بھی بھا۔
ٓ
اس کا ریگ اڑا ہوا بھا اور اواز لرز رہی بھی’’ :چاج چسن ،منری مدد کنجیے۔ منرا تجہ مربض ہے۔ ڈاکنروں نے
ٓ
جواب دے دیا ہے۔ یہ ہابھ سے بکال چا رہا ہے۔ اپ کی بھویک میں شقا ہے۔ چدا کا واشطہ اس کے لیے
ٓ
دعا کنجیے۔ اپ کو چدا کا واشطہ۔۔۔‘‘ اس کے بعد وہ رویا سروع ہو گنا۔
ٓ
اپراہتم ک ھڑا ہو گنا اور کہا’’ :شب ا بیے کنڑے بندیل کریں اور دبگل میں ا چانیں۔‘‘
وہ جود بھی دبگل کے درمنان میں ننتھ گنا۔ اس رات اپراہتم ا بیے وفت یک جواتوں کے سابھ دعانے
م
توسل پڑھنا رہا جنیے وفت میں ان کی کسرت کا ایک راؤیڈ کمل ہو چایا بھا۔ اس کے بعد دل کی گہرانی سے
اس تچے کے لیے دعا کی۔ وہ مرد بھی ا بیے تچے کے سابھ اکھاڑے کی ایک طرف ننتھا ہوا رو رہا بھا۔

دو ہقیے بعد ایک دن چاج چسن کسرت کے بعد کہیے لگے’’ :جواتو! چمغے کے دن یم شب کو دن کے
کھانے کی دعوت ہے۔‘‘
میں نے خنران ہو کر توچھا’’ :کہاں؟‘‘
کہیے لگے’’ :وہ نے چارہ سخص جو اس دن ا بیے بتمار تچے کو الیا بھا ،اشی نے دعوت کی ہے۔‘‘ اس کے

بعد چاج چسن نے ابئی یات کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :الچمد ہلل اس کا تجہ شقایاب ہو گنا ہے۔ ڈاکنروں کا
بھی کہنا ہے کہ تچے کو اب کونی بتماری نہیں ہے۔ اشی وجہ سے اس نے دن کے کھانے پر شب کو

یالیا ہے۔‘‘

13

میں نے یلٹ کر اپراہتم کو دیکھا۔ وہ چانے کے لیے اس ایداز میں بنار ہو رہا بھا جنسے اس نے کچھ شنا ہی
یہ ہو۔ لنکن مچھے سک و شیہ نہیں رہا بھا کہ یہ اشی دعانے توسل کی ف ٹولیت کا نننجہ بھا جو اس دن اپراہتم

نے تورے خصوع و چشوع سے اس تچے کے شقایانی کے لیے پڑھی بھی۔
*****

ً
کئی دقعہ میں نے دیکھا کہ اپراہتم ا یسے جواتوں کےسابھ بھی دوشئی کر لننا بھا جو یہ تو طاہرا مذہئی لگیے بھےا
ٓ
ٓ
ور یہ ہی د بئی مسایل میں انہیں کونی دلحشئی ہونی بھی۔ وہ انہیں کسرت کی طرف لے ا یا اور ب ھر اہسیہ
ٓ
اہسیہ انہیں مسجد اور مذہئی اتچم ٹوں کی راہ دکھا د بنا۔
ان توجواتوں میں سے ایک ،دوسروں کی یسیت کاقی پرا بھا۔ ہمنشہ سراب اور پرے کاموں کے یارے

میں یانیں کریا رہنا۔ دین یام کی کسی خنز کو نہیں چابنا بھا۔ ئماز ،روزہ جنسی کسی بھی خنز کو کونی اہمیت
ٓ
یہ د بنا بھا۔ جئی کہ نہاں یک اعنراف کریا کہ وہ اج یک کسی بھی مذہئی مخقل یا اتچمن میں نہیں گنا۔
ٓ
میں نے اپراہتم سے کہا’’ :اپرام ،یہ کون لوگ ہیں جیہیں یم ا بیے سابھ لے انے ہو؟‘‘ اس نے خنران
ہو کر توچھا’’ :ک ٹوں ،کنا ہوا؟‘‘

ٓ
میں نے کہا’’ :کل رات یہ جوان ئمہارے بنچھے بنچھے اتچمن میں داچل ہوا۔ اس کے بعد منرے یاس ا کر
ٓ
ننتھ گنا۔ چاجی اعا ابئی بفرپر کے دوران امام چسین علیہ السالم کی مطلومیت اور پزید کے طلم و شتم بنان
کر رہے بھے۔ یہ جوان پڑے بھویڈے طر بقے سے عصے میں ساری گقنگو سن رہا بھا۔ خب ننناں تچھا دی
ٓ
گئیں تو ایشو تچھانے کی تجانے پزید کو لگایار گالناں د بیے لگا۔‘‘
اپراہتم خنران ہو کر سن رہا بھا ،اچایک ہنشیے لگا’’ :کونی یات نہیں۔ یہ جوان ابھی یک کسی مذہئی اتچمن میں
ٓ
نہیں گنا ہے اور اس نے غزاداری میں ایشو نہیں نہانے ہیں۔ یم فکر یہ کرو۔ اب یہ امام چسین علیہ
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ٓ
ش
السالم کی رفافت میں ا گنا ہے تو سدھر چانے گا۔ ہم بھی اگر ان جواتوں کو مذہئی جوان بنا دیں تو مچھو ہم
نے نہت پڑا کمال کر دیا۔‘‘

اس جوان کے سابھ اپراہتم کی دوشئی نے اسے اس مقام پر نہنجا دیا کہ اس نے ئمام پرے کام چھوڑ
َ
دنےا ور اکھاڑے کے ا چھے کھالڑتوں میں شمار ہونے لگا۔ کچھ ماہ بعد عند کے دتوں میں میں نے اس
ب
جوان کو دیکھا کہ کسرت کے بعد اس نے متھانی کا ایک توکرا خریدا اور جواتوں میں فشتم کر دیا۔ اس کے
ًٓ
بعد کہیے لگا’’ :دوسٹو! میں یم شب کا نہت نہت سکریہ ادا کریا ہوں ،خصوصا اعا اپرام کا۔ چدا کی قشم ،یم
ٓ
ٓ
شب دوسٹوں کا نہہ دل سے سکر گزار ہوں۔ اگر میں اپ لوگوں سے اشنا یہ ہویا تو نہیں معلوم اب کہاں

ہویا۔۔۔؟‘‘

ہم بھی خنران ہو کر اسے دیکھ رہے بھے۔ خب ہم اکھاڑے سے یاہر بکلے تو اپراہتم کے ان کاریاموں کے

یارے میں شوچ رہے بھے۔

ٓ
ٓ
وہ کنئی جوبصورنی سے جواتوں کو ایک ایک کر کے کھنل کی طرف راعب کریا اور ب ھر انہیں اہسیہ اہسیہ
ک
مسجد و اتچمن کی طرف ھننچ الیا اور بقول اس کے ا بیے ،وہ انہیں امام چسین علیہ السالم کے دامن میں ال

بھننکنا۔

ٓ
مچھے ب تعمنر اکرم ﷺ کی وہ چدبث یاد ا گئی جو انہوں نے امنر المومئین علیہ السالم کو مجاطب کر کے ارساد

قرمانی بھی’’ :اے علی! اگر ایک ایسان بھی ئمہارے وشنلے سے ہدابت یاقیہ ہو چایا ہے تو وہ مسرق و

مغرب میں یانی چانے والی ان ئمام خنزوں سے زیادہ اقصل ہے جن پر شورج کی روشئی پڑنی ہے۔‘‘

7

*****
7قَالَرَسُولُاللَّهِصلِعَ ِليٍّعلَأَنْيَهْدِيَاللَّهُعَلَىيَدَيْكَ َعبْداًمِ ْنعِبَادِاللَّهِخَيْرٌ َلكَمِمَّاطَلَعَ ْتعَلَيْهِالشَّمْسُمِنْمَشَارِقِهَاإِلَىمَغَارِبِهَا۔[بحار
(ط  -بیروت) ،ج ،1ص]216 :
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األنوار

اس اکھاڑے میں اتجام دی چانے والی دیگر سرگرم ٹوں میں سے ایک چاص سرگرمی یہ بھی کہ جوان ایک

گروہ کی شکل میں دوسرے اکھاڑوں میں چانے بھے اور وہاں چا کر کھنلیے بھے۔ ماہ رمصان المنارک کی ایک
رات ہم کرج 8کے ایک اکھاڑے میں گیے۔

مچھے وہ رات کتھی بھی نہیں بھولئی۔ اپراہتم شغر پڑھنا ،دعا کریا اور کھنلنا ہی چال چا رہا بھا۔کاقی دپر سے وہ

دبگل کے کنارے ڈیڈ بنل رہا بھا۔ اکھاڑے میں اپرنے والے جوان مسلسل بندیل ہو رہے بھے مگر اپراہتم
ً
بعنر کسی و ققے کے ڈیڈ بنلے چا رہا بھا۔اصال کسی کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں بھی۔
ٓ
ج ٹوپرے پر ایک معمر سخص ننتھا شب جواتوں کا کھنل دیکھ رہا بھا۔ وہ منرے یاس ایا اور اپراہتم کی طرف

اسارہ کر کے پریسانی سے توچھا’’ :یہ جوان کون ہے؟‘‘ میں نے خنران ہو کرالنا شوال کر دیا’’ :ک ٹوں ،کنا

یات ہے؟‘‘ کہیے لگا’’ :خب سے میں اکھاڑے میں داچل ہوا ہوں یہ مسلسل ڈیڈ بنل رہا ہے۔ میں یسننح
سے اس کے ڈیڈ گننا رہا۔ اب یک سات دقعہ میں ابئی یہ یسننح جتم کر خکا ہوں بعئی سات شو دقعہ یہ ڈیڈ۔
ً
ٓ
چدا کے لیے اسے اوپر لے اؤ ،اس کی چالت خراب ہو چانے گی۔‘‘ خب کھنل جتم ہوا تو اپراہتم کو اصال
بھکن کا اچساس نہیں ہو رہا بھا۔ یالکل لگ ہی نہیں رہا بھا کہ وہ چار گھنیے سے ڈیڈ بنلنا رہا بھا۔

الییہ اپراہتم مضٹوط ہونے کے لیے ا یسے کام اتجام د بنا رہنا بھا۔وہ ہمنشہ کہنا’’ :چدا اور بندوں کی چدمت
کرنے کے لیے ہمارا چشم مضٹوط ہویا چا ہیے۔‘‘ وہ اکنر دعا کریا’’ :چدایا! ابئی چدمت کے لیے منرے چشم کو
قوت عطا قرما۔‘‘

8ایران کا ایک شہر۔
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انہی دتوں اپراہتم ا بیے لیے کاقی بھاری گرزوں 9کی ایک جوڑی خرید الیا۔ اس جوڑی کا کاقی خرچا ہوا اور

لوگوں میں نہت مشہور ہونی۔ لنکن اس کے بعد کتھی بھی اس نے جواتوں کے سا میے ان گرزوں کے
سابھ کونی ورزش یہ کی۔ اس کا کہنا بھا کہ ا یسے کام ایسان میں غرور بندا کر د بیے ہیں۔
وہ کہنا بھا’’ :لوگ اس یات کے بنچھے پڑے ہونے ہیں کہ کون کس سے زیادہ طاف ٹور ہے۔ اگر میں اوروں
کے سا میے اس قشم کی سخت ورزش کا مطاہرہ کروں گا تو ا بیے دوسٹوں کی جوصلہ سکئی کا یاعث ین
ٓ
چاؤں گا۔ ایسا لگے گا کہ میں ا بیے اپ کو دوسروں سے ممناز طاہر کریا چاہ رہا ہوں اور یہ یات صجنح نہیں
ہے۔‘‘

اس کے بعد خب وہ کھنل کا یگران مفرر کر دیا گنا بھا تو خب بھی دیکھنا کہ کونی ک ھالڑی بھک گنا ہے یا
ً
صجنح طر بقے سے کھنل نہیں یا رہا تو وہ قورا کھنل کا ایداز بندیل کر د بنا۔
لنکن ایک یار اپراہتم نے انن تطافت کا مطاہرہ کنا۔ وہ اس وفت خب کشئی کے عالمی جتمئین اور چاج چسن

کے ارادئمند شند چسین طجامی چاج چسن کے اکھاڑے میں یسربف النے اور اکھاڑے کے جواتوں کے سابھ
کھنلیے لگے۔

جاتا ہے۔

بطور مشق اٹھایا
9ایک بھاری چیز جسے عموما ً کشتی جیسے کھیلوں میں زور لگانے کے لیے
ِ
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بہلوان
[حسین ہللا کرم]
کشئی کے عالمی جتمئین شند چسین طجامی چاج چسن کے اکھاڑے میں یسربف النے اور اکھاڑے کے جواتوں

کے سابھ کھنلیے لگے۔
اگرجہ شند کو جتمئین شپ کے مقایلوں میں سرکت کیے کاقی غرصہ ہو خکا بھا لنکن ان کا یدن ابھی یک
کاقی کسرنی اور مضٹوط بھا۔ کھنل جتم ہونے کے بعد وہ چاج چسن کو مجاطب کر کے کہیے لگے’’ :چاجی،

کونی ہے جو منرے سابھ کشئی لڑے؟‘‘

چاج چسن نے جواتوں پر ایک بگاہ ڈالی اور کہا’’ :اپراہتم!‘‘ اس کے بعد انہوں نے اپراہتم کو اکھاڑے میں
اپرنے کا اسارہ کنا۔
ً
کشئی میں عموما جو خربف زمین پر گر چانےیا خت ہو چانے وہ ہار چایا ہے۔ کشئی سروع ہو گئی۔ ہم شب
ئماسا دیکھیے لگے۔ دوتوں نہلوان کاقی دپر یک ایک دوسرے میں گتھے رہے لنکن کونی بھی خت نہیں ہو رہا
بھا۔

ٓ
دوتوں نہلوان کاقی دیاؤ میں ا گیے بھے ،لنکن کونی بھی دوسرے کو تچھاڑنے میں کامناب نہیں ہو یا رہا

بھا۔ یہ کشئی بعنر ہار ج یت کے جتم ہو گئی۔
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کشئی کے بعد شند چسین زور زور سے کہیے لگے’’ :یارک ہللا ،یارک ہللا ،10کنا نہادر جوان ہو۔ ماساء ہللا
نہلوان!‘‘
*****

ٓ
کھنل جتم ہو گنا بھا۔ چاج چسن یک یک اپراہتم کی چہرے کی طرف دیکھ رہے بھے۔ اپراہتم نے اگے پڑھ
کر خنرانی سے توچھا’’ :کنا ہوا ،چاجی؟‘‘

چاج چسن کچھ دپر چاموش رہیے کے بعد کہیے لگے’’ :اشی نہران میں پرانے وف ٹوں میں دو نہلوان ہوا کرنے
ٓ
بھے :چاج شند چسن رزاز اور چاج صادق یلور قروش۔ وہ ایس میں کاقی گہرے دوشت بھے۔ کشئی میں بھی
ٓ
وہ ایک دوسرے کے مقا یلے میں یہ انے بھے ،لنکن اس سے بھی اہم یات ان میں یہ بھی کہ وہ چدا
ٓ
ٓ
کے مجلص بندے بھے۔ ہمنشہ کھنل سروع کرنے سے نہلے وہ قران کی جند ایات یالوت کرنے اور رونی
ٓ
ہونی ایکھوں کے سابھ امام چسین علیہ السالم کا مج تضر سا مصابب پڑھیے۔ ان کی بھویک سے مربض
شقایاب ہو چایا کرنے بھے۔‘‘

اس کے بعد انہوں نے ابئی یات کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :اپراہتم! میں ئمہیں انہی جنسا ایک نہلوان
ش
مچھنا ہوں۔‘‘

اپراہتم نے مسکرانے ہونے کہا’’ :نہیں ،چاجی ،وہ کہاں اور ہم کہاں!‘‘

چاج چسن خب اپراہتم کی اس ایداز میں بغربف کر رہے بھے تو بعض جواتوں کو اچھا یہ لگا۔

10عربی کا دعائیہ جملہ ہے جو کسی کو شاباش دیتے وقت کہتے ہیں ،یعنی ہللا برکت دے۔
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ٓ
اگلے روز نہران کے ایک اکھاڑے سے یا تچ نہلوان ہمارے اکھاڑے میں انے۔ طے یایا کہ ورزش کے بعد وہ
ٓ
ہمارے جواتوں کے سابھ کشئی لڑیں گے۔ شب اس خنز پر امادہ ہو گیے کہ چاج چسن کشئی کے ربفری
ہوں گے۔ ورزش کے بعد کسنناں سروع ہو گئیں۔

کل چار مقا یلے ہونے۔ دو مقا یلے ہمارے جواتوں نے جنیے جنکہ دو مقا یلے مہمان نہلواتوں نے۔ لنکن
ٓ
ٓ
اخری کشئی میں ایس میں بھوڑی شی گرما گرمی ہو گئی۔ان لوگوں نے چاج چسن کے سا میےہلڑیازی
سروع کر دی چس کی وجہ سے چاج چسن کاقی رتجندہ ہو گیے۔
ٓ
ٓ
معلوم ہوا کہ اخری کشئی اپراہتم اور مہمان انے ہونے ایک جوان کے درمنان طے یانی ہے۔ وہ لوگ
اپراہتم کو اچھی طرح چا بیے بھے اور انہیں تورا بقین بھا کہ وہ لوگ کشئی ہار چانیں گے اس واشطے انہوں

نے عل عناڑہ سروع کر دیا یا کہ اگر ہار چانیں تو سارا قصور ربفری کے کھانے میں ڈالیں۔

شب عصے میں بھے۔ جند لمچے یہ گزرے بھے کہ اپراہتم اکھاڑے میں کود پڑا۔ اس نے مسکرانے ہونے
ٓ
ٓ
ئمام مہمان جواتوں سے ہابھ مالیا اور ارام سے اکھاڑے سے بکل کر ہماری طرف وایس ا گنا۔ وہ کہیے لگا:

’’میں کشئی نہیں لڑوں گا۔‘‘

ہم شب نے خنرت سےتوچھا’’ :ک ٹوں؟‘‘
بھوڑی دپر چاموش رہ کر اس نے پرسکون ایداز میں جواب دیا’’ :ہماری دوشئی اور رفافت ان کاموں اور

یاتوں سے نہت زیادہ فتمئی ہے۔‘‘

اس کے بعد اس نے چاج چسن کا ہابھ جوما اور ایک صلوات کے ذر بغے کشئی کے مقا یلے جتم کرنے کا

اعالن کر دیا۔
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خ
اگرجہ اس دن ہم میں سے کونی بھی یہ جننا بھا یہ ہارا بھا مگر ق تقی فاتح اپراہتم بھا۔ خب ہم کنڑے بندیل

کر کے چانے لگے تو چاج چسن نے ہم شب کو یالیا اور کہا’’ :اب یم لوگ شمچھ گیے کہ میں نے اپراہتم
کو ک ٹوں نہلوان کہا بھا؟‘‘

ہم شب چاموش بھے۔ چاج چسن نے ابئی یات کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :دیکھو ،منرے جواتو! نہلوانی یہ
ی
ٓ
ہے جو اج یم لوگوں نے د کھی ہے۔ اپراہتم نے ا بیے بفس کے سابھ کشئی لڑی اور ج یت گنا۔ اپراہتم

نے چدا کی چاطر ان سے کشئی لڑنے سے ابکار کر دیا یا کہ اس طرح وہ کنیے اور چھگڑے کا راشیہ روک
ی
ٓ
خ
سکے۔ جواتو! ق تقی نہلوانی نہی ہونی ہے جو اج یم نے د کھی ہے۔‘‘
*****

اپراہتم کی کامنانی کی داشنانیں اشی طرح چاری بھیں کہ ابقالب کامنانی سے ہمکنار ہو گنا۔ اس کے بعد
اکنر جوان ابقالب کے مسایل میں الچھ گیے اور نہلوانی کے کھنل میں ان کی سرکت کم ہونے لگی۔

ایک دن اپراہتم نے تخوپز ننش کی کہ صنح اکھاڑے میں شب چمع ہو کر ئماز فحر یاچماعت پڑھا کریں اس
کے بعد ورزش کر لنا کریں۔ شب نے اس تخوپز سے ابقاق کر لنا۔

اس کے بعد ہم شب ہر روز صنح کے وفت اذان کے لیے اکھاڑے میں چمع ہو چانے ،ئماز فحر یاچماعت
پڑھیے اور ورزش سروع کر د بیے۔ اس کے بعد مج تضر سا یاشیہ کرنے اور ب ھر ا بیے ا بیے کام پربکل

چانے۔

اپراہتم اس صورتجال سے نہت ہی جوش بھا ،ک ٹویکہ اس طرح ایک طرف تو ورزش کا سلسلہ م تقطع یہ ہوا
بھا اور دوسری طرف شب لوگ فحر کی ئماز یاچماعت پڑھ لنیے بھے۔
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وہ ہمنشہ ب تعمنر اکرمﷺ کی یہ چدبث بنان کریا رہنا’’ :اگر میں فحر کی ئماز کو چماعت کے سابھ پڑھ لوں تو
مچھے صنح یک شب بنداری کرنے سے زیادہ یشند ہے۔‘‘

غراق کی طرف سے اپران پر مسلط کی چانے والی جنگ کے سروع ہونے ہی اکھاڑے کی روتق بھی ماید پڑ
گئی بھی ک ٹویکہ اکنر جوان مجاذ پر چلے گیے بھے۔
ٓ
ٓ
اپراہتم بھی اب کم ہی نہران ا یا بھا۔ ایک یار ایا تو ابنا سارا ورزشی سامان ا بیے سابھ لے گنا اور وہیں مجاذ

والے عالقوں میں نہلوانی کا اکھاڑا چما لنا۔
خ
چاج چسن توکل کا اکھاڑا ق تقی نہلواتوں کی پرب یت کے جوالے سے کاقی مشہور بھا۔اپراہتم کے عالوہ بھی
وہاں سے پرب یت یانے والے نہت سے جوان ا یسے بھے جیہوں نے چداوید کریم کی یارگاہ میں ابئی نہلوانی
خ
کو یابت کنا بھا۔ انہوں نے ا بیے جون کے ذر بغے ا بیے ائمان کو مخقوظ کنا۔ دراصل ق تقی نہلوان نہی لوگ
ہیں۔

ٓ
دفاع مقدس (اپران غراق کےمانین لڑی چانے والی ابھ سالہ جنگ) کے اوایل ہی میں شہند چسن شہانی

(اکھاڑے کے گرو) ،شہند اصغر رتخنران (عمار پریگنڈ کے اتجارج) ،شند صالچی ،مچمد ساہرودی ،علی خرمدل،

چسن زاہدی ،شند مچمد شنجانی ،شند جواد مجد تور ،رصابند ،چمد ہللا مرادی ،رصا ہوریار ،مجند قریدوید ،فاشم کاطمی اور
ٰ
اپراہتم کی شہادتوں،چاج علی بضرہللا ،مصطقی ہریدی ،علی مقدم اور کچھ دوسرے دوسٹوں کی محروجیت اور
جود چاج چسن توکل کے اب تقال کی وجہ سے ان کے اک ھاڑے کا جوبصورت اور روچاب یت ب ھرا دورابیہ ا بیے
اجننام کو نہنچ گنا۔
کچھ غرصہ بعد وہ اکھاڑا ایک رہایسی عمارت میں بندیل ہو گنا اور اس کے سابھ ہی وہاں ہماری کسن ٹوں کا

زمایہ ققط یادوں کا خضہ ین کر رہ گنا۔
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بک نفری والی بال

[شہ ن ؒد کے کچھ دوست]
ہانی سکول کے ابندانی غرصے ہی میں اپراہتم کے مضٹوط یازؤوں کو دیکھ کر معلوم ہو چایا بھا کہ وہ نہت
سے کھنلوں میں جتمئین ہے۔ بفرتح کے ننریڈ میں وہ ہمنشہ والننال ہی کھنلنا بھا۔ جواتوں میں سے کونی
ٓ
بھی اس کے مقا یلے پر انے کی ہمت یہ کر سکنا بھا۔
ایک دقعہ اس نے چھ کھالڑتوں پر مشتمل ایک بتم کا اکنلے ہی مقایلہ کنا۔ اس مقا یلے میں اسے نین یار
گنند کو اچھا لیے کی اچازت بھی۔

ہم شب ا بیے کھنل کے اشناد کے سابھ مل کر اس کی ج یت کا م تظر دیکھ رہے بھے۔ اس کے بعد

اپراہتم زیادہ پر یک بفری والننال ہی کھنلنا بھا۔

چھئی کے دتوں میں ہم زیادہ پر  ۱7شہرتور روڈ پر واقع فاپرپریگنڈ کے دقنر کے عقب میں کھنلیے بھے۔ نہت
ٓ
سے پڑے پڑے یامی کھالڑی اپراہتم کے مقا یلے میں انے سے گ ھنرانے بھے۔
لنکن اپراہتم کا شب سے زیادہ یادگار مقایلہ جنگ کے دوران گنالن غرب کے شہر میں ہوا۔ وہاں والی یال
کا ایک مندان بھا چہاں قوجی جوان کھنال کرنے بھے۔

ٓ
ایک دن کچھ یشوں میں کچھ سرکاری عہدیدار جنگ زدہ عالقوں کا دورہ کرنے گنالن غرب انے۔ اس
ٓ
ٓ
کاروان کے سرپراہ مجکمہ کھنل اور ورزش کے اتجارج اعا داؤدی بھے۔ اعا داؤدی ہانی سکول کے زمانے میں
اپراہتم کے ورزش کے اشناد رہ چکے بھے اور اسے اچھی طرح چا بیے بھے۔ انہوں نے اپراہتم کو کھنلوں کا
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کچھ سامان دیا اور اسے کہا کہ جنسے چاہو اسے استعمال کر لو۔ اس کے بعد کہا’’ :ہمارےیہ دوشت کھنلوں
ٓ
کے ہر قشم کے شعیے سے ہیں اور دورے پر انے ہونے ہیں۔‘‘

اپراہتم بھوڑی دپر مہمان کھالڑتوں کے سابھ یات ج یت کریا اور انہیں شہر کے مجنلف خصے دکھایا رہا۔ نہاں
یک کہ وہ لوگ والی یال کے مندان میں نہنچ گیے۔
ٓ
اعا داؤدی نے کہا’’ :نہران کی والی یال بتم کے کچھ کھالڑی بھی ہمارے سابھ ہیں۔ ئمہارا کنا جنال ہے،
ایک مقایلہ ہو چانے؟‘‘

ٓ
سہ نہر نین تچے مقا یلے کا اعاز ہو گنا۔ یاتچ کھالڑی ایک طرف بھے کہ جن میں سے نین والی یال کے
منچھے ہونے ننشہ ور کھالڑی بھے اور دوسری طرف اپراہتم اکنال۔ اس مقا یلے کو دیکھیے کے لیے کاقی زیادہ
ئماسانی چمع ہو گیے بھے۔

اپراہتم ا بیے سابقہ ایداز میں بنگے یاؤں ،یا بنچے اوپر کیے اور نننان نہیے ان کے مقا یلے میں ک ھڑا ہو گنا۔ وہ

ا بیے چایدار ایداز میں کھنال کہ کسی کو بقین ہی نہیں ہویا بھا۔

وہ مقایلہ ایک ہاف سے زیادہ یہ چل شکا اور دس تواب یٹ کی پرپری سے اپراہتم کی ج یت پر جتم ہو گنا۔ اس

کے بعد ان کھالڑتوں نے اپراہتم کے سابھ بصوپریں ب ٹوانیں۔ انہیں بقین نہیں ہو رہا بھا کہ ایک سادہ سا
جنگخو مساق کھالڑتوں کی طرح کھنل بھی سکنا ہے۔
ایک دقعہ میں نے دوکوہہ کے ننرک میں مجاہدین کے سا میے اپراہتم کے والی یال کی بغربف کی۔ ایک
ٓ
جوان گنا اور والی یال کی گنند لے ایا۔ اس کے بعد اس نے دو بتمیں بنانیں اور اپراہتم کو بھی یال الیا۔

نہلے تو اپراہتم یالنا رہا اور کھنلیے سے ابکار کریا رہا مگر خب ہم نے اصرار کنا تو کہیے لگا’’ :بھنک ہے ،لنکن یم
سارے ایک طرف رہو گے اور میں اکنال مقایلہ کروں گا۔‘‘
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ٓ
کھنل جتم ہونے کے بعد کچھ کمایدڑز کہیے لگے’’ :ہم اج یک ابنا یہ ہنسے بھے۔ اپراہتم جنسے ہی گنند کو
ٓ
اچھالنا تو مقایل میں کچھ کھالڑی گنند کی طرف چانے تو ایس میں یکرا چانے اور زمین پر گر چانے بھے۔‘‘

اپراہتم نے کاقی زیادہ توابئنس کی پرپری سے یہ مقایلہ ج یت لنا۔
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شرط ب ندی
[مہدی فربدوبد ،سع ند ضالح باش]
ٓ
ً
بفربنا ۱۹7۵ کا سال بھا۔ ایک چمغے کی صنح ہم کھنل رہے بھے۔ نین اجنئی اقراد انے اور کہیے لگے:
ٓ
’’ہم مغرنی نہران سے انے ہیں۔ اپراہتم کون ہے؟‘‘
اس کے بعد کہا’’ :ہم دو شو تومان پر سرط لگانے ہیں۔‘‘

کچھ دپر کھنل سروع ہو گنا۔ اپراہتم اکنال اور وہ نین ،لنکن اس کے یاوجود وہ اپراہتم سے ہار گیے۔

اشی روز ہم شہر کے ج ٹونی خصے میں واقع ایک مجلے میں گیے۔ وہاں ہم نے  7۰۰تومان کی سرط یایدھی۔
مقایلہ اچھا رہا اور ہم چلدی ج یت گیے۔ ننسے د بیے وفت اپراہتم شمچھ گنا کہ وہ لوگ ننسے چمع کرنے
ً
کے لیے قرض لے رہے ہیں تو قورا اس نے کہا’’ :دوسٹو! ایک اکنال کھالڑی مچھ سے مقایلہ کرے۔ اگر وہ
ٓ
ج یت گنا تو ہم ننسے نہیں لیں گے۔ ان میں سے ایک اگے پڑھا اور کھنل سروع ہو گنا۔ اپراہتم نہت پرا
کھنال۔ ابنا پرا کہ اس کا خربف مقایلہ لے اڑا۔‘‘

ٓ
وہ سارے جوشی جوشی وہاں سے رخصت ہو گیے۔ میں سخت عصے میں بھا اور اپراہتم سے کہا’’ :اعا اپرام،

ابنا پرا ک ٹوں کھنلے؟‘‘ اس نے خنران ہو کر منری طرف دیکھا’’ :میں چاہنا بھا کہ ان نے چاروں کی شنکی
یہ ہو۔ ان شب کے یاس مال کر بھی شو تومان نہیں بھے۔‘‘
ٓ
اگلے ہقیے دویارہ وہی نہرانی جوان ا بیے دو اور دوسٹوں کو لے انے۔  ۵۰۰تومان سرط لگا کر وہ یاتچ ایک طرف

ہو گیے اور اپراہتم اکنال ایک طرف۔ اپراہتم نے ابئی سلوار کے یا بنچے اوپر کیے اور بنگے یاؤں کھنلیے لگا۔وہ
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گنند کو ا یسے ساٹ لگایا کہ کونی بھی اس کی گنند کو یہ ابھا سکنا بھا۔ اس دن بھی اپراہتم نہت زیادہ

توابئنس کی پرپری سے ج یت گنا۔

رات کو ہم اپراہتم کے سابھ مسجد میں گیے۔ ئماز کے بعد امام چماعت اخکام بنان کرنے لگے۔ خب وہ

سرط بندی اور خرام ننشوں کے اخکام یک نہنچے تو کہا کہ ب تعمنر اکرمﷺ قرمانے ہیں’’ :جو کونی بھی یاچاپز

طر بقے سے مال کمایا ہے وہ اسے یاطل را شیے اور سخت چاالت میں ا بیے ہابھ سے دھو ننتھے گا۔‘‘ اور
ٓ
اتخض ؐرت نے یہ بھی قرمایا’’ :جو خرام کا ایک لقمہ کھانے تو چالنس شب و روز یک اس کی ئماز اور دعا ف ٹول
نہیں کی چانے گی۔‘‘

اپراہتم خنرانی سے ساری گقنگو سن رہا بھا۔ اس کے بعد ہم اکتھے امام چماعت صاخب کے یاس چلے گیے۔
ٓ
اپراہتم نے ان سےتوچھا’’ :میں نے اج والی یال کے ایک مقا یلے میں  ۵۰۰تومان کی سرط جنئی ہے۔‘‘
اس کے بعد اس نے ئمام ماخرا انہیں بنانے ہونے کہا’’ :لنکن میں نے یہ ننسے ایک مشنخق چایدان کو
دے دنے ہیں۔‘‘

ٓ
امام چماعت صاخب نے قرمایا’’ :ابندہ اجنناط کریا ،کھنلو صرور مگر سرط یہ یایدھو۔‘‘
ٓ
ایک ہقیہ گزرا تو ب ھر وہی لوگ ا گیے۔ اس دقعہ وہ ا بیے سابھ زیادہ مضٹوط اور ماہر کھالڑی دوسٹوں کو لے
ٓ
ٓ
انے بھے۔ انے ہی کہیے لگے’’ :اس دقعہ ایک ہزار تومان کی سرط لگانے ہیں۔‘‘
اپراہتم نے کہا’’ :میں کھنلوں گا تو شہی ،لنکن سرط نہیں یایدھوں گا۔‘‘ انہوں نے ئمسحر اڑایا سروع کر دیا

اور اپراہتم کو جوش دالنے لگے’’ :ڈر گنا۔ اسے معلوم ہے کہ اس دقعہ ہار چانے گا۔‘‘ دوسرا کہیے لگا:

’’اس کے یاس ننسے نہیں ہیں۔۔۔‘‘
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ٓ
اپراہتم نے انہیں جواب دیا’’ :سرط بندی خرام ہے۔ مچھے اگر معلوم ہویا تو میں تچھلے ہقیے بھی اپ لوگوں
کے سابھ سرط یہ یایدھنا۔ یم سے جنیے گیے ننسے بھی میں نے ایک صرورئمند چایدان کو دے دنے ہیں۔

اگر یم یشند کرو تو بعنر سرط کے میں ئمہارے سابھ کھنلیے کو بنار ہوں۔‘‘لنکن ا بیے ئمسحر اور اپراہتم کے
شمچھانے کے یاوجود بھی مقایلہ یہ ہو شکا۔

*****

اس کا دوشت کہنا بھا’’ :اس کے بعد اپراہتم ہمیں نہت بصنخت کریا بھا کہ ہم سرط یہ یایدھیں ،مگر اس
ٓ
کے یاوجود بھی ہم نے ایک مجلہ یازی ایاد کے جواتوں کے سابھ ایک مقایلہ کنا اور بھاری سرط یایدھ لی۔
ٓ
کھنل جتم ہونے کو بھا کہ اپراہتم ا گنا۔ خب اسے معلوم ہوا کہ ہم سرط یایدھ کر کھنل رہے ہیں تو وہ ہم
سے کاقی یاراض ہو گنا۔‘‘

دوسری طرف ہمارے یاس د بیے کے لیے ابئی زیادہ رقم بھی نہیں بھی۔ خب کھنل جتم ہوا تو اپراہتم نے
ٓ ٓ
ٓ
اگے پڑھ کر گنند ابھا لی اور کہا’’ :کونی ہے جو اگے انے اور اکنال منرے سابھ کھنلے؟‘‘
ٓ
یازی ایاد کے جواتوں میں سے ح۔ق یامی ایک جوان بھا جو والی یال کی قومی بتم کا رکن اور وایڈا والی یال
ٓ
بتم کا کننان بھا۔ وہ نہت مغرورایہ ایداز میں اگے پڑھیے ہونے کہیے لگا؛ ’’کنا سرط لگانے ہو؟‘‘
اپراہتم نے کہا’’ :اگر یم سکست کھا گیے تو ان لوگوں سے ننسے نہیں لو گے۔‘‘اس نے ف ٹول کر لنا۔

اپراہتم نے ا بیے ا چھے ایداز میں کھنل کھنال کہ ہم شب خنران رہ گیے۔ اس نے کاقی زیادہ توابئنس سے

ا بیے خربف کو سکست دے دی۔ لنکن اس کے بعد اس نے سرط بندی کی وجہ سے ہمیں جوب ڈابٹ
یالنی۔
*****
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م
والی یال کے عالوہ اپراہتم دوسرے کھنلوں میں بھی کاقی مہارت رکھنا بھا۔ وہ کوہ بتمانی میں بھی کمل

کھالڑی بھا۔ ابقالب کی کامنانی سے نین سال نہلے سے لے کر ابقالب کے ایام یک ہر ہقیے چمغے کی صنح کو

اکھاڑے کے جند دوسٹوں کے سابھ نہران کے عالقے تحریش چال چایا بھا۔ فحر کی ئماز امام زادہ صالح کے خرم
میں پڑھیے۔ اس کے بعد دوڑنے ہونے نہاڑ پر خڑھنا سروع ہو کر د بیے۔ وہاں چا کر یاشیہ کرنے اور بھر
ٓ
وایس ا چانے۔
میں یہ واقعہ کتھی نہیں بھول سکنا۔ ایک دقعہ اپراہتم کشئی کی مشق کر رہا بھا اور ابئی یایگوں کو مضٹوط
ٓ
کریا چاہنا بھا تو اس نے دربند جوک سے ایک جوان کو ا بیے کندھے پر ابھایا اور اوپر ایسار دوفلو 11یک لے
گنا۔

دربند اور کولکجال کے عالقے میں ہونے والی یہ کوہ بتمانی ابقالب کی کامنانی یک ہر ہقیے ہونی بھی۔

اپراہتم فٹ یال بھی نہت اچھا کھنلنا بھا۔ نننل بئنس میں بھی اشناد بھا اور دوتوں ہابھوں میں ریکٹ یکڑ
کر کھنلنا بھا۔ اس کھنل میں بھی کونی اس سے مقایلہ نہیں کر یایا بھا۔

11دوقلو جڑواں کو کہتے ہیں۔ تہران میں موجود یہ جڑواں آبشاریں ’’آبشار دوقلو‘‘ کے نام سے
مشہور ہیں۔
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ُ
کشتی

[شہ ن ؒد کے ب ھانی]
ٓ
اپراہتم کو کشئی کے کھنل میں انے ہونے ابھی کچھ ہی غرصہ ہوا بھا کہ ا بیے دوسٹوں اور یذات جود چاج
چسن کی تخوپز پر وہ یافاعدہ طور پر کشئی کے مقایلوں میں خضہ لنیے لگا۔

اس نے خراسان جوک کے پزدیک اتومسلم کلب میں داچلہ لے لنا اور  ۵3کلوگرام کے مقایلوں سے ابئی
ٓ
کسن ٹوں کا اعاز کنا۔
ٓ
ٓ
ٓ
اعا گودرزی اور اعا مچمدی ان دتوں اپراہتم کے نہت ا چ ھے کوچ ہوا کرنے بھے۔ اعا مچمدی ،اپراہتم کو اس
ٓ
کے اچالق اور چسن سلوک کی وجہ سے نہت یشند کرنے بھے۔ اعا گودرزی نہت ہی ا چھے ایداز میں اپراہتم

کو فن کشئی کے اسرار و رموز سکھانے بھے۔

وہ ہمنشہ کہیے بھے’’ :یہ لڑکا نہت ہی پرم جو ہے ،مگر خب کشئی کے لیے اکھاڑے میں اپریا ہے تو ا بیے یلند
ٓ
فد اور مضٹوط لمیے یازؤوں کے سابھ ایک جنیے کی طرح چملہ اور ہویا ہے۔ خب یک وہ کونی تواب یٹ یہ لے
لے خربف کو چھوڑیا نہیں ہے۔‘‘ نہی وجہ بھی کہ انہوں نے اپراہتم کا یام ’’شویا ہوا سنر‘‘رکھ چھوڑا بھا۔
ٓ
وہ یارہا کہیے’’ :یم دیکھ لننا ،یہ لڑکا ایک دن ئمہیں کشئی کے عالمی مقایلوں میں بظر انے گا۔‘‘

 8۰کی دہانی میں اپراہتم نے نہران میں ہونے والے جتمئین شپ کے مقایلوں میں خضہ لنا۔ ان

مقایلوں میں اس نے ئمام خربقوں کو توری قوت سے تچھاڑ کر رکھ دیا۔ ابھی اس کی عمر ققط  ۱۵سال ہی

بھی خب وہ اپران کے قومی مقایلوں کے لیے مننخب ہو گنا۔
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ٓ
ٓ
اک ٹوپر کے اخر میں مقایلوں کا اعاز ہویا بھا لنکن اپراہتم نے ان مقایلوں میں سرکت یہ کی۔ اس کے کوچ

اس سے کاقی یاراض ہونے۔ یہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ مقایلوں میں ولی عہد بھی موجود بھا اور
ب
ابعامات بھی اشی نے فشتم کریا بھے۔ اشی وجہ سے اپراہتم نے ان مقایلوں میں خضہ یہ لنا۔
اگلے سال اپراہتم نے مجنلف کل ٹوں کے درمنان ہونے والے جتمئین شپ کے مقایلوں میں خضہ لنا اور
جتمئین شپ ج یت لی۔ اشی سال اس نے نہران کے کل ٹوں کے درمنان ہونے والے 62کلوگرام کے

مقایلوں میں سرکت کی۔

اگلے سالخب اس نے کل ٹوں کے درمنان ہونے والےمقایلوں میں دیکھا کہ اس کا ایک قربئی دوشت 68
کلوگرام کے مقایلوں میں سریک ہے تو اپراہتم نے اس سے اوپر والے درجے بعئی  74کلوگرام میں خضہ

لنا۔

اس سال اپراہتم کی پرقی خنران کن بھی۔  ۱8سال کی عمر میں اس نے کل ٹوں کے درمنان ہونے والے
 74کلو گرام کے مقایلوں میں سرکت کر کے جتمئین شپ ا بیے یام کر لی بھی۔
کشئی میں ققلی بنچ اور ا بیے مضٹوط اور لمیے یازؤوں کا پروفت استعمال اپراہتم کا چاص گر بھا جو اس خنز کا

یاعث بنا کہ کشئی کے ئمام معنارات بندیل ہو کر رہ گیے۔
*****

ل
ایک دن اپراہتم ابئی کشئی کا سامان لیے علی ا صنح ہی گ ھر سے بکل گنا۔ میں اور منرا بھانی بھی سابھ ہو
لیے۔ وہ چہاں بھی چایا ہم اس کے بنچھے بنچھے ہونے۔ نہاں یک کہ وہ موجودہ ہقت ننر ہال میں داچل ہو
ک
گنا۔ہم بھی ہال میں داچل ہو گیے اور چا کر ئماساب ٹوں میں ننتھ گیے۔ ہال کھجا ھچ ب ھرا ہوا بھا۔ بھوڑی دپر
بعد کشئی کے مقا یلے سروع ہو گیے۔
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اس دن اپراہتم نے کئی مقایلوں میں خضہ لنا اور شتھی میں ج یت گنا۔ اچایک اس کی بظر ہم پر پڑ گئی۔
ٓ
ہم ئماساب ٹوں میں ننتھے اس کی جوصلہ اقزانی کر رہے بھے۔ وہ عصے سے ہماری طرف ایا اور کہیے لگا’’ :یم
ٓ
لوگ نہاں ک ٹوں انے؟‘‘
ٓ
ہم نے کہا’’ :ا یسے ہی ،ئمہارے بنچھے انے بھے ،یہ دیکھیے کے لیے کہ یم کہاں چانے ہو۔‘‘
اس نے کہا’’ :کنا مطلب؟! یہ چگہ ئمہارے التق نہیں ہے۔ چلدی ابھو ،گ ھر چلیں۔‘‘
میں نے خنران ہو کر توچھا’’ :مگر ہوا کنا ہے؟‘‘

اس نے جواب دیا’’ :ئمہیں نہاں نہیں بھہریا چا ہیے ،ابھو ،ابھو گ ھر چلیں۔‘‘

ٓ
ٓ
اس کی یاتوں کے دوران ہی الؤڈ سننکر سے اعالن ہوا’’ :شتمی فابنل وزن  74کلو گرام ،اعا ہادی اور اعا

نہرانی۔‘‘
اپراہتم نے ایک دقعہ کشئی کے قرش ()Wrestling Matکی طرف دیکھا اور ایک دقعہ ہمیں اور ب ھر
کچھ دپر چاموش رہ کر قرش کی طرف چال گنا۔ہم بھی تورے زور و شور سے چال کر اس کی جوصلہ اقزانی

کرنے لگے۔

ن
اپراہتم کا کوچ مسلسل چال چال کر اسے بنا رہا بھا کہ کنا کرے ،لنکن اپراہتم ققط دفاع کر رہا بھا۔ ک کھ ٹوں
سے ہماری طرف بھی دیکھ رہا بھا۔ کوچ کاقی عصے میں ہو کر جنخ رہا بھا’’ :اپرام ،کشئی ک ٹوں نہیں لڑ

رہے؟ مارو اسے۔‘‘
اپراہتم نے ایک جوبصورت نیینرا یدل کر ایسا داؤ لگایا کہ خربف کو زمین سے ابھایا اور ایک چکر کاٹ کر
ٓ
اسے زور سے قرش پر بنخ دیا۔ ابھی کشئی جتم یہ ہونی بھی کہ وہ قرش سے بنچے اپر ایا۔
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ٓ
اس دن اسے ہم پر نہت عضہ ایا ہوا بھا۔ میں نے شوچا کہ ساید وہ ہمارے بنچھا کرنے کی وجہ سے عصے

میں ہے۔ وایسی پر یاتوں کے دوران اس نے کہا’’ :ایسان کو چا ہیے کہ وہ ا بیے یدن کو مضٹوط کرنے
کے لیے کھنلے یہ کہ جتمئین ننیے کے لیے۔ میں بھی اگر ان مقایلوں میں سرکت کریا ہوں تو وہ ققط اور
ققط اس لیے کہ مجنلف قشم کے ف ٹون کو شنکھ سکوں۔ اس کے عالوہ منرا اور کونی مقصد نہیں ہویا۔‘‘
میں نے کہا’’ :لنکن اس میں پرانی ہی کنا ہے کہ ایسان جتمئین ین چانے اور مشہور ہو چانے کہ
سارے لوگ اس چا بیے ہوں۔‘‘

کچھ دپر چاموش رہیے کے بعد کہیے لگا’’ :مشہور ہونے کا طرف ہر کسی کے یاس نہیں ہویا۔ مشہور ہونے
خ
سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ایسان ،ق تقی ایسان ین چانے۔‘‘
ٓ
ٓ
اس روز اپراہتم فابنل میں نہنچ گنا۔ لنکن اخری مقا یلے سے نہلے ہی وہ ہمارے سابھ گ ھر وایس ا گنا۔ اس
طرح اس نے عملی طور پر یابت کر دیا کہ ربیہ و مقام اس کی بظر میں کونی اہمیت نہیں رکھیے۔ اپراہتم
ہمنشہ امام چمنئی کا یہ چملہ دہرایا بھا’’ :کھنل زیدگی کا مقصد نہیں ہویا چا ہیے۔‘‘
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جیم پین
[حسین ہللا کرم]
کل ٹوں کے درمنان ہونے والی  74کلوگرام جتمئین شپ کے مقا یلے بھے۔ اپراہتم نے ا بیے ئمام خربقوں

کو یکے بعد دیگرے سکست دے کر شتمی فابنل یک رسانی چاصل کر لی بھی۔ اس سال اس نے مقایلوں
کے لیے کاقی مشق کی بھی۔ اکنر خربقوں کو تو اس نے جند ہی راؤیڈز میں تچھاڑ ڈاال بھا۔
ً
اگر وہ یہ مقایلہ ج یت چایا تو جتما فابنل میں چا کر جتمئین شپ ا بیے یام کر سکنا بھا ،مگر شتمی فابنل میں
ٓ
اس نے نہت پری کشئی کھنلی۔ یاالخر ایک تواب یٹ سے وہ کشئی ہار گنا۔
اس سال اپراہتم نے ننسری توزیسن چاصل کی بھی ،لنکن کئی سال بعد وہی جوان جو شتمی فابنل میں
ٓ
اپراہتم کا خربف بھا ،اس سے منری مالفات ہونی۔ وہ اپراہتم سے ملیے کے لیے ایا ہوا بھا۔

وہ اپراہتم کے سابھ گزرے ہونے ا بیے لمجات کا ذکر کر رہا بھا۔ ہم شب عور سے سن رہے بھے۔ یانیں
ٓ
کرنے کرنے وہ اپراہتم کے سابھ ا بیے بعارف کے یذکرے یک نہنچ گنا’’ :ہماری اشنانی کل ٹوں کے
درمنان  74کلوگرام جتمئین شپ کے مقایلوں میں شتمی فابنل کے دوران ہونی بھی۔ طے یایا بھا کہ منرا
مقایلہ اپراہتم سے ہویا ہے۔‘‘
ٓ
ٓ ٓ
وہ خب بھی اس وا قغے کو بقصنل سے بنان کریا چاہنا تو اپراہتم اڑے ا چایا اور تخث کا رخ ب ھنر د بنا۔ اخر

کار اس نے اسے وہ ماخرا بنان یہ کرنے دیا۔ اگلے ر وز میں اس جوان سے مال اور کہا’’ :کنا ہو سکنا ہے کہ
ٓ
اپ ابئی کشئی کا سارا واقعہ مچھے شنانیں۔‘‘
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اس نے منری طرف دیکھیے ہونے ایک گہرا سایس لنا’’ :اس سال میں شتمی فابنل میں اپراہتم کا خربف
بھہرا بھا لنکن منری ایک یایگ میں سخت بکل تف بھی۔ میں اس وفت یک اپراہتم کو نہیں نہجابنا بھا۔ میں

نے اسے کہا’’ :دوشت ،منری یہ یایگ زچمی ہے ،ذرا دھنان رکھنا۔‘‘
ً
اپراہتم نے بھی جوایا کہا’’ :بھنک ہے بھانی ،چاطر چمع رکھو۔‘‘

’’میں نے اس کی کسنناں دیکھ رکھی بھیں۔ وہ کشئی میں اشناد بھا۔ اگرجہ کشئی کے دوران اپراہتم کی
اصل یکننک ہی نہی بھی کہ وہ یایگ پر ققلی لگا کر خربف کو تچھاڑیا بھا ،لنکن اس کے یاوجود اس نے اس

روز منری یایگ کو چھوا یک نہیں۔ لنکن میں نے یامردی کا مطاہرہ کرنے ہونے اسے زمین پر دے مارا
ٓ
اور جوشی جوشی فابنل میں نہنچ گنا۔ اپراہتم ابیہانی اسانی سے مچھے سکست دے کر جتمئین ین سکنا بھا
لنکن اس نے ایسا یہ کنا۔‘‘

اس کے بعد اس نے ابئی یات کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :لنکن منرا جنال ہے کہ اپراہتم نے چان توچھ

کر ایسا کنا بھا یا کہ میں ج یت چاؤں۔ وہ ابئی سکست سے پریسان بھی نہیں بھا ک ٹویکہ اس کے پزدیک
جتمئین شپ کی بغربف ہی کچھ اور بھی۔ لنکن میں کاقی جوش بھا۔ منری جوشی کی زیادہ وجہ یہ بھی کہ
فابنل میں منرا خربف ہمارے ا بیے ہی عالقے کا ایک جوان بھا۔ میں شمچھ رہا بھا کہ سارے کھالڑی ہی
بھانی اپرام جنسی مغرفت اور اچالق کے مالک ہیں۔ لنکن فابنل میں بھی چاالیکہ میں نے مقایلہ سروع

ہونے سے نہلے ا بیے خربف سے نہی کہا بھا کہ منری یایگ زچمی ہے مگر اس نے مقا یلے کے نہلے چھنکے
ہی میں منری اشی زچمی یایگ کو یکڑ لنا۔ میں درد سے یلنال ابھا۔ اس کے بعد اس نے مچھے زمین پر دے
ٓ
ٓ
بنجا اور یاالخر میں فابنل ہار گنا۔ اس سال منری دوسری توزیسن انی جنکہ اپراہتم کی ننسری ،مگر مچھے تورا بقین
ٓ
بھا کہ جتمئین شپ کا اصل خقدار اپراہتم بھا۔ وہ دن اور اج کا دن ،منری اس کے سابھ دوشئی ہے۔
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میں نے اس میں کچھ عج یب خنزوں کا مساہدہ بھی کنا ہے۔ چدا کا سکر ادا کریا ہوں کہ اس نے ایسا

دوشت مچھے عطا کنا۔‘‘

ٓ
اس کی یات جتم ہونی تو وہ چدا چاقظ کہہ کر چال گنا۔ میں بھی وایس ا گنا اور سارے را شیے اشی کی یاتوں

کے یارے میں شوجنا رہا۔
ٓ
مچھے یاد ا گنا کہ گنالن غرب کی چھاؤنی میں ایک دتوار پر ہر مجاہد کے یارے میں ایک چملہ لکھا ہوا بھا۔
اپراہتم کے یارے میں وہاں تحرپر بھا:

’’اپراہتم ہادی ،توریانی ولی 12جنسی خصوصنات کا چامل مجاہد۔‘‘

12پوریائی ولی ،ایران کا نویں صدی ہجری کا مشہور پہلوان جو نہ صرف مایہ ناز اور بہادر
پہلوان تھا بلکہ اپنے حسن اخَلق اور عرفانی کماالت کی وجہ سے بھی عوام الناس میں کافی شہرت کا حامل
تھا۔ ایرانی پہلوان ،اسے فن پہلوانی کے استا ِد اعظم کے عَلوہ اپنا روحانی مرشد بھی تسلیم کرتے ہیں۔
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پوربانی ولی
[ابرج گرانی]
۱۹76 کا سال بھا۔ کل ٹوں کے درمنان جتمئین شپ کے مقا یلے ہو رہے بھے۔ فابنل میں جئنیے
والے کو بقد ابعام کے سابھ سابھ قومی بتم کا خضہ بھی بنا دیا چایا بھا۔ اپراہتم کی بناریاں ا بیے غروج پر
بھیں۔ جو کونی اس کا ایک مقایلہ بھی دیکھ لننا تو وہ اس یات کی یابند کریا۔ کوچ کہہ رہے بھے کہ اس

سال  74کلوگرام کے مقایلوں میں اپراہتم کے سا میے کونی نہیں بھہر سکے گا۔
ٓ
مقایلوں کا اعاز ہو گنا۔ اپراہتم ایک ایک کر کے شب کو تچھاڑیا چا رہا بھا۔ چار کسن ٹوں کے بعد وہ شتمی
فابنل میں نہنچ گنا۔ کشئی میں وہ خربف کو یا تو چاروں سانے خت کر د بنا یا کاقی زیادہ توابئنس کی پرپری

سے مقایلہ ج یت لننا۔

میں نے ا بیے دوسٹوں سے کہہ رکھا بھا’’ :چاطر چمع رکھو۔ اس دقعہ ہمارے کلب سے ایک نہلوان قومی بتم
کا خضہ ننیے چا رہا ہے۔‘‘

شتمی فابنل میں اگرجہ اس کا خربف ایک چایا مایا اور منچھا ہوا نہلوان بھا لنکن اپراہتم نے اسے سکست
دے دی اور فاتجایہ ایداز میں فابنل میں نہنچ گنا۔
ٓ
فابنل میں اس کا مقایلہ اعا مچمود۔ ک سے بھا۔ اس نے اشی سال نین االقوامی قوجی جتمئین شپ کا
اغزاز ا بیے یام کنا بھا۔
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فابنل مقایلہ سروع ہونے سے نہلے میں اپراہتم کے یاس اس کے ڈریشنگ روم میں گنا اور اس سے کہا:

’’میں نے ئمہارے خربف کے مقا یلے د یکھے ہیں۔ وہ کاقی ایاڑی ہے۔ ققط اپرام چان ،چدا کے لیے جنال

رکھنا۔ صجنح طر بقے سے کشئی لڑیا۔ مچھے تورا بقین ہے کہ اس یار قومی بتم کے لیے ئمہارا ہی ابنجاب ہو گا۔‘‘
ٓ
کوچ ابئی اخری ہدایات اپراہتم کے گوش گزار کر رہا بھا جنکہ اپراہتم ا بیے جوتوں کے یشمے یایدھ رہا بھا۔ اس
کے بعد وہ اکتھے کشئی کے قرش ( )Wrestling Matکی طرف چلے گیے۔

میں چلدی سے ئماساب ٹوں میں چا کر ننتھ گنا۔ اپراہتم کشئی کے قرش پر نہنجا۔ اس کا خربف بھی نہنچ گنا۔
ٓ
ربفری ابھی یک نہیں نہنجا بھا۔ اپراہتم نے اگے پڑھ کر ا بیے خربف کو مسکرانے ہونے سالم اور مصافجہ
کنا۔

اس کے خربف نے کچھ کہا چسے میں یہ شمچھ شکا ،لنکن اپراہتم نے یابند کے ایداز میں سر ہالیا۔ بھر

خربف نے ہال میں ننتھے ئماساب ٹوں میں ایک چگہ اسارہ کرنے ہونے اسے کچھ دکھایا۔ خب میں نے بھی
ن
وہاں دیکھا تو وہاں ایک معمر چاتون دکھانی دی جو یسننح ہابھ میں لیے ایک اوتچی چگہ پر نتھی بھی۔
ٓ
میں شمچھ یہ شکا کہ اس نے کنا کہا اور کنا ہوا ،لنکن اپراہتم نے نہت ہی پرے ایداز میں کشئی کا اعاز
کنا۔ ققط دفاع کر رہا بھا۔ اپراہتم کا کوچ نے چارہ اس کی رہتمانی کرنے ہونے اس فدر جنخ رہا بھا کہ اس
کا گال ننتھ گنا۔ توں معلوم ہو رہا بھا کہ اپراہتم ا بیے کوچ جئی کہ منری جنخ و بکار بھی نہیں سن رہا۔ وہ ققط

وفت صا بع کر رہا بھا۔

ٓ ٓ
اپراہتم کا خربف اگرجہ سروع میں کاقی جوقزدہ بھا مگر اب اہسیہ اہسیہ اس میں خرأت بندا ہو گئی بھی۔ وہ

مسلسل وار کر رہا بھا جنکہ اپراہتم توری منابت سے ققط دفاع میں مشغول بھا۔
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ٓ
ربفری نے اپراہتم کو ایک دقعہ واربنگ دی ،ب ھر دوسری اور ب ھر اخر میں ننسری واربنگ دے دی۔ ننسری
واربنگ کے سابھ ہی اپراہتم مقایلہ ہار گنا اور اس کا خربف  74کلوگرام مقایلوں کا جتمئین ین گنا۔

خب ربفری خربف کا ہابھ یلند کر رہا بھا تو اپراہتم جوش ہو رہا بھا۔ ایسا لگنا بھا کہ جتمئین وہ بنا ہے۔ اس

کے بعد دوتوں نہلوان ایک دوسرے کے گلے ملے۔

اپراہتم کے خربف نے جوشی سے رونے رونے چھک کر اس کے ہابھ پر توسہ دیا۔ اب دوتوں نہلوان ہال
ٓ
سے یاہر بکل رہے بھے۔ میں ج ٹوپرے سے بنچے کودا اور عصے سے ب ھرا ہوا اپراہتم کی طرف ا گنا۔
میں نے چال کر کہا’’ :نے وقوف کہیں کے ،یہ کنسی کشئی بھی؟‘‘ اس کے بعد میں نے اپراہتم کے یازو
پر زور سے مکا مارنے ہونے کہا’’ :اگر یم کشئی نہیں لڑیا چا ہیے تو بنا دو۔ ہمارا وفت تو صا بع یہ کرو۔‘‘

اپراہتم نے پرسکون ایداز میں ہمنشہ کی طرح مسکرانے ہونے کہا’’:ابئی اللچ یہ کنا کرو۔‘‘

اس کے بعد وہ چلدی سے ڈریشنگ روم میں گنا ،ا بیے کنڑے نہیے اور سر بنچے کر کے چال گنا۔

میں عصے سے دروازے اور دتوار پر گھو یسے پرسانے لگا۔ اس کے بعد ایک چگہ ننتھ گنا۔خب بھوڑی دپر

گزر گئی اور منرا عضہ بھنڈا ہو گنا تو میں ابھ کر چانے لگا۔

کلب کے دروازے پر ابھی ہخوم بھا۔ وہی اپراہتم کا خربف ابئی ماں اور سارے رشیہ داروں اور دوسٹوں

کے سابھ ک ھڑا بھا۔ وہ لوگ نہت جوش بھے۔ اچایک اس نے مچھے یالیا۔ میں نے یلٹ کر عصے سے توچھا:
ٓ ٓ
ٓ
’’کنا ہے؟‘‘ وہ منرے یاس ا گنا’’ :اپ اعا اپرام کے دوشت ہیں یا؟‘‘ میں نے بھر عصے سے کہا’’ :جی،
قرما بیے!‘‘
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ٓ
اس نے نے ساخیہ کہا’’ :ئمہارا دوشت نہت ہی اچھا ہے۔ میں نے مقایلہ سروع ہونے سے نہلے اعا
ً
اپرام سے کہا کہ میں بقننا یم سے ج یت تو نہیں سکنا مگر منرا جنال رکھنا۔ منری ماں اور بھانی ہال کے

اوپری خصے میں ننتھے ہیں۔ ہمیں سرمندہ یہ ہونے د بنا۔‘‘

اس کے بعد اس سخص نے ابئی یات چاری رکھیے ہونے کہا’’ :ئمہارے دوشت نے تو دریا دلی کی چد ہی کر

دی۔ یم نہیں چا بیےکہ منری ماں کنئی جوش ہے۔‘‘ اس کے بعد وہ سخص رونے لگا’’ :میں نے ابھی
ابھی سادی کی ہے۔ مقا یلے سے ملیے والے بقد ابعام کی نہت سخت صرورت بھی۔ یم نہیں چا بیے ،میں
ٓ
کننا جوش ہوں اج۔‘‘ میں دم سادھے ک ھڑا بھا۔ منرے یاس کچھ کہیے کو رہا نہیں بھا۔ بھوڑی دپر چاموش
ٓ
رہا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھیے لگا۔ سارا ماخرا تو مچھے اب شمچھ میں ایا بھا۔ میں نے اس سے کہا:

’’دوشت ،اگر میں اپراہتم بھانی کی چگہ پر ہویا تو ابئی زیادہ مشق ٹوں اور مشقوں کے بعد ایسا کام تو ہرگز یہ
کریا۔ ا یسے کام اپرام ہی جنسے عظتم لوگوں کے کرنے کے ہونے ہیں۔‘‘

ن
میں نے اسے چداچاقظ کہا۔ ک کھ ٹوں سے اس جوش یاش اور ہنشئی مسکرانی پڑھنا کو دیکھا اور چل پڑا۔ را شیے
ٓ
میں اپراہتم کے کام کے یارے میں جنا رہا۔اس طرح اسانی سے ایسا کام اتجام دے د بیے کے یارے
میں ایک عام عقل شوچ بھی نہیں سکئی۔‘‘
میں دل ہی دل میں شوچ رہا بھا کہ توریانی ولی کو خب معلوم ہوا کہ اس کے خربف کو مقایلہ جئنیے کی

نہت زیادہ اجنناج ہے اور چاکم شہر انہیں بنگ کر رہا ہے تو اس نے ا بیے خربف کو مقایلہ ج ٹوا دیا۔ لنکن
ٓ
اپراہتم۔۔۔۔۔ مچھے وہ مچنئیں اور سخت مشقیں یاد انے لگیں جن سے اس مدت میں اپراہتم گزرا بھا اور بھر
ٓ
ٓ
اس پڑھنا کی ہنسی اور اس جوان کی جوشی جنسے ہی یاد انی تو میں یکدم رونے لگا ۔ عج یب ادمی ہے یہ اپراہتم
بھی!!
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نفس کشی

[شہ ن ؒد کے نعض دوست]
نہران میں سدید یارش ہونی بھی اور  ۱7شہرتور روڈ یانی میں ڈوب گنا بھا۔ کچھ توڑھے مرد روڈ کی ایک طرف
ک ھڑے بھے اور دوسری طرف چانے کے جین کر رہے بھے۔ اشی وفت اپراہتم بھی وہاں نہنچ گنا۔ اس نے
ابئی سلوار کے یابنخوں کو اوپر خڑھایا۔ ان توڑھوں کو کندھوں پر ابھایا اور انہیں روڈ کی دوسری طرف نہنجا

دیا۔

اپراہتم اکنر ا یسے کام کریا رہنا بھا۔ ا یسے کاموں سے بفس کسی کے عالوہ اس کا اور کونی مقصد نہیں ہویا
بھا۔ یالخصوص اس زمانے میں تو وہ اور بھی زیادہ ا یسے کام اتجام د بنا بھا خب وہ جواتوں میں کاقی مشہور ہو
خکا بھا۔
*****

گرم ٹوں کی ایک سہ نہر بھی۔ ہم اپراہتم کے سابھ کہیں چا رہے بھے۔ ایک گلی کے سا میے نہنچے چہاں
کچھ لڑکے فٹ یال کھنل رہے بھے۔ جنسے ہی ہم وہاں سے گزرے تو ایک لڑکے نے زور سے فٹ یال کو
ً
ٓ
کک لگانی اور گنند شندھی اپراہتم کے میہ پر ا کر لگی۔ صرب ابئی سدید بھی کہ اپراہتم قورا زمین پر ننتھ گنا۔

اس کا چہرہ سدید سرخ ہو خکا بھا۔
ٓ
مچھے نہت عضہ ایا۔ میں نے لڑکوں کی طرف دیکھا تو وہ ہمارے ہابھوں بنانی سے تجیے کے لیے بھا گیے ہی

والے بھے کہ اپراہتم نے وہیں ننتھے ننتھے ابئی کٹ میں ہابھ ڈاال اور اخروتوں کا ایک بنکٹ یاہر بکال کر
ٓ
ٓ
لڑکوں کو اواز دی’’ :کہاں چلے؟ ادھر اؤ ،اخروٹ لے لو۔‘‘
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اس کے بعد اس نے بنکٹ کو گول ب یٹ کے یاس رکھااور ب ھر ہم چل دنے۔
را شیے میں میں نے خنران ہو کر اس سے توچھا’’ :اپرام بھانی ،یہ یم نے کنا؟‘‘

کہیے لگا’’ :وہ نے چارے ڈر گیے بھے۔ چان توچھ کر تو انہوں نے نہیں مارا بھا۔‘‘

ٓ
اس کے بعد اس نے یات کا رخ یدال اور چہاں سے ہمارا سلسلہ گقنگو م تقطع ہوا بھا وہیں سے اگے ہم
یانیں کرنے لگے۔ لنکن میں چابنا بھا کہ عظتم لوگ ابئی زیدگی میں ا یسے ہی کام کرنے رہیے ہیں۔
*****

ٓ
ہم کشئی کلب میں بھے اور مشق کے لیے امادہ ہو رہے بھے کہ اپراہتم داچل ہوا۔ کچھ دپر بعد ایک اور
ٓ
ٓ
دوشت بھی ا گنا۔ وہ انے ہی کہیے لگا’’ :اپرام چان ،ئمہاری شکل و صورت اور فدو فامت نہت دلکش ہے۔
ٓ
ٓ
اج خب یم ا رہے بھے تو دو لڑکناں بھی ئمہارے بنچھے بنچھے بھیں اور ئمہارے ہی یارے میں مسلسل یانیں
کیے چا رہی بھیں۔‘‘ اس کے بعد اس نے کہا’’ :یم نے جوبصورت نن یٹ سرٹ نہن رکھی بھی اور سٹوریس
ٓ
کٹ بھی ئمہارے ہابھ میں بھی۔ صاف بظر ا رہا بھا کہ یم کھالڑی ہو۔‘‘

میں نے اپراہتم کی طرف دیکھا۔ وہ کسی شوچ میں پڑ گنا بھا اور کاقی نے جین لگ رہا بھا۔ ایسا لگنا بھا کہ

اسے ایسی یاتوں کی توقع ہی نہیں بھی۔

اگلی یار خب میں مشق کے لیے گنا تو اپراہتم کو دیکھیے ہی منری ہنسی بکل گئی۔ اس نے لمئی قم تص اور
کھلی سلوار نہن رکھی بھی اور کھنل کے کنڑے کٹ کی تجانے یالشنک کے ایک بھنلے میں ڈال ر کھے
ٓ
بھے۔ اس دن کے بعد وہ ہمنشہ اشی ہن یت میں کلب میں ایا کریا بھا۔
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ٓ
شب دوشت اسے کہیے’’ :یار ،یم بھی عج یب ایسان ہو! ہم کلب میں اس لیے انے ہیں یاکہ ہماری یدن
کسرنی ہو چانے اور اس کے بعد ہم بنگ قم تضیں نہن سکیں مگر یم ا بیے ب ھرے ہونے اور جوبصورت چشم
ٓ
کے سابھ اس قشم کا عج یب سا لناس نہن کر ا چانے ہو؟!‘‘
اپراہتم ان کی یاتوں کو زیادہ اہمیت نہیں د بنا بھا۔

وہ ا بیے دوسٹوں کو بصنخت کریا رہنا کہ اگر کھنل چدا کے لیے ہو تو عنادت ہے لنکن اگر اس کے عالوہ اور

کونی ب یت ہو تو یم چسارے میں رہو گے۔
*****

ہم مندان میں فٹ یال کھنل رہے بھے۔ اچایک اپراہتم پر بظر پڑی جو ایک ج ٹوپرے کے یاس ک ھڑا بھا۔

میں چلدی سے اس کے یاس گنا۔ اسے سالم کنا اور جوشی سے کہا’’ :عخب ،یم نہاں کہاں؟‘‘

اس کے ہابھ میں ایک رسالہ بھا۔ اس نے ابھا کر کہا’’ :ئمہاری بصوپر چھئی ہے۔‘‘

میں جوشی سے بھوال نہیں شما رہا بھا۔ میں نے ہابھ پڑھا کر رسالہ اس کے ہابھ سے لننا چاہا۔ اس نے ابنا
ک
ہابھ بنچھے ھننچ لنا اور کہا’’ :ایک سرط پر دوں گا۔‘‘
میں نے کہا’’ :جو کہو ،ف ٹول ہے۔‘‘

اس نے دویارہ توچھا’’ :جو کچھ کہوں گا ،یم ماتو گے؟‘‘
میں نے کہا’’ :ہاں یار ،ماتوں گا۔‘‘

اس نے مجلہ منرے ہابھ میں بھما دیا۔ درمنان والے صفچے پر منرے توری پڑی بصوپر چھئی ہونی بھی ،چس

کے سابھ لکھا بھا’’ :جواتوں کے فٹ یال کا چدیدچہرہ‘‘ اور منری بغربقوں کی ڈھنر لگے ہونے بھے۔
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میں وہیں ج ٹوپرے کے یاس ننتھ گنا اور صفچے کے مین کو دویارہ پڑھیے لگا اور اچھی طرح اسے کھ تگال ڈاال۔
اس کے بعد سر ابھا کر اپراہتم سےکہا’’ :ئمہارا نہت نہت سکریہ ،اپرام چان۔ یم نے مچھے نہت جوش کنا۔

اب بناؤ ،ئمہاری سرط کنا بھی؟‘‘
ٓ
اس نے اہسیہ سے توچھا’’ :جو سرط بھی ہو ،یسلتم کرو گے؟‘‘
میں نے کہا’’ :ہاں ،منرے بھانی۔‘‘

ٓ
بھوڑی دپر چاموش رہیے کے بعد توال’’ :یم ابندہ سے فٹ یال مت کھنلو!‘‘
ٓ
میں بھوتخکا رہ گنا اور خنرت سے دیدے بھاڑے اس کی طرف دیکھیے لگا’’ :کنا مطلب ،میں ابندہ فٹ یال
یہ کھنلوں؟! ابھی ابھی تو میں مشہور ہو رہا ہوں!‘‘
ً
اس نے کہا’’ :منرے کہیے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یم اصال فٹ یال کھنلنا ہی چھوڑ دو۔ میں کہنا چاہنا

ہوں کہ ننشہ ورایہ فٹ یال میں مت چایا۔‘‘

میں نے توچھا’’ :ک ٹوں؟‘‘
ٓ
اس نے اگے پڑھ کر مجلہ منرے ہابھ سے لے لنا۔ منری بصوپر پر ہابھ رکھ کر مچھے دکھانے ہونے کہیے لگا:
’’اس ریگین بصوپر کو دیکھو۔ نہاں ئمہاری بصوپر سٹوریس سرٹ میں ہے۔ یہ مجلہ ققط منرے اور ئمہارے
ہابھ میں نہیں ہے یلکہ شب لوگوں کے ہابھوں میں ہے۔ نہت شی لڑکناں بھی ممکن ہے اسے دیکھ
ی
چکی ہوں ،یا د کھیں گی۔‘‘ اس کے بعد اس نے کہا’’ :یم جویکہ ایک مندین جوان ہو اور مسجد سے بعلق
رکھیے ہو اس وجہ سے میں ئمہیں یہ یات کہہ رہا ہوں وریہ مچھے یم سے کونی لننا د بنا نہیں ہے۔ یم نہلے

ا بیے اع تقادات کو مضٹوط کرو اس کے بعد ننشہ ورایہ فٹ یال میں چاؤ یا کہ ئمہیں کونی مشکل ننش یہ
ٓ
انے۔‘‘
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اس کے بعد کہیے لگا’’ :مچھے کچھ کام ہے۔‘‘ اور چداچاقظ کہہ کر چال گنا۔

میں ابئی چگہ سے ہل کر رہ گنا بھا۔ ننتھ کر اس کی ساری یاتوں پر عور کرنے لگا۔

وہ ایسان جو ہمنشہ مذاق کریا رہنا بھا اور عوامی یانیں کنا کریا بھا ،اس سے ایسی یاتوں کی توقع نہیں بھی۔
ٓ
ٓ
ہرجند کہ بعد میں مچھے اس کی ئمام یانیں شمچھ ا گئی بھیں ،خب میں دیکھنا بھا کہ مسجد میں انے چانے
والے بعض جوان اور ئمازی جو تخیہ عقاید کے مالک یہ بھے ،خب ننشہ ورایہ فٹ یال میں داچل ہونے تو
ماجول کا ریگ ابنانے ہونے ئماز یک سے دور ہو گیے۔
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بدہللا

[س ند اپوالفضل کاظمی]
اپراہتم یازار کی ایک دکان میں کام کنا کریا بھا۔ ایک دن میں نے اسے نہت ہی عج یب چالت میں دیکھا
اور خنران رہ گنا۔ اس نے سامان کے دو پڑے کارین کندھے پر ابھا ر کھے بھے۔ ایک دکان کے سا میے
ٓ
اس نے یہ کارین ر کھے۔ خب اس کا لین دین جتم ہو گنا تو میں نے اگے پڑھ کر اسے سالم کنا۔ اس
کے بعد اس سے کہا’’ :اپرام بھانی ،ئمہارے لیے یہ مناشب نہیں ہے۔ یہ فل ٹوں کا کام ہے یہ کہ
ئمہارا۔‘‘

اس نے منری طرف دیکھ کر کہا’’ :کام کریا تو کونی عیب نہیں ہے یلکہ نے کار رہنا پری یات ہے۔ یہ
کام جو میں اتجام د بنا ہوں منرے لیے نہت ہی مناشب ہے۔ اس سے مچھے بقین ہو چایا ہے کہ میں تو

کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس طر بقے سے منرا غرور مر چایا ہے۔‘‘

میں نے کہا’’ :اگر کونی ئمہیں اس چالت میں دیکھ لے تو اچھا نہیں لگے گا۔ یم کھالڑی ہو۔ نہت سے
لوگ ئمہیں چا بیے ہیں۔‘‘

اپراہتم نے ہنس کر کہا’’ :او یار! ہمنشہ ایسا کام کرو کہ اگر چدا ئمہیں د یکھے تو اسے ا چھا لگے یہ کہ لوگ۔‘‘
*****
ہم کچھ دوشت اکتھے ننتھے اپراہتم کی یانیں کر رہے بھے۔ایک دوشت جو اسے یہ چابنا بھا ،اس نے منرے
ی
ہابھ سے اس کی بصوپر لے کر د کھی اور ب ھر خنران ہو کر توچھا’’ :ئمہیں تورا بقین ہے کہ اس کا یام
اپراہتم ہے؟!‘‘
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میں نے بھی خنران ہو کر کہا’’ :ہاں ،نہی ہے۔ ک ٹوں؟‘‘ کہیے لگا’’ :یازار سلطانی میں منری دکان ہونی
ٓ
بھی۔ اپراہتم ہقیے میں دو دن یازار میں ا کر ک ھڑا ہو چایا۔ کندھے پر ایک بھنال ل تکانے توچھ ڈھویا رہنا۔ ایک
دن میں نے اس سے توچھا’’ :ئمہارا یام کنا ہے؟ ‘‘ تو اس نے کہا’’ :مچھے یدہللا یال لنا کریں۔‘‘ کچھ دن
ٓ
بعد اس کا ایک دوشت وہاں ایا ہوا بھا۔ اس نے اسے دیکھا تو وہ خنرت سے مچھ کہیے لگا’’ :یم اسےچا بیے
ہو؟‘‘میں نے کہا’’ :نہیں ،یات کنا ہے؟‘‘ اس نے کہا’’ :یہ والی یال اور کشئی کا جتمئین ہے۔ نہت
م تقی ایسان ہے۔ یہ ققط ا بیے بفس کو مارنے کے لیے ا یسے کام کریا رہنا ہے۔ ئمہیں یہ بھی بنا دوں کہ
یہ نہت عظتم ایسان ہے۔‘‘ اس کے بعد میں نے ب ھر کتھی اپراہتم کو یازار میں یہ دیکھا۔‘‘ اس دوشت
کی یاتوں نے مچھے نہت کچھ شوجیے پر مج ٹور کر دیا۔ یہ واقعہ منرے لیے نہت عج یب بھا۔ بفس سے ا یسے
جنگ کرنے کا شوچا بھی نہیں چا سکنا۔

*****
کاقی غرصہ بعد ایک پرانے دوشت سے مالفات ہونی۔ ہم اپراہتم کی یانیں کرنے لگے۔ دوران گقنگو اس
ٓ
نے کہا’’ :ابقالب سے نہلے ایک دن ظہر کے وفت اپرام ہمارے یاس ایا۔ مچھے ،منرے بھانی اور دو اور
ٓ
دوسٹوں کو ایک ریسٹوران میں لے گنا اور چلو کناب ،13نہنرین کھایا ،سالد اور کولڈ ڈریک کا ارڈر دیا۔ ‘‘
کھایا کاقی مزیدار بھا۔ اس دن یک میں نے ایسا کھایا کتھی یہ کھایا بھا۔کھانے کے بعد اپراہتم نے توچھا:
ٰ
’’کھایا کنسا بھا؟‘‘ میں نے کہا’’ :نہت ہی اعلی اور مزیدار۔ ئمہارا نہت نہت سکریہ۔‘‘ اس نے کہا’’ :میں
ٓ
اج صنح سے یازار میں توچھ ڈھویا رہا ہوں۔ کھانے کی یہ لذت اس بکل تف کی وجہ سے ہے جو میں نے اس
کے ننسے چاصل کرنے کے لیے ابھانی ہے۔‘‘

 13ایک ایرانی کھانا جو چاول اور گوشت کو مَل کر پکاتے ہیں۔ البتہ یہ پاکستانی یا ہندوستانی
بریانی سے کافی مختلف ہے۔

47

ٓ
اغا مح تہدی کا مدرسہ
[ابرج گرانی]
ٓ
ابقالب سے نہلے کے اخری سال بھے۔ یازار میں چانے کے عالوہ اپراہتم کونی اور کام بھی کریا بھا۔ یہ تو
اس یارے میں کونی چابنا بھا اور یہ ہی کتھی اپراہتم اس یارے میں کچھ بنا یا بھا لنکن اس کا رویہ اور
م
چال چلن کمل طور پر بندیل ہو خکا بھا۔
وہ نہلے سے زیادہ روچانی ہویا چا رہا بھا۔ صنح کے وفت یالشنک کا ایک کاالسابنگ بنگ اس کے ہابھ میں

ہویا اور وہ یازار کی طرف چا رہا ہویا۔ اس میں اس نے کچھ کنانیں رکھی ہونیں۔

ایک دن میں ابئی موپرساب تکل پر ننتھا سڑک سے گزر رہا بھا کہ اپراہتم پر بظر پڑ گئی۔ میں نے توچھا:

’’اپراہتم بھانی ،کہاں چا رہے ہو؟‘‘
اس نے کہا’’ :یازار چا رہا ہوں۔‘‘
میں نے اسے بتھا لنا اور را شیے میں توچھا’’ :کچھ دتوں سے میں ئمہارے ہابھ میں یہ کاال سابنگ بنگ دیکھ رہا
ہوں۔ اس میں کنا ہے؟‘‘

کہیے لگا’’ :کچھ نہیں ،کنانیں ہیں۔‘‘

گلی یابب السلطیۃ کی یکڑ پر وہ اپر گنا اور چدا چاقظ کہہ کر چل دیا۔ مچھے خنرانی ہونی۔ اپراہتم نہاں تو کام

نہیں کریا بھا۔ ب ھر کہاں چال گنا؟

میں تحسس کے مارے اس کا بعافب کرنے لگا۔ وہ چلیے چلیے ایک مسجد میں داچل ہو گنا اور وہاں ننتھے
جواتوں کے سابھ ننتھ کر ابئی کناب کھول لی۔

48

ٓ
ب
میں شمچھ گنا کہ وہ د بئی علتم چاصل کر رہا ہے۔ میں مسجد سے یاہر ا گنا اور وہاں سے گزرنے والے
ٓ
ٓ
ایک توڑھے ادمی سے توچھا’’ :معاف کنجیے گا ،اس مسجد کا یام کنا ہے؟‘‘ اس نے کہا’’ :مدرسہ چاج اعا
مجیہدی۔‘‘

میں نے بعخب سے دانیں یانیں دیکھا۔ میں نے شوچا بھی نہیں بھا کہ اپراہتم طالب علم ہو گنا ہے۔
ل
ٓ
وہاں دتوار پر ب تعمنر اکرمﷺ کی ایک چدبث کھی ہونی بھی’’ :اشمان ،زمین اور قرشیے روز و شب نین قشم
کے لوگوں کے لیے دعاء معفرت کرنے ہیں :علماء ،طالب ،سجاوت مند۔‘‘14

رات کو اکھاڑے سے بکلیے بکلیے میں نے اپراہتم سے کہا’’ :اپراہتم بھانی ،مدرسے چانے ہو اور ہمیں کچھ

بنانے نہیں ہو؟‘‘

اس نے خنرت سے یلٹ کرمچھے دیکھا۔ وہ شمچھ گنا بھا کہ میں نے کل اس کا بعافب کنا بھا۔ اس نے
ٓ
ٓ
نہت اہسیہ شی اواز میں کہا’’ :نہت ہی پری یات ہے کہ ایسان ابئی زیدگی کو ققط کھانے ننیے اور شونے
میں گزار دے۔ میں یافاعدہ طور پر تو طالب علم نہیں ہوا ہوں ،ققط وہاں سے استقادہ کرنے کی غرض
سے چایا ہوں۔ سہ نہر کے وفت بھی یازار میں چایا ہوں ،لنکن ابھی کسی کو یہ یات بنایا مت۔‘‘

ابقالب کی کامنانی کے زمانے یک اپراہتم کا نہی معمول بھا۔ ابقالب کی کامنانی کے بعد اس کی
مضروفنات اس فدر پڑھ گئیں کہ وہ ا بیے نہلے کے کاموں کو چاری یہ رکھ شکا۔

14المواعظ العددیۃ ،ص111
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ٰ
الہی ب یوبد
[رضا ہادی]
ایک روز سہ نہر کے وفت اپراہتم ا بیے کام سے گھر کو لوٹ رہا بھا۔ خب وہ گلی میں داچل ہوا تو اچایک
اس کی بظر ا بیے ایک ہمسایہ لڑکے پر پڑی جو ایک جوان لڑکی سے یانیں کرنے میں مشغول بھا۔ لڑکے
ً
نے جنسے ہی اپراہتم کو دیکھا ،قورا لڑکی کو چداچاقظ کہا اور رقوچکر ہو گنا۔ وہ اپراہتم کا سامنا نہیں کریا چاہنا
بھا۔

ٓ
کچھ دن بعد نہی ماخرا دویارہ ننش ایا۔ اس یار خب وہ لڑکا لڑکی کو چدا چاقظ کہہ کر چانے ہی واال بھا تو اس
ٓ
نے دیکھ لنا کہ اپراہتم ان کے پزدیک ا یا چا رہا ہے۔ لڑکی تو چلدی سے ایک اور گلی کی طرف چلی گئی مگر

لڑکے کا اپراہتم سے سامنا ہو گنا۔

اپراہتم نے علنک سلنک سروع کی اور مصافجہ کنا۔ لڑکا ڈر گنا بھا ،مگر اپراہتم کے ہوب ٹوں پر وہی ہمنشہ
ٓ
رہیے والی مسکراہٹ بھی۔ اس سے نہلے کہ وہ ابنا ہابھ اس کے ہابھ سے چ ھڑانے ،اس نے ارام سے اس

لڑکے سے گقنگو سروع کر دی’’ :ہمارے گلی مجلے میں ایسی یانیں نہلے کتھی نہیں ہونیں۔ میں ئمہیں اور
ً
ئمہارے گھر والوں کو اچھی طرح چابنا ہوں۔ یم اگر واقعا اس لڑکی کو چا ہیے ہو تو میں ئمہارے یاپ کے
سابھ یات کریا ہوں کہ ۔۔۔‘‘

ٓ
لڑکے نے اس کی یات کاٹ دی اور چلدی سے کہا’’ :نہیں ،اپ کو چدا کا واشطہ ،یایا کو کچھ یہ بنانیں۔
مچھ سے علطی ہو گئی ،مچھے معاف کر دیں۔۔۔‘‘
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ش
اپراہتم نے کہا’’ :نہیں! یم منرا مطلب نہیں مچھے۔ دیکھو ،ئمہارے یاپ کا گ ھر نہت پڑا ہے اور یم اس
ٓ
کی دکان پر اس کے سابھ کام بھی کرنے ہو۔ میں اج رات مسجد میں ئمہارے یاپ سے یات کروں گا۔
اگر چاہو تو اس لڑکی سے سادی کر لو۔ اس کے عالوہ اور ئمہیں کنا چا ہیے؟‘‘
لڑکے نے سر بنچے کر لنا بھا اور کاقی سرمندہ سا ہو گنا بھا۔ کہیے لگا’’ :یایا کو بنا چل گنا تو نہت یاراض

ہوں گے۔‘‘

اپراہتم نے کہا’’ :یایا کو یم مچھ پر چھوڑ دو۔ وہ مچھے چا بیے ہیں۔ ا چھے اور شمچھدار ایسان ہیں۔‘‘
ٓ
ٓ
لڑکے نے کہا’’ :مچھے کچھ شمچھ نہیں ا رہا ،کنا کہوں؟ جنسا اپ کہیے ہیں۔‘‘ اس کے بعد وہ چدا چاقظ کہہ

کر چال گنا۔

رات کو ئماز کے بعد اپراہتم نے اس لڑکے کے یاپ سے یات سروع کی۔ نہلے تو اس نے سادی کے

یارے میں یانیں کی اور بھر کہا کہ اگر کونی جوان سادی کی سرابط رکھنا ہو اور مناشب ب ٹوی بھی اسے مل

رہی ہو تو اس کی سادی کر د بئی چا ہیے وریہ وہ خرام میں مننال ہو سکنا ہے ،چس کے لیے اسے چدا کے
خصور جواب دہ ہویا پڑے گا۔ اب ہمارے پڑوں کو چا ہیے کہ اس جوالے سے جواتوں کی مدد کریں۔
ٓ
لڑکے کےیاپ نے نہلے تو اپراہتم کی یاتوں کی یابند کی لنکن خب اس کے ننیے کی یات انی تو اس کی

بھ ٹویں سکڑ گئیں۔

ٓ
اپراہتم نے توچھا’’ :مخنرم ،اگر اپ کا نننا گناہ سے تچ کر ابئی خقاطت کریا چاہنا ہے اور وہ بھی ا یسے
معاسرنی ماجول میں ،تو کنا اس نے علط کنا؟‘‘

یاپ نے کچھ دپر چاموش رہیے کے بعد کہا’’ :نہیں۔‘‘
دوسرے دن اپراہتم کی ماں نے اس لڑکے کی ماں سے یات کی اور اس کے بعد لڑکی کی ماں سے۔
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ٓ
ٓ
اس یات کو ایک مہییہ ہو گنا بھا۔ رات کو اپراہتم یازار سے گ ھر وایس ا رہا بھا۔ کوجے کے اخر پر خراعاں

ایک گ ھر میں کنا گنا بھا۔ اپراہتم کے ہوب ٹوں پر جوشی کی مسکراہٹ بھنل گئی۔
ٰ
ب
ل
م
اس یات کی جوشی کہ اس نے ایک ستطانی دوشئی کو ایک ا ہی ب ٹوید یں یدل دیا بھا۔ یہ سادی ا ھی یک
کامناب چا رہی ہے اور یہ جوڑا ابئی زیدگی کو اپراہتم کے اس دن والے بنک رونے کا مرہون میت چابنا

ہے۔
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انقالب کے ابام
[امتر رب یعی]

اپراہتم تچین ہی سے امام چمنئی کے سابھ چاص عقندت و عشق رکھنا بھا۔جنسے جنسے پڑا ہویا گنا اس عشق
میں اصافہ ہویا گنا نہاں یک کہ ابقالب سے نہلے کے جند سالوں میں یہ عشق ابئی ابیہا کو نہنچ گنا۔
۱۹77 کا سال بھا۔ ابقالب کی ابھل بتھل اور دوسرے مسایل ابھی سروع نہیں ہونے بھے۔ ہم
چمغے کی صنح کو ژالہ (شہداء) جوک میں ہونے والے ایک مذہئی پروگرام کے بعد ا بیے گ ھر کو لوٹ رہے
ٓ
بھے۔ ابھی ہم جوک سے دور یہ گیے بھے کہ کچھ اور دوشت بھی ہمارے سابھ ان ملے۔ اپراہتم ہمیں امام

چمنئی کے یارے میں بنانے لگا۔
ٓ
اس کے بعد یلند اواز سے کہا’’ :امام چمنئی  ،زیدہ یاد۔‘‘

ہم نے بھی اس کے سابھ بغرہ لگایا۔کچھ اور لوگ بھی ہمارے سابھ مل گیے۔ ہم بغرے لگانے لگانے
ٓ
شمس جوک یک چلے گیے۔ کچھ دپر بعد تولنس کی کچھ گاڑیاں ہماری طرف ا گئیں۔ اپراہتم نے چلدی سے
شب لڑکوں کو م تفرق کر دیا۔ ہم لوگ گل ٹوں میں بھنل گیے۔

ٓ
دو ہقیے گزر گیے۔ ہم اشی چمعہ کے صنح والے پروگرام سے وایس ا رہے بھے۔ اپراہتم جوک کے کونے میں
ایک سنتما کے سا میے ک ھڑا ہو گنا اور زور سے بغرہ لگایا’’ :چمنئی ،زیدہ یاد۔‘‘ ہم نے بھی اس کا سابھ دیا۔
پروگرام سے جو لوگ بکل رہے بھے وہ بھی ہمارے سابھ سامل ہو گیے اور بغرے لگانے لگے۔ نہت

جوبصورت ماجول ین گنا بھا۔
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کچھ دپر بعد اس سے نہلے کہ تولنس نہنچ چانے ،اپراہتم نے شب کو ادھر ادھر کر دیا۔ اس کے بعد ہم

اکتھے بنکسی پر ننتھے اور خراسان جوک کی طرف چل دنے۔

دو جوک ع ٹور کیے تو میں نے دیکھا کہ تولنس نے گاڑتوں کو روک رکھا ہے اور ایک ایک بندے کی چھان
ً
نین کر رہے ہیں۔ ساواک کی کچھ گاڑیاں اور بفربنا دس شناہی سڑک کے کناروں پر ک ھڑے بھے۔ جو
شناہی گاڑتوں کے ایدر چھایک چھایک کر دیکھ رہا بھا وہ ہمارا چا بیے واال بھا۔ جوک میں وہ بھی بغرے لگانے

والے لوگوں کے سابھ ہی بھا۔ میں نے اپراہتم کو اسارہ کنا۔ وہ بھی م ٹوجہ ہو گنا۔ اس سے نہلے کہ وہ
ن
ہماری بنکسی یک ہنچیں اپراہتم نے گاڑی کا دروازہ کھوال اور چلدی سے فٹ یابھ کی طرف دوڑنے لگا۔
سڑک کے درمنان میں جو شناہی ک ھڑا بھا اس نے اچایک سر ابھا کر اپراہتم کو دیکھا تو چالنے لگا’’ :نہی

ہے ،نہی ہے ،یکڑو اسے۔۔۔‘‘
شناہی اپراہتم کے بنچھے دوڑنے لگے۔ وہ ایک گلی میں گھس گنا۔ وہ بھی اس کے بنچھے بنچھے بھے۔ خب
شناہ ٹوں کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو میں بھی بنکسی والے کو کرایہ دے کر اپر گنا اور سڑک کی دوسری
طرف چلیے لگا۔

ظہر کے وفت میں گ ھر نہنجا۔ اپراہتم کی کونی خنر یہ بھی۔ رات یک اس کے یارے میں کچھ بنا یہ چال۔ کچھ

دوسٹوں کو کال کر کے توچھا بھی مگر وہ بھی نے خنر بھے۔

میں نہت پریسان ہو گنا۔ رات کے گنارہ تچے بھے۔ میں ا بیے صحن میں ننتھا ہوا بھا کہ اچایک گلی سے
ٓ
اواز شنانی دی۔
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میں دروازے کی طرف بھاگ کر گنا۔ دیکھا تو اپراہتم ا بیے اشی مسکرانے ہونے چہرے کے سابھ دروازے
پر ک ھڑا ہے۔ میں نے دوڑ کر اسے گلے لگا لنا۔ میں نہت جوش بھا اور ابئی جوشی بنان نہیں کر سکنا بھا۔

میں نے کہا’’ :کنسے ہو ،اپراہتم بھانی؟!‘‘
ٓ
لمئی اہ ب ھر کر کہیے لگا’’ :چدا کا سکر ہے۔ دیکھ تو رہے ہو ،صجنح و سالم ئمہارے سا میے ک ھڑا ہوں۔‘‘
میں نے توچھا’’ :کھایا کھایا؟‘‘

کہیے لگا’’ :نہیں ،مگر صروری نہیں ہے۔‘‘

ٓ
میں چلدی سے گ ھر کے ایدر گنا اور دسنر جوان ،رونی اور کچھ کھایا اس کے لیے لے ایا اور کھانے لے کر
ہم عنانی (شہند شعندی) جوک چلے گیے۔ کچھ لقمے لنیے کے بعد وہ کہیے لگا’’ :مضٹوط چشم ایسی ہی چگہوں
ٓ
پر کام ا یا ہے۔ چدا نے منری مدد کی۔ وہ کاقی لوگ بھے مگر بھر بھی میں ان کے ہابھوں سے بکل
بھا گیے میں کامناب ہو گنا۔‘‘

اس رات ہم نے ابقالب اور امام چمنئی وعنرہ کے یارے میں نہت شی یانیں کی۔اس کے بعد طے یایا کہ
ٓ
ہر روز رات کے وفت مسجد لرزادہ میں اعا چاووشی کی چدمت میں چایا کریں ۔
ٓ
رات کو میں ،اپراہتم اور نین دوسرے دوشت مسجد لرزادہ میں گیے۔اعا چاووشی 15کاقی یڈر بندے بھے۔
مینر پر ایسی یانیں کہہ چانے بھے جیہیں اکنر لوگ کہیے کی خرأت بھی یہ رکھیے بھے۔
ٰ
امام موشی کاطم علیہ السالم کی ایک چدبث منارکہ چس میں انہوں نے قرمایا ہے’’ :قم سے ایک مرد ا بھے
گا جو لوگوں کو جق کی طرف دعوت دے گا۔ اس کے گرد ایک ایسا گروہ چمع ہو چانے گا جو لوہے کی

15ایک انقَلبی عالم دین جو منافقین کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔
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ٓ
یکڑوں کی طرح مضٹوط ہو گا۔‘‘ یہ چدبث لوگوں کے لیے نہت عج یب بھی۔ اعا چاووشی اشی طرح کی ابقالنی
یانیں کنا کرنے بھے۔

اچایک مسجد کے دروازے کی طرف سے شوروعل شنانی دیا۔ میں نے یلٹ کر دیکھا کہ ساواک کے کچھ
ٓ
شناہی بھے جو البھناں اور ہاکناں ابھانے مسجد میں داچل ہونے اور انے ہی ئمازوں کو ماریا سروع کر دیا۔

لوگ مسجد سے بکلیے کے لیے بھا گیے لگے۔ جو بھی دروازے سے گزریا ،شناہی زور سے اسے مارنے بھے۔
ٓ
عورتوں اور تخوں پربھی وہ رچم نہیں کر رہے بھے۔ اپراہتم کو نہت عضہ ا گنا بھا۔ وہ دروازے کی طرف
پڑھا اور کچھ شناہ ٹوں کے سابھ دشت و گربنان ہو گنا۔ وہ پزدل مل کر اپراہتم کو مار رہے بھے۔ اس
طر بقے سے راشیہ کھل گنا اور عورنیں اور تچے مسجد سے یاہربکل گیے۔

اپراہتم توری نہادری کے سابھ ان سے لڑ پڑا بھا۔ اس نے اچایک ہی کچھ شناہ ٹوں کو مار یالنی اور وہاں
ٓ
سے بھاگ ک ھڑا ہوا۔ ہم بھی اس کے بنچھے بنچھے مسجد سے دور ہونے گیے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اعا
چاووشی کو ابھا کر لے گیے ہیں۔ کچھ لوگ شہند ہو گیے ہیں اور کچھ زچمی۔

ٓ
اس رات اپراہتم کی کمر پر جو جونیں لگی بھیں ،ان سے کمر میں ایسا درد ہوا کہ زیدگی کے اخری لمجات یک
اس درد نے اس کا بنچھا یہ چھوڑا۔ نہاں یک کہ کشئی کے وفت بھی وہ درد اسے کاقی بنگ کریا بھا۔

جنسے ہی ۱۹78کے ہ تگامے سروع ہونے تو اپراہتم کا سارا ہم و عم ابقالب اور امام چمنئی بھے۔ امام
ب
کی بقارپر کی کنسنز اور مجنلف قشم کے اعال میے فشتم کرنے کا کام وہ نہابت ہی دلنرایہ طر بقے سے اتجام
د بنا بھا۔

م
شتمنر کے دن بھے۔ وہ نہت سے جواتوں کو ف تظریہ کے بنلوں کی طرف لے گنا اور شہند قنح کی ئماز عند
قظر میں سرکت کی۔ ئماز کےبعد اعالن ہوا کہ چمغے کو ژالہ جوک کی طرف ایک اجنجاجی ریلی بکالی چانے گا
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 8سیمتر
[امتر منجر]
 8شتمنر کی صنح بھی۔ میں اپراہتم کے یاس گنا اور بھر ہم موپر ساب تکل پر ننتھ کر مندان ژالہ (شہداء) کے

یاس ہونے والے اشی مذہئی پروگرام میں چلے گیے۔

ٓ
ٓ ٓ
پروگرام جتم ہوا تو یاہر سے نہت زیادہ شورسرانے کی اواز انے لگی۔ادھی رات کو مارسل الء کا اعالن ہو
گنا بھا۔ زیادہ پر لوگ اس یات سے نے خنر بھے۔جوک کے اردگرد نہت سے قوجی اور شناہی بعننات ہو گیے
بھے۔

لوگوں کا ایک ہخوم جوک کی طرف پڑھ رہا بھا۔ شناہی الؤڈ سننکر پر لوگوں کو مئنسر ہونے کی ہدابت کر
ً
ٓ ی
رہے بھے۔ اپراہتم چلدی سے پروگرام سے بکال اور قورا یلٹ کر مچھے کہیے لگا’’ :امنر ،اؤ د کھیں ،کنا صورتجال
ہے؟‘‘

ٓ
ٓ
میں اس کے سابھ یاہر ا گنا۔ چہاں یک بظر چانی بھی جوک پر لوگ ہی لوگ بظر ا رہے بھے۔ وہ ’’چمنئی

زیدہ یاد‘‘ کے بغرے لگانے لگانے ’’ساہ مردہ یاد‘‘ کے بغرے لگایا سروع ہو گیے بھے۔ ’’ساہ مردہ یاد‘‘
ٓ
کی اواز گوتج رہی بھی۔ جوک کی طرف لوگوں کا اژدہام ہو گنا بھا۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے بھے کہ
ساواک ٹوں 16نے جوک کو چاروں طرف سے گ ھنر لنا ہے۔
16ساواک ’’سازمان اطَلعات و امنیت کشور‘‘ (قومی ادارہ جاسوسی و امن و امان) کا مخفف
ہے۔ ایرانی شاہ محمد رضا شاہ پہلوی کے حکم سے بنایا جانے واال خونخوار انٹیلی جنس ادارہ جس کا کام
بظاہر ایران کے داخلی امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے جاسوسی کافریضہ انجام دینا تھا مگر شاہ اسے
خمینی کی رہبری میں
اپنے مخالفین کو جکڑنے کے لیے ہی استعمال کرتا تھا۔ خصوصا ً اس ادارے نے امام
ؒ
اٹھنے والے انقَلب کی لہر کو سختی سے دبانےکے لیے بہت ہی ظالمانہ کردار نبھایا۔
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ٓ
ٓ
بھوڑی دپر گزری تو ایسی صورتجال ننش ا گئی چس کا کسی کو بقین نہیں ا رہا بھا۔ ہر طرف سے گولناں
ٓ
ٓ ٓ
چلیے کی اواز انے لگی جئی کہ جوک سے دور اشمان پر اڑنے ہونے ہنلی کاننر سے بھی گولناں چل رہی

بھیں۔

ٓ
میں چلدی سے موپر ساب تکل لے ایا بھااور ایک گلی سے بکلیے کا راشیہ ڈھویڈ لنا بھا۔ وہاں کونی شناہی
ً
ٓ
نہیں ک ھڑا بھا۔ اپراہتم چلدی سے ایک زچمی کو لے ایا بھا۔ ہم چلدی سے  3شعنان ہسننال نہنچے اور قورا
وایس ہو لیے۔

ٓ
ًٓ
ظہر کے پزدیک یک ہم بفربنا ابھ یار ہسننال انے گیے۔ زچم ٹوں کو ہسننال نہنجانے اور ب ھر یلٹ چانے۔

اپراہتم کا سارا چشم جون میں لت بت ہو خکا بھا۔

ایک زچمی ننرول ئمپ کے یاس گرا ہوا بھا۔ شناہی دور سے دیکھ رہے بھے۔ کونی اسے ابھانے کی خرأت

نہیں کر یا رہا بھا۔

اپراہتم اس زچمی کی طرف چایا چاہنا بھامگر میں نے اسے روک کر کہا’’ :انہوں نے زچمی کو چارے کے
طور پر رکھا ہوا ہے۔ اگر یم نے خرکت کی تو وہ ئمہیں گولی مار دیں گے۔‘‘

اپراہتم نے یلٹ کر شوال کر دیا’’ :اگر ئمہارا ابنا بھانی ہویا تو بب بھی یم نہی کہیے؟!‘‘
میں الجواب ہو کر رہ گنا ،اسے ققط ابنا کہہ شکا’’ :دھنان رکھنا۔‘‘
ٓ
گول ٹوں کی اواز کم ہو چکی بھی۔ شناہی بھوڑا بنچھے ہٹ گیے بھے۔ اپراہتم چلدی سے سنیے کے یل چلیے

ہونے سڑک پر چال گنا اور زچمی کے یاس چا کر لیٹ گنا۔ اس کے بعد زچمی کے ہابھ کو یکڑا اور اسے ابئی
ٓ
کمر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اشی طرح سنیے کے یل چلنا ہوا وایس ا گنا۔ اس موقع پر اپراہتم نے عنر معمولی
سجاعت کا مطاہرہ کنا بھا۔
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اس کے بعد اپراہتم نے اسے اور ایک اور زچمی کو منری موپرساب تکل پر بتھایا اور میں چل پڑا۔ وایسی پر

شناہ ٹوں نے گلی پر یاکہ لگا دیا بھا۔ مارسل الء سدت اجننار کر گنا بھا۔ اپراہتم بھی گم ہو گنا بھا لنکن میں
ٓ
جنسے ننسے ا بیے گ ھر کو وایس ا گنا۔

سہ نہر کو میں اپراہتم کے گ ھر چال گنا۔ اس کی ماں کاقی پریسان بھیں۔ کسی کو اس کے یارے میں کچھ
ٓ
بنا یہ بھا۔ ہم کاقی نے جین بھے۔ رات گیے کسی نے بنایا کہ اپراہتم وایس ا گنا ہے۔ میں نہت جوش
ہوا۔ وہ ا بیے مضٹوط چشم کی وجہ سے شناہ ٹوں کے ہابھوں سے بکل کر بھا گیے میں کامناب ہو سکنا بھا۔

اگلے دن ہم نہست زہرا 17چلے گیے اور شہداء کی یدفین میں ہابھ بنایا۔

ٓ
 8شتمنر کے بعد ہر رات ہم میں سے ایک کے گ ھر ایک مئننگ رکھی چانی یاکہ ابندہ کے پروگراموں کو م تظم

کنا چا سکے۔

ایک غرصہ یک اپراہتم کے گ ھر کی چ ھت پر ہماری یہ مئننگ ہونی رہی اور ب ھر اس کے بعد کچھ دتوں یک
مہدی کے گھر پر۔

ً
ان مالفاتوں میں ہر قشم کے مسایل خصوصا اع تقادی اور چالیہ شناشی مسایل زپر تخث رہیے۔ امام چمنئی
ٓ
ٓ
کے اپران وایس یلٹ انے کی خنر انے یک ان مالفاتوں کا یہ سلسلہ چاری رہا۔

خمینی جَلوطنی ختم کر کے واپس آئے تو وہیں اترے اور
17تہران کا مشہور قبرستان۔جب امام
ؒ
اپنی مشہور زمانہ تقریر کی۔
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ؒ
امام کی واپشی
[حسین ہللا کرم]
ٓ
ج ٹوری کے اخری ایام بھے۔ ایک م تققہ ف تصلے کے تخت امام چمنئی کی خقاطت کی لیے یسکنل چانے والی
ٓ
بتموں میں سے ایک کی ذمہ داری ہمارے سنرد کی گئی۔ ہماری بتم یکم قروری کو مسلح ہو کر ازادی روڈ (جو
ٓ
اننرتورٹ یک چا کر جتم ہویا ہے) کے اخر پر چا کر بعننات ہو گئی۔
ٓ
امام چمنئی کی گاڑی انے کا م تظر میں کتھی نہیں بھول سکنا۔ اپراہتم امام چمنئی کی شمع وجود کے گرد
ؑ
پروایہ وار گھوم رہا بھا۔ چسے ہی امام کی گاڑی رخصت ہونی تو ہم شب اپراہتم کے سابھ مل کر نہست زہرا
چلے گیے۔

ٓ
نہست زہرا کا پڑا دروازہ جو قم سے انے والی سڑک کی طرف ہے ،اس کی خقاطت ہمارےذمے بھی۔
ؑ
اپراہتم دروازے پر ک ھڑا بھا مگر اس کے دل و چان نہست زہرا کے ایدر اس چگہ کا طواف کر رہے بھے
چہاں امام چمنئی خطاب قرما رہے بھے۔
ٓ
ٓ
اپراہتم کہہ رہا بھا’’ :اس ابقالب کے فاید ا گیے ہیں۔ہم ان کے قرماننردار ہیں۔ اج کے بعد سے جو کچھ
امام کہیں گے اشی پر عمل ہو گا۔‘‘
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اس دن کے بعد اپراہتم کو یہ کھانے ننیے کی ہوش بھی یہ ہی شونے کی۔ عسرہ فحر18کے ایام میں کچھ

دن یک تو اپراہتم کا کسی کو کچھ ایا بنا یہ بھا۔  ۹قروری کو کہیں چا کر اس کی شکل مچھے دکھانی دی۔ میں
نے دیکھیے ہی توچھا’’ :کہاں بھے اپرام چان؟ ئمہاری والدہ سخت پریسان ہیں۔‘‘
بھوڑی دپر چاموش رہ کر توال’’ :ان دتوں ،میں ا بیے کچھ دوسٹوں کے سابھ مل کر گمنام شہداء کے

کوابف چمع کر رہا بھا ،ک ٹویکہ کونی ایسا بھا ہی نہیں جو منڈبکل ایگزامنرکے یاس چا کر ان کے معامالت کی
چھان نین کریا۔‘‘

*****

 ۱۱قروری کی رات بھی۔اپراہتم نے کچھ ابقالنی جواتوں کے سابھ مل کر اس عالقے کے بھانے پر ف تضہ کر
لنا۔ اس رات بھایہ  ۱4پر ف تضہ کرنے کے بعد وہ رات ب ھر عالقے میں گست کرنے رہے۔

اگلے روز ریڈتو پر ابقالب کی کامنانی کی خنر یسر ہونی۔

اپراہتم کچھ دن یک امنر کے ہمراہ فالجی سکول میں بھی چایا رہا۔ کچھ مدت یک امام چمنئی کا یاڈی گارڈ

بھی رہا۔ اس کے بعد کچھ غرصے یک اس نے قضر جنل کی مجاقطت کی ذمہ داری بتھانی۔اس دوران وہ
ابقالنی کمنئی کے جواتوں کی ذمہ دارتوں میں ان کے سابھ بعاون بھی کریا بھا مگر رشمی طور پر ابقالنی کمنئی

میں سامل نہیں ہوا۔

*****

 18انقَلب اسَلمی کی کامیابی کے پہلے دس دن ،جنہیں ایران میں عشرہ فجر کے نام سے یاد کیا
جاتا ہے۔ یہ عشرہ یکم فروری سے  11فروری تک ہوتا ہے۔ جس میں انقَلب اور آزادی کا جشن منایا جاتا
ہے اور اس حوالے سے مختلف تقاریب منعقد کی جاتی ہیں۔
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روحانی طب یعت
[ج نار سیودہ ،حسین ہللا کرم]
کئی عظتم سخصنات کی زیدگی میں گناہان کینرہ سے اجنناب کے ئمونے دکھانی د بیے ہیں۔یہ عمل روچانی

شفر میں ان کی ننز پرقی کا یاعث نننا ہے۔بفس پر فاتو یانے کا یہ عمل زیادہ پر شہوانی اور جنسی امور میں
ٰ
ہویا ہے۔ خضرت توشف علیہ السالم کے یارے میں بھی چداوید عالم ارساد قرمایا ہے’’ :اگر کونی بقوی
ٓ
اجننار کرے اور صنر کرے تو ہللا بنکی کرنے والوں کا اخر صا بع نہیں کریا۔‘‘ 19یہ ابت واصح طور پر بنانی
ہے کہ یہ فاتون صرف خضر ت توشف علیہ السالم ہی کے سابھ مخصوص نہیں یلکہ عمومی ہے۔

ابقالب کی کامنانی کو ایک ماہ گزر خکا بھا۔اپراہتم کا چہرہ اور فد و فامت نہلے سے زیادہ چاذب بظر ہونی چا
ٓ
رہی بھی۔ وہ ہر روز جوبصورت کوٹ نن یٹ میں کام پر ا یا بھا۔ وہ نہران کے شمال میں ایک چگہ کام کریا
ٓ
بھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ کاقی نے جین لگ رہا ہے۔ ا بیے اپ میں کھویا کھویا نہت ہی کم یانیں

کر رہا بھا۔ میں نے اس کے یاس چا کر توچھا’’ :اپراہتم بھانی ،کنا ہوا؟‘‘ اس نے کہا’’ :کچھ نہیں ،کچھ
چاص نہیں۔‘‘ لنکن یہ یات بقنئی بھی کہ اسے کونی یہ کونی پریسانی صرور ہے۔ میں نے کہا’’ :اگر کونی
مشنلہ ہے تو بنا دو ،ساید میں ئمہاری کچھ مدد کر سکوں۔‘‘
ٓ
بھوڑی دپر چاموش رہیے کے بعد اہسیہ سے کہیے لگا’’ :اس مجلے کی ایک نے پردہ لڑکی کچھ دتوں سے
منرے بنچھے پڑی ہونی ہے۔ وہ کہئی ہے کہ خب یک ئمہیں چاصل یہ کر لوں ،ئمہاری چان نہیں چھوڑوں

گی۔‘‘
19سورہ یوسف90 :
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میں شوچ میں پڑ گنا ،ب ھر اچایک منری ہنسی بکل گئی۔اپراہتم نے خنرانی سے سر ابھا کر توچھا’’ :یہ ہنشیے

کی یات ہے؟‘‘ میں نے کہا’’ :اپراہتم بھانی ،میں تو ڈر گنا بھا کہ نہیں معلوم کنا ہو گنا ہے جو یم ا بیے
پریسان ہو؟‘‘

اس کے بعد میں نے اپراہتم کے فد و فامت پر بظر ڈا لیے ہونے کہا’’ :جنسا ئمہارا چلیہ ہے ،اس پر اگر
اس طرح کا کونی واقعہ ہو چانے تو کونی بعخب کی یات نہیں ہے۔‘‘

اس نے کہا’’ :کنا مطلب؟ بعئی منرے اس چلیے کی وجہ سے اس لڑکی نے یہ یات کی ہے؟‘‘

میں نے ہنس کر کہا’’ :ہاں ،اس میں کونی سک نہیں ہے۔‘‘

اگلے روز جنسے ہی اپراہتم کو میں نے دیکھا تو منری ہنسی چھوٹ گئی۔ یال صقاخٹ ،کوٹ نن یٹ کے بعنر ہی
ٓ
کام پر ا گنا بھا۔ اس سے اگلے دن ایک لمئی شی قم تص ،کردی سلوار ،یاؤں میں ہوانی جنل نہیے اور یک ھرا
ٓ
ٓ
ٓ
یک ھرا چہرہ لیے ان دھمکا۔ کچھ دن یک وہ اشی چلیے میں ا یا رہا۔ یاالخر اس ستطانی وشوسے سے اس کی چان

چھوٹ گئی۔
*****

مجنلف مسایل کو گہرانی سے دیکھنا اور دفت کے سابھ عمل کا مطاہرہ کریا اپراہتم کی خصوصنات میں
سےایک اہم خصوصیت بھی۔ یہ خصوصیت اسے اس کے دوسرے دوسٹو ں سے ممناز کرنی بھی۔
مارچ ۱۹7۹ کے ایام بھے۔ ہم ابقالب کمنئی کے کچھ جوان اپراہتم کے سابھ ایک چگہ چھایہ مارنے
گیے۔ اطالع ملی بھی کہ ایک سخص جو ابقالب سے نہلے ساہ کی طرف سے قوجی سرگرم ٹوں میں ملوث بھا اور

ابقالب کمنئی چسے یالش کر رہی بھی ،اسے ایک ایارئمیٹ میں دیکھا گنا ہے۔اس چگہ کا بنا ہمارے یاس
بھا۔ ہم دو گاڑیاں لیے اشی ایارئمیٹ میں نہنچ گیے۔
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جنسے ہی مطلویہ ایارئمیٹ میں داچل ہونے تو بعنر کسی ہابھا یانی کے وہ سخص گرفنار کر لنا گنا۔ ہم اسے
ایارئمیٹ سے یاہر الیا چا ہیے بھے۔ اسے دیکھیے کے لیے یاہر لوگوں کی بھنڑ لگ گئی۔ ان میں سے اکنر اشی
ٓ
ایارئمیٹ کے رہیے والے بھے۔ اچایک اپراہتم ایارئمیٹ میں وایس ا گنا اور کہیے لگا’’ :بھہرو۔‘‘ ہم نے خنران

ہو کر توچھا’’ :کنا ہوا؟‘‘ اس نے کچھ یہ کہا۔ ققط ابئی کمر سے یایدھا ہوا ابنا رومال کھوال اور اس سخص کا
چہرہ ڈھا ننیے لگا۔ میں نے توچھا’’ :اپرام ،یہ کنا کر رہے ہو؟‘‘ اس نے اس کاچہرہ ڈھا ننیے ہونے کہا:
’’ہم نے ایک قون کال اور اطالع پر اس سخص کو گرفنار کنا ہے۔ اگر اس کے یارے میں دی گئی
اطالع درشت یہ ہونی تو اس نے چارے کی غزت چاک میں مل چانے گی اور اس کے لیے نہاں زیدگی
ی
گزاریا اخنرن ہو چانے گا۔ سارے لوگ اسے ایک ملزم کی جئن یت سے د کھیں گے۔ اب اس چالت میں
ٓ
ٓ
اسے کونی نہیں نہجانے گا۔ اگر کل کو یہ ازاد ہو چایا ہے تو اسے کونی مشکل ننش نہیں انے گی۔‘‘
خب ہم اس ایارئمیٹ سے بکلے تو کسی نے بھی اس مسییہ سخص کو نہیں نہجایا۔ میں اپراہتم کی یاریک
ٓ
ننئی اور ہوشناری سے م تعلق شوجیے لگا۔ اس کی بظر میں ایساتوں کی غزت و اپرو کی کنئی اہمیت بھی۔
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بات کی بأثتر
[مہدی فربدوبد]
ابقالب کی کامنانی کو کئی ماہ گزر چکے بھے۔ ہمارے ایک دوشت نے ایک دن مچھ سے کہا’’ :کل یم
ٓ
اپراہتم کے سابھ مجکمہ ورزش و کھنل کے دقنر چلے چاؤ۔ اعا داودی (مجکمے کے اتجارج) کو یم سے کچھ کام
ہے۔‘‘

ٓ
اگلے دن ہم نے بنا لنا اور مجکمے میں چلے گیے۔ اعا داودی جو ہانی سکول میں اپراہتم کے اشناد رہ چکے بھے،

انہوں نے نہت گرمخوشی سے ہمارا استقنال کنا۔

اس کے بعد ہم کچھ اور لوگوں کے سابھ ہال میں داچل ہو گیے۔ انہوں نے ہم سے کچھ یانیں کیں اور
ٓ
ٓ
ب ھر بنایا’’ :اپ لوگ جو کھالڑی اور ابقالنی جوان ہیں ،اپ کو دعوت دی چانی ہے کہ اس مجکمے میں
یسربف النیں اور ذمہ داریاں سنتھالیں۔‘‘

انہوں نے اپراہتم اور مچھ سے کہا’’ :مجکمے کے شعیہ بقئنش کا عہدہ ہم نے ئمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے۔‘‘

ہم نے بھی بھوڑی شی یات ج یت کے بعد اس ذمہ داری کو ف ٹول کر لنا۔ اگلے دن ہمارا کام سروع ہو
ٓ ٓ
گنا۔ چہاں بھی کونی مشکل ننش انی تو اعا داودی سے رہتمانی لے لنیے۔
میں کتھی نہیں بھول سکنا۔ ایک روز صنح کے وفت اپراہتم شعیہ بقئنش کے دقنر میں داچل ہوا تو توچھیے
لگا’’ :کنا کر رہے ہو؟‘‘

ٓ
میں نے کہا’’ :کچھ نہیں ،ایک شسننڈیگ ارڈر لکھ رہا ہوں۔‘‘ اس نے توچھا’’ :کس کے لیے؟‘‘
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میں نے جواب دیا’’ :ایک رتورٹ موصول ہونی ہے کہ ایک فنڈریسن کا اتجارج یامناشب چلیے کے سابھ
ً
ٓ
دقنر میں ا یا ہے۔ مالزمین خصوصا جوانین کے سابھ اس کا رویہ ابیہانی یامناشب ہے۔ نہاں یک کہا گنا

ہے کہ اس کے بعض کام ابقالب مجالف ہیں۔ اس کی ب ٹوی بھی ججاب نہیں اوڑھئی۔‘‘
ب
میں نے رتورٹ لکھیے لکھیےکہا’’ :ایک توٹ میں ابقالب کویسل کو بھی ھنخوں گا۔‘‘
اپراہتم نے توچھا’’ :کنا میں رتورٹ دیکھ سکنا ہوں؟‘‘

ٓ
میں نے کہا’’ :لو ،یہ رہی رتورٹ اور یہ رہا شسننڈیگ ارڈر۔‘‘

اس نے رتورٹ کو عور سے پڑھا ب ھر توچھا’’ :یم نے جود اس سخص سے یات کی ہے؟‘‘
ش
میں نے کہا’’ :نہیں ،میں صروری نہیں مچھنا۔ شتھی چا بیے ہیں کہ وہ کس قماش کا ایسان ہے۔‘‘

اس نے جواب دیا’’ :یہ تو کونی یات یہ ہونی۔ ایک چھویا ایسان ہی ایسا ہویا ہے جو ہر شئی شنانی یات کی

یابند کر د بنا ہے۔‘‘
ٓ
میں نے کہا’’ :اخر اشی فنڈریسن کے ا بیے جواتوں نے اطالع دی بھی۔۔۔‘‘
منری یات کاٹ کر کہیے لگا’’ :اس کے گ ھر کا بنا ہے ئمہارے یاس؟‘‘

میں نے کہا’’ :ہاں ،ہے۔‘‘
ٓ
اپراہتم نے کہا’’ :اج سہ نہر کو مل کر اس کے گ ھر چلیے ہیں اور دیکھیے ہیں کہ کون ہے اور کنا کہنا
ہے؟‘‘
میں نے کچھ دپر چاموش رہیے کے بعد کہا’’ :بھنک ہے۔‘‘

سہ نہر کو ابنا کام ئمنا کر میں نے اس کا بنا ابھایا اور ہم دوتوں موپر ساب تکل پر ننتھ کر چل پڑے۔
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ٓ
بنا ،شند جندان یل سے اگے کا بھا۔ ہم گل ٹوں میں اس کا گھر ڈھویڈنے لگے۔ ابقاق سے اشی وفت وہ
سخص بھی نہنچ گنا۔ رتورٹ پر لگی اس کی بصوپر کے ذر بغے ہم نے اسے نہجان لنا بھا۔
ً
ایک ننز گاڑی ایک گ ھر کےسا میے رکی۔ ایک چاتون جو بفربنا نے پردہ بھی ،گاڑی سے اپری اور گھر کا دروازہ

کھوالتو وہ سخص گاڑی کو ایدر لے گنا۔

میں نے کہا’’ :دیکھا اپرام ،دیکھا یم نے کہ اس سخص کا کونی یہ کونی مشنلہ صرور ہے۔‘‘

کہیے لگا’’ :نہلے ہمیں اس سے یات تو کر لنئی چا ہیے۔ اس کے بعد ئمہیں کونی ف تصلہ کریا چا ہیے۔‘‘
میں موپر ساب تکل کو گ ھر کے سا میے لے گنا اور اسے شئننڈ پر ک ھڑا کر دیا۔ اپراہتم نے گھنئی تجانی۔ وہ
ٓ
سخص جو ابھی یک گ ھر کی صحن ہی میں بھا ،دروازے پر ایا۔

وہ کاقی مونی چسامت کا مالک بھا۔ اس نے کلین سٹو کرا کر رکھی بھی۔ ہم دوتوں کو اس مجلے میں دیکھ

کر کاقی خنران ہوا۔ ہم پر ایک بظر ڈالی اور کہیے لگا’’ :قرما بیے!‘‘
ٓ
میں نے ا بیے اپ سے کہا’’ :اگر میں اپراہتم کی چگہ ہویا تو اس کی جوب خنر لننا۔‘‘
ٓ
لنکن اپراہتم نے ا بیے پرم لہچے میں مسکرانے ہونے اسے سالم کنا اور کہا’’ :میں اپراہتم ہادی ہوں۔ اپ

ٓ
سے کچھ توچھنا بھا ،اشی لیے اپ کو زچمت دے رہا ہوں۔‘‘
ٓ
ٓ
اس نے کہا’’ :اپ کا یام کاقی شنا شنا لگنا ہے۔ نہی کچھ دن ہونے اپ کے یارے میں شنا ،ساید مجکمے
میں ۔ ہاں ،مجکمے کا شعیہ بقئنش ،ایسا ہی ہے یا؟‘‘
اپراہتم نے مسکرانے ہونے کہا’’ :جی!‘‘
وہ کاقی جواس یاخیہ ہو گنا اور ہمیں ایدر لے چانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ اپراہتم نے کہا’’ :نہت
ٓ
سکریہ۔ یس اپ سے بھوڑی دپر کام ہے۔ اس کے بعد اچازت چاہیں گے۔‘‘
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ً
اپراہتم اس کے سابھ یانیں کرنے لگا۔ بفربنا ایک گھییہ ہو گنا مگر ہمیں یہ وفت گزرنے کا اچساس یک یہ

ہوا۔ اپراہتم نے اسے ہر خنز کے یارے میں بنایا۔ ہر مورد کے لیے اس کے سا میے ایک منال رکھی۔ وہ
کہہ رہا بھا’’ :دیکھو ،منرے غزپز دوشت۔ ئمہاری ب ٹوی ققط ئمہارے لیے ہے ،دوسروں کے سا میے ئمایش
کے لیے نہیں ہے۔ یم چا بیے ہو ،ئمہاری نے پردہ ب ٹوی کو دیکھ کر کنیے ہی جوان گناہ میں مننال ہو چانے

ہیں۔ اور دوسری یات یہ کہ خب یم ایک ادارے کے اتجارج ہو تو ئمہیں یامناشب یانیں اور قصول مذاق
نہیں کریا چا ہیے اور وہ بھی ا بیے ماتخت کام کرنے والی جوانین کے سابھ۔ یم اس سے نہلے ا بیے شعیے
خ
میں جتمئین بھے۔ لنکن ق تقی جتمئین وہ ہویا ہے جو علط کاموں کا راشیہ روکے۔‘‘
اس کے بعد اپراہتم نے ابقالب ،جون شہداء ،امام چمنئی اور ملک دشم ٹوں کے یارے میں نہت شی یانیں
کیں۔ وہ سخص بھی اپراہتم کی یابند کریا گنا۔
ٓ
ٓ
اخر میں اپراہتم نے کہا’’ :دیکھو ،منرے غزپز! یہ ئمہارا شسننڈیگ ارڈر ہے۔‘‘

ٓ
ایک دقعہ تو اس کے ننروں یلے سے زمین بکل گئی۔اس نےبھوک بگال اور بھئی بھئی ایکھوں سے ہماری
طرف دیکھیے لگا۔

ٓ
اپراہتم نے مسکرانے ہونے وہ ارڈر اس کے سا میے بھاڑ دیا اور کہا’’ :منرے دوشت ،منری یاتوں پر عور
کریا۔‘‘

اس کے بعد ہم نے چداچاقظ کہا اور موپر ساب تکل پر ننتھ کر ا بیے را شیے پر ہو لیے۔
سڑک کی یکڑ پر نہنچ کر میں نے بنچھے کی طرف دیکھا تو وہ سخص ابھی یک گ ھر میں داچل نہیں ہوا بھا یلکہ

وہیں ک ھڑا ہمیں د یکھے چا رہا بھا۔

میں نے کہا’’ :اپرام بھانی ،نہت اچھی یانیں کیں یم نے۔ ان یاتوں کا تو مچھ پر بھی اپر ہونے لگا۔‘‘
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اس نے مسکرانے ہونے کہا’’ :یار ،ہم کس فایل ہیں۔ ققط چدا ہی ہے چس نے منری زیان سے ان
یاتوں کو کہلوا دیا۔ ایساء ہللا ان یاتوں کا اس پر اپر ہو گا۔‘‘

ب ھر کہیے لگا’’ :چاطر چمع رکھو۔ ا چھے رونے سے پڑھ کر کونی خنز بھی ایسان پر اپر ایداز نہیں ہونی۔ کنا یم
ٓ
نے نہیں پڑھا کہ چدا قران مجند میں ا بیے ب تعمنرﷺ سے ارساد قرمایا ہے’’ :اگر آپ بندجو اور شنگدل ہونے
تو یہ لوگ آپ کے یاس سے مئنسر ہو چانے۔‘‘ 20یس ہمیں کم از کم ا بیے ب تعمنرﷺ کا یہ کردار شنکھنا

چا ہیے یا۔‘‘
*****

ن
ایک دو ماہ گزرے تو اشی فنڈریسن کی بئی رتورٹ ہمارے یاس ہنچی کہ مذکورہ اتجارج کاقی یدل خکا ہے اور
ادارے میں دوسروں کے سابھ اس کا رویہ اور اچالق کاقی چد یک بندیل ہو خکا ہے جئی کہ اس کی ب ٹوی
بھی اب یاججاب ہو کر ا بیے کام پر چانی ہے۔

میں نے اپراہتم کو دیکھا اور رتورٹ اس کے ہابھ میں بھما دی۔ میں اس کے ِّرد عمل کا اب تطار کر رہا بھا۔
اس نے رتورٹ پڑھیے کے بعد کہا’’ :چدا کا سکر ہے۔‘‘ اس کے بعد اس نے یات کا رخ ب ھنر دیا۔

لنکن مچھے کونی سک نہیں بھا کہ اپراہتم کے اچالص نے ابنا کام کر دکھایا بھا۔ اس کی چلوص ب ھری گقنگو
م
نے فنڈریسن کے اس اتجارج کو کمل طور پر یدل کر رکھ دیا بھا۔
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لوگوں کی امداد

[شہ ن ؒد کے کچھ دوست]
’’ایسان منرا چایدان ہیں۔ یس منرے پزدیک شب سے مج ٹوب بندے وہ ہیں جو ایساتوں کے لیے زیادہ

مہریان ہیں اور ان کی صروریات توری کرنے کے لیے کوساں رہیے ہیں۔ ‘‘

21

کاقی عج یب یات بھی۔ شہند شعندی روڈ کے سروع میں لوگوں کی کاقی زیادہ ب ھنڑ لگی ہونی بھی۔ میں اور
ٓ
اپراہتم اگے پڑھے۔ میں نے توچھا’’ :کنا ہوا؟‘‘
ٓ
بنایا گنا’’ :یہ لڑکا ذہئی مربض ہے۔ ہر روز نہاں ا چایا ہے اور نہر سے گندے یانی کی یالئی ب ھر کر جوش
توش اور جوبصورت لوگوں پر بھننک د بنا ہے۔‘‘
ٓ ٓ
س
لوگ اہسیہ اہسیہ وہاں سےہٹ رہے بھے۔ ایک مرد چس نے کاقی صاف شت ھرا اور لچھا ہوا کوٹ نن یٹ

نہن رکھا بھا ،اسے اس لڑکے نے گنال کر دیا بھا۔ اس مرد نے کہا’’ :نہیں معلوم اس ذہئی مربض کا کنا

عالج کروں۔‘‘ وہ مرد بھی چال گنا۔ اب میں ،اپراہتم اور وہ لڑکا رہ گیے بھے۔
اپراہتم نے اس لڑکے سے توچھا’’ :یم ک ٹوں لوگوں کو گنال کرنے ہو؟‘‘
وہ ہنس کر کہیے لگا’’ :مچھے اچھا لگنا ہے۔‘‘

اپراہتم نے بھوڑی دپر شوجیے کے بعد کہا’’ :کونی ئمہیں یانی بھننکیے کو کہنا ہے؟‘‘

لڑکے نے کہا’’ :وہ مچھے یاتچ ایر د بیے ہیں اور بنانے ہیں کہ کس پر یانی بھننکوں۔‘‘ اس کے بعد اس
نے سڑک کی ایک طرف اسارہ کنا۔
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ٓ
وہاں نین اوارہ اور لوقر قشم کے جوان ک ھڑے ہنس رہے بھے۔ اپراہتم ان کی طرف چایا چاہ رہا بھا مگر رک
گنا۔ کچھ شوچ کر اس لڑکے سے کہا’’ :نننا ،ئمہارا گ ھر کہاں ہے؟‘‘
لڑکے نے ا بیے گ ھر کا راشیہ بنایا۔

اپراہتم نے اسے کہا’’ :اگر یم لوگوں کو بنگ یہ کرو تو میں ئمہیں روز دس ایر دیا کروں گا۔ بھنک ہے؟‘‘

لڑکا مان گنا۔ خب ہم ان کے گ ھر کے سا میے نہنچے تو اپراہتم نے اس کی ماں سے اس یابت یات کی۔

اس طر بقے سے لوگوں کے سروں سے وہ یال یل گئی۔

*****

ہم مجکمہ کھنل کے چاتچ پڑیال کے شعیے میں کام میں مضروف بھے۔ بنخواہ لنیے اور دقنری وفت جتم ہونے

کے بعد اپراہتم نے توچھا’’ :موپر ساب تکل النے ہو؟‘‘
میں نے کہا’’ :ہاں ،ک ٹوں؟‘‘

ٓ
کہیے لگا’’ :اگر ئمہیں کونی کام نہیں ہے تو منرے سابھ اؤ۔ دکان یک چایا ہے۔‘‘
ً
اس نے ابئی بفربنا ساری بنخواہ سے خریداری کر لی۔ چاول ،گوشت سے لے کر صاین یک ہر خنز خرید لی۔
ایسا لگنا بھا کہ جنسے اسے خریداری کے لیے کونی لسٹ دی گئی بھی۔ اس کے بعد ہم اکتھے مجندیہ کی طرف
چلے گیے۔ ایک گلی میں داچل ہونے تو اپراہتم نے ایک گ ھر کے دروازے پر دشنک دی۔
ٓ
ایک معمر چاتون چس نے صجنح طر بقے سے ججاب بھی یہ اوڑھ رکھا بھا ،دروازے پر انی۔ اپراہتم نے سامان

اس کے جوالے کر دیا۔ اس چاتون نے گلے میں صلیب نہن رکھی بھی۔ مچھے نہت خنرانی ہونی۔ وایسی پر

میں نے توچھا’’ :اپرام بھانی ،یہ چاتون ارمئی بھی؟‘‘ اس نے کہا’’ :ہاں ،ک ٹوں؟‘‘میں نے موپر ساب تکل
سڑک کنارے روک دی اور عصے سے کہا’’ :یار ،یہ سارے غربب مسلمان ہیں ،اور ئمہیں مشنج ٹوں کی پڑی
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ہونی ہے!‘‘ اس نے اشی طرح منرے بنچھے ننتھے ننتھے کہا’’ :مسلماتوں کی مدد کرنے والے موجود ہیں۔
ابھی بئی بئی امداد کمنئی بئی ہے ،وہ ان کی مدد کرنی ہے ،لنکن ان نے چاروں کا کونی نہیں ہے۔ اس
طرح ان کی مشکالت بھی کم ہو چانیں گی اور ان کے دل میں امام اور ابقالب سے مجیت بھی بندا ہو

چانے گی۔‘‘
*****

اپراہتم کی شہادت کو  26سال گزر چکے ہیں۔ کناب کے مطالب چمع بھی ہو گیے اور طناعت کے لیے
ٓ
ٓ
امادہ بھی ہو گیے۔ ایک دن مسجد کے ایک ئمازی نے مچھے یال کر کہا’’ :اعا اپراہتم کی رشومات کے لیے

کونی بھی کام ہو تو ہم چاصر چدمت ہیں۔‘‘
ٓ
میں نے بعخب سےتوچھا’’ :اپ شہند ہادی کو نہجا بیے ہیں؟ ان سے کتھی ملے ہیں؟‘‘

اس نے کہا’’ :نہیں،تچھلے سال خب ان کی یاد میں بفربنات م تعقد ہو رہی بھیں ،اس وفت یک میں شہند

اپراہتم ہادی کے یارے میں نہیں چابنا بھا ،مگر شہند اپراہتم ہادی کا منری گردن پر نہت پڑا جق ہے۔‘‘

مچھے چانے کی چلدی بھی مگر ب ھر بھی اس سخص کے پزدیک ہو کر ننتھ گنا اور بعخب سے توچھا’’ :کون سا

جق؟‘‘

ٓ
ٓ
وہ بنانے لگا’’ :تچھلے سال ان کی یاد میں م تعقد کی چانے والی ایک یادگاری بفربب میں اپ لوگوں نے اعا
ب
اپراہتم کی بصوپر والے چانی کے چھلے فشتم کیے بھے۔ میں نے بھی ایک لنا بھا اور ابئی گاڑی کی چانی
اس میں ڈال لی بھی۔ کچھ دن نہلے میں ا بیے گ ھر والوں کے سابھ ایک شفر سے لوٹ رہا بھا۔ را شیے میں
ہم ایک ریسٹوربٹ پر رکے۔ خب گاڑی میں شوار ہونے لگے تو مچھے یہ دیکھ کر دھخکا لگا کہ چانی تو گاڑی
ہی میں رہ گئی ہے۔ دروازے بند بھے۔ میں نے ابئی ب ٹوی سے توچھا’’ :ئمہارے یاس دوسری چانی ہے؟‘‘
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وہ کہیے لگی :نہیں ،منرا پرس بھی گاڑی میں پڑا ہوا ہے۔‘‘ مچھے کاقی پریسانی ہونی۔ الکھ جین کیے مگر دروازہ
یہ کھال۔ سردی زوروں پر بھی۔ ایک دقعہ تو میں نے شوچا کہ سنشہ توڑ دوں لنکن موشم کاقی سرد بھا اور

شفر طوالنی۔ اچایک منری بظر گاڑی کے ایدر چھلے پر موجود اپراہتم کی بصوپر پر پڑی۔ ایسا لگ رہا بھا جنسے وہ
ٓ
منری طرف ہی دیکھ رہا ہو۔ میں نے بھی بھوڑی دپر اس پر بگاہ چمانے رکھی۔ ب ھر کہا’’ :اعا اپراہتم ،میں
نے شنا ہے کہ خب یک یم زیدہ بھے لوگوں کی مشکالت چل کرنے رہیے بھے۔ شہند تو ہمنشہ کے لیے
زیدہ ہویا ہے۔‘‘ ب ھر میں نے دعا کی’’ :چدایا ،شہند ہادی کی غزت کا واشطہ ،منری مشکل چل قرما۔‘‘
اشی طرح اچایک منرا ہابھ منرے کوٹ کی ج یب میں گنا۔ میں نے گ ھر کی چاب ٹوں کو گچھا بکاال اور یالارادہ

ایک چانی دروازے کی یالے میں ڈال دی۔ بھوڑی شی ہالنی تو یالہ کھل گنا۔

ہم جوشی سے نہال ہو گیے اور گاڑی میں ننتھ گیے۔ میں نے چدا کا سکر ادا کنا۔ اس کے بعد منری بظر
ٓ
اعا اپراہتم کی بصوپر پر چم گئی۔ میں نے کہا’’ :نہت سکریہ ،ایساء ہللا میں اس اچسان کی یدلہ ایاروں
گا۔‘‘ ابھی ہم نے خرکت نہیں کی بھی کہ منری ب ٹوی نے توچھا’’ :گاڑی کا دروازہ کس چانی سے کھال

ہے؟‘‘ میں نے خنران ہو کر کہا’’ :ہاں ،یم سچ کہہ رہی ہو۔ کون شی چانی بھی بھال؟‘‘

میں گاڑی سے اپر گنا اور ایک ایک کر کے ساری چابنان لگا کر دیکھ لیں ،لنکن دروازہ کسی چانی سے
ٓ
کھلیے کا یام نہیں لے رہا بھا۔ میں نے وہیں ک ھڑے ک ھڑے ایک گہرا سایس لنا اور کہا’’ :اعا اپرام ،ئمہارا
نہت نہت سکریہ۔ یم شہادت کے بعد بھی لوگوں کی مشکالت چل کر رہے ہو۔‘‘
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ُ
کردس نان
[مہدی فربدوبد]
۱۹7۹ کی گرم ٹوں کا موشم بھا۔ہم ئماز ظہرین کے بعد مسجد سلمان کے سا میے ک ھڑے بھے۔ میں
ٓ
اپراہتم سے یانیں کر رہا بھا کہ اچایک ہمارا ایک دوشت چلدی سے ایا اور کہیے لگا’’ :امام کا ب تعام شنا یم
نے؟‘‘

ہم نے خنران ہو کر توچھا’’ :نہیں ،کنا کہا انہوں نے؟‘‘

اس نے بنایا’’ :امام نے چکم دیا ہے کہ کردشنان کے جواتوں اور مجاہدوں کو مجاصرے سے تجات دالؤ۔‘‘
ٓ
ً
قورا مچمد ساہرودی بھی ا گنا اور کہیے لگا’’ :میں ،فاشم یسکری اور یاصر کرمانی کردشنان چا رہے ہیں۔‘‘
اپراہتم نے کہا’’ :ہم بھی ہیں۔‘‘

اس کے بعد ہم چلے گیے یا کہ چانے کی بناری کر سکیں۔

سہ نہر کے چار تچے بھے۔ ہم گنارہ لوگ ایک یلنزر گاڑی میں ننتھ کر کردشنان کی طرف چل دنے۔ ایک

 MG3کالشنکوف ،چار بندوفیں اور جند عدد دشئی یم ہمارا کل ایایہ بھے۔

اکنر را شیے بند بھے۔ کئی چگہوں پر ہمیں کچے راسٹوں سے ہو کر گزریا پڑا۔لنکن چدا کی مدد سے اگلے دن ظہر
کے وفت ہم سنندج نہنچ گیے اور ہر طرف سے نے خنر شہر میں داچل ہو گیے۔ ایک اجنار قروش کے
کھو کھے کے سا میے چا کر ہم رک گیے۔

ن
اپراہتم چھاؤنی کا بنا توچھیے کے لیے اپر پڑا ۔ کھو کھے پر ہنجیے ہی اچایک وہ چالنے لگا’’ :نے دین ایسان ،یہ
کنا بنچ رہے ہو؟‘‘
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میں نے خنرت سے دیکھا۔ کنا دیکھنا ہوں کہ کھو کھے کے کنارے کچھ قطاروں میں سراب کی تویلیں پڑی
ٓ
ہونی بھیں۔ اپراہتم نے اؤ دیکھا یہ یاؤ ،اسلجہ ابھایا اور تویلوں پر گولناں پرسانے لگا۔ تویلیں رپزہ رپزہ ہو کر
زمین پر یک ھر گئیں۔اس کے بعد اس نے یاقی تچ رہیے والی تویلوں کو بھی توڑ دیا اور عصے میں ب ھرا ہوا
کھو کھے والے جوان کے یاس گنا۔ وہ نہت زیادہ ڈر گنا بھا اور ڈر کے مارے کھو کھے کے ایک کونے میں چا
چھنا بھا۔

اپراہتم نے اس کی طرف دیکھیےہونے پرمی سے کہا’’ :منرے دوشت ،کنا یم مسلمان نہیں ہو؟ یہ کنا
ٓ
تجاشئیں بنچ رہے ہو۔ کنا چدا قران میں نہیں قرمایا کہ یہ شب تجاشئیں ستطان کی طرف سے ہیں۔ ان
سے دور رہو۔‘‘22

جوان نے یابند کے ایداز میں ابنا سر ہالیا۔ وہ مسلسل کہے چا رہا بھا’’ :مچھ سےعلطی ہو گئی ،مچھے معاف

کر دیں۔‘‘

ٓ
اپراہتم نے بھوڑی دپر اس سے یانیں کیں۔ ب ھر ہم اکتھے یاہر ا گیے۔

ٓ
اس جوان نے ہمیں چھاؤنی کا بنا بنایا اور ہم چل پڑے۔ ایم جی ب ھری کی گول ٹوں کی اواز نے شہر کی
چاموشی کو توڑ کر رکھ دیا بھا۔ سڑک پر شتھی ہمیں د یکھے چا رہے بھے۔ ہم بھی کسی کی پرواہ کیے بعنر شہر

ٓ
میں گھوم رہے بھے۔ یاالخر ہم سنندج چھاؤنی میں نہنچ گیے۔

چھاؤنی کی ئمام دتواروں پر مئی سے ب ھری توریاں جن دی گئی بھیں۔ وہ چگہ ایک قوجی فلغے کا م تظر ننش کر
ٓ
رہی بھی۔ عمارت کی تو کونی خنز بظر ہی نہیں ا رہی بھی۔

22سورہ مائدہ کی آیت  90کی طرف اشارہ ہے۔
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ہم نے نہینرا دروازہ کھنکھنایا مگر نے شود۔ کسی نے دروازہ یہ کھوال۔ ایدر ہی سے کہے چا رہے بھے’’ :شہر

ابقالب مجالف لوگوں کے ف تصے میں ہے۔ یم بھی نہاں مت بھہرو۔ اننر تورٹ کی طرف چلے چاؤ۔‘‘ ہم نے
ٓ
کہا’’ :ہم ئمہاری مدد کے لیے انے ہیں۔ اچھا ،کم سے کم یہ تو بنا دو کہ اننر تورٹ کہاں ہے؟‘‘

ایک قوجی دتوار کی منڈپر پر سے چھایک کر کہیے لگا’’ :نہاں صورتجال نہت خراب ہے۔ ممکن ہے ئمہاری
ٓ
گاڑی کو بھی بناہ کر دیں۔ چلدی چلدی اس طرف کے را شیے سے شہر سے بکلو ،بھوڑا اگے چا کر اننرتورٹ
نہنچ چاؤ گے۔ وہاں ابقالنی قوج بھہری ہونی ہے۔‘‘
ہم اننر تورٹ کی طرف چل پڑے۔ وہاں نہنچ کر ہمیں سنندج کی صجنح صورتجال کا ایدازہ ہوا۔ چھاؤنی اور

اننرتورٹ کے عالوہ سارا شہر ابقالب مجالف گروہوں کے ف تصے میں بھا۔

قوج کی نین بنالینز کے جوان وہاں بھے۔ شناہ 23کی ایک بنالین بھی اننر تورٹ ہی پر بھہری ہونی بھی۔ شہر
کے ایدر سے اننرتورٹ کی طرف گولہ یاری ہونی رہئی بھی۔

مچمد پروخردی کو نہلی یار ہم نے وہیں دیکھا بھا :داڑھی اور شیہری یالوں واال جوان ،جوبصورت اور مسکرایا ہوا

چہرہ۔

پرادر پروخردی ان چاالت میں بھی نہت ہی ا چھے ایداز میں ا بیے ماتج ٹوں سے کام لے رہا بھا۔ مچھے بعد میں
معلوم ہوا کہ وہ ملک کی مغرنی شناہ کا کمایڈر ہے۔

ٰ
ایک دن بعد ہم نے پرادر پروخردی سے ایک مئننگ رکھی۔ قوج کے اعلی عہدیدار بھی موجود بھے۔ انہوں نے
ٓ
کہا’’ :امام چمنئی کے قرمان کی وجہ سے کاقی زیادہ قوج ا رہی ہے اور وہ ابھی را شیے میں ہے۔ ابقالب

 23مراد سپاہ پاسداران ہے۔ جو ایران کی فوج سے ہٹ کر ایک نیم خودمختار رضاکارانہ فوجی
ادارہ ہے۔
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مجالف بھی ڈرے ہونے ہیں۔ شہر کے ایدر ان کے دو اہم بھکانے ہیں۔ ان دوتوں بھکاتوں پر چملوں کی

م تصویہ بندی ہمارے یاس ہویا چا ہیے۔‘‘
ٓ
ٓ
مجنلف تجاوپز و اراء ننش کی گئیں۔ اپراہتم نے کہا’’ :جنسا کہ شہر کے چاالت سے بظر ا رہا ہے کہ عام
شہرتوں کو ابقالب مجالف گروہ سے کونی سروکار نہیں ہے۔ نہنر یہ ہے کہ ان کے ایک بھکانے پر ہم

چملہ کر د بیے ہیں اور خب کامناب ہو چانیں گے تو ب ھر دوسرے بھکانے کی خنر لیں گے۔‘‘

شب نے اس تخوپز سے ابقاق کر لنا۔ طے یایا کہ جواتوں کو چملے کے لیے بنار کریں ،لنکن اشی روز شناہ
کے جواتوں کو یاوہ کے عالقے میں بھنج دیا گنا۔ اب کمایڈ کے یاس ققط قوجی جوان ہی رہ گیے بھے۔
اپراہتم اور دوسرے دوشت ایک ایک کر کے قوج ٹوں کے مورجوں میں چانے ،ان سے یانیں کرنے اور ان

کا جوصلہ پڑھانے۔اس کے بعد انہوں نے کہیں سے پرتوزوں کی ایک گاڑی کا بندویست کر لنا اور سارے
ب
پرتوز قوج ٹوں میں فشتم کر دنے۔ اس طر بقے سے ا بیے جونینر قوج ٹوں کےسابھ ان کی دوشئی مضٹوط ہو
گئی۔ انہوں نے مجنلف پروگراموں کے ذر بغے سے قوج ٹوں کا مورال کاقی یلند کر دیا۔
ٓ
ایک روز صنح کے وفت قوجی جواتوں میں اعا چلجالی کا اصافہ ہو گنا۔ دوسرے مجنلف شہروں سے جنگخو
م
جواتوں کی کاقی بعداد بھی سنندج اننرتورٹ پر نہنچ گئی۔ صروری بناری کے بعد جواتوں میں مجنلف ہمیں اور
ب
ان کی ذمہ داریاں فشتم کر دی گئیں۔ ظہر سے نہلے یک ہم نے ابقالب مجالف لوگوں کے ایک بھکانے
پر چملہ کر دیا۔ ہماری توقع سے کہیں پڑھ کر چلد ہی اس چگہ کا مجاصرہ کر لنا گنا۔ اس کے بعد ہم نے

ابقالب مجالف گروہ کے نہت سے اقراد گرفنار کر لیے۔
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اس بھکانے سے نہت زیادہ بعداد میں چملوں کی بقصنل ،کاقی مقدار میں ڈالرز ،خعلی یاسٹوریس اور شناجئی
ٓ
کارڈز بھی پرامد ہونے۔ اپراہتم نے ان شب خنزوں کو ایک توری میں ڈاال اور شناہ کے سرپراہ کے جوالے
کر دیا۔

ٓ
ابقالب مجالف گروہ کا دوسرا بھکایہ بھی بعنر ہابھ یاؤں چالنے ہمارے ف تصے میں ا گنا۔ شہر پر دویارہ ابقالنی
جواتوں کا ف تضہ ہو گنا۔ وہاں کے قوج ٹوں کا کمایڈر کہا کریا بھا’’ :اگر جند سال اور بھی ہم صنر کرنے بب
بھی منرے قوجی جواتوں میں ایسا چملہ کرنے کی خرأت بندا یہ ہونی۔ اس سلسلے میں ہم پرادر ہادی اور
دوسرے جنگخو دوسٹوں کے مرہون اچسان ہیں۔ انہوں نے قوجی جواتوں سے دوشئی کر کے ان کے مورال

کو نہت زیادہ یلند کر دیا بھا۔‘‘

اس غرصے میں کمایڈرز نے اپراہتم اور دوسرے جواتوں کو نہت سے قوجی ف ٹون اور جنگ کے طور طر بقے

سکھانے ،جیہوں نے ان جواتوں کو نہادر اور یڈر قوج ٹوں میں بندیل کر دیا۔ اس کا نننجہ دفاع مقدس میں
ٓ
کھل کر سا میے ایا۔ اگرجہ کردشنان کے دوسرے شہروں میں چھونی مونی چ ھڑنیں ہونی رہئی بھیں مگر سنندج
ٓ
کے چاالت زیادہ لمیے غرصے یک خراب یہ رہے اور چلد ہی ا بیے معمول پر ا گیے۔
ٓ
شتمنر ۱۹7۹ میں ہم نہران وایس ا گیے۔ فاشم اور کچھ دوسرے جوان کردشنان ہی میں رہ گیے اور
شہند چمران کے سابھ ٹوں میں سامل ہو گیے۔
ٓ
ب
نہران وایس انے کے بعد اپراہتم مجکمہ کھنل اور ورزش کے شعیہ بقئنش سے مجکمہ علتم و پرب یت میں چال
ٓ
گنا مگر اس کی درجواشت ف ٹول یہ ہونی ،الییہ کاقی یگ و دو کے بعد یاالخر ف ٹول کر لی گئی۔ اس نے ایک
ا یسے کمنلنکس میں ابئی ذمہ داری سنتھال لی چہاں اس جنسے لوگوں کی سدید صرورت بھی اور اب بھی
ہے۔
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ٓ
اب نڈبل اس ناد
[ع ناس ہادی]
ٓ
اپراہتم کہا کریا بھا’’ :اگر یہ طے ہے کہ ابقالب کو زیدہ رہنا ہے اور اب ندہ یسل کو ابقالنی ہویا ہے تو بھر

صروری ہے کہ ہم سکولوں میں ابئی قعالیت اتجام دیں ک ٹویکہ مستقنل میں مملکت ان لوگوں کے جوالے
ہو گی جیہوں نے طاعوت کے زمانے کے چاالت کو محشوس یہ کنا ہو گا۔‘‘

ً
خب وہ دیکھنا کہ ا یسے اسجاص سکولوں میں اشناد کے طور پر موجود ہیں جو اصال ابقالنی نہیں ہیں تو اسے
نہت دکھ ہویا۔ وہ کہنابھا’’ :ہمارے سکولوں اور یالخصوص ہانی سکولوں میں نہنرین اور چالص پرین ابقالنی
جواتوں کو موجود ہویا چا ہیے۔‘‘ اشی وجہ سے وہ بھوڑی سردردی والے کام کو چھوڑ کر بھنک بھاک

الچھانے رکھیے اور کم بنخواہ والے کام میں چال گنا۔

مادیات بیہا ایسی خنز بھی چس کی اپراہتم کو کتھی فکر یہ ہونی بھی۔ وہ کہا کریا بھا’’ :روزی چدا کے ہابھ
ً
میں ہے۔ ننشوں میں پرکت کا ہویا زیادہ اہم ہے۔ جو کام بھی چدا کے لیے ہو گا اس میں جتما پرکت بھی
ہو گی۔‘‘

نہر چال اس نے دو سکولوں میں پڑھایا سروع کر دیا۔ اتورتجان ہانی سکول (م تطقہ  )۱4میں کھنل کے اشناد
جنکہ نہران م تطقہ  ۱۵میں معذور تخوں کے ایک سکول میں غرنی کی یدریس کے قرابض اتجام د بیے لگا۔

غرنی کی یدریس اس نے زیادہ غرصے یک یہ کی۔ اشی سال کے کچھ ماہ گزرے تو اس کے بعد وہ ب ھر
کتھی معذور تخوں کے سکول میں یہ گنا اور یہ ہی اس نے یہ چانے کی وجہ کتھی بنانی۔
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ٓ
ٓ
ٓ
ایک دن اشی سکول کے پریشنل منرے یاس ا کر کہیے لگے’’ :اپ ہادی کے بھانی ہیں۔ اپ کو چدا کا
ٓ
واشطہ ان سے کہیں کہ وہ سکول میں وایس ا چانیں۔‘‘
میں نے توچھا’’ :مگر ہوا کنا ہے؟‘‘

بھوڑی دپر چاموش رہیے کے بعد وہ تولے’’ :دراصل اپراہتم ا بیے ایک ساگرد کو ابئی ج یب سے ننسے د بنا بھا
ٓ
یا کہ ہر روز نہلے ننریڈ میں توری چماعت کے لیے رونی اور نینر خرید کر لے انے۔ ہادی کا جنال بھا کہ یہ
تچے یشمایدہ عالقے سے ہیں ،جن میں اکنر کالس کے دوران بھوکے ہونے ہیں۔ بھوکا تجہ کتھی بھی درس
کو صجنح طر بقے سے نہیں شمچھ سکنا۔‘‘
پریشنل نے ابئی یات کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :میں نے ہادی سے اس یابت سجئی سے یات کی اور کہا
کہ یم نے ہمارے مدرسے کا بظم و صتط بگاڑ کر رکھ دیا ،چاالیکہ اس کے اس افدام سے ہمارے مدرسے کے
ٓ
بظم و صتط میں کونی چلل واقع یہ ہوا بھا۔ اس کے بعد میں نے اس پر چالنے ہونے کہا بھا کہ ابندہ
ئمہیں نہاں اس کام کی یالکل اچازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہادی ہمیں چھوڑ کر چال گنا اور اس وفت

اس نے کسی اور سکول میں ابئی چماع ٹوں کا اب تطام کر لنا۔ اب ئمام طالب اور ان کے والدین منرے
ٓ
بنچھے پڑے ہونے ہیں کہ اپراہتم ہادی کو وایس لے کر اؤں۔ شتھی اس کے اچالق اور یدریس کی بغربقیں
کرنے ہیں۔ اس نے اس بھوڑے سے غرصے میں نہت سے نے سروسامان اور ننتم طلیہ کے لیے

وسایل مہنا کیے کہ جن کی مچھے بھی خنر نہیں بھی۔‘‘

میں نے اپراہتم سے اس یارے میں یات کی اور پریشنل کی یانیں اسے بنانیں لنکن کونی فایدہ یہ ہوا۔ اس
نے اس وفت دوسرے سکول میں پڑھایا سروع کر دیا بھا۔

اپراہتم اتورتجان ہانی سکول میں ققط کھنل کا اشناد ہی نہیں یلکہ تخوں کے اچالق و کردار کا بھی اشناد بھا۔
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طالب نے بھی ا بیے اشنادکی نہلوانی اور جتمئین شپ کے قصے سن ر کھے بھے ،وہ بھی اس پر ستقیہ بھے۔

اس زمانے میں خب اکنر ابقالنی جوان ا بیے طاہری چلیے پر ابئی توجہ نہیں د بیے بھے ،اپراہتم کوٹ نن یٹ
ٓ
میں ین بھن کر سکول میں ایا کریا بھا۔
م
جوبصورت اور تورانی چہرے ،چاذب گقنگو اور ا چھے رونے نے ایک کمل اشناد بنا دیا بھا۔

چماعت کے دوران سرگرمی میں وہ کاقی مہارت رکھنا بھا۔ موقع پر ہنشنا اور مناشب موقع پر طالب کو ابئی
ٓ
طرف چذب کریا اور بفرتح کے وفت سکول کے صحن میں ا چایا۔ اکنر طالب ہادی کے اردگرد اکتھے ہو چانے۔
ٓ
ٓ
وہ شب سے نہلے سکول میں چاصر ہویا اور شب سے اخر میں بکلنا۔ اس کے اس یاس ہر وفت طالب کا
ہ
چمگھنا رہنا۔ اس زمانے میں خب شناشی چاالت میں کاقی لجل مچی ہونی بھی ،اپراہتم نے ابقالب کی
چدمت کے لیے مناشب چگہ کا ابنجاب کنا بھا۔مچھےا چھی طرح یاد ہے کہ کچھ طالب مجنلف شناشی
چماع ٹوں سےمناپر ہو گیے بھے۔ اپراہتم نے ایک رات ان شب کو مسجد میں یالیا۔ ابقالنی مسایل کی اچھی

شمچھ توچھ رکھیے والے کچھ ابقالنی دوسٹوں کو مدعو کنا اور شوال و جواب کی ایک یسست رکھی۔ اس رات ان

طالب کے ئمام شوالوں کے جواب دنے گیے۔ خب اس رات یسست جتم ہونی تو اڑھانی تچ چکے بھے۔
بع
۱۹7۹-8۰ کے لتمی سال میں ہادی نہنرین شنکرپری کے اتوارڈ کے لیے مننخب ہوا ،اگرجہ یہ اس کی
ٓ
ب
یدریس کا نہال اور اخری سال بھا۔  23شتمنر ۱۹8۰ میں نہران کے م تطقہ  ۱2میں علتم و پرب یت کے
ٓ
لیے اپراہتم کی مالزمت کا ارڈر چاری ہوا ،لنکن جنگ کے چاالت کی وجہ سے وہ چماعت میں یہ چا شکا۔
ٓ
اس سال اپراہتم کی مضروفنات نہت پڑھ گئی بھیں۔ سکول میں یدریس ،کمنئی میں مشغولیت ،زورازمانی اور
کشئی ،مسجد اور اتچمن میں توجہ جوانی و م تق یت جوانی اور نہت سے ابقالنی پروگرامز میں اس کی سرکت وعنرہ
کہ ان سرگرم ٹوں میں سے ہر ایک کو اتجام د بیے کے لیے کئی اقراد کی صرورت پڑنی بھی۔
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ک ھ نل س نکربری

[شہ ند رضا ہورب ؒار کی بادیں]
مئی ۱۹8۰ کا زمایہ بھا۔ میں شہداء ہانی سکول میں کھنل شنکرپری بھا۔ ہمارے سکول کے سابھ ہی

اتورتجان ہانی سکول بھا۔ اپراہتم بھی وہاں کھنل شنکرپری بھا۔

میں اس سے ملیے کے لیے گنا۔ ہم کاقی دپر یک یانیں کرنے رہے۔میں اپراہتم کے اچالق اور رونے کا
دلدادہ ہو گنا۔

رخصت کے وفت وہ مچھ سے کہیے لگا’’ :اکنلے اکنلے والی یال کا ایک مقایلہ ہو چانے؟!‘‘

منری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں قومی والی یال بتم کے سابھ کئی عالمی مقایلوں میں خضہ لے خکا بھا اور ا بیے
ٓ
ش
اپ کو کاقی ماہر کھالڑی مچھنا بھا۔ اب یہ صاخب مچھ سے کھنلنا چاہ رہے بھے۔ میں نے کہا’’ :بھنک

ہے۔‘‘ الییہ میں نے ا بیے دل میں کہا’’ :میں کھنلیے وفت ہابھ ذرا ہلکا رکھوں گا یا کہ اپراہتم کی شنکی یہ
ہو۔‘‘

اس نے نہلی سروس بھننکی۔ وہ ابئی مضٹوط بھی کہ میں اسے سنتھال یہ شکا! ب ھر دوسری ،ننسری ،۔۔۔

منرے چہرے کا ریگ اڑ گنا بھا۔

طالب کے سا میے منری شنکی ہونے لگی۔

ً
وہ عج یب طرح کی ساٹ ماریا بھا۔ اس کی سروس کو یکڑیا واقعا نہت مشکل بھا۔ مندان کے اردگرد تخوں نے
گ ھنرا ڈال رکھا بھا۔
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ٓ
اس نے منری طرف دیکھا اور اس یار اہسیہ سے ساٹ لگانی۔ میں نے نہال تواب یٹ سکور کر لنا۔ اس کے
بعد دوسرا ،ب ھر ننسرا۔۔۔ وہ مچھے سرمندگی سے تجایا چاہنا بھا اس لیے چان توچھ کر خراب ساٹ کھنل رہا

بھا۔
منرے توابئنس اپراہتم کے پراپر ہو گیے اور ف تصلہ مزید دوتوابئنس کے خصول پر بھہرا اور اس طرح منرا کچھ
ب ھرم رہ گنا۔ میں نے گنند اس کی طرف بھننکی یاکہ وہ سروس بھننکے۔
ٓ
اس نے گنند ہابھ میں لے کر جنسے ہی سروس بھننکنا چاہی تو اذان کی اواز یلند ہونی :ہللا اکنر۔۔۔ یہ اذان
ٓ
ظہر کی اواز بھی۔

اس نے گنند زمین پر رکھی اور رو یہ فنلہ ہو کر اوتچی اوتچی اذان کہیے لگا۔ تورے ہانی سکول میں اس کی
ٓ
اواز گوتجیے لگی۔
کچھ طالب وصو کرنے اور کچھ ا بیے گ ھروں کو چلے گیے۔
وہ وہیں صحن میں ئماز پڑھیے لگا اور یاقی طالب اس کے بنچھے افنداء کرنے لگے۔ صحن میں چماعت ہونی اور
ہم شب نے اس کی افنداء میں ئماز پڑھی۔

ٓ
ئماز جتم ہونی تو وہ منری طرف یلنا اور مصافجہ کرنے ہونے کہیے لگا’’ :اعا رصا ،مقایلہ اس وفت اچھا ہویا
24
ہے خب اس میں دوشئی بھی سامل ہو۔‘‘

 24رضا ہوریار ،ایک کھَلڑی کمانڈر۔ انقَلب سے پہلے وہ بہروں کی قومی والی بال ٹیم کے ساتھ
عالمی مقابلوں میں بھی شریک رہے اور چیمپئن شپ جیتی۔(اگرچہ وہ خود بہرے نہیں تھے۔) رضا معرکہ
کربَل  5میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔
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اول وقت میں نماز
[شہ ند ؒ کے کچھ دوست]
اس کی ئمام سرگرم ٹوں کا مرکز و مخور ئماز بھی۔ چاالت جنسے بھی ہوں ،اپراہتم ئماز کو ہمنشہ اول وفت ہی

میں پڑھنا بھا اور وہ بھی زیادہ پر مسجد میں چماعت کے سابھ۔ وہ دوسروں کو بھی ئماز یاچماعت کی دعوت
دیا کریا بھا۔

ؑ
وہ امنر المومئین علیہ السالم کی اس چدبث کا واصح مصداق بھا ،چس میں امام قرمانے ہیں’’ :جو سخص
ٓ
بھی مسجد میں امد و رفت رکھنا ہے اسے درج ذیل قواید چاصل ہونے ہیں :ایک ایسا بھانی جو راہ چدا میں
اس کا رف ٹق ہویا ہے ،چدید معلومات ،چدا کی وہ رچمت جو اس کے اب تطار میں ہونی ہے ،ایک ایسی بصنخت
جو اسے ہالکت سے تجات دالنی ہے ،ایسی یات جو اس کی ہدابت کا سیب ننئی ہے ،گناہوں کا پرک

کریا۔‘‘

25

ابقالب سے نہلے بھی اپراہتم فحر کی ئماز مسجد میں یاچماعت پڑھا کریا بھا۔ اس کی یہ عادت ہمیں شہند

رچانی کی مغروف چملے کی یاد دالنی بھی’’ :ئماز سے یہ کہو کہ مچھے کام ہے ،یلکہ کام سے کہو کہ وفت ئماز
ہے۔‘‘

ٓ
اس کی نہنرین منال اکھاڑے میں ئماز چماعت کا اہتمام بھا۔ زور ازمانی اور ورزش کے دوران جنسے ہی اذان
کا وفت ہویا ،وہ ابئی ورزش کو بند کر د بنا اور ئماز چماعت فایم کریا۔

25مواعظ العددیہ :ص281۔
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کئی یار شفر کے دوران یا مجاذ پر خب بھی اذان کا وفت ہویا اپراہتم اذان کہنا اور گاڑی روک کر شب کو ئماز
م ٓ
یاچماعت کی پرع یب دالیا۔ اس کی نتھی اواز اور دلنسین اذان شب کو ا بیے ایدر چذب کر لنئی۔

وہ ب تعمنر اعظمﷺ کے اس تورانی کالم کا مصداق بھا’’ :چداوید عالم نے وعدہ قرما رکھا ہے کہ مؤذن اور اس

سخص کو جو وصو کرے اور مسجد میں ئماز چماعت میں سرکت کرے ،بعنر چساب و کناب کے ج یت میں
لے چانے گا۔‘‘

26

ٓ
ٓ
اشی غرصے میں اپراہتم کی ،مسجد میں م ٹواپر انے چانے والے کاقی جواتوں سے اشنانی اورب ھر دوشئی ہونی۔
جوانی کے زمانے میں اس نے ابئی لیے ایک عنا کا اب تطام کر لنا بھا چسے وہ اکنر اوفات ئماز میں نہننا بھا۔

*****
ٓ
۱۹8۰ کا سال بھا۔ ایک رات یشنج 27کا پروگرام ادھی رات یک طول یکڑ گنا۔ فحر کی اذان میں دو گھنیے
رہیے بھے کہ جواتوں کا سارا کام جتم ہو گنا۔ اپراہتم نے شب جواتوں کو اکتھا کنا اور کردشنان کے واقعات

انہیں شنانے لگا۔ اس کے قصے دلحسپ بھی بھے اور مزاخیہ بھی۔ اس نے سارے جواتوں کو اذان فحر
یک بندار رکھا۔ فحر کی ئماز چماعت کے سابھ پڑھ کر وہ شب ا بیے گ ھروں کو چلے گیے۔

ان کے چانے کے بعد اپراہتم نے یشنج کے سرپراہ سے کہا’’ :اگر یہ جوان اشی وفت چلے چانے تو نہیں
ٓ
معلوم نے چارے ئماز کے لیے ابھ بھی یانے یا نہیں۔ اپ لوگ یشنج کا کام یا تو چلدی جتم کر لنا کریں یا

جواتوں کو فحر یک بندار رکھیں یا کہ ان کی ئماز قصا یہ ہو چانے۔‘‘
*****

26مستدرک الوسائل :ج ،6ص448
خمینی کے حکم سے تشکیل پانے والی رضاکار فوج۔
27بسیج ،ایران عراق جنگ کے دوران امام
ؒ
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دن کے وفت اپراہتم شوخ اور یذلہ شنج ایسان دکھانی د بنا بھا اور نہت زیادہ عامنایہ گقنگو کنا کریا بھا ،لنکن
ً
راتوں میں عموما وہ سحر سے نہلے بندار ہو چایا اور ئماز شب ادا کریا بھا۔ اس کی کوشش ہونی کہ اس کی یہ
ٓ
عنادت مخقی ہی رہے۔ جنسے جنسے اس کی شہادت کے ایام پزدیک انے چا رہے بھے اس کی سحر خنزی
بھی لمئی ہونی چا رہی بھی۔ گویا وہ چابنا بھا کہ اچاد بث میں ستعہ ہونے کی عالمت سحری خنزی اور ئماز
شب کو قرار دیا گنا ہے۔

وہ دعانے کمنل ،دعانے یدیہ اور دعانے توسل توری یابندی اور یافاعدگی سے پڑھا کریا بھا۔ ہر روز فحر کے بعد
ٓ
م
دعا و مناچات اور زیارات میں مشغول رہنا۔ روزایہ یا تو زیارت عاشورا کمل پڑھنا یا اس کا ققط اخری سالم

پڑھنا ،مگر پڑھنا صرور بھا۔
ٓ
ٓ
وہ ہمنشہ ایہ ’’و خعلنا۔۔۔‘‘ کا زمزمہ کریا رہنا۔ ایک یار میں نے اس سے توچھا’’ :اپرام بھانی،یہ ابت تو
دشمن کے مقا یلے میں خقاطت کے لیے ہے۔ نہاں تو ہمارا کونی دشمن نہیں ہے!‘‘
اس نے معئی خنز بظروں سے مچھے دیکھیے ہونے کہا’’ :کنا ستطان سے پڑا بھی کونی دشمن ہے؟!‘‘
*****

ایک یار ئماز کی اہمیت اور توجواتوں کے موصوع پر تخث ہو رہی بھی۔ اپراہتم نے کہا’’ :چس وفت منرے

والد کا اب تقال ہوا بھا تو میں کاقی اداس اور پریسان بھا۔ نہلی رات کو خب شب مہمان چلے گیے تو میں
ٓ
نے چدا سے خقا ہونے ہونے ئماز ہی نہیں پڑھی اور شو گنا۔ جنسے ہی ایکھ لگی تو جواب میں ا بیے والد

صاخب کو دیکھا۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھوال اور عصے سے شندھے منرے کمرے کی طرف لنکے۔
منرے سا میے ک ھڑے ہو کر کئی لمخوں یک منرے چہرے پر بظریں گاڑ کر مچھے دیکھیے رہے۔ اشی وفت
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ٓ
ٓ
میں ننند سے اچھل پڑا۔ والد صاخب نے ایکھوں ہی ایکھوں میں نہت کچھ کہہ دیا بھا۔ئماز ابھی قصا نہیں
ہونی بھی۔ میں ابھا اور وصو کر کے ئماز پڑھیے لگا۔‘‘

*****

دوسرے وہ امور جیہیں وہ نہت زیادہ اہمیت د بنا بھا ،ان میں ایک ئماز چمعہ بھی بھی ،اگرجہ خب ئماز چمعہ
کا یافاعدہ ابعقاد ہونے لگا تو اپراہتم یا تو کردشنان میں مضروف ہویا بھا یا مجاذوں پر رہنا بھا۔
ً
وہ خب بھی نہران میں ہویا تو ئماز چمعہ میں جتما سرکت کریا بھا۔ وہ کہا کریا بھا’’ :یم لوگ نہیں چا بیے کہ
ئماز چمعہ کا کننا تواب اور کنئی پرکئیں ہیں۔‘‘

ٓ
امام صادق علیہ السالم قرمانے ہیں’’ :ہر وہ فدم جو ئماز چمعہ کی طرف ا بھے ،چداوید کریم اس پر اگ خرام
کر د بنا ہے۔‘‘

28

28نماز در آئین حدیث :ص ،101حدیث 215۔
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چور کے سابھ سلوک
[ع ناس ہادی]
ٓ ٓ
ٓ
ہم کمرے میں ننتھے ہونے بھے اور ہمارے ہاں مہمان انے ہونے بھے۔ گلی سے ایک اواز انی تو اپراہتم
نے چلدی چلدی کھڑکی سے یاہر دیکھا۔ ایک سخص اس کے نہ ٹونی کی موپرساب تکل لے کر بھا گیے ہی واال

بھا۔ وہ زور سے چالیا’’ :یکڑو اسے۔۔۔ جور۔۔۔ جور! ‘‘ اس کے بعد جود بھی چلدی سے بھاگنا ہوا دروازے کی

طرف ل تکا۔ مجلے کے ایک لڑکے نے موپر ساب تکل کو الت مار دی بھی چس کی وجہ سے جور موپرساب تکل
ٓ
شمیت زمین پر ا رہا بھا۔زمین پر پڑے لوہے کے ایک یکڑے سے جور کا ہابھ کٹ گنا اور اس کا جون نہیے

لگا۔ اس کے چہرے سے جوف اور اصظراب بنک رہا بھا۔ وہ درد سے کراہ رہا بھا کہ اپراہتم اس کے سر پر
نہنچ گنا۔ اس نے موپر ساب تکل ابھانی اور شنارٹ کر کے کہیے لگا’’ :چلدی سے شوار ہو چاؤ۔‘‘
اپراہتم اشی موپر ساب تکل پر بتھا کر اسے کلننک میں لے گنا اور اس کے ہابھ پر مرہم بئی کروانی۔ اس
کے بعد وہ دوتوں مسجد چلے گیے۔ ئماز کے بعد اپراہتم اس کے یاس ننتھ گنا’’ :یم جوری ک ٹوں کرنے ہو؟

خرام کی کمانی تو۔۔۔‘‘ جور جو درد کے مارے رو رہا بھا ،کہیے لگا’’ :میں یہ شب یانیں چابنا ہوں۔ مگر کنا
ٓ
ٓ
کروں۔ نے روزگار ہوں۔ ب ٹوی تخوں واال ہوں۔ دوسرے شہر سے ایا ہوں۔ مج ٹور ہو کراج جوری کریا پڑی۔‘‘
اپراہتم کچھ شوجیے لگا۔ بھر ابھ کر ایک ئمازی کے یاس گنا اور اس سے یات کرنے لگا۔ ب ھر جوشی جوشی
ٓ
وایس ایا اور جور سے کہیے لگا’’ :چدا کا سکر ہے۔ میں نے ئمہارے لیے ایک مناشب کام بندا کر لنا ہے۔
کل سے کام پر چاؤ۔ یہ ننسے بھی رکھ لو اور چدا سے بھی مدد طلب کرو۔ ہمنشہ چالل کی یالش میں رہو۔ خرام
مال ،زیدگی کو چہتم بنا کر رکھ د بنا ہے۔ چالل کی روزی کم بھی ہو تو پرکت والی ہونی ہے۔‘‘
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ٓ
ج نگ کا اغاز

[نقی مسگرہا]
ننر  22شتمنر ۱۹8۰ کی صنح بھی۔ میں نے اپراہتم اور اس کے بھانی کو دیکھا کہ سامان کو کہیں من تقل
ٓ
کر رہے ہیں۔ میں نے سالم کرنے کے بعد کہا’’ :اج سہ نہر کو فاشم کچھ سازو سامان سے ب ھری ایک
گاڑی لے کردشنان چا رہا ہے۔ ہم بھی اس کے سابھ ہیں۔‘‘

اس نے خنران ہو کر توچھا’’ :خنربت ہے؟‘‘

میں نے کہا’’ :ممکن ہے دویارہ چ ھڑنیں سروع ہو چانیں۔‘‘
ٓ
اس نے کہا’’ :بھنک ہے۔ اگر ایسا ہو گنا تو میں بھی ا چاؤں گا۔‘‘

ٓ
اشی دن ظہر کے وفت غراقی چہازوں کے چملوں سے جنگ سروع ہو گئی۔ سڑک پر سارے لوگ اشمان

کی طرف دیکھ رہے بھے۔

ٓ
سہ نہر  4تچے ہم سڑک پر بھے۔ فاشم یسکری صروری سازو سامان سے ب ھری ج یپ 29لیے ا گنا۔ علی خرمدل
ٓ
بھی اس کے سابھ بھا۔ میں بھی شوار ہو گنا۔ خب ہم چلیے لگے تو اپراہتم بھی ا گنا اور ہمارے سابھ شوار
ٓ
ہو گنا۔ میں نے کہا’’ :اپراہتم بھانی ،اپ سامان من تقل نہیں کر رہے بھے؟!‘‘
ٓ
اس نے کہا’’ :سامان بیے گ ھر میں رکھ دیا اور میں ا گنا۔‘‘

29یہاں Wagoneer Jeepمراد ہے جسے ایران میں جیپ آہو (ہرن جیپ) کہا جاتا ہے۔
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جنگ کا دوسرا دن بھا۔ ہم نہت کتھن چاالت میں کئی کچے راسٹوں کو ع ٹور کرنے ہونے ظہر سے نہلے
ٓ
ٓ
سریل ذہاب نہنچے۔ کسی کو بھی ابئی ایکھوں د یکھے پر بقین نہیں ا رہا بھا۔ لوگ گروہ گروہ شہر سے قرار ہو
رہے بھے۔

ٓ
شہر کے ایدر سے توپ کے گولوں اور دشئی ئموں کی اوازیں صاف شنانی د بئی بھیں۔

ہم شش و بنج میں بھے کہ کنا کریں۔ ایک درے سے ہم شہر کے داچلی دروازے میں داچل ہونے۔ دور
ٓ
سے شناہ کے جوان ہمیں بظر انے جو ہمیں دیکھ کر ہابھ ہال رہے بھے۔ میں نے کہا’’ :فاشم ،جوان اسارہ
ٓ
کر رہے ہیں کہ چلدی انیں۔‘‘
اچایک اپراہتم نے کہا’’ :وہاں دیکھو!‘‘ اس کے بعد اس نے سا میے کی طرف اسارہ کنا۔
ٓ
بنلے کے بنچھے سے غراقی نننک صاف بظر ا رہے بھے جو مسلسل گولہ یاری کر رہے بھے۔ کچھ گولے
ٓ
ہماری گاڑی کی طرف بھی انے مگر چدا کا سکر کہ ہم خنربت سے رہے۔
ٓ
ہم نے درے کو ع ٹور کنا۔ شناہ کا ایک جوان اگے پڑھا اور کہا’’ :یم لوگ کون ہو؟! میں ئمہیں مسلسل
ٓ
اسارہ کر رہا بھا کہ ادھر یہ اؤ مگر یم لوگ گاڑی کا ایکشنلینر دیانے ہی چا رہے بھے۔‘‘

فاشم نے توچھا’’ :نہاں کنا چاالت ہیں؟ کمایڈر کون ہے؟‘‘
ٓ
ٓ
اس مجاہد نے جواب دیا :اعا پروخردی شہر میں جواتوں کے سابھ ہیں۔ اج صنح غراف ٹوں نے شہر کے اکنر
خصے پر ف تضہ کر لنا بھا ،مگر ہمارے جواتوں کے چملوں نے انہیں بنچھے ہنیے پر مج ٹور کر دیا۔
ہم شہر میں داچل ہو گیے۔ ایک پر امن چگہ پر گاڑی روکی۔ فاشم نے وہیں دو رکعت ئماز پڑھی۔
ٓ
اپراہتم نے اگے پڑھ کر خنرانی سے توچھا’’ :فاشم! یہ کون سے ئماز بھی؟‘‘
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فاشم نے اطمننان سے جواب دیا’’ :کردشنان میں ہمنشہ میں یہ دعا کریا بھا کہ میں خب بھی اسالم کے
دشم ٹوں سےجنگ کروں تو اسنر یا معذور یہ ہو چاؤں ،لنکن اس دقعہ چدا سے دعا کی ہے کہ وہ مچھے شہادت

بضیب قرمانے۔ اب دبنا کو پرداشت کرنے کی مچھ میں طافت نہیں ہے۔‘‘

اپراہتم نہت دفت سے اس کی یانیں سن رہا بھا۔ اس کے بعد ہم مچمد پروخردی کے یاس نہنچ گیے۔ وہ

فاشم کو نہلے ہی سے چابنا بھا۔ ہمیں دیکھ کر نہت جوش ہوا۔ بھوڑی دپر یات ج یت کرنے کے بعد ایک

چگہ کی یسایدہی کرنے ہونے کہیے لگا’’ :مجاہدوں کی دو بنالینز اس طرف گئی ہیں مگر ان کا کونی کمایڈر
نہیں ہے۔ فاشم چان ،یم چاؤ ،دیکھو تو یم انہیں شہر میں وایس ال سکیے ہو یا نہیں؟‘‘
ہم اکتھے اس طرف چلے گیے۔ وہ چگہ مجاہدوں سے ب ھری ہونی بھی۔ سارے مسلح اور بنار مگر نہت ڈرے

ہونے بھے۔ وہ غراق کی طرف سے اس سدید چملے کے لیے یالکل بنار نہیں بھے۔
ٓ
فاشم اور اپراہتم اگے پڑھے اور ان سے یانیں کرنے لگے۔ انہوں نے ان سے ایسی یانیں کیں کہ ان
ٓ
میں جوش اور عنرت بھابھیں مارنے لگی۔ اخر میں انہوں نے کہا’’ :جو کونی بھی مرد ہے ،عنرئمند ہے اور
ن
ٓ
نہیں چاہنا کہ ان بعن ٹوں کے ہابھ اس کی غزت یک ہنچیں ،وہ ہمارے سابھ انے۔‘‘
ان کی یاتوں نے مجاہدوں میں ایک روح بھویک دی اور شتھی ان کے سابھ چل پڑے۔
فاشم نے قوج کو پرب یب دیا اور ہم شہر میں داچل ہو گیے۔ داچل ہونے ہی مورجہ بندی سروع کر دی۔
کچھ مجاہد کہیے لگے’’ :ہمارے یاس توپ  ۱۰6بھی موجود ہے۔‘‘
فاشم نے ایک ابیہانی مناشب چگہ یالش کرنے ہونے انہیں دکھانی۔ وہ توپ کو وہاں لے گیے اور گولہ
یاری سروع کر دی۔ توپ کے جند گولے داعیے کے بعد غراقی نننک بنچھے کی طرف ہٹ گیے اور ا بیے
مورجوں میں وایس چا کر توزیشئیں سنتھال لیں۔ اس سے ہمارے جواتوں کا جوصلہ کاقی پڑھ گنا۔
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جنگ کا دوسرا روز جتم ہونے کے قربب بھا۔ فاشم نے ایک گ ھر کو بھکایہ بنا لنا جو جواتوں کے مورجے سے

پزدیک بھا۔ ب ھر مچھے کہیے لگا’’ :چاؤ اپراہتم کو یال الؤ یا کہ ہم مل کر دعانے توسل پڑھیں۔‘‘

م تگل کی رات بھی۔ میں چال گنا اور فاشم ئماز پڑھیے میں مشغول ہو گنا۔ میں ابھی زیادہ دور یہ گنا ہوں گا
ٓ
کہ ایک گولہ اشی گ ھر کے دروازے کے سا میے ا کر بھنا۔ میں نے کہا’’ :چدا کا سکر کہ فاشم ایدر کمرے
ٓ
ٓ
میں چال گنا بھا۔‘‘ میں وایس یلٹ ایا۔ اپراہتم نے گولے کی اواز سن لی بھی۔ وہ بھی چلدی سے ہمارے
ٓ
ٓ
ٓ
یاس ا گنا۔ جنسے ہی کمرے میں داچل ہونے تو جو م تظر ہماری ایکھوں نے دیکھا بھا اس پر بقین نہیں ا رہا
بھا۔ مشور کے دانے جننا یم کا ایک یکڑا ک ھڑکی سے ہویا ہوا فاشم کے سنیے میں ب ٹوشت ہو گنا بھا۔ فاشم
ٓ
نے ئماز کی چالت میں ابئی ارزونے شہادت کو یا لنا بھا۔
مچمد پروخردی یہ خنر سن کر کاقی رتجندہ ہو گنا۔ اس رات ہم نے فاشم کے چسد کے یاس دعانے توسل

پڑھی۔ اگلے دن اس کے چسد کو نہران روایہ کر دیا۔
ٓ
ٓ
اس سے اگلے دن ہم ہنڈ اقس چلے گیے۔ وہاں سے ہمیں چکم مال’’ :اسلچے کے گودام کی خقاطت اپ کچھ
جواتوں کےسنرد کی چا رہی ہے۔‘‘ اس کے بعد انہوں نے ایک سکول ہمارے جوالے کنا جو اسلچے سے
ً
بفربنا ب ھرا ہوا بھا۔
ہم ایک دن وہاں بھہرے لنکن جویکہ وہاں خظرہ زیادہ بھا اس لیے وہ سارا سامان شہر سے یاہر من تقل کر

دیا گنا۔ اپراہتم مذاق سے کہنا بھا’’ :دوسٹو! نہاں چدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کنا کرو ک ٹویکہ اگر ایک گولہ بھی
ٓ
ادھر ا گنا تو ہم میں سے کونی بھی یاقی نہیں تچے گا۔‘‘
خب گودام چالی ہو گنا تو ہم جنگ کی قربٹ الین پر چلے گیے۔ سریل ذہاب کے مغرنی خصے میں مورجے
بنا دنے گیے بھے۔
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اصغر وصالی اور علی قریانی جنسے جند پرب یت یاقیہ کمایدڑز مجاہدوں کی کمان سنتھالے ہونے بھے۔

’’یاوہ‘‘ کے عالقے میں ان کا گوریال قوج ٹوں کا دشیہ بھا جو ’’سرخ رومال گروپ‘‘ کے یام سے مشہور بھا۔
ٓ
اب یہ لوگ انہی گوریال قوج ٹوں کو ا بیے ہمراہ لے کر سریل کے عالقے میں ا گیے بھے۔
ہم نے شہر کا ایک دورہ کنا۔ مچمد ساہرودی ،مجند قریدوید اور کچھ دوسرے دوسٹوں سے مالفات ہو گئی۔

اس کے بعد ہم اکتھے اس مقام پر چلے گیے چہاں غراقی قوج ٹوں سے چھڑنیں ہو رہی بھیں۔

بنلے کی یلندی پر واقع مورجے میں موجود کمایڈر نے ہمیں بنایا’’ :سا میے واال بنال غراقی قوج ٹوں کے سابھ
ٓ
ہماری جنگ کا مقام ہے۔ اس سے اگے سارے بنلوں پر غراقی قوجی ہی ف تضہ چمانے ہونے ہیں۔‘‘
کچھ لمچے گزرے تو دور سے ایک غراقی قوجی دکھانی دیا۔ شب قوج ٹوں نے فاپریگ سروع کر دی۔

اپراہتم چال ابھا’’ :یم لوگ کنا کر رہے ہو! ساری گولناں جتم کر دیں۔‘‘

شب جوان چاموش ہو گیے۔ اپراہتم ایک غرصے یک کردشنان میں رہا بھا اور اس نے ا چھے طر بقے سے

قوجی پرب یت لے رکھی بھی ،کہیے لگا’’ :صنر کرو۔ خب دشمن یم سے زیادہ پزدیک ہو چانے تو ب ھر فاپریگ
کریا۔‘‘

ٓ
اشی وفت غراف ٹوں نے بنلے کے بنچےسے فاپریگ سروع کر دی۔ ار نی جی سے بکلے ہونے راکٹ اور توپ

کے گولے مسلسل ہماری طرف فاپر ہو رہے بھے۔

اس کے بعد غراقی ہمارے مورجوں کی طرف پڑھیے لگے۔ جن مجاہدین نے نہلی دقعہ اسلجہ ا بیے ہابھ میں
لنا بھا وہ یہ م تظر دیکھ کر تچھلے مورجوں کی طرف بھاگ کھڑے ہونے۔ ہم نہت ڈر گیے بھے۔ کمایڈر نے

چال کر کہا’’ :صنر کرو۔ مت گ ھنراؤ۔‘‘
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ٓ
بھوڑی دپر غراف ٹوں کی طرف سے ہونے والی فاپریگ کی اواز کم ہو گئی۔ میں نے مورجے سے یاہر دیکھا تو
غراقی ہمارے مورجوں سے کاقی پزدیک نہنچ گیے بھے۔
اچایک اپراہتم نے جند دوسٹوں کی مدد سے غراف ٹوں پر چملہ کر دیا۔ وہ لوگ مورجوں سے یاہر کی طرف

دوڑنے ہونے ہللا اکنر کے بغرے لگا رہے بھے۔

کچھ دپر یہ گزری بھی کہ کئی غراقی مارے گیے اور کچھ زچمی ہو گیے۔ اپراہتم اور اس کے دوسٹوں نے
گنارہ غراف ٹوں کو گرفنار کر لنا۔ یاقی لوگ بھاگ گیے۔

اپراہتم نے چلدی سے انہیں شہر کی طرف روایہ کر دیا۔ اپراہتم کے اس خرأئمندایہ افدام سے شب جواتوں
کا جوصلہ یلند ہو گنا۔ کچھ جوان مسلسل فندتوں کی بصوپریں ایار رہے بھے۔ کچھ اپراہتم کے سابھ بھی

یادگاری بصاوپر ب ٹوا رہے بھے۔
ً
بفربنا ایک گھنیے کے بعد ہم سریل شہر میں داچل ہو گیے۔ وہاں ہمیں اطالع ملی کہ راشیہ بند ہونے کی
وجہ سے فاشم کا چسد ابھی یک ننرک ہی میں پڑا ہوا ہے۔ ہم وہاں سے چل دنے اور جنگ کے یاتخویں روز
ٓ
فاشم کا چسد ابئی گاڑی میں لے کر نہران ا گیے۔
نہران میں اس کا جنازہ توری سان و شوکت سے ابھا اور اس عالقے سے بعلق رکھیے واال دفاع مقدس کا نہال
شہند اس مقام پر دفن ہوا۔

ٓ
جنازے پر لوگوں کا چم عقنر امڈ ایا بھا۔ علی خرمدل بغرے لگا رہا بھا:

’’اے منرے شہند سردار! ئمہارا راشیہ ابھی چاری ہے۔‘‘
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دوشری حاضری
[امتر منجر]
 3۰شتمنر کو ہم شناہ کے ایک د شیے کے سابھ مجاذ پر چلے گیے۔ را شیے میں شناہ ہمدان کی جوکی پر بھوڑی
دپر رکے۔

ظہر کی اذان ہو رہی بھی۔ پرادر پروخردی سے ہماری مالفات وہیں ہونی۔ وہ شناہ کے کچھ جواتوں کے سابھ
مجاذ پر چا رہا بھا۔

اپراہتم اذان د بیے لگا اور یاقی شب جوان وصو کرنے لگے۔ جواتوں میں ایک عج یب قشم کی روچانی ک تق یت
بندا ہو گئی بھی۔ مچمد پروخردی نے توچھا’’ :امنر بھانی ،یہ اپراہتم کہاں سے ہے؟‘‘

میں نے کہا’’ :ہمارے ہی عالقے سے ہے۔  ۱7شہرتور روڈ اور خراسان جوک کی طرف۔‘‘
ٓ
پرادر پروخردی نے کہا’’ :عج یب اواز ہے اس کی۔ میں نے ایک دویار اسے مجاذ پر دیکھا ہے۔ کاقی نہادر اور
خرأئمند جوان ہے۔‘‘

ٓ
اس کے بعد کہیے لگا’’ :اگر ممکن ہو تو اسے ہمارے یاس کرمایساہ لے اؤ۔‘‘

ئماز ،چماعت کے سابھ پڑھی گئی۔ اس کے بعد ہم چل پڑے۔ یہ دوسری یار بھی کہ ہم سریل ذہاب میں
ٓ
انے بھے۔
اصغر وصالی نے ا بیے جواتوں کو مستعد کر دیا بھاچس کے بعد عالقے میں کاقی چد یک امن و امان ہو گنا
بھا۔
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اصغر کاقی نہادر اور سجاع کمایڈر بھا۔ اپراہتم کو اس سے کاقی لگاؤ بھا۔ وہ ہمنشہ کہا کریا’’ :میں نے اصغر
ٓ
جنسا سجاع ،دالور اور من تظم گوریال نہیں دیکھا۔ اصغر ابئی ب ٹوی کو بھی مجاذ پر لے ا یا ہے اور ابئی ب تکان کار،
جو اسلچے کا گودام لگئی ہے ،پر بتھا کر ئمام مجاذوں پر اسے ب ھرایا رہنا ہے۔‘‘
اپراہتم کے یارےمیں اصغر کے چذیات بھی ا یسے ہی بھے۔

ایک یار خب اصغر نے دشمن کے بھکاتوں کی ریکی اور چملے کا ارادہ کنا تو اپراہتم سے کہا’’ :بنار رہنا ،ریکی
کے لیے چلیں گے۔‘‘

ٓ
اصغر خب ریکی سے وایس ایا تو کہیے لگا’’ :میں ابقالب سے نہلے لننان میں جنگ لڑ خکا ہوں۔ ۱۹7۹
میں کردشنان میں ہونے والی چھڑتوں کے دوران مجاذ پر بھی رہا ہوں۔لنکن یہ جوان چس نے ابھی یک

یافاعدہ طور پر قوجی اور جنگی پرب یت بھی نہیں لی ،ابیہانی ماہر بھی ہے اور جنگ کی یاریک ٹوں کو بھی اچھی
ش
طرح مچھنا ہے۔‘‘
نہی وجہ بھی کہ اصغر چملوں کی م تصویہ بندی کرنے وفت اپراہتم سے مدد لنا کریا بھا۔
ٓ
ایک چملے میں انہوں نےبعنر کسی چان و مالی بقصان کے دشمن کے ابھ نننک بناہ کر کے رکھ دنے اور

نہت سے غراقی قوج ٹوں کو فند بھی کر لنا۔

ٓ
اصغر وصالی نے اتوذر ننرک کی ایک عمارت کو رصاکار مجاہدوں کے لیے امادہ کر دیا اور ان کے یاموں اور
ب
کوابف کے ایدراج اور انہیں فشتم کرنے ہونے شہر میں ایک چاص قشم کا بظم و صتط بندا کر دیا۔
ٓ
خب شہر کے چاالت ذرا پرسکون ہو گیے تو اپراہتم نے دوسرے مجاہدین کے سابھ مل کر زورازمانی اور
نہلوانی کا اکھاڑا چما لنا۔

ٓ
ہر روز صنح کے وفت اپراہتم ایک نننلے پر صرب لگایا اور ا بیے جوشنلی اواز سے پڑھا کریا بھا۔
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اصغر اکھاڑے کا ربفری ین چایا۔ جی  3کالشنکوف کو بطور گرز استعمال کنا چایا۔ توپ کے گولے اور
دوسرے اسلجہ سے بھی ورزش کرنے کے لیے مجنلف قشم کی خنزیں بنا لی گئیں۔

ایک کمایڈر کہا کریا بھا’’ :ان دتوں نہت سے وہ لوگ جو شہر میں رہ گیے بھے ،ہسننالوں کی پرسیں اور جنگخو
ٓ
جوان صنح صنح اکھاڑے کے یاس ا چانے بھے۔‘‘
م ٓ
اپراہتم ابئی سریلی اور نتھی اواز میں پڑھنا اور اصغر مقایلوں میں ربفری ین چایا۔
ً
اس طر بقے سے انہوں نے زیدگی اور امند کی روح کو زیدہ رکھا ہوا بھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اپراہتم واقعا ایک
عج یب سا ایسان بھا۔
*****

ٓ
امام خعفر صادق علیہ السالم قرمانےہیں’’ :ہر بنک کام جو ایسان اتجام د بنا ہے اس کا تواب قران مجند

میں مسخص ہے شوانے ئماز شب کے ک ٹویکہ اس کی ابئی زیادہ اہمیت ہےکہ اس کا تواب چدا نے کسی

کو نہیں بنایا اور قرمایا ہے’’ :ان کے نہلو ،ان کے یسنروں سے چدا ہو چانے ہیں اور کونی نہیں چابنا کہ جو
َ
30
کچھ انہوں نے اتجام دیا ہے اس کی خزا میں میں نے ان کے لیے کنا کنا ذخنرہ کر رکھا ہے۔‘‘
سریل ذہاب میں گزرے اس بھوڑے سے غرصے میں اپراہتم کا معمول بھا کہ اذان صنح سے دوگھنیے نہلے
بندار ہو چایا اور جواتوں کی خنرگنری کے نہانے ا بیے یسنر سے ابھ کر دور چال چایا۔

لنکن مچھے اس یات میں کونی سک نہیں ہے کہ وہ سحر خنزی کی لذت لننا اور ئماز شب میں مشغول ہو
ٓ
چایا بھا۔ ایک یار میں نے اپراہتم کو دیکھا کہ اذان صنح سے ایک گھییہ نہلے اس کی ایکھ کھلی۔ پڑی مشکل
سے اس نے یانی کی ایک یالئی مہنا کی اور عسل اور ئماز شب کے لیے اس یانی کو استعمال کنا۔
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پسبنحات
[امتر س تہر بژاد]
 4اک ٹوپر ۱۹8۰ کا دن بھا۔ اپراہتم کا دو دن سے کچھ ایا بنا نہیں چل رہا بھا۔ میں اس کے یارے
ٓ
میں توچھ یاچھ کرنے جنگی فندتوں کے مرکز میں بھی گنا مگر وہاں سے بھی کچھ معلوم یہ ہو شکا۔ ادھی
ٓ
ادھی رات یک دل میں اصظراب رہنا کہ میں ا بیے شب سے گہرے دوشت کے یارے میں کچھ بھی
نہیں چابنا بھا۔

ٓ
ئماز فحر کے بعد صحن میں ایا تو اتوذر ننرک پر عج یب طرح کا سکوت چھایا ہوا بھا۔

میں صحن کی مئی پر ننتھ گنا۔ اپراہتم کے سابھ گزرے ہونے ئمام واقعات و لمجات منرے ذہن میں

گھومیے لگے۔

ٓ
ابھی یک اچاال نہیں ہوا بھا۔ ننرک کا بھایک ایک اواز کے سابھ کھال اور کچھ لوگ ایدر داچل ہونے۔
ٓ
نے اجننار منری بگاہیں ننرک کے بھایک کی طرف ابھ گئیں۔ چ ھٹ بیے میں سے بظر انے والے اس
کے چہرے پر منری بظریں چمی کی چمی رہ گئیں۔ میں ابئی چگہ سے جوشی کے مارے اچھل پڑا۔ وہ اپراہتم
ٓ
ہی بھا۔ ان انے والوں میں سے ایک اپراہتم بھا۔ میں دوڑ پڑا اور جند لمخوں بعد ہم ایک دوسرے کے گلے
لگے ہونے بھے۔

اس وفت مچھے جو جوشی ہونی وہ یافایل بنان ہے۔ کچھ دپر بعد ہم جواتوں کے بنچ ننتھ گیے۔ اپراہتم ان نین
ٓ
دتوں کا ماخرا شنا رہا بھا’’ :ہم ایک یکنر بند گاڑی میں کاقی اگے یک بکل گیے بھے۔ نہیں معلوم غراقی
ٓ
کہاں سے بنک پڑے۔ ایک بنلے کے یاس ہم ان کے مجاصرے میں ا گیے۔ شو کے لگ بھگ غراقی
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بنلے کے اوپر اور مندان سے ہماری طرف گولناں چال رہے بھے۔ ہم یاتچ لوگ بھے۔ ہم نے ایک بنلے کے

یاس ایک گڑھا یایا تو اسے مورجہ بنا کر جوانی فاپریگ کرنے لگے۔ غروب یک ہم ابنا دفاع کرنے رہے۔
ٓ
جنسے ہی ایدھنرا چھا گنا تو غراقی بھی بنچھے ہٹ گیے۔ راشیہ چا بیے والے دو ادمی جو ہمارے سابھ بھے وہ
ٓ
شہند ہو چکے بھے۔ ہم مورجے سے یاہر انے۔ وہاں اردگرد کونی یہ بھا۔ ہم اس بنلے کے بنچھے درج ٹوں میں
ٓ
چلے گیے۔ وہاں شہداء کے چسد دفنانے۔ بھکاوٹ اور بھوک سے ہمارا پرا چال بھا۔ غروب افناب کی شمت

کو دیکھ کر ہم نے فنلہ مسخص کنا اور ئماز پڑھی۔ ئماز کے بعد میں نے ا بیے دوسٹوں سے کہا کہ اس
مشکل سے تجات چاصل کرنے کے لیے یسننجات خضرت زہرا سالم ہللا علیہا تورے خصوع و چشوع سے

پڑھیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں مزید بنایا کہ یہ یسننجات ب تعمنر اکرمﷺ نے اس وفت ابئی ننئی کو
ب
علتم قرمانی بھیں خب وہ نہت زیادہ مشکالت اور سچن ٹوں کا شکار بھیں۔ یسننجات پڑھیے کے بعد ہم دویارہ
ٓ
اشی مورجے میں وایس ا گیے۔ غراف ٹوں کا کچھ بنا یہ بھا۔ ہمارا اسلجہ بھی کم رہ گنا بھا۔ اچایک بنلے کے
یاس کچھ غراف ٹوں کی الشوں پر منری بظر پڑ گئی۔ ہم نے ان کا اسلجہ ،منگزبئیں اور دشئی یم ابھا لیے۔
کچھ کھانے کا سامان بھی مل گنا۔ اس کے بعد ہم چل پڑے۔ لنکن کس شمت کو چا رہے بھے؟ یہ
ہمیں معلوم نہیں بھا۔ ایدھنرا چھا خکا بھا اور ہمارے اردگرد صاف مندان بھا۔ منرے ہابھ میں یسننح بھی اور

میں مسلسل یسننح پڑھے چا رہا بھا۔ دشم ٹوں کی طرف سے مجاصرہ ،بھکاوٹ ،ننرہ و یار رات ،ان شب کے
ٓ
یاوجود منرے دل کو عج یب سا اطمننان مل رہا بھا۔ ادھی رات کو کھلے مندان میں ہمیں ایک کجا راشیہ مل
گنا۔ ہم اس پر چل پڑے۔ ہم ایک قوجی چھاؤنی میں نہنچ گیے چہاں ریڈار بصب بھا۔ اس کے یاس کچھ
ٓ
سک ٹورنی گارڈز بھی کھڑے بھے۔ اس چھاؤنی میں کچھ مورجےبھی بظر ا رہے بھے۔ ہم نہیں چا بیے بھے کہ
ہم کہاں ہیں۔ہمیں ا بیے زیدہ رہیے کی ذرہ پراپر امند بھی نہیں رہی بھی۔ نہی وجہ بھی کہ ہم نے ایک
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ٓ
عج یب ف تصلہ کنا۔ یسننح کے بعد میں نے اشنجارہ بھی کنا جو اچھا ا گنا۔ ہم ابنا کام سروع ہو گیے۔ چدا کی
مدد سے ہم دشئی ئموں اور فاپریگ کے ذر بغے اس چھاؤنی کی اب یٹ سےاب یٹ تجا سکیے بھے۔ خب ریڈار نے
کام کریا چھوڑ دیا تو ہم اس کے یاس سے ہٹ گیے۔ گھییہ ب ھر بعد ہم دویارہ ا بیے را شیے پر چل پڑے۔ صنح

ٓ
کے وفت ایک پرامن چگہ ہمیں مل گئی اور ہم ارام کرنے لگے۔ ہم نے سارا دن اسنراخت کی۔ یہ شب

کچھ یافایل بقین بھا۔ ہمیں ایک عج یب قشم کا اطمننان محشوس ہو رہا بھا۔ رات جنسے ہی گہری ہونی ہم نے
دویارہ ابنا راشیہ یایا اور ہللا کی مدد سے ا بیے قوجی جواتوں کے یاس نہنچ ہی گیے۔‘‘
اپراہتم نے ابئی یات کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :جو کچھ ہم نے اس غرصے میں دیکھا وہ ققط چدا کی
عنایات بھیں۔ یسننح زہرا سالم ہللا علیہا نے ہماری نہت سےمشکالت چل کر دیں۔‘‘

اس کے بعد کہیے لگا’’ :دشمن ا بیے ائمان کی کمزوری کے یاعث ہماری قوج سے نہت ڈریا ہے۔چہاں یک
ہو سکنا ہے ہمیں عنر م تظم چملوں میں وشعت النی چا ہیے یاکہ دشمن کی طرف سے ہونے والے چملوں کا
سدیاب کنا چا سکے۔‘‘
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المہدی کالونی
[غلی مقدم ،حسین جہان نخش]
جنگ سر وع ہونے ایک ماہ کا غرصہ گزر خکا بھا۔ اپراہتم ،چاج چسین اور کچھ دوسرے رققاء سریل ذہاب

کے اطراف میں واقع المہدی کالونی کی طرف چلے گیے اور وہاں چا کر دشمن کے مقایل نہلی مربیہ طنارہ

سکن مورجے بنانے۔

ئماز فحر سے فارغ ہونے تو میں نے دیکھا کہ شب جوان اپراہتم کو یالش کر رہے ہیں۔ میں نے خنرانی سے

توچھا’’ :کنا ہوا؟!‘‘
ٓ
کہیے لگے’’ :ادھی رات کے بعد سے اپراہتم کا کچھ ایابنا نہیں ہے۔‘‘

میں بھی ان کے سابھ مورجوں اور یگہنانی والی چگہوں پر چا کر اپراہتم کو ڈھویڈنے لگا مگر اس کا کچھ بنا یہ
چال۔ کونی گھییہ ب ھر گزرا ہو گا کہ یگہنانی پر مامور ایک جوان نےبنایا’’ :یالے کے را شیے سے کچھ لوگ اس
ٓ
طرف ا رہے ہیں۔‘‘
ً
اس یالے کا رخ دشمن کی طرف بھا۔ میں قورا یگہنانی والے مورجے کی طرف چال گنا اور جواتوں کے سابھ
ٓ
مل کر انے والے لوگوں کو دیکھیے لگا۔

ٓ
 ۱3غراقی قوجی بندھے ہابھوں کے سابھ ایک دوسرے کے بنچھے بنچھے چلیے ہونے ہماری طرف ا رہے
بھے۔ ان کے بنچھے اپراہتم اور ایک دوسرا جوان بھے۔ ان دوتوں نے نہت سا اسلجہ ،دشئی یم اور منگزبئیں
بھی ابھا رکھی بھیں۔
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کسی کو بقین نہیں ہو رہا بھا کہ اپراہتم ایک دوشت کے سابھ مل کر ابنا پڑا مغرکہ مار لے گا اور وہ بھی

ایسی صورتجال میں خب کہ المدی کالونی میں اسلچے کی کمی بھی بھی جئی کہ کچھ مجاہدین کے یاس سرے

سے اسلجہ بھا ہی نہیں۔

ٓ
ٓ
ہمارا ایک جوان کاقی جوش میں ا گنا بھا۔ اس نے اگے پڑھ کر نہلے غراقی فندی کے چہرے پر زور سے

ب ھنڑ دے مارا اور کہا’’ :غراقی[ ،امریکہ کا] بتھو۔‘‘

ٓ
شب ایک لمچے کے لیے تو ہکابکا رہ گیے۔ اپراہتم فندتوں کے یاس سے ہٹ کر اس جوان کے سا میے ا کر
ک ھڑا ہو گنا۔ ایک ایک کر کے ابنا اسلجہ ایارا اور چال کر اس جوان سے کہا’’ :یم نے اس کے چہرے پر

ب ھنڑ ک ٹوں مارا؟!‘‘

جوان سدید خنران رہ گنا’’ :مگر ہوا کنا ہے؟ یہ ہمارا دشمن ہے۔‘‘

اپراہتم نے اس کے چہرے پر بظریں چمانے ہونے کہا’’ :نہلی یات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے دشمن بھے
ً
لنکن اب ہمارے فندی ہیں۔ اور دوسری یات یہ کہ یہ لوگ اصال نہیں چا بیے کہ ہم سے ک ٹوں لڑ رہے
ہیں۔ اب یم ان کے سابھ ایسا سلوک کریا چا ہیے ہو؟‘‘

ٓ
وہ جوان بھوڑی دپر یک چاموش رہیے کے بعد کہیے لگا’’ :مچھے معاف کر دیں۔ میں ذرا جوش میں ا گنا
بھا۔‘‘

اس کے بعد اس نے یلٹ کر غراقی فندی کے ما بھے پر توسہ دیا اور اس سے ا بیے رونے کی معاقی مایگی۔

غراقی فندی جو خنرت سے ہماری خرکئیں دیکھ رہا بھا ،اپراہتم کی طرف دیکھنا ہی رہ گنا۔ اس فندی کی خنران
ٓ
ایکھوں میں کہیے کا نہت کچھ بھا۔
*****
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ٓ
جنگ سروع ہونے دو ماہ ہو چکے بھے۔ اپراہتم چھئی پر گ ھر ایا تو ہم کچھ دوشت اس سے ملیے اس کے گھر
گیے۔

ٓ
اس مالفات میں اپراہتم جنگ کے دوران ننش انے والے واقعات بنان کر رہا بھا ،لنکن ا بیے یارے میں
ن
کچھ نہیں بنا رہا بھا۔ ہونے ہونے مجاہدین کی ئماز و عنادت پر گقنگو ہنچی تو اپراہتم اچایک ہنس پڑااور کہیے
ٓ
لگا’’ :المہدی کالونی میں جنگ کے ابندانی دتوں میں یاتچ جوان ہمارے سابھ ا کر سامل ہونے۔ وہ ایک
گاؤں سے اکتھے ہی مجاذ پر نہنچے بھے۔ کچھ دن گزرے تو میں نے دیکھا کہ وہ ئماز نہیں پڑھیے۔ میں نے
ایک دن ان سے یات کی۔ وہ نےچارے نہت ہی سادہ لوح ایسان بھے۔ یہ تو پڑھے لکھے بھے اور یہ ہی
ٓ
ٓ
انہیں ئماز انی بھی ققط امام [چمنئی] سے مجیت کی وجہ سے مجاذ پر ا گیے بھے۔ دوسری طرف انہیں جود
بھی ئماز شنکھیے کا شوق بھا۔ میں نے خب انہیں وصو سکھا دیا تو ایک جوان کو یالیا اور ان دوسٹوں سے
ٓ
ٓ
کہا’’ :یہ صاخب ئمہارے ننش ئماز ہیں۔ جو کچھ یہ کریں گے اپ بھی اتجام دیں۔ میں اپ کے یاس ک ھڑا
ٓ
ٓ
ہو کر ئماز کے اذکار کو یلند اواز سے یاریار پڑھوں گا یاکہ اپ کو اچھی طرح ئماز یاد ہو چانے۔‘‘
نہاں یک نہنچ کر اپراہتم ابئی ہنسی یہ روک شکا۔ کچھ دپر بعد توال’’ :نہلی رکعت میں الچمد پڑھیے ہونے امام

چماعت نے ا بیے سر میں چارش کریا سروع کر دی۔ میں نے دیکھا تو وہ یاتخوں بھی ا بیے سر میں چارش
ٓ
ٓ
کر رہے بھے۔ مچھے نہت ہنسی انی مگر میں نے ا بیے اپ کو روکے رکھا۔ لنکن خب امام چماعت نے
سجدے سے سر ابھایا تو سجدہ گاہ اس کی ننسانی سے جنک گئی اور بھر گر گئی۔ امام چماعت جنسے ہی
سجدہ گاہ ابھانے کے لیے یانیں طرف چھکا تو وہ یاتخوں بھی یانیں طرف چھک گیے اور ا بیے ہابھ پڑھا لیے۔
یہ دیکھنا بھا کہ مچھے ابئی ہنسی پر فاتو یہ رہا اور میں کھلکھال کر ہنس پڑا۔‘‘
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ُ
مشکل کسا

[شہ ن ؒد کے ابک دوست]
ٓ
ب تعمنر اکرمﷺ سے ایک یار توچھا گنا’’ :مومئین میں سے کامل پر ائمان کس کا ہے؟‘‘ تو ا ؐپ نے قرمایا:
’’جو راہ چدا میں ابئی چان و مال سے چہاد کرے۔‘‘31
کمایڈر مچمد کوپری (لسکر خضرت رشولﷺ کے ساتق کمایڈر) اپراہتم کے جوالے سے ابئی یادیں بنان کرنے
ہونے کہیے ہیں:

ٓ
’’جنگ کے ابندانی دتوں میں سریل ذہاب کے مقام پر میں نے اپراہتم سے کہا’’ :ہادی بھانی ،اپ کی
ٓ
بنخواہ بنار ہے۔ خب بھی چاہیں ا کر لے سکیےہیں۔‘‘
ٓ
ٓ
اس نے جواب میں نہت اہسیہ سےتوچھا’’ :اپ نہران کب چا رہے ہیں؟‘‘
ٓ
میں نے کہا’’ :ہقیے کے اخر میں۔‘‘
ٓ
ٓ
اس کے بعد کہا’’ :میں اپ کو نین بیے لکھ کر دوں گا۔ خب اپ نہران چانیں گے تو یہ ننسے ان نن ٹوں
گ ھروں میں دے دیں۔‘‘
میں نے یہ کام کر دیا۔ بعد میں مچھے معلوم ہوا کہ وہ نن ٹوں چایدان صرورئمند اور شقند توش بھے۔
*****

31الحکم الظاہرة :ج ،2ص280
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ٓ
میں مجاذ سے وایس ا رہا بھا۔ خب خراسان جوک نہنجا تو دیکھا کہ منرے یاس ننسے یالکل جتم ہو چکے ہیں۔
ن
میں گ ھر کی طرف چال چا رہا بھا اور شوجنا چا رہا بھا کہ ابھی گ ھر ہنخوں گا تو ب ٹوی تچے مچھ سے ننسے مایگیں
گے۔ گ ھر کےکرانے کا بھی بندویست نہیں ہوا۔ کس کے یاس چاؤں ،کسے ابنا ماخرا شناؤں۔ میں ا بیے

بھانی کے گ ھر چایا چاہنا بھا مگر منری چالت کچھ مناشب نہیں بھی۔
ٓ
میں عارف جوک پر بھہرا ا بیے اپ سے کہے چا رہا بھا’’ :ققط چدا ہی منری مدد کر سکنا ہے۔ مچھے تو کچھ شمچھ
ٓ
نہیں ا رہی کہ کنا کروں؟!‘‘
ٓ
اشی شوچ میں علطاں بھا کہ اچایک اپراہتم پر بظر پڑی جو ابئی موپرساب تکل پر منری طرف ہی ا رہا بھا۔ میں
نہت جوش ہوا۔ وہ مچھے دیکھیے ہی موپرساب تکل سے اپرا اور مچھے ا بیے گلے لگا لنا۔ کچھ میٹ یک ہم یانیں
کرنے رہے۔ چانے چانے اس نے اسارے سے توچھا’’ :بنخواہ لے لی؟‘‘

میں نے کہا’’ :نہیں ،ابھی نہیں لی۔ لنکن زیادہ صرورت نہیں ہے۔‘‘

اس نے ابئی ج یب میں ہابھ ڈاال اور ننشوں کی ایک گڈی بکال کر مچھے بھما دی۔ میں نے کہا’’ :نہیں
اپراہتم ،میں ہرگز نہیں لوں گا۔ ئمہیں جود صرورت ہیں۔‘‘

کہیے لگا’’ :یہ قرض الحسیہ ہے۔ خب بھی بنخواہ لننا تو مچھے وایس دے د بنا۔ اس کے بعد اس نے ننسے منری
ج یب میں ڈالے اور شوار ہو کر یہ چا وہ چا۔‘‘

ان ننشوں میں نہت پرکت بھی۔ منری نہت شی صروریات ان سے توری ہو گئیں اور کاقی غرصے یک
ٓ
مچھے مالی جوالے سے کونی مشکل ننش یہ انی۔

میں نے اس کے لیے نہت شی دعا کی۔ اس دن چدا نے اپراہتم کو منرے یاس بھنجا۔ وہ ہمنشہ کی طرح
ٓ
مشکل کسا ین کر ا گنا بھا۔
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شہ ند ابدرزگو گروپ

ٰ
[مصطقی صقار ہربدی]
ٰ
جنگ کو بھوڑا غرصہ گزر خکا بھا۔ ملک کے مغرنی خصے میں بعننات شناہ کے اعلی عہدیداران نے ایک
ب
مئننگ کا اب تطام کنا۔ اس مئننگ میں طے یہ یایا کہ شناہ کے رصا کار جواتوں کو مجنلف عالقوں میں فشتم
ٓ
کر دیا چانے۔ ٰلہذا کچھ جوان سریل ذہاب سے شومار کی طرف ،کچھ مہران اور صالح ایاد کی طرف اور کچھ
یشنان کی طرف روایہ ہو گیے۔

مئننگ کے مطاتق جنگی عالقوں میں بعننات کمایڈر چسین ہللا کرم کو گنالن غرب اور بقت شہر کی شناہ کی

کمان شوبپ دی گئی۔ وہ بنالین 8اور  ۹کے کچھ دسٹوں کو لے کر گنالن غرب کو روایہ ہو گیے۔

اپراہتم جو اکھاڑے کے وف ٹوں ہی سے چاج چسین کے سابھ دپربیہ رفافت رکھنا بھا وہ بھی ان کے سابھ
ٓ
گنالن غرب چال گنا اور اسے شناہ کا ڈ بئی اپریسن کمایڈر بنا دیا گنا۔
*****
گنالن غرب مجنلف نہاڑوں کے درمنان گ ھرا ایک شہر ہے۔ سرچد پر واقع یہ شہر بقت شہر سے  ۵۰جنکہ

سریل ذہاب سے  7۰کلومینر کے فاصلے پر ہے۔ غراقی اقواج نے اس شہر کے قرب و جوار اور اس کی
نہت سے جوب ٹوں پر ف تضہ کر لنا بھا۔

جنگ کے ابندانی دتوں میں غراقی اقواج کی جوبھی ڈوپژن گنالن غرب میں داچل ہو گئی بھی مگر وہاں کے

ع ٹور مردوں اور عورتوں کی استقامت کی سا میے یہ بھہر سکی اور قرار کرنے پر مج ٹور ہو گئی۔
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اس چملے کے دوران اس شہر کی ایک عورت نے درابئی سے وار کر کے دو غراقی قوج ٹوں کو ہالک کر دیا
بھا۔

ٓ
اس کے بعد کاقی لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا بھا۔ جو یاقی رہ گیے بھے وہ دن کو شہر میں ا چانے اور راتوں
ٓ
کو اسالم ایاد کے را شیے پر لگے جتموں میں چلے چانے۔
ٓ
قوج کی پریگنڈ ذوالققار بھی گنالن غرب کے اطراف میں یان سنران کے عالقے میں ان بھہری بھی۔
گنالن غرب کی قوج کو ا بیے سرگرمناں سروع کیے کچھ دن گزر گیے بھے۔ اس غرصے میں جواتوں کا کام
ٓ
ققط نہی بھا کہ وہ دشمن کی طرف سے امکانی چملوں کی صورت میں دفاع کے لیے امادہ رہیں۔ اس کے

عالوہ قوج کی کونی چاص سرگرمی نہیں بھی۔

ایک مئننگ ہونی۔جواتوں نے تخوپز دی کہ چس طرح ج ٹوب میں ڈاکنر چمران نے عنرم تظم جنگ اور سریل
ٓ
ذہاب کے عالقےمیں اصغر وصالی نے چھایہ مار جنگوں کا اعاز کنا بھا ،اشی طرح کا ایک چھایہ مار دشیہ

گنالن غرب کے عالقے میں بھی بنار کنا چانے۔
ٓ
چھایہ مار دشیہ امادہ ہو گنا۔ اس کے بعد اس کے چملوں کی سرپراہی اپراہتم ہادی اور جواد اقراشنانی کو شوبئی
گئی۔ جواتوں نے تخوپز دی کہ اس د شیے کو ڈاکنر نہشئی کے یام سے موشوم کنا چانے۔ لنکن خب شہند
ٓ
ٓ
نہشئی جود اس عالقے کے دورے پر انے تو انہوں نے اس کی مجالقت کرنے ہونے کہا’’ :جویکہ اپ
لوگ چھایہ مار دشیہ ہیں ٰلہذا اس د شیے کو شہند ایدرزگو سے موشوم کنا چانے ک ٹویکہ وہی بھے جو چھایہ مار
جنگ کے یانی بھے۔‘‘

ٓ
م
اپراہتم نے امام چمنئی ،ابت ہللا نہشئی اور رہنر عظم شند علی چامیہ ای کی پڑی بصاوپر ا بیے کتمپ میں لگا
ٓ
دیں۔ اس چھایہ مار د شیے نے ا بیے کام کا اعاز کردیا۔
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اس د شیے کے ئمام جوان اس کے یام کی طرح عنر م تظم بھے ،ک ٹویکہ اس د شیے میں ہر قشم کا قوجی سامل
بھا۔

اس د شیے میں چہاں جوان بھے وہاں توڑھے اقراد بھی بھے۔ ان پڑھ اقراد کے سابھ ڈاکنر خضرات بھی موجود
شن
ٓ
بھے۔ م تقی و پرہنزگار لوگ بھی بھے اور ا یسے اقراد بھی بھے جیہوں نے وہیں ا کر ئماز پڑھنا کھی بھی۔
ٓ
جوزہ علمیہ کے علماء کے سابھ سابھ کتموپزم سے یابب ہو کر انے والے کتمویسٹ بھی وہاں یانے
ٓ
چانے بھے۔غرصنکہ اس دوشنایہ اور مجلصایہ قصا میں ہر قشم کا ایسان بظر ا یا بھا۔
ً
بفربنا چالنس اقراد پر مشتمل اس گروہ میں ایک خنز مسنرک بھی اور وہ بھی سجاعت اور یلند ہمئی۔اپراہتم کہ
چس کے سر پر اس د شیے کی سرپراہی کی ذمہ داری بھی ،ہمنشہ کہا کریا بھا’’ :ہمارا کونی کمایڈر نہیں

ہے۔‘‘ وہ نہت مجیت اور دوشنایہ طر بقے سے ا بیے اس گروہ کی کمان سنتھالے ہونے بھا۔

اس د شیے کا اب تطام کچھ ا یسے مربب یا گنا بھا کہ ہر کام جود تخود ہو چایا بھا اور کسی کو کسی دوسرے سے
ٓ
کچھ کہیے کی صرورت یہ پڑنی بھی۔ اکنر کام فکری ہم اہنگی سے اتجام یا چانے بھے۔ شب سے زیادہ جواد
اقراشنانی اور رصا گود بئی اپراہتم کے سابھ سابھ رہیے بھے۔

*****

اس د شیے کی روزایہ کی سرگرم ٹوں میں سے ایک سرگرمی یہ بھی بھی کہ وہ عالقے کے لوگوں کی مدد کے
لیے بکل کھڑے ہونے بھے۔ اس طر بقے سے گنالن غرب کے نہت سے مقامی جوان بھی اس د شیے میں

سامل ہو گیے۔

دشمن کے عالقوں اور ان کے مورجوں کی چاشوشی اور چملے کے لیے مجنلف بتمیں یسکنل د بنا ،شہند ایدرزگو

گروپ کی زیادہ پر مضروف یت بھی۔ اس کے عالوہ جوب ٹوں کو ع ٹور کریا اور دشمن کے عالقوں کا صجنح اور دف ٹق
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بفشہ بنار کریا بھی ان کی ذمہ داری بھی۔ریکی کے معا ملے میں اپراہتم کا طرتق کار نہت عج یب بھا۔ وہ کچھ
ٓ ٓ
جواتوں کو لے کر ادھی ادھی رات کو جوبناں ع ٹور کر کے چال چایا۔ یہ لوگ دشمن کے بھکاتوں کے عقئی
خصوں یک چا بکلیے اور ان کے بھکاتوں اور اسلچے کے یارے میں ابیہانی بقصنلی معلومات لے کر وایس
ٓ
انے۔ اپراہتم کہا کریا بھا’’ :اگر ایسا یہ کنا چانے تو چملوں میں کامناب ہویا بقنئی نہیں ہویا۔ ٰلہذا چاشوشی
توری بقصنل سے اور صجنح ایداز میں ہونی چا ہیے۔‘‘
اپراہتم نہی طربقہ ا بیے ماتخت دوسرے جواتوں کو بھی سکھایا بھا۔ اس کا کہنا بھا’’ :ریکی کے معا ملے میں
جواتوں کے ایدر سجاعت ہونی چا ہیے۔‘‘

اگر کسی ایسان کے ایدر جوف کا وجود ہو تو وہ کتھی بھی ایک اچھا قوجی نہیں ین سکنا۔ وہ اکنر قوجی جواتوں
ف
کی زود ہمی اور دفت عمل پر زور د بنا رہنا بھا۔
نہی وجہ بھی کہ قوجی چاشوشی اور دشمن کے جوالے سے معلومات کے شعیے میں ابیہانی ماہر اور نہنرین
ٓ
جوان اس د شیے سے پرب یت یا کر سا میے انے ،جئی کہ ان میں کچھ نہادر کمایڈرز بھی بیے۔

تخف گنرپژن میں چاشوشی اور چملوں کی ذمہ داری سنتھا لیے والے  3۱3خر پریگنڈ کے کمایڈر نے کہا بھا:
م
’’اپراہتم نے ا بیے چاص طر بقے سے اس پریگنڈ کی ننناد رکھی بھی اگرجہ اس کی کمل یسکنل سے نہلے وہ
شہادت سے ہمکنار ہو گنا بھا۔‘‘

شہند ایدرزگو چھایہ مار د شیے نے ا بیے انہی یام تظم قوج ٹوں کے ذر بغے ابئی ایک سالہ کارکردگی کے دوران ۵2

چھونے پڑے چملے کیے۔انہوں نے گنالن غرب کے عالقے میں غراقی قوج کے جو بھے ڈوپژن کو یاکوں
جیے ج ٹوا دنے اور اسے بھاری بقصان نہنجایا۔
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اس چھونے سے د شیے میں ا یسے عظتم ایساتوں نے پرورش یانی کہ دفاع مقدس کے دوران ان کی نہادری

اور دلنری کے ہم ہمنشہ مفروض رہیں گے۔

انہوں نے اپراہتم کے زرخنز وجود سے جوسہ جنئی کی اور اس کی رفافت پر یاز کرنے بھے:
ؐ
ڈوپژن  2۷خضرت رشول کے نہادر ج تف کمایڈر شہند رصا خراغی ،اشی ڈوپژن کے ڈ بئی ج تف کمایڈر شہند
رصا دسٹوارہ ،اشی ڈوپژن کے اپریا کمایڈر شہند چسن زمانی ،منتم بنالین کے کمایڈر ان ج تف شہند شند اتو

القصل کاطمی ،جئین بنالین کے کمایڈر ان ج تف شہند رصا عود بئی  ،مسلم این عقنل پریگنڈ کے ڈ بئی
پریگنڈپر شہند علی اوشط ،مالک بنالین کے کمایڈر ان ج تف شہند دارتوش رپزہ ویدی ،مقداد بنالین کے ڈ بئی

کمایڈرز شہند اپراہتم چسامی اور شہند ہاشم کلہر ،اشی ڈوپژن کے لیے چاشوشی کے قرابض سر اتجام د بیے
والے کمایڈر شہند جواد اقراشنانی اور شہند علی خرم دل اور اشی طرح دفاع مقدس کے اور بھی نہت سارے
عظتم کمایڈر خضرات جو اس وفت بھی اسالمی بطام کی فایل فحر سخصنات شمار ہونی ہیں۔
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اصغر وضالی کی شہادت
[غلی مقدم]
ٓ
۱۹8۰ کے محرم میں ایک اہم واقعہ ننش ا گنا۔ اصغر وصالی اور علی قریانی ا بیے جواتوں کو لے کر
ٓ
سریل ذہاب سے گنالن غرب ا گیے۔ طے یہ یایا کہ دشمن کے بھکاتوں کی صجنح معلومات لے کر شہر کے
ٓ
شمالی خصے سے ا بیے چملوں کا اعاز کنا چانے۔
شہند ایدرزگو چھایہ مار دشیہ ان دتوں بنا بنا یسکنل یایا بھا۔ دشمن کے کچھ بھکاتوں کی معلومات اکتھی کر لی
گئی بھیں۔
شب عاشور کو سارے جوان کتمپ میں چمع ہو گیے اور ایک یاسکوہ غزاداری کا ابعقاد کنا گنا۔ ان مجالس
ٓ
میں اپراہتم کی توجہ جوانی اور م تق یت جوانی اج بھی نہت سے جواتوں کے ذہ ٹوں میں موجود ہے۔ وہ عج یب
و غربب چذنے سے پڑھا کریا بھا۔ اصغر وصالی غزاداروں کی ساالری کے قرابض اتجام د بنا بھا۔

ٓ
عاشور کے دن اصغر ا بیے کچھ جواتوں کو لے کر دشمن کے بھکاتوں کی معلومات لنیے کے لیے پرافناب

کے عالقے میں چال گنا۔
ن
ظہر کے پزدیک خنر ہنچی کہ ان کی غراقی قوج ٹوں کے سابھ مڈب ھنڑ ہو گئی ہے۔ ہمارے جوان دوڑ کر وہاں
نہنچے اور دشمن بھی بنچھے ہٹ گنا مگر ۔۔۔ علی قریانی شہند ہو خکا بھا۔ سدید زچمی ہو چانے کی وجہ سے اصغر
کے زیدہ رہیے کی امند بھی دم توڑ گئی بھی۔
ٓ
ٓ
ہم اصغر وصالی کو چلدی سے ابھا کر ا بیے کتمپ میں وایس ا گیے۔ یاالخر وہ بھی شہداء کے سابھ چا مال۔
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ٓ
اصغر کی شہادت کے بعد میں نے اپراہتم کو دیکھا کہ وہ یلند اواز سے رونے ہونے کہہ رہا بھا’’ :کونی نہیں
چابنا کہ ہم نے کننا عظتم کمایڈر کھو دیا ہے۔ ہمارے ابقالب کو اصغر جنشوں کی سدید صرورت ہے۔‘‘
اصغر کے بھانی کو شہند ہونے ابھی چالنس دن نہیں ہونے بھے کہ وہ بھی ظہر عاشور کے وفت درجہ
شہادت پر فاپز ہو گنا بھا۔

ٓ
اپراہتم ،اصغر کی یسن تع جنازہ کے لیے نہران ایا اور اس کی ب تکان کار جو گنالن غرب میں رہ گئی بھی،
ٓ
سابھ لے ایا۔ اگرجہ گاڑی کی چالت یہ بھی کہ گول ٹوں اور چ ھروں کی وجہ سے اس کی یاڈی پر کونی چگہ
سالمت نہیں رہی بھی۔

شہند وصالی کی یدفین کے بعد ہم چلد ہی مجاذ پر وایس لوٹ گیے۔ اپراہتم کہنا بھا’’ :اصغر نے شہادت سے

کچھ دن نہلے ا بیے بھانی کو جواب میں دیکھا بھا۔ اس کے بھانی نے کہا بھا کہ اصغر ،یم روز عاشورا کو
گنالن غرب میں شہند ہو چاؤ گے۔‘‘

اگلے دن د شیے کے جواتوں نے اصغر کے لیے مجلس جتم و پرجتم رکھی اور غزاداری کا اب تطام کنا۔ اس کے
ٓ
ٓ
بعد ان شب نے ایس میں بتمان یایدھا کہ جون کے اخری قظرے یک مجاذ پر رہیں گے اور اصغر کے جون

کا اب تقام لیں گے۔

جواد اقراشنانی اور بعض جواتوں نے کہا’’ :غزاداروں کی طرح ہم ابئی داڑھی اس وفت یک چھونی نہیں کریں
گےخب یک کہ صدام کو اس کے اعمال کی سزا یہ دے دیں۔‘‘
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سادگی

[شہ ن ؒد کے کچھ دوست]
ٓ
جنگ کے ابندانی دتوں میں اپراہتم نہت سے قوجی جواتوں کا ابنڈیل ین گنا بھا۔ نہت سے جوان اس کی
ً
دوشئی پر فحر کرنے بھے لنکن وہ ہمنشہ ایسا رویہ رکھنا بھا کہ شب سے کمنر دکھانی دے ،منال وہ عام طور پر
ً
ابئی وردی کی طرف زیادہ توجہ نہیں د بنا بھا۔ عموما کردی سلوار اور لمئی قم تص نہیے رکھنا یا کہ ایک تو مقامی
لوگوں میں گھل مل سکے اور دوسرے ا بیے بفس پر فاتو رکھ سکے۔ وہ سادہ اور صاف شت ھرا رہنا بھا۔ خب ہم
ش
نے اسے نہلی یار دیکھا تو نہی مچھے کہ یہ قوجی جواتوں کا چدم تگار ہے ،لنکن بھوڑے ہی غرصے میں اس
ٓ
کی سخضیت کھل کر ہمارے سا میے ا گئی۔
اپراہتم کا مزاج ہمنشہ سے روابئی ایداز سے ہٹ کر بھا۔ وہ ابئی طاہری شکل و صورت کی طرف توجہ د بیے
کی تجانے زیادہ پر یاطن کی فکر میں رہا کریا بھا۔ دوسرے جوان بھی اس کی ننروی کرنے بھے۔

وہ ہمنشہ کہا کریابھا’’ :جواتوں کی طاہری ب یپ یاپ اور توب تقارم کی یسیت زیادہ صروری یہ ہےکہ ہم ان کی
ب
روچانی اور مع ٹوی علتم و پرب یت پر دھنان دیں اور چہاں یک ممکن ہو ا بیے جواتوں کے دوشت ین کر
ٓ
رہیں۔‘‘ اشی فکر کا نننجہ اس گروپ کے چملوں میں بظر ا یا بھا  ،ہرجند کہ بعض جواتوں کے اپراہتم سے
اجنالفات بھی ہو چایا کرنے بھا۔
*****
اپراہتم نے جننا پربٹ واال ایک کنڑا خریدا اور ایک درزی کو د بیے ہونے کہا’’ :کردی لناس کا ایک جوڑا

منرے لیے شی دو۔‘‘ اگلے دن اس نے درزی سے لناس لے کر نہن لنا۔وہ ان کنڑوں میں نہت
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جوبصورت لگ رہا بھا۔ انہی کنڑوں میں وہ چھاؤنی سے یاہر بکل گنا۔گھییہ ب ھر گزرا ہو گاکہ قوجی وردی میں
ٓ
وایس ا گنا۔
ٓ
میں نے توچھا’’ :ئمہارے کنڑے کہاں ہیں؟‘‘ کہیے لگا’’ :ایک کرد جوان کو منرے کنڑے نہت یشند ا
گیے تو میں نے اسے تخقے میں دے دنے۔‘‘

اس نے ابئی گ ھڑی بھی ایک سخص کو دے دی بھی۔ اس سخص نے اپراہتم سے وفت توچھا بھا لنکن

اپراہتم نے اسے گ ھڑی ہی ایار کر دے دی بھی۔ اس طرح کے سادہ سے کام اس یات کا یاعث بیے
م
کہ مقامی کرد اقراد اپراہتم کے دلدادہ ہو کر شہند ایدرزگو گروپ میں سامل ہو گیے۔ اپراہتم ابئی کمل سادہ
م ٓ
زیشئی کے یاوجود بھی شناشی مسایل سے کمل اگاہی رکھنا بھا۔ اس کے عالوہ وہ شناشی امور کا تحزیہ بھی
نہت ہی ا چھے ایداز میں کنا کریا بھا۔
ٓ ٓ
کتمپ میں امام چمنئی اور شہند نہشئی کی بصوپریں لگانے کے بعد ج تف اف ارمی شناف کے مغرنی دقنر ،جو

پراہ راشت بئی صدر 32کے تخت کام کریا بھا ،نے شہند ایدرزگو گروپ کو جتم کرنے اور ان کا کھایا نننا روک

د بیے کا چکم صادر کر دیا۔ لنکن مغرنی عالقے کے کمایڈر نے اس عالقے میں اس گروپ کی موجودگی کو
صروری قرار دے دیا اور کہا کہ ہمارے سارے چملوں کی م تصویہ بندی اور اخراء نہی گروپ تو کریا ہے۔
کچھ غرصے یک اشی کمایڈر کی یگ و دو سے یہ یابندی جتم ہو گئی۔

ایک روز اعالن کنا گنا کہ بئی صدر کرمایساہ کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھنا ہے۔اپراہتم ،جواد اور کچھ دوسرے
جواتوں کو سابھ لے کر چاج چسین کے ہمراہ کرمایساہ چال گنا۔ قوجی اقسران ین بھن کر بئی صدر کے من تظر
بھے ،لنکن ایدرزگو گروپ کے جواتوں کا چلیہ نہت ہی دلحسپ بھا۔ وہ اشی سادہ ایداز میں روزمرہ استعمال
 32ایران کا پہَل جمہوری صدر جو حکومت بنانے کے کچھ ہی عرصہ بعد منافقین سے جا مَل۔
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ہونے والے کردی لناس میں بئی صدر کے استقنال کو چلے گیے۔ ہرجند کہ ان کا مقصد کونی اور بھا۔ ان
کا کہنا بھا کہ ہم اس سخص سےمل کر اور یات ج یت کر کے دیکھنا چا ہیے ہیں کہ وہ کس طرح کے قوجی

بظرنے کے تخت جنگ کو کینرول کر رہا ہے۔

ٓ
اس دن ہم کاقی جوار ہونے۔ اب تطار کرنے کرنے اخر میں اعالن کر دیا گنا کہ فئی خرانی کی وجہ سے ہنلی
ٓ
کاننر کرمایساہ نہیں ا سکے گا۔
ٰ
ٓ
ٓ
خ
کچھ غرصے بعد ابت ہللا چامیہ ای قطہ ہللا بعالی کرمایساہ انے۔ ان دتوں وہ نہران کے امام چمعہ بھے۔ اپراہتم
ٓ
م
سارے جواتوں کو ا بیے سابھ لے ایا۔ انہوں نے اشی طرح سادہ چلیے کے سابھ رہنر عظم سے مالفات کی

اور اس کے بعد ایک ایک کر کے شب ان کے گلے ملے اور ان کے چہرے پر توسہ دیا۔
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جم 33امام حسن
[حسین ہللا کرم]
دشمن کے بھکاتوں پر ب ھرتور چملے کرنے کے لیے ہم بنار ہو چکے بھے۔اپراہتم ،جواد اقراشنانی ،رصا دسٹوارہ،
رصا خراغی اور چار دوسرے اسجاص اس کام کے لیے مننخب ہونے۔بعد میں مقامی کرد فننلے کے دو اقراد
ٓ
بھی ہمارے سابھ سامل ہو گیے۔ وہ راسٹوں کو اچھی طرح چا بیے بھے۔ ہم نے ایک ہقیے کا اذوفہ ا بیے
سابھ لے لنا جو زیادہ پر رونی اور کچھور پر مشتمل بھا۔ کاقی مقدار میں اسلجہ ،یارود اور یارودی سریگوں کا

سامان بھی ہم نے ا بیے بنگوں میں ب ھر لنا اور چل پڑے۔
چسن کو ع ٹور کرنے ہونے ہم چم امام ؑ
ی ند جوب ٹوں اور دریانے امام ؑ
چسن نہنچ گیے۔ وہاں غراقی قوج کی
ل
ٓ
توری ایک پریگنڈ پڑاؤ ڈالے ہونی بھی۔ ہم اس یاس کے یالوں میں اور بنلوں کے بنچھے چ ھپ گیے۔
دشمن شوچ بھی نہیں سکنا بھا کہ اپرانی قوج کے جوان ان یلندتوں کو ع ٹور کر سکیں گے۔ نہی وجہ بھی
کہ ہم ابیہانی پرسکون ہو کر بفسے بنانے میں خت گیے۔

ہم نین دن یک وہاں رہے۔اگرجہ ننز یارش نے ہمارے کام کی رفنار بھوڑی دھتمی کر دی بھی مگر دوسٹوں

کی ہمت اور مجیت کی وجہ سے ہم نے اس عالقے کے ابیہانی دف ٹق بفسے بنار کر لیے۔

ریکی اور بفسے بنانے کے کام سےفارغ ہونے کے بعد ہم قوجی را شیے کی کھوج میں بکل ک ھڑے ہو گیے۔
ٓ
ہم نے کچھ یارودی سریگیں وہاں بصب کیں۔ اس کے بعد چلدی سے ابئی قوج میں وایس ا گیے۔

33مقامی زبان میں دریا کے آس پاس کے عَلقے کو ’’چم‘‘ کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسے ترائی کا
عَلقہ کہتے ہیں۔
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ٓ
ابھی زیادہ دور یہ ہونے بھے کہ کچھ دھماکوں کی اواز شنانی دی۔ ہم نے دیکھا کہ دشمن کی کاریں اور یکنر
ٓ
بند گاڑیاں اگ میں چل رہی بھیں۔
ہم چلدی سے اس خظرے والی چگہ سے دور ہو گیے۔ بھوڑی دپر بعد ہم اس یات کی طرف م ٹوجہ ہونے

کہ دشمن کی نننک بنادہ قوج ٹوں کے سابھ ہمارے بعافب میں ہیں۔ ہم یالوں کے ایدر سے گزرنے اور
بنلوں کے بنچھے چھنیے چ نانے دریانے امام ؑ
چسن یک نہنچ گیے۔ ہمارے دریا ع ٹور کر چانے کے بعد نننک
ھ
ہمارا بعافب چاری نہیں رکھ سکیے بھے۔

ٓ
دریا سے بکل کر ہم نے ایک مناشب چگہ دیکھ لی اور وہاں ارام کرنے لگے۔ کچھ میٹ گزرے تو دور سے
ٓ
ہنلی کاننر کی اواز شنانی دی۔
اس کا تو ہم نے شوچا ہی یہ بھا۔ اپراہتم نے چلدی سے بفسے ایک بنگ میں ڈالے اور رصا کے جوالے

کرنے ہونے کہیے لگا’’ :میں اور جواد نہیں رہیں گے۔ یم چلدی سے نہاں سے بکلو۔‘‘

اب کچھ بھی نہیں کنا چا سکنا بھا۔ ہم نے اصاقی منگزبئیں اور کچھ دشئی یم بھی انہیں بھما دنے اور عم
و ایدوہ کی چالت میں ان سے چدا ہو کر چل پڑے۔

اس مسن کا اصل مقصد ان بفشوں کا خصول بھا۔ ان بفشوں نے بعد میں ہونے والی مہمات کی کامنانی
میں نہت زیادہ کردار ادا کریا بھا۔

ہم نے دور سےدیکھا کہ اپراہتم اور جواد مسلسل ابئی چگہ بندیل کر رہے بھے اور ابئی جی  3کے سابھ ہنلی
کاننر کی طرف گولناں پرسا رہے بھے۔ غراقی ہنلی کاننر بھی موڑ کاٹ کاٹ کر ان کی طرف ئمناری کر رہا

بھا۔
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ٓ
ٓ
دو گھنیے بعد ہم جوب ٹوں پر نہنچ گیے۔ اب کونی اواز نہیں ا رہی بھی۔ ایک جوان جو اپراہتم سے نہت مجیت
رکھنا بھا ،رو رہا بھا۔ ہمیں ان کی کونی خنر یہ بھی۔ نہیں چا بیے بھے کہ وہ زیدہ ہیں بھی یا نہیں۔
ٓ
مچھے یاد ا گنا کہ کل خب ہم یالوں میں چھیے ہونے بھے تو اپراہتم پر سکون ایداز میں مقایلہ کرنے اور

کھنلیے لگا۔

اس کے بعد وہ ا بیے گروپ کے کردی جواتوں کو فارشی زیان سکھایا رہا۔ اس کا لہجہ ابنا پر سکون بھا کہ

ہمیں اس یات کا اچساس یک یہ ہوا کہ ہم دشم ٹوں میں گ ھرے ننتھے ہیں۔
ٓ
خب ئماز کا وفت ہوا تو وہ یلند اواز میں اذان د بنا چاہنا بھا لنکن سابھ ٹوں کے اصرار پر اس نے نہت ہی
ٓ ٓ
اہسیہ اواز میں اذان کہی۔ اس کے بعد ایک چاص روچانی ک تق یت لیے ئماز میں مشغول ہو گنا۔ اس وفت
اپراہتم میں ایسی سجاعت اور نہادری دکھانی دے رہی بھی کہ شتھی سابھ ٹوں کے دلوں سے ڈر جتم ہو گنا۔
اب رات ہو چکی بھی۔ اپراہتم کو د یکھے کاقی وفت ہو خکا بھا۔
ہم ا بیے معین کردہ مقام پر نہنچ گیے۔اپراہتم اور جواد کے سابھ طے یایا بھا کہ وہ روشئی ہونے سے نہلے
نہلے اس چگہ پر نہنچ چانیں۔
ٓ
ٓ
کچھ گھنیے ہم نے ارام کنا لنکن ان کی کونی خنر یہ انی۔ قصا میں بھوڑی بھوڑی روشئی بھنلیے لگی بھی
لنکن ہمیں اس چگہ سے بکلنا بھا۔ ہمارے سابھی مسلسل ذکر و دعا میں مضروف بھے۔ ہم چلیے ہی والے
ٓ
بھے کہ دور سے ایک اواز شنانی دی۔ ہم نے ا بیے ہتھنار سنتھال لیے اور ننتھ گیے۔
ٓ
کچھ دپر بعد اوازوں سے ہمیں معلوم ہو گنا کہ اپراہتم اور جواد ہیں۔ شب کے چہرے جوشی سے کھل
ا بھے۔ ہم یازہ دم سابھ ٹوں کےسابھ ان کی مدد کو لنکے۔ اس کے بعد چلدی چلدی ہم نے اس چگہ کو

چھوڑ دیا۔
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اس مہم میں بنار ہونے والے بفشوں نے بعد کی مہموں میں نہت زیادہ نننادی کردار ادا کنا۔ یہ مہم

اپراہتم اور اس کے گروہ کے نہادر جواتوں کی ہمت و سجاعت کے بعنر سر ہونے والی نہیں بھی۔ اگلے دن
ظہر کے وفت اپراہتم اور جواد ہمنشہ کی طرح پرویازہ اور ب ھرتور ایداز میں ا بیے جواتوں کے بنچ موجود بھے۔ میں

رصا کو سابھ لیے اپراہتم کے یاس چال گنا۔ میں نے کہا’’ :بھانی اپرام ،کل خب ہنلی کاننر نہنجا تو اس

وفت یم نے کنا کنا بھا؟‘‘

اس نے ہمنشہ کی طرح سکون سے جواب دیا’’ :چدا نے مدد کی۔ میں اور جواد ایک دوسرے سے دور ہو کر
ابئی چگہ یار یار بندیل کرنے رہے اور ہنلی کاننر کی طرف گولناں پرسانے رہے۔ ہنلی کاننر بھی یار یار چکر
کاٹ کر ہماری طرف ئمناری کریا رہا۔ خب اس کے ئمام گولے جتم ہو گیے تو وہ وایس چال گنا۔ ہم بھی
ٓ
غراقی بنادہ قوج ٹوں کے انے سے نہلے نہلے چلدی چلدی جونی کی طرف پڑھیے لگے۔ الییہ کچھ چ ھرے ہمیں

صرور لگے یا کہ یادگار رہ چانیں۔‘‘
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ق ندی

ٰ
[مہدی فربدوبد ،مرنضی بارساب نان]
دوسروں کا اخنرام کریا ،اپراہتم کی خصوصنات میں سے ایک اہم خصوصیت بھی۔ نہاں یک کہ وہ جنگی

فندتوں کا بھی اخنرام کنا کریا بھا۔ ہم ہمنشہ اس کے میہ سے یہ سنیے بھے کہ ’’ :ہمارے یہ دشمن زیادہ پر
ٓ
خ
چاہل اور یااگاہ لوگ ہیں۔ ہمارے ایدر انہیں ق تقی اسالم کی چھلک دکھئی چا ہیے۔ اس وفت یم دیکھو گے
کہ نہی لوگ بعئی چکومت کے مجالف ہو چانیں گے۔‘‘

نہی وجہ بھی کہ اکنر مہموں میں اس کی یہ کوشش ہونی کہ وہ دشمن قوج ٹوں کی طرف گولناں پرسانے کی

تجانے انہیں ابئی فند میں لے لے۔ فندتوں کے سابھ بھی اس کا سلوک نہت اچھا ہویا بھا۔
ٓ
ہمارے جوان نین غراقی قوج ٹوں کو فند کر کے شہر میں لے انے۔ ابھی یک ان کی یگرانی کے لیے کسی
چگہ کا بندویست نہیں کنا گنا بھا۔ ان کی خقاطت کی ذمہ داری بھی ہم نے اپراہتم کے سنرد کر دی۔ جو
ٓ
ب
سامان بھی ہمارے واشطے ا یا یا جو کچھ بھی ہم کھانے ،اپراہتم اسے ان فندتوں میں بھی فشتم کر د بنا بھا۔
ٓ
نہی وجہ بھی کہ شب لوگ جئی کہ وہ فندی بھی اپراہتم پر قربقیہ ہو گیے۔ اسے بھوڑی نہت غرنی بھی انی
بھی۔ فارغ اوفات میں وہ ان کے یاس ننتھ چایا اور ان کے سابھ یانیں کنا کریا۔

ٓ
اپراہتم دو دن یک ان کے سابھ رہا ،نہاں یک کہ فندتوں کو لے چانے والی گاڑی ا گئی۔ انہوں نے
ٓ
اپراہتم سے توچھا’’ :یم بھی ہمارے سابھ اؤ گے؟‘‘ خب انہوں نے اپراہتم کی طرف سے بقی میں جواب

شنا تو نہت رتجندہ ہونے۔ وہ رونے ہونےدرجواشت کر رہے بھے’’ :ہمیں نہیں رہیے دیا چانے۔ جو کچھ
ٓ
اپ لوگ کہیں گے ہم کریں گے جئی کہ ہم بعن ٹوں کے سابھ جنگ کرنے پر بھی بنار ہیں۔‘‘
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ٓ
ٓ
م تطقہ ’’یازی دراز‘‘ کی جوب ٹوں پر چملے کا اعاز ہو خکا بھا۔ ہم دو اقراد جونی کی یلندی کی طرف بھوڑا سا اگے

پڑھے۔ ہم ا بیے سابھ ٹوں سے دور ہو گیے بھے۔ ایک مورجے پر نہنچے کہ چس میں نہت سے غراقی قوجی
موجود بھے۔ میں نے اسلچے سے انہیں یاہر بکلیے کا اسارہ کنا۔ مچھے توقع نہیں بھی کہ وہ ا بیے زیادہ ہوں
گے۔ ہم دو جنکہ وہ بندرہ بھے۔ میں نےانہیں چلیے کو کہا مگر وہ ابئی چگہ سے ہل ہی نہیں رہے بھے۔

وہ ہمارے سا میے ا یسے ک ھڑے ہو گیے کہ خب بھی ممکن ہو ہم پر چملہ کر دیں۔ ساید انہوں نے بھی

نہیں شوچا بھا کہ ہم دو ہوں گے۔

میں دویارہ چالیا’’ :چلدی چلو۔‘‘ اور ا بیے ہابھ سے اسارہ بھی کنا لنکن وہ شب ا بیے بنچھے ک ھڑے ا بیے اقسر
کی طرف دیکھ رہے بھے۔بعئی اقسر ابئی بھ ٹووں کو اوپر کی طرف خرکت دے رہا بھا بعئی یہ چاؤ۔ میں جود
نہت ڈر گنا بھا۔ ابھی یک ایسی صورتجال سے یاال نہیں پڑا بھا۔ جوف سے منرا میہ کڑوا ہو گنا۔ ایک دقعہ تو
میں نے شوچا کہ ان شب کو کالشنکوف سے بھون ڈالوں مگر یہ درشت نہیں بھا۔
ٓ
کسی بھی وفت کونی پرا ابقاق ننش ا سکنا بھا۔ میں نے ڈر کے مارے اسلچے کو مضٹوطی سے بھام لنا۔ چدا
ٓ
سے مدد طلب کی۔ اچایک مورجے کے بنچھے سے اپراہتم بظر ا ٓگنا۔ وہ ہماری طرف ا رہا بھا۔ مچھے عج یب سا
ٓ
اطمننان چاصل ہو گنا۔ وہ جنسے ہی نہنجا تو میں نے فندتوں کی طرف د یکھے د یکھے کہا’’:اعا اپرام ،مدد کرو!‘‘
اس نےتوچھا’’ :کنا ہوا؟!‘‘

میں نے کہا’’ :اصل مشنلہ اس غراقی اقسر نے بنایا ہوا ہے۔ وہ نہیں چاہنا کہ یہ لوگ نہاں سے
ہلیں۔‘‘ اس کے بعد میں نے غراقی اقسر کی اسارہ کنا۔ اس کا توب تقارم اور ربنک دوسروں سے مجنلف
ٓ
بھا۔ اپراہتم نے اسلجہ اس کے کندھے سے ایارا اور اگے پڑھا۔ ایک ہابھ سے اس اقسر کا کالر اور

دوسرے ہابھ سے اس کا بنلٹ یکڑ کر اسے اچایک ابھایا اور کئی مینر دور یک اچھال کر بھننک دیا۔
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سارے غراقی ڈر کے مارے زمین پر ننتھ گیے اور ا بیے ہابھ اوپر کر لیے۔ غراقی اقسر یار یار اپراہتم کی منئیں

کر رہا بھا’’ :الدجنل ،الدجنل ،ارچم ،ارچم۔‘‘ اور مسلسل رو بھی رہا بھا۔ میں خنران رہ گنا بھا اور جوشی سے
بھوال نہیں شما رہا بھا۔ بھوڑی دپر نہلے کا سارا جوف ہرن ہو خکا بھا۔ اپراہتم نے غراقی اقسر کو یاقی فندی
قوج ٹوں کے درمنان گھمایا۔ اس دن چدا نے اپراہتم کو ہماری کمک کے لیے بھنج دیا بھا۔
ٓ
اس کے بعد ہم فندتوں اور اقسر کو لے کر جونی سے بنچے اپر انے۔
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بیمہ سع نان

[شہ ن ؒد کے کچھ دوست]
ٓ
بندرہ شعنان کے دن عضر کے وفت اپراہتم چھاؤنی میں داچل ہوا۔ گذشیہ ادھی رات سے وہ عابب بھا۔
ٓ
ٓ
اب خب کہ ایا بھا تو ایک غراقی فندی کو ا بیے سابھ لے ایا بھا۔
ٓ
میں نے توچھا’’ :اعا اپرام ،کہاں بھے یم؟ اور یہ فندی کون ہے؟!‘‘
ٓ
اس نے جواب دیا’’ :میں ادھی رات کو دشمن کی طرف چال گنا بھا۔ سڑک کے کنارے ایک چگہ چا کر
چ ھپ گنا اور وہاں سے گزرنے والی غراقی گاڑتوں کو عور سے دیکھیے لگا۔ خب سڑک چالی ہو گئی تو دیکھاکہ
ٓ
ٓ
ایک غراقی ج یپ ،چس میں ایک ادمی شوار بھا ،منری طرف ا رہی بھی۔ میں چلدی سے سڑک کے درمنان
ٓ
چا نہنجا اور غراقی اقسر کو گرفنار کر کے وایس ا گنا۔ را شیے میں میں نے شوچا کہ یہ بھی ہماری طرف سےا
ٰ
مام زمایہ عج ہللا بعالی قرجہ السربف کو ہدیہ ہے لنکن ب ھر میں ا بیے اس جنال پر یشتمان ہو گنا۔ میں نے
شوچا کہ ہم کہاں اور امام زمایہ عج کو دیا چانے واال تخقہ کہاں۔‘‘

اس روز ہم شب اکتھے ہو کر ایک چگہ ننتھ گیے۔ ہر موصوع پر یانیں ہونی رہیں نہاں یک کہ ایک جوان
ٓ
اپراہتم سے توچھیے لگا’’ :اپ کی بظر میں مجاذ پر لڑنے والے کمایڈرز میں سے شب سے نہنرین کون سا ہے
اور ک ٹوں؟‘‘

اپراہتم نے بھوڑی دپر شوجیے کے بعد کہا’’ :شناہ کے جواتوں میں سے میں مچمد پروخردی جنسا کسی کو بھی
ش
نہیں مچھنا۔ مچمد نے ایسا کام کنا ہے کہ کونی اور اسے کرنے کا شوچ بھی نہیں سکنا۔کردشنان میں
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ڈھنروں مشکالت کے یاوجود بھی اس نے کرد مسلماتوں کا ایک فدانی گروہ بنار کر لنا اور اشی کے ذر بغے
کردشنان میں امن و امان تجال کر دیا۔

قوج کے اقسروں میں سے منحر علی صناد سنرازی جنسا کونی نہیں ہے ،ک ٹویکہ وہ رصاکار قوج ٹوں سے بھی
ٓ
زیادہ سادہ ایداز میں زیدگی گزارنے ہیں۔ اعا صناد قوجی بعد میں ہیں اور ایک خزب اللہی اور مومن جوان نہلے
ہیں۔

ٓ
قصابیہ کے اقسران میں سے جننا چاہو یالش کر لو کنئین سنرودی سے زیادہ کونی فایل بظر نہیں ا نے گا۔

کنئین سنرودی نے سریل ذہاب کے عالقے میں ا بیے ہنلی کاننر سے کئی غراقی چملوں کو یاکام بنا کر رکھ
دیا بھا۔اگرجہ وہ اننر ننس کمایڈر کے عہدے یک نہنچ چکے ہیں مگر ب ھر بھی ابئی سادہ زیدگی یسر کرنے ہیں کہ
ٓ
ٓ
اپ کو بعخب ہو گا۔میں خب مجکمہ کھنل و ورزش میں بھا تو کچھ جوڑے ورزشی جوتوں کے لے ایا بھا جن
میں سے ایک سنرودی کو دیا بھا۔ اننرننس کمایڈر ہونے کے یاوجود بھی ان کے یاس مناشب جونے یہ
بھے۔‘‘

یاتوں یاتوں میں یات نہاں یک نہنچ گئی کہ ہر کونی ابئی ابئی جواہش بنان کرنے لگا۔ ہر کونی کچھ یہ کچھ
ٓ
بنان کر رہا بھا الییہ اکنر جواتوں کی ارزو شہادت ہی بھی۔
اتوالقصل کاطمی کی طرح کے بعض دوشت مذاق میں کہیے بھے’’ :چدا بنک اور ا چھے بندوں کو ہم سے چدا
کر د بنا ہے۔ نہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل گناہ کرنے رہیے ہیں یا کہ قرسٹوں کی توجہ ہماری طرف یہ ہو۔
ہم ابھی زیدہ رہنا چا ہیے ہیں۔‘‘ شب جوان اس کی یاتوں سے ہنشیے لگے۔
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ٓ
ٓ
اس کے بعد اپراہتم کی یاری ا گئی۔ شب اپراہتم کی ارزو چا بیے کے من تظر بھے۔ اپراہتم نے بھوری دپر
ٓ
سکوت کے بعد کہا’’ :منری ارزو بھی شہادت ہی ہے مگر ابھی نہیں۔ مچھے یہ یات نہت یشند ہے کہ میں

اسرابنل سے لڑنےہونے شہند ہوں۔‘‘

******

ٓ
ل
میں علی ا صنح خقیہ مورجوں سے گنالن غرب کی طرف لوٹ ایا بھا۔ چھاؤنی میں داچل ہوا تو چالف معمول
وہاں کونی یہ بھا۔

کچھ دپر وہاں نہلنا رہا مگر نے شود۔میں ڈر گنا کہ کہیں غراف ٹوں نے شہر پر ف تضہ ہی یہ کر لنا ہو۔ میں نے
ٓ
صحن میں ک ھڑے ہو کر یلند اواز میں بکارا۔ وہاں کونی یہ بھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھال تو ایک جوان نے
ٓ
مچھے ابئی طرف انے کا اسارہ کنا۔ میں کمرے میں داچل ہوا تو شب لوگ کمرے میں رویہ فنلہ ننتھے
ٓ
چاموشی سے ننتھے بھے۔ اپراہتم اکنال سابھ والے کمرے میں ننتھا شوزیاک اواز میں کونی توجہ پڑھ رہا بھا۔ وہ
ٓ
ا بیے لیے پڑھ رہا بھا۔ امام زمایہ عج سے مناچات کر رہا بھا۔ اس کی اواز میں ابنا درد بھا کہ وہاں ننتھے شتھی
ٓ
اقراد ایشو نہا رہے بھے۔
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انعام
[قاسم س نان]
م
مغرنی عالقے میں ہماری ریکی کمل ہو چکی بھی۔ ہم نے ا بیے جواتوں کو بنچھے وایس کر دیا بھا۔ ریکی جتم
ٓ
ہونے کے بعد ہم نے ایک ایک کر کے سارے مورجے د یکھے۔ کونی یاقی نہیں تجا بھا۔ ہم اخری بفر بھے
ٓ
جو وایس ہو رہے بھے۔ ادھی رات کو ایک تچے کا وفت بھا۔ ہم یاتچ لوگ بھوڑی دپر یک چلیے رہے۔ میں
ٓ
نے اپراہتم سے کہا’’ :اعا اپرام! نہت بھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اگر کونی مشکل یہ ہو تو نہاں کچھ دپر کے
ٓ
لیے ششنا لیں۔‘‘ اپراہتم نے منری یات کی یابند کی اور ہم ایک مناشب چگہ ڈھویڈ کر ارام کرنے لگے۔
ٓ
ابھی ہماری ایکھ بھی یہ لگی بھی کہ مچھے محشوس ہوا کہ دشمن کی طرف سے کونی ہمارے پزدیک ہویا چا رہا

ہے۔ میں اچایک ابئی چگہ سے اچھل پڑا اور ایک کونے سے چھا یکیے لگا۔ منرا ایدازہ صجنح بھا ک ٹویکہ تورے
چاید کی روشئی میں شب کچھ صاف صاف دکھانی دے رہا بھا۔ ایک غراقی کسی کو ا بیے کندھوں پر ابھانے
ہمارے پزدیک ہویا چا رہا بھا۔
ٓ
ٓ
ٓ
میں نے نہت اہسیہ سے اپراہتم کو اواز دی۔ اس یاس اچھی طرح دیکھا۔ غراقی کے عالوہ وہاں کونی بھی
نہیں بھا۔
خب وہ ہمارے یالکل پزدیک نہنچ گنا تو اچایک میں نے ا بیے مورجے سے یاہر کی طرف چھالیگ لگا دی اور
ٓ
اس غراقی کے سا میے ا گنا۔ غراقی قوجی نہت ڈر گنا بھا۔ وہ وہیں زمین پر ننتھ گنا۔
اچایک منری بظر اس کے کندھوں پر پڑی۔ اس نے ا بیے کندھوں پر ہمارے ایک یشنچی قوجی کو ابھا رکھا
بھا۔ وہ زچمی بھا اور وہیں رہ گنا بھا۔
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میں نہت خنران ہوا۔ میں نے بندوق ا بیے کندھے سےل تکانی اور ا بیے سابھ ٹوں کی مدد سے زچمی کو اس
کے کندھے سے ایار کر بنچے رکھا۔ رصا نے اس سے توچھا’’ :یم کون ہو اور نہاں کنا کر رہے ہو؟‘‘

غراقی قوجی نے کہا’’ :ئمہارے چانے کے بعد میں مورجوں میں گست کر رہا بھا کہ اچایک اس جوان پر بظر
ٰ
پڑی۔ ئمہارا یہ جنگخو درد سے دوہرا ہوا چا رہا بھا اور موال امنر المومئین علیہ السالم اور امام زمایہ عجل ہللا بعالی
ٓ
قرجہ السربف کو بکار رہا بھا۔‘‘ میں نے شوچا کہ خب یک ایدھنرا ہے اور بعئی اس طرف نہیں ا چانے،موال
ٓ
علی علیہ السالم کی چاطر ،میں اس جوان کو اپرانی مورجوں یک نہنجا کر وایس ا چاؤں گا۔‘‘ اس کے بعد وہ
ش
کہیے لگا’’ :یم ہم ستعہ قوج ٹوں کو غراقی بعئی اقسروں کی طرح مت مچھو۔ ہم تو ئمہارے سابھ لڑنے پر مج ٹور
ہیں۔‘‘

میں ابئی چگہ سے ہل کر رہ گنا۔ اپراہتم نے اس غراقی قوجی سے کہا’’ :اب اگر یم چاہو تو نہاں رہ چاؤ اور
وایس یہ چاؤ۔ یم ہمارے ستعہ بھانی ہو۔‘‘

اس غراقی قوجی نے ابئی قم تص کی ج یب سے ایک بصوپر بکال کر کہا’’ :یہ منرے گ ھر والے ہیں۔ اگر

میں ئمہاری قوج کے سابھ مل چاؤں تو صدام انہیں فنل کر دے گا۔‘‘
اس کے بعد وہ بعخب سے اپراہتم کے چہرے کو عور سے دیکھیے لگا۔ کچھ دپر چاموش رہیے کے بعد غرنی
َْ
لہچے میں توچھیے لگا’’ :أب َت اپراھتم ہادی؟!‘‘
ہم شب ساکت رہ گیے اور خنرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیے لگے۔ اس چملے کو پرچمے کی صرورت
ٓی
یہ بھی۔ اپراہتم نے بھی ا کھیں سکنڑ کر خنرت سے مسکرانے ہونے اس سے توچھا’’ :یم منرا یام کنسے
چا بیے ہو؟!‘‘
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میں نے مذاق کرنے ہونے کہا’’ :اپرام بھانی ،میں یہ کہنا بھا کہ غراف ٹوں میں بھی ئمہارے دوشت موجود
ہیں!‘‘

ٓ
ٓ
غراقی قوجی کہیے لگا’’ :ایک ماہ نہلے اپ کی اور اپ کی قوج کے کچھ اور کمایڈرز کی بصوپریں ہماری ساری
ب
توب ٹوں میں فشتم کی گئی بھیں اور کہا گنا بھا کہ جو کونی بھی ان اپرانی کمایڈروں کا سر النے گا اسے
صدام کی طرف سے نہت پڑا ابعام دیا چانے گا۔‘‘
انہی دتوں ہم یک خنر نہنچ چکی بھی کہ مغرنی شناہ کے کمایڈرز میں سے ایک کو ایدرزگو گروپ کا کمایڈر مفرر
ٓ
کنا گنا ہے اور وہ ابنا چارج سنتھا لیے گنالن غرب کی طرف بکل ایا ہے۔ ہم بھی من تظر بھے مگر اس کمایڈر
کا کچھ بنا یہ چال۔

اب جنکہ یہ غراقی قوجی ہمارے کمایڈروں کے یام بنا رہا بھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ چمال یاجنک یامی ایک

یشنچی جو کچھ دتوں سے ہمارے گروہ میں سامل ہو کر جنگ لڑ رہا بھا ،وہ وہی کمایڈر ہے۔ میں اور اپراہتم
ٓ
کچھ دوسٹوں کو لے کر اس کے یاس نہنچے اور اس سے توچھا’’ :اپ نے ابنا بعارف ک ٹوں نہیں کروایا؟ بنایا
ٓ
ک ٹوں نہیں کہ اپ اس گروہ کے کمایڈر ہیں؟‘‘
چمال نے ہماری طرف دیکھیے ہونے کہا’’ :مچھے یہ کمایڈ اس لیے دی گئی بھی کہ کام ہو۔ چدا کا سکر کہ
ٓ
نہاں کام نہت ہی ا چھے طر بقے سے اتجام دیا چا رہا ہے۔ اور میں بھی اپ لوگوں کے درمنان رہ کاقی لطف
ٓ
ٓ
ایدوز ہو رہا ہوں۔ چدا کا سکر بھی ادا کریا ہوں کہ اس نے اپ جنسے دوسٹوں سے ملوایا۔ اپ لوگ بھی
کسی کو کچھ مت کہیے گا یا کہ ہمارے جواتوں کی بظر منرے یارے میں بندیل یہ ہو چانے۔‘‘
ک
چمال کچھ غرصہ بعد مغر ہمطلع الفحر میں چام شہادت توش کر گنا۔ اس وفت وہ ایک ہر َاول بنالین کا
کمایڈر بھا۔
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اپوجعفر
[حسین ہللا کرم ،فرج ہللا مرادبان]
ن
۱۹8۱ کے ابندانی ایام میں اطالع ہنچی کہ ہمارے مجاہدین نے ’’یازی دراز‘‘ کی جوب ٹوں پر کچھ مزید
چملے کیے ہیں اور اب یہ طے یایا ہے کہ ایدرزگو گروپ کے جوان بھی اشی وفت دشمن کی عالقوں میں
گھس کر ریکی کریں۔

اس کام کے لیے اپراہتم کے عالوہ وہاب قینری ،34رصا گود بئی اور منرا ابنجاب کنا گنا۔ مقامی کردوں میں
سے ساہرخ تورانی اور چشمت کوہ بنکر بھی ہمارے ہمراہ ہو گیے۔

صروری سازو سامان چس میں کھانے ننیے کی خنزیں ،اسلجہ اور کچھ یارودی سریگیں سامل بھیں ،ہم نے
ا بیے سابھ لے لنا۔ جنسے ہی ایدھنرا چھانے لگا تو ہم جوب ٹوں کی طرف چل پڑے۔ ان جوب ٹوں کو ع ٹور کرنے
ٓ
ہونے ہم دشت گنالن کے عالقے میں نہنچے۔روشئی ہونی تو ہم ایک مناشب چگہ پر بھہر گیے اور ا بیے اپ
کو چھنا لنا۔

ٓ
دن کے وفت اسنراخت کے سابھ سابھ ہم نے دشمن کے عالقوں اور دشت میں انے والے راسٹوں کی

ریکی کا کام بھی اتجام دیا۔ دشمن کے مق ٹوصہ عالقے کا بفشہ بھی بنار کر لنا۔ ہمارے سا میے والے دشت
میں دو سڑکیں بھیں ،جن میں سے ایک (دشت گنالن روڈ) تو یارکول کی یکی سڑک بھی جنکہ دوسری کچی

34وہاب قنبری سپاہ کرمانشاہ کے بانی اور مقامی ُکرد قبیلے سے تھے۔ وہاب کے پاس یونیورسٹی
کی ڈگری تھی اور وہ قرآن و نہج البَلغہ پر کافی دسترس رکھتے تھے۔ اکثر فوجی جوانوں کے مطابق ،یہ
وہاب قنبری کی شجاعت اور مدیریت ہی تھی جس نے کردستان کے فسادات میں کرمانشاہ کو غیر جانبدار
رکھا۔ وہاب کو اس کی محنتوں کو صلہ مل گیا اور وہ اپنے شہید دوستوں کے ساتھ جا کر ملحق ہو گیا۔
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ً
سڑک ،جو ققط قوجی سرگرم ٹوں کے لیے استعمال ہونی بھی۔ ان دو سڑکوں کے درمنان بفربنا یاتچ کلومینر کا
فاصلہ بھا۔ غراقی قوج ٹوں کا ایک دشیہ بنلوں پر اور سڑک کے اطراف میں بعننات اس چگہ پر نہرہ دے رہا

بھا۔ جنسے ہی ایدھنرا چھا گنا ،ہم ئماز پڑھ کر روایہ ہو گیے۔میں اور رصا گود بئی یارکول کی یکی سڑک خب کہ
ٓ
دوسرے جوان کچی سڑک کی طرف چلے گیے۔ سڑک کے اس یاس ہم لوگ چ ھپ گیے۔ خب سڑک
چالی ہو گئی تو ہم چلدی سے سڑک پر ہو لیے۔

دو یارودی سریگیں سڑک پر موجود گڑھوں میں بصب کر دیں اور ان پر بھوڑی بھوڑی مئی ڈال کر انہیں

چھنا دیا۔ اس کے بعد چلدی سے ہم کچی سڑک کی طرف پڑھ گیے۔

دشمن کے قوج ٹوں کی بقل و خرکت سے نہی معلوم ہو رہا بھا کہ غراقی ابھی یک یا زی دراز کے عالقے میں
مضروف جنگ ہیں۔ زیادہ پر غراقی قوجی اور گاڑیاں اشی طرف چا رہی بھیں۔ ابھی ہم کچی سڑک پر یہ نہنچے
ً
ٓ
بھے کہ ایک ہولناک دھماکے کی اواز ہمیں ابئی بنچھے سے شنانی دی۔ ہم دوتوں قورا ننتھ گیے اور بنچھے کی

طرف وایس چل پڑے۔

ایک غراقی نننک سریگ کا شکار ہو کر چل رہا بھا۔ کچھ لمجات گزرے تو نننک کے ایدر پڑے منزایل بھی
ایک ایک کر کے بھنیے لگے۔ وہ سارا مندان نننک کے چلیے کی وجہ سے روسن ہو خکا بھا۔ غراف ٹوں کے دل
میں عج یب طرح کا جوف اور نے جنئی بندا ہو گئی بھی چس کی وجہ سے نہرے پر ک ھڑے اکنر غراقی قوجی
بعنر د یکھے بھالے فاپریگ کر رہے بھے۔

خب ہم اپراہتم اور دوسرے جواتوں یک نہنچے تو وہ بھی ابنا کام اتجام دے چکے بھے۔
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وہاں سے ہم اکتھے جوب ٹوں کی طرف چل پڑے۔ اپراہتم نے کہا’’ :صنح یک ہمارے یاس کاقی وفت ہے۔

اسلجہ اور دوسرے وسایل بھی ہیں۔ توں کرنے ہیں کہ گھات لگا کر ننتھ چانے ہیں اور دشمن کے دل

میں زیادہ سے زیادہ وچست اور جوف بندا کرنے کی کوشش کرنے ہیں۔‘‘
ٓ
م
ابھی اپراہتم کی یات کمل بھی یہ ہونے یانی بھی کہ کچی سڑک سے ہمیں دھماکے کی اواز شنانی دی۔
ایک غراقی گاڑی سریگ سے یکرا کر یاش یاش ہو گئی بھی۔ ہم ابئی مہم کی کامنانی پر جوش ہو گیے۔
ٓ
غراف ٹوں کی طرف سے کی چانے والی فاپریگ کی اواز ننز ہو گئی۔ وہ شمچھ گیے بھے کہ ہمارے قوجی ان
کے عالقوں میں گھس گیے ہیں۔ نہی وجہ بھی کہ انہوں نے مارپر گولوں اور البٹ فاپرز (روشئی کے

گولوں) کی توچھاڑ کر دی بھی۔ ہم بھی چلدی چلدی نہاڑ کی طرف چلے گیے۔ ہمارے سا میے ایک بنلہ بھا۔
اچایک ایک غراقی ج یپ اس کے بنچھے سے بکلی اور ہماری طرف پڑھیے لگی۔ وہ ہمارے ا بیے پزدیک نہنچ
گئی بھی کہ ہمارے یاس کچھ شوجیے کا وفت ہی یہ رہا بھا۔ جواتوں نے چلدی سے مورجہ سنتھال لنا اور
ٰ
ج یپ کی طرف فاپریگ سروع کر دی۔ بھوڑی دپر بعد ہم غراقی ج یپ کی طرف پڑھے۔ ایک اعلی غراقی
ٓ
اقسر اور اس کا ڈراب ٹور ہماری گول ٹوں کا یسایہ ین چکے بھے۔ ققط ان کا واپرلنس اپرننر ہی تجا بھا جو زچمی ہو
کر زمین پر گر پڑا بھا۔ اس کے یاؤں میں ایک گولی لگ گئی بھی چس سے وہ مسلسل کراہے چا رہا بھا۔
ایک جوان نے ابنا اسلجہ سنتھاال اور اس کی طرف پڑھا۔ غراقی قوجی مسلسل کہہ رہا بھا’’ :االمان ،االمان۔‘‘

اچایک اپراہتم چالیا’’ :یم کنا کریا چا ہیے ہو؟!‘‘

چانے والے جوان نے کہا’’ :کچھ نہیں۔ میں چاہنا ہوں اسے پرسکون کر دوں۔‘‘

اپراہتم نے جواب دیا’’ :منرے دوشت ،خب یک ہم فاپریگ کر رہے بھے اس وفت یک وہ ہمارا دشمن
بھا ،اب خب کہ یہ ہماری دسنرس میں ہے تو یہ ہمارا فندی ہے۔‘‘
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ٓ
اس کے بعد وہ اس واپرلنس اپرننر کے یاس جود چال گنا اور اسے زمین سے ابھا لنا۔ ب ھر ا بیے کندھوں پر

اسے ابھا کر چلیے لگا۔ ہم شب بعخب سے اپراہتم کا اس کے سابھ یہ سلوک دیکھ رہے بھے۔ ہم میں سے
ٓ
ٓ
ٓ
ایک نے کہا’’ :اعا اپرام ،اپ چا بیے ہیں کہ کنا کر رہے ہیں؟ نہاں سے لے کر اپ کے بھکانے یک
ننرہ کلو مینر کا فاصلہ ہم نے نہاڑ پر طے کریا ہے۔‘‘ اپراہتم نے وایس یلٹ کر جواب دیا’’ :یہ مضٹوط

یدن چدا نے انہی دتوں کے لیے ہمیں عطا کنا ہے۔‘‘

اس کے بعد وہ نہا ڑ کی طرف چل پڑا۔ہم نے بھی چلدی سے ج یپ کے ایدر موجود سامان اور غراف ٹوں کے
ٓ
واپرلنس کو ابھایا اور اس کے بنچھے بنچھے چل پڑے۔ نہاڑ کے بنچے نہنچ کر بھوڑا ارام کنا اور غراقی کے زچمی

یاؤں کو بئی یایدھی۔ اس کے بعد ہم دویارہ ا بیے را شیے پر ہو لیے۔
ً
بفربنا سات گھنیے کی کوہ بتمانی کے بعد ہم مجاذ جنگ پر نہنچ گیے۔ را شیے میں اپراہتم اس غراقی فندی سے
ً
یانیں کریا رہا اور وہ بھی مسلسل اپراہتم کا سکریہ ادا کریا رہا۔ صنح کی اذان ہونی تو ہم نے یسننا ایک پرامن
چگہ پر بھہر کر ئماز فحر یاچماعت پڑھی۔ غراقی فندی نے بھی ہمارے سابھ ہی چماعت کے سابھ ئماز

پڑھی۔ بب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی ستعہ ہے۔ ئماز کے بعد ہم نے بھوڑا سا کھایا کھایا۔ جو کچھ ہمارے
ٓ
ب
یاس بھا وہ ہم شب نے ایس میں مساوی فشتم کر لنا جئی کہ اس غراقی فندی کو بھی پراپر کا خضہ دیا۔
غراقی فندی چسے ہم سے ا بیے ا چ ھے سلوک کی توقع یہ بھی جود ہی ابنا بعارف کروانے لگا’’ :میں اتو خعفر،

ستعہ ہوں اور کریال میں رہنا ہوں۔ میں نے کتھی شوچا بھی یہ بھا کہ یم لوگ ا یسے ہو۔۔۔‘‘ مج تضر یہ کہ
ٓ
اس نے کاقی ساری یانیں کی جن میں سے ققط کچھ القاظ ہی ہمیں شمچھ ا رہے بھے۔
ٓ
ابھی یک اچاال یہ بھنال بھا۔ ہم وہاں پزدیک ہی ایک عار ’’یان اسنران‘‘ میں چلے گیے اور ارام کرنے لگے۔
رصا گود بئی کمک النے کے لیے اپرانی قوج کے پڑاؤ کی طرف چال گنا۔
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ٓ
ٓ
گھییہ بھر گزرا ہو گا کہ رصا نہت سے سامان اور قوجی جواتوں کے ہمراہ وایس ا گنا اور ہمیں اوازیں د بیے
ٓ
لگا۔ میں نے توچھا’’ :رصا ،کنا چاالت ہیں؟‘‘ کہیے لگا’’ :خب میں عار کی طرف وایس ا رہا بھا تو اچایک
بھتھک کر رہ گنا۔ عار کے سا میے ایک مسلح سخص ننتھا ہوا بھا۔ نہلے تو میں نے شوچا کہ ساید یم میں سے
ٓ
کونی ہے۔ لنکن خب بھوڑا سا اگے پڑھا تو خنران رہ گنا۔ وہ وہی غراقی فندی اتو خعفر بھا جو اسلجہ ا بیے ہابھ
میں بھامے نہرہ دے رہا بھا۔ جنسے ہی میں نے اسے دیکھا تو منرا ریگ اڑ گنا ،لنکن اتوخعفر نے مچھے سالم
کنا اور اسلجہ منرے جوالے کر دیا۔ ب ھر غرنی زیان میں مچھ سے کہیے لگا’’ :ئمہارے سابھی شو رہے بھے۔

میں نے دیکھا کہ ایک غراقی تولی گست کرنی ہونی نہاں سے گزر رہی بھی۔ اشی وجہ سے میں ہوشنار ہو گنا
ٓ
کہ اگر وہ پزدیک انے تو ان سے مقایلہ کروں گا۔‘‘
ہم شب لوگ ا بیے پڑاؤ کی طرف چل دنے۔ اتو خعفر کو ہم نے کچھ دن ا بیے یاس رکھا۔ اپراہتم نے راشیے

میں جو توچھ پرداشت کنا بھا اس نے اسے بتمار کر دیا بھا ،چس کی وجہ سے وہ ہسننال میں داچل ہو گنا۔
ٓ
کچھ دن بعد وہ بھی وایس ا گنا۔ شب جوان اسے دیکھ کر نہت جوش ہونے۔ میں نے اپراہتم کو یالیااور
ٓ
کہا’’ :مغرنی شناہ کے جوان ئمہارا سکریہ ادا کرنے انے ہیں۔‘‘
اس نے خنران ہو کر توچھا’’ :ک ٹوں ،مگر ہوا کنا ہے؟‘‘
ٓ
میں نے کہا’’ :یم اؤ تو شہی ،جود ہی بنا چل چانے گا۔‘‘

میں اور اپراہتم شناہ کے پڑاؤ کی طرف چلے گیے۔ م تعلقہ اقسر نے یات سروع کی’’ :وہ غراقی فندی اتو خعفر
ٓ
چسے یم لوگ ا بیےسابھ لے انے بھے۔ اس نے ا بیے لسکر کی پرب یب ،ابئی پریگنڈ کے بھکانے ،اقسروں اور
راسٹوں کے یارے میں جو معلومات ہمیں قراہم کی ہیں ،وہ نہت ہی زیادہ فتمئی ہیں۔‘‘
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اس کے بعد اس نے ابئی یات کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :یہ فندی نین دتوں سے ہمیں مسلسل معلومات
ٓ
دے رہا ہے اور اس کی ساری معلومات صجنح اور درشت ہیں۔ وہ جنگ کے اعاز ہی سے اس عالقے میں
موجود بھا۔ اس نے غراقی قوج کے راسٹوں اور ان کے واپرلنس کوڈز کے یارے میں بھی شب کچھ بنا دیا
ٓ
ہے۔ ہم اشی لیے نہاں چاصر ہونے ہیں کہ اپ کا سکریہ ادا کر سکیں۔‘‘

اپراہتم نے مسکرانے ہونے کہا’’ :ارے نہیں ،ہم نے کنا کنا ہے۔ یہ چدا کا کام بھا۔‘‘
اگلے دن اتو خعفر کو فندتوں کے کتمپ میں بھنج دیا گنا۔ اپراہتم نے کاقی کوشش کی کہ اتوخعفر ہمارے
ٓ
یاس ہی رہے مگر ایسا یہ ہو شکا۔ اتوخعفر نے کہا بھا’’ :میں چاہنا ہوں کہ اپ لوگ مچھے نہیں رکھ لیں۔
میں غراف ٹوں کے سابھ جنگ لڑیا چاہنا ہوں۔‘‘ لنکن اس کی یہ درجواشت ف ٹول یہ کی گئی۔
*****

ٓ
کچھ غرصے بعد میں نے شنا کہ گروہ کچھ غراقی فندی گروہ توانین کے ع ٹوان سے مجاذ پر انے ہیں۔ وہ یدر
پریگنڈ کے شناہ ٹوں کے سابھ مل کر غراف ٹوں کے چالف جنگ لڑ رہے بھے۔
ٓ
عضر کا وفت بھا۔ ہمارے گروہ کا ایک پرایا سابھی مچھے ملیے کے لیے ایا۔ اس نے جوشی سے بنایا:

’’ئمہارے لیے ایک اچھی خنر ہے۔ وہ غراقی فندی اتو خعفر یدر پریگنڈ کے کتمپ میں کاقی سرگرم ہے۔‘‘

چملے کا وفت پزدیک ہی بھا ٰلہذا ہم چملے کے بعد ہم ا بیے کچھ سابھ ٹوں کے سابھ یدر پریگنڈ کے کتمپ میں
بھی گیے۔ ہم نے ارادہ کر لنا بھا کہ جنسے بھی ہو اتو خعفر کو ڈھویڈ کر ا بیے جواتوں میں سامل کر لیں
گے۔
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ٓ
ٓ
پریگنڈ کی عمارت میں داچل ہونے سے نہلے ایک ایسا م تظر ہماری ایکھوں کے سا میے ایا جو یافایل بقین
ٓ
بھا۔پریگنڈ کے شہداء کی بصاوپر دتوار پر جنکی ہونی بھیں۔ یدر پریگنڈ کے اخری چملے میں شہند ہونے والے
ٓ
مجاہدین میں اتوخعفر کی بصوپر بھی بظر ا رہی بھی۔
میں چکرا کر رہ گنا۔ منری چالت عج یب شی ہو گئی بھی۔ وہاں ک ھڑا میہوت ہو کر اس کے چہرے کی طرف
دیکھیے لگا۔ اس کے بعد ہم اس عمارت میں داچل ہی یہ ہونے۔

وہاں سے یلیے تو اس رات کے ئمام واقعات منرے ذہن میں گھومیے لگے۔ دشمن پر چملہ ،اپراہتم کی
ٓ
چابناری ،غراقی واپرلنس اپرننر ،فندتوں کا کتمپ ،یدر پریگنڈ ۔۔۔ اس کے بعد شہادت۔ نہت جوش قشمت
بھا اتوخعفر۔
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دوست

ٰ
[مصطقی ہربدی]
وہ نہت پریسان بھا۔ نے جنئی اس کے چہرے سے چھلک ہی بھی۔ میں نے توچھا’’ :کنا ہوا؟‘‘ اپراہتم

نے نے قراری سے جواب دیا’’ :کل رات میں ا بیے سابھ ٹوں کے سابھ ریکی کے لیے گنا بھا۔ وایسی پر

دشمن کے بھکاتوں کے یالکل یاس ہی ماساء ہللا غزپزی 35یارودی سریگ سے یکرا کر شہند ہو گنا۔ غراقی
ً
قوج ٹوں نے گولناں پرسایا سروع کر دیں اس لیے ہمیں مج ٹورا وہاں سے وایس یلننا پڑا۔‘‘
ٓ
ٓ
اب مچھے اس کی نے جنئی کی وجہ شمچھ ا گئی بھی۔ ایدھنرا بھنال تو اپراہتم چال گنا۔ ادھی رات کے وفت وہ
ٓ
ٓ
وایس اگنا۔ اس وفت وہ نہت جوش بھا۔ وہ مسلسل چالنے چا رہا بھا’’ :پرس۔۔۔ پرس۔۔۔ چلدی سے اؤ،
دیکھو ماساء ہللا زیدہ ہے!‘‘

ہمارے شب سابھی نہت ہی جوش بھے۔ ہم نے ماساء ہللا کو ائم ٹولئنس میں بتھایا ،لنکن اپراہتم کونے

میں ننتھا کسی شوچ میں غرق بھا۔ میں اس کے یاس ننتھ گنااور خنرت سے توچھا’’ :یم کنا شوچ رہے
ہو؟!‘‘
بھوڑی دپر چاموش رہ کر کہیے لگا’’ :ماساء ہللا غراقی مورجوں کے یاس مندان کے درمنان میں سریگ میں
بھنسا بھا لنکن خب میں وہاں نہنجا تو وہ وہاں نہیں بھا۔ وہاں سے بھوڑا بنچھے میں نے اسے ڈھویڈ ہی لنا۔

وہ دشمن کی بظروں سے دور ایک پر امن چگہہ پر ننتھا منرا اب تطار کر رہا بھا۔‘‘

 35سرفروش جانباز ماشاء ہللا عزیزی گیَلن غرب کے مخلص اور متقی استاد تھے۔ ان کی
جانبازی کی تفصیل ادارہ گروہ شہید ہادی کی طرف سے چھپنے والی کتاب ’’وصال‘‘ میں بیان کی گئی ہے۔
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*****

م
منرے یاؤں سے نہت سا جون نہہ خکا بھا۔ میں نے چال ہو گنا بھا۔ مگر غراقی ظمین بھے کہ میں زیدہ

نہیں ہوں۔منری چالت عج یب ہو گئی بھی۔ میں زپر لب ققط نہی کہہ رہابھا’’ :یا صاخب الزمان (عج)
ادرکئی۔‘‘

ٓ
ایدھنرا گہرا ہو گنا بھا۔ ایک جوبصورت اور تورانی جوان منرے سرہانے ایا۔ میں نے نہت ہی مشکل سے ابئی
ٓ
ٓی
ا کھیں کھولیں۔ اس جوان نے اہسیہ سےمچھے ابھایا۔ میں سریگوں والے مندان میں بھنس گنا بھا۔ بھر
ٓ
ٓ
اس کے بعد اس نے اہسیہ اور ارام سے مچھے ایک پرامن چگہ پر لنا دیا۔
مچھے کونی درد محشوس نہیں ہو رہا بھا۔ وہ سخص مچھ سے کاقی دپر یانیں کریا رہا۔ اس کے بعد کہا’’ :کونی
ٓ
انے گا اور ئمہیں نہاں سے تجات دالنے گا۔ وہ ہمارا دوشت ہے۔‘‘
ٓ
بھوڑی دپر بعد اپراہتم ا گنا۔ اس نے اشی مضٹوطی کے سابھ مچھے ا بیے کندھوں پر ابھا لنا جو ہمنشہ سے

اس کا چاصہ رہی ہے۔ ہم چل پڑے۔ اس جوبصورت چہرے والے جوان نے اپراہتم کو ابنا دوشت کہا
بھا۔ کننا جوش قشمت ہے اپراہتم۔

ٓ
ماساء ہللا نے گنالن غرب کے مجاذ پر ننش انے والے واقعات کو ایک ڈاپری میں لکھ رکھا بھا۔ یہ واقعہ
بھی اس نے اشی ڈاپری میں رقم کنا بھا۔

*****

ماساء ہللا کئی سال یک مجاذ پر مضروف ب تکار رہے۔ وہ گنالن غرب کے م تقی اور مجلص اسایذہ میں سے
ٓ
بھے اور جنگ کے اعاز سے اتجام یک مجاذوں پر اور مجنلف چملوں میں توری نہادری اور سجاعت کے سابھ
موجود رہے۔ جنگ جتم ہونے کے بعد ایک روڈ ایکشنڈبٹ میں ا بیے سابھ ٹوں سے چا ملے۔
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گم نامی

ٰ
[مصطقی ہربدی]
ٓ
وہ اذان سے نہلے لوٹ ایا بھا۔ ایک شہند کا چسد بھی اس کے کندھوں پر بھا۔ بھکاوٹ اس کے چہرے
پر موجیں مار رہی بھی۔

صنح اس نے چھئی لی۔ اس کے بعد ہم شہند کے چسد کو لے کر چل دنے۔ اپراہتم بھکا ہوا تو بھا مگر نہت
جوش بھا۔

وہ کہہ رہا بھا کہ ایک ماہ نہلے یازی دراز کی جوب ٹوں پر ہماری ایک مہم بھی۔ ققط نہی شہند رہ گنا بھا۔ اب

اس عالقے میں چاالت بھنک ہونے کے بعد چدا نے کرم کنا کہ ہم اسے بھی النے میں کامناب ہو
گیے۔

نہران نہت چلدی خنر نہنچ چکی بھی۔ شب لوگ شہند کے چسد کا اب تطار کر رہے بھے۔ اگلے دن ایک نہت
یاسکوہ اور عظتم ہخوم نے خراسان جوک میں اس شہند کی یسن تع جنازہ میں سرکت کی۔
ہم کچھ دن یک نہران میں بھہریا چا ہیے بھے لنکن ہمیں اطالع ملی کہ ایک اور چملے کی بناری ہو رہی ہے۔
ٓ
طے یایا کہ کل رات مسجد سے ہم ا بیے شفر کا اعاز کریں۔
*****
میں ،اپراہتم اور کچھ دوسرے دوشت مسجد کے سا میے کھڑے بھے۔ئماز جتم ہونے کے بعد ہم جوش
ٓ ٓ ٓ
گن ٹوں اور فہفہوں میں مشغول بھے کہ ایک توڑھا ادمی اگے ایا۔ میں اسے نہجابنا بھا۔ وہ اشی شہند کا یاپ
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بھا چسے اپراہتم یازی دراز کی جوب ٹوں سے بنچے الیا بھا۔ ہم نے اسے سالم کنا اور اس نے ہمارے سالم کا
جواب دیا۔
شتھی چاموش بھے۔ وہ ہمارے یاقی دوسٹوں کے لیے اجنئی بھا۔ وہ کچھ کہنا چاہنا بھا ،مگر!
ٓ
بھوڑی دپر بعد اس نے ابئی چاموشی کو توڑنے ہونے کہا’’ :اعا اپراہتم ،ئمہارا نہت سکریہ ،یم نے نہت
بکل تف ابھانی مگر منرا نننا۔۔۔‘‘

وہ توڑھا سخص بھوڑی دپر خپ رہا ،بھر گویا ہوا’’ :منرا نننا یم سے یاراض ہے!!‘‘

ٓی
اپراہتم کے چہرے پر ہمنشہ رہیے والی مسکراہٹ عابب ہو گئی۔ اس نے بعخب سے ا کھیں سکنڑ کر توچھا:

’’مگر ک ٹوں؟‘‘

ٓ
ٓی ٓ
توڑھا سخص روہایسا ہو گنا۔ اس کی ا کھیں ایشوؤں سے پر ہو گئیں۔کاننئی ہونی اواز میں کہیے لگا’’ :کل رات
میں نے ا بیے ننیے کو جواب میں دیکھا۔ اس نے مچھ سے کہا’’ :چس وفت ہم مجاذ کی سرزمین پر گمنام و
ٓ
نے یسان پڑے ہونے بھے تو مادر سادات خضرت زہرا سالم ہللا علیہا ہر رات ہمارے یاس انی بھیں۔

لنکن اب ایسا کچھ بھی نہیں رہا۔‘‘ منرے ننیے نے یہ بھی کہا’’ :گمنام شہداء خضرت زہرا سالم ہللا علیہا

کے چاص مہمان ہونے ہیں!‘‘

اس توڑھے نے ابئی یات جتم کر دی۔ ہم شب کے ل ٹوں پر چاموشی چھا گئی بھی۔
ٓ
ٓ
میں نے اپراہتم کی طرف دیکھا۔ اس کی ایکھوں سے مونے مونے ایشو اس کے رچساروں سے بھسلیے

ہونے بنچے گر رہے بھے۔ میں اس کی شوچ کو پڑھ سکنا بھا۔ اس نے ابئی کھونی ہونی خنز ڈھویڈ لی بھی:
’’گمنامی!‘‘
*****
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اس وا قغے کے بعد جنگ اور شہداء کے جوالے سے اپراہتم کا جنال کاقی یدل گنا۔ وہ کہا کریا بھا’’ :اب

مچھے کونی سک نہیں رہا کہ ہماری جنگ کے شہداء رشول چداﷺ کے اور امنر المومئین علیہ السالم کے

اصجاب جنسا درجہ رکھیے ہیں۔ چدا کے ہاں ان کا مقام نہت یلند ہے۔‘‘

میں نے کئی یار اسے یہ کہیے ہونے بھی شنا’’ :اگر کونی یہ ئمنا رکھنا ہےکہ کریال میں امام چسین علیہ السالم
ٓ
کی ہمراہی کرے تو اس کے امنجان کا وفت اب ان نہنجا ہے۔‘‘
ن
اپراہتم کو تورا بقین بھا کہ دفاع مقدس شعادت و کمال ایسانی یک ہنجیے کا ذربعہ ہے۔ نہی وجہ بھی کہ وہ
چہاں بھی چایا شہداء کی یانیں کریا۔ جنگخوؤں اور مجاہدین کے واقعات بنان کریا۔ اس کا اچالق و رویہ بھی
روز یہ روز بندیل ہویا چا رہا بھا اور وہ نہلے کی یسیت زیادہ روچانی ہویا چا رہا بھا۔

ایدرزگو کتمپ میں اس کا معمول بھا کہ رات کے نہلے نہر دو نین گھنیے شویا اور اس کے بعد چاگ کر یاہر
چال چایا۔

ٓ
اذان کے وفت وایس ا چایا اور صنح کی ئماز کے لیے جواتوں کو ابھایا۔ میں نے شوچا کہ کاقی دن ہو گیے
ہیں اپراہتم رات کو نہاں دکھانی نہیں د بنا۔ ایک رات میں اس کے بنچھے بنچھے چل پڑا۔میں نے دیکھا کہ وہ
شونے کے لیے کتمپ کے یاورجی چانے میں چال گنا۔

اگلے دن یاورجی چانے میں کام کرنے والے توڑھے مالزم سے میں نے کھوج لگانی۔ مچھے معلوم ہوا کہ
یاورجی چانے میں کام کرنے والے ئمام مالزمین ئماز شب یافاعدگی سے پڑھیے ہیں۔

اپراہتم اشی لیے وہاں چال چایا کریا بھا ک ٹویکہ اگر وہ کتمپ کے ایدر ئماز شب پڑھنا تو شب کو بنا چل چایا۔
ٓ
ٓ
اپراہتم کے ان اخری دتوں کے معموالت سے مچھے امام علی علیہ السالم کی وہ چدبث یاد ا گئی جو انہیے توف
بکالی سے ارساد قرمانی بھی’’ :منرے ستعہ وہ ہیں جو رات کو عنادت گزار اور دن کو سنر ہونے ہیں۔‘‘
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قفط حدا کے ل یے

[شہ ن ؒد کے ابک دوست]
میں ا بیے ایک دوشت سے ملیے گنا ہوا بھا۔ وہ مغرنی مجاذ پر ایک چملے کے دوران زچمی ہو گنا بھا۔اس کے
ٓ
یاؤں پر کاقی گہرے زچم انے بھے۔ وہ مچھے دیکھیےہی جوش ہو گنا اور منرا سکریہ ادا کرنے لگا ،لنکن میں
اس کے سکریہ ادا کرنے کی وجہ یہ شمچھ شکا۔

منرے دوشت نے کہا’’ :شند چان ،یم نے نہت زچمت کی۔ اگر یم مچھے ابھا کر بنچھے کی طرف یہ لے
ً
ٓ
انے تو میں جتما اسنر ہو چایا۔‘‘
میں نے کہا’’ :ئمہیں کچھ بنا بھی ہے کہ یم کنا کہہ رہے ہو؟ میں تو شب سے نہلے ج یپ پر ننتھ کر بنچھے
ٓ
ٓ
کی طرف لوٹ ایا بھا اور چھئی لے کر گ ھر ا گنا بھا۔‘‘
منرا دوشت خنرت سے کہیے لگا’’ :نہیں یار،وہ ئمہی تو بھے۔ ئمہی نے منری مدد کی اور منرے یاؤں کے زچم

کو یایدھا بھا۔‘‘
لنکن میں نے جننا ابکار کنا ،وہ یہ مایا۔

کچھ وفت گزرا تو میں نے ایک یار ب ھر ا بیے اس دوشت کی یاتوں پر عور کنا۔ اچایک منرے ذہن میں چھماکا
ٓ
ہوا۔ میں بھاگا بھاگا اپراہتم کی طرف چال گنا۔ وہ بھی اس چملے میں سامل بھا اور چھئی پر ایا ہوا بھا۔ اسے
سابھ لے کر ب ھر اس دوشت کے گ ھر چال گنا۔ میں نے اسے کہا’’ :چس کا ئمہیں سکریہ ادا کریا چا ہیے وہ
ٓ
اپراہتم ہے ،میں نہیں ہوں۔ ک ٹویکہ مچھ میں تو ابئی ہمت نہیں بھی کہ اس نہاڑ پر ابھ کلومینر یک کسی
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ٓ
کو ابھا کر چلوں اور اسے دشمن کے عالقے سے بکال کر وایس لے اؤں۔ ٰلہذا میں شمچھ گنا بھا کہ یہ کس
کا کام ہو سکنا ہے!‘‘

ایک ایسا سخص جو کم گو ہو ،منرے جنسی چسامت کا مالک ہو ،نہت زیادہ چشمانی قوت سے لنرپز ہو اور مچھے
چابنا بھی ہو۔ میں اچھی طرح شمچھ گنا بھا کہ اپراہتم کے عالوہ اور کونی نہیں ہو سکنا!
ٓ
لنکن اپراہتم کچھ بنایا ہی نہیں بھا۔ میں نے کہا’’ :اعا اپرام ،مچھے ا بیے دادا کی قشم ،اگر یم نے کونی یات

یہ کی تو میں یم سے یاراض ہو چاؤں گا۔‘‘ لنکن اپراہتم منری اس خرکت سے کاقی عصے میں بھا۔کہیے لگا:
’’شند ،کنا بناؤں؟‘‘ اس کے بعد چاموش ہو گنا۔ بھر بھوڑی دپر بعد کہیے لگا’’ :میں چالی ہابھ بنچھے کی
طرف وایس یلٹ رہا بھا۔ یہ ایک چگہ پڑے ہونے بھے۔ منرے بعافب میں بھی کونی یہ بھا ک ٹویکہ میں
ًٓ
بفربنا اخری بفر بھا جو وایس یلٹ رہا بھا۔ اس یاریکی میں نے ا بیے توتوں کے یشموں کے سابھ ان کے یاؤں

سے نہیے والے جون کو بند کنا۔ اس کے بعد ہم چل پڑے۔ را شیے میں یہ مچھے شند شند کہہ کر یانیں

کرنے چا رہے بھے۔ میں بھی شمچھ گنا کہ ئمہارے دوشت ہوں گے۔ اشی لیے میں نے بھی انہیں کچھ
یہ کہا۔ نہاں یک کہ ہم امدادی کتمپ میں موجود منڈبکل شناف یک نہنچ گیے۔
ٓ
اس کے بعد اپراہتم کو مچھ پر نہت عضہ ایا۔ کچھ دن یک تو اس نے مچھ سے یات یک یہ کی۔ میں اس
ش
کی وجہ مچھنا بھا۔ وہ ہمنشہ کہا کریا بھا کہ کام ققط چدا کے لیے کریا چا ہیے یہ کہ لوگوں کو بنانے کے
لیے۔
*****
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ریکی پر مامور گروپ کے سابھ ہم دشمن کے عالقے میں گھس گیے۔ ریکی کا قربضہ اتجام دے رہے بھے
ٓ
ٓ
کہ اچایک ہمیں ب ھنڑوں کا ایک گلہ بظر ایا۔ گلے کے خرواہے نے ہمارے پزدیک ا کر ہمیں سالم کنا۔

اس کے بعد توچھیے لگا’’ :یم لوگ چمنئی کے شناہی ہو؟!‘‘
ٓ
اپراہتم نے اگے پڑھ کر جواب دیا’’ :ہم چدا کے بندے ہیں۔‘‘
ٓ
اس کے بعد توچھا’’ :یایا جی ،اپ اس نہاڑی عالقے اور وپرانے میں کنا کر رہے ہیں؟‘‘
اس نے جواب دیا’’ :میں نہیں رہنا ہوں۔‘‘
ٓ
ٓ
اس نے دویارہ توچھا’’ :تو اپ کو نہاں کونی مشکل تو ننش نہیں انی؟‘‘

اس توڑھے سخص نے مسکرا کر کہا’’ :اگر مشکل یہ ہونی تو نہاں سے چال چایا۔‘‘
ک
اپراہتم ا بیے سامان کی طرف گنا اور وہاں سے ایک توکری ھخوروں کی ،کچھ روبناں اور گروپ کے جواتوں
کے سامان میں سے بھی کچھ سامان ال کر اس توڑھے کو دے دیا اور کہا’’ :یہ ئمہارے لیے امام چمنئی کی

طرف سے تخقہ ہے۔‘‘
وہ توڑھا نہت ہی جوش ہوا اور دعانیں د بیے لگا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے دور ہو گیے۔

بعض جواتوں نے اپراہتم پر اعنراض بھی کنا کہ ہمیں اس عالقے میں ایک ہقیے یک رہنا ہے۔ یم نے

زیادہ پر سامان تو توڑھے کو دے دیا۔

اپراہتم نے کہا’’ :نہلی یات تو یہ کہ ابھی یک صجنح معلوم نہیں ہے کہ ہمارا کام کنیے دن یک چاری رہے
م
گا اور دوسری یات یہ کہ یم لوگ ظمین رہو کہ یہ توڑھا اب ہمارا دشمن نہیں رہا۔ ئمہیں سک نہیں کریا
چا ہیے کہ چدا کے لیے کنا چانے واال کام ہمنشہ ابنا اپر دکھایا ہے۔‘‘ اس ریکی میں کھانے ننیے کا سامان
ٓ
کاقی کم ہونے کے یاوجود ہمارا کام نہت چلدی ئمٹ گنا ،جئی کہ کچھ سامان ہم تجا کر بھی لے انے۔
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غلماء کی محقل میں
[امتر منجر]
ٓ
ٓ
جنگ کا نہال سال بھا۔ میں چھئی پر ایا ہوا بھا۔میں اور اپراہتم موپر ساب تکل پر سراشناب جوک سے خراسان
جوک کی طرف چا رہے بھے۔ وہ منرے بنچھے ننتھا ہوا بھا۔ ایک سڑک سے ہم گزرے تو اچایک اپراہتم نے
کہا’’ :امنر ،بھہرو!‘‘

میں نے چلدی سے موپر ساب تکل سڑک کی ایک طرف موڑ دی اور خنران ہو کر توچھا’’ :کنا ہوا؟‘‘

اس نے کہا’’ :کچھ نہیں۔ اگر ئمہارے یاس وفت ہے تو ایک بندہ چدا سے ملیے چلیے ہیں۔‘‘

میں نے کہا’’ :بھنک ہے ،چلیے ہیں۔ مچھے کونی چاص کام نہیں ہے۔‘‘

ہم دوتوں ایک گ ھر میں داچل ہو گیے۔ کئی مربیہ یا ہللا کہیے کے بعد ایک کمرے کے ایدر چلے گیے۔ وہاں

کچھ لوگ ننتھے ہونے بھے۔ ایک معمر سخص کالی عنا نہیے مخقل کی مرکزی چگہ پر ننتھے بھے۔

ہم دوتوں نے سالم کنا اور کمرے کے ایک کونے میں چا کر ننتھ گیے۔ وہ عالم کسی جوان سے کچھ یات
کر رہے بھے ،جو اب جتم ہو گئی بھی۔ انہوں نے ہماری طرف رخ کنا اور مسکرانے ہونے چہرے کے
ٓ
ٓ
سابھ کہا’’ :اعا اپراہتم ،اج ادھر کا راشیہ کنسے بھنک گیے!‘‘
ٓ
اپراہتم سر چھکا کر ننتھا ہوا بھا۔ ادب سے کہیے لگا’’ :چاجی اعا ،سرمندہ ہوں۔ دراصل چدمت میں نہنچے کا

وفت نہیں ملنا۔‘‘
ٓ
ان کی ایس کی یاتوں سے میں شمچھ گنا کہ وہ اپراہتم کو اچھی طرح چا بیے ہیں۔
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انہوں نے بھوڑی دپر دوسرے لوگوں سے یانیں کی۔ خب کمرہ چالی ہو گنا تو انہوں نے اپراہتم کی طرف
ٓ
رخ کنا اور ابیہانی منکسرایہ لہچے میں کہیے لگے’’ :اعا اپراہتم ،ہمیں کچھ بصنخت کنجیے۔‘‘
ٓ ٓ
اپراہتم سرم کے مارے سرخ ہو گنا اور سر ابھا کر کہیے لگا’’ :چاجی اعا ،اپ کو چدا کا واشطہ ،ہمیں سرمندہ
ٓ
یہ کنجیے۔ منری درجواشت ہے کہ اپ ایسی یات یہ کنجیے۔‘‘
ٓ
ٓ
اس کے بعد کہیے لگا’’ :ہم اس لیے انے ہیں کہ اپ کی زیارت کر سکیں۔ ایساء ہللا ہقیہ وار درس میں
صرور چاصر چدمت ہوں گا۔‘‘

ٓ
اس کے ہم ابھ ک ھڑے ہونے اور چدا چاقظ کہہ کر وہاں سے یاہر بکل انے۔
ٓ
را شیے میں میں نے اپراہتم سے کہا؛ ’’اپرام چان ،یم بھی ان اعا کو کونی بصنخت کر د بیے۔ ابنا سرخ

ہونے کی کنا صرورت بھی؟‘‘

ٓ
منری یات پر وہ عصے سے اچھل پڑا’’ :کنا کہہ رہے ہو امنر چان ،یم ان اعا کو چا بیے ہو؟‘‘

میں نے کہا’’ :نہیں ،سچ بناؤ ،کون بھے یہ؟‘‘

اس نے جواب دیا’’ :وہ ایک ولی ہللا ہیں مگر اکنر لوگ نہیں چا بیے۔ یہ چاج منرزا اشماعنل دوالنی بھے۔‘‘
ٓ
ٰ
کئی سال گزرے تو لوگوں نے چاج اعا دوالنی کو نہجایا۔ مچھے بھی چال ہی میں ان کی کناب ’’طونی
ٓ
مجیت‘‘ پڑھیے کے بعد شمچھ انی کہ اپراہتم کو جو چملہ انہوں نے کہا بھا وہ کننا عظتم بھا۔
*****

ب
ملک کے مغرنی خصے میں ھنچی چانے والی مہموں میں سے ایک ا بیے اجننام کو نہنچ چکی بھی ٰلہذا اکنر
ٓ
مجاہدین کی ہم اہنگی سے طے یایا کہ شب مل کر امام چمنئی سے مالفات کے لیے چانیں۔ اگرجہ اپراہتم اس
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مہم میں سریک بھا مگر اس کے یاوجود نہران نہیں گنا۔ میں نے چا کر اس سے توچھا’’ :یم ک ٹوں یہ
گیے؟‘‘

اس نے جواب دیا’’ :اب ایسا تو ہو نہیں سکنا کہ شب لوگ مجاذ کو چالی چھوڑ کر چلے چانیں۔ نہاں کچھ

لوگوں کا ہویا نہت صروری ہے۔‘‘
ً
میں نے توچھا’’ :کنا واقعا یم اشی وجہ سے نہیں گیے؟‘‘
بھوڑی دپر چاموش رہ کر کہیے لگا’’ :ہمیں دیکھیے اور مساہدہ کرنے کے لیے رہنر نہیں چا ہیے یلکہ اس لیے
چا ہیے کہ ان کی اطاعت کریں۔‘‘ اس کے بعد اس نے ابئی گقنگو کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :میں اگر
ا بیے رہنر کو نہیں دیکھ سکنا تو یہ ابنا صروری بھی نہیں ہے یلکہ شب سے اہم یات یہ ہے کہ میں ان
کے قرمان کا یا بع رہوں اور منرے رہنر مچھ سے جوش رہیں۔‘‘

وال بت ققیہ کے جوالے سے اپراہتم نہت چساس بھا۔ وہ امام کے یارے میں عج یب و غربب قشم کے
بظریات رکھنا بھا۔ وہ کہا کریا بھا’’ :فدیم اور چدید علماء و پزرگان میں سے کونی بھی ایسا نہیں گزرا چس کے

ایدر امام چمنئی جنسی خرأت و نہادری موجود ہو۔‘‘

ٓ
خب بھی امام چمنئی کا کونی ب تعام یسر ہویا تو وہ نہت عور سے شنا کریا اور کہنابھا’’ :اگر ہم دبنا و اخرت
چا ہیےہیں تو ہمیں چا ہیے کہ امام کی یاتوں پر عمل کریں۔‘‘

اپراہتم ابئی جوانی کے دتوں میں بھی ا بیے عالقے کے اکنر علماء سے را بطے میں رہنا بھا۔

جن دتوں عالمہ خعفری ہمارے مجلہ میں رہیے بھے ،اپراہتم نے ان کے وجود سے نہت زیادہ کسب ف تض
ٓ
ٓ
م
کنا۔ اپراہتم کے پزدیک شہند ابت ہللا مظہری اور شہند ابت ہللا نہشئی جوان یسل کے لیے نہنرین اور کمل
ئمویہ بھے۔
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زبارت
[ج نار سیودہ ،مہدی فربدوبد]
جنگ کا نہال سال بھا۔ایدرزگو گروپ کے کچھ جواتوں کے سابھ ہم گنالن غرب کے شمالی عالقے میں
موجود جوب ٹوں پر گیے۔ یالکل صنح کا وفت بھا۔ ہم سرچد کے یالکل سابھ ہی واقع ایک بنلے پر چا بھہرے۔

سرچد پر واقع قوجی جوکی غراف ٹوں کے ف تصے میں بھی۔ غراقی گاڑیاں تورے اطمننان سے وہاں کی سڑکوں پر

گھوم رہی بھیں۔

اپراہتم نے دعاؤں واال کناتجہ کھوال۔ ہم شب نے مل کر زیارت عاشورا پڑھی۔ اس کے بعد میں نے دشمن
کے مق ٹوصہ عالقوں پر چسرت ب ھری بگاہ ڈال کر اپراہتم سے کہا’’ :اپرام چان ،اس سرچدی را شیے کو دیکھو۔
ٓ
غراقی کنیے سکون سے اس پر ا چا رہے ہیں۔‘‘
اس کے بعد میں نے چسرت سے کہا’’ :کنا ایسا ہو سکنا ہے کہ ایک دن ہمارے لوگ ان راسٹوں پر
اطمننان و سکون سے چل ب ھر سکیں اور ا بیے شہروں کو وایس یلٹ سکیں۔‘‘

ایسا لگنا بھا کہ اپراہتم کا منری یاتوں کی طرف دھنان ہی نہیں ہے۔وہ دور ابئی بظریں گاڑے ہونے بھا۔
ٓ
مسکرانے ہونے کہیے لگا’’ :کنا کہہ رہے ہو! ایک دن انے گا اشی را شیے سے لوگ تول ٹوں کی شکل میں
کریال کی طرف شفر کریں گے۔‘‘

ٓ
وایسی پر میں نے جواتوں سے توچھا’’ :کنا اپ لوگ اس سرچدی جوکی یام چا بیے ہیں؟‘‘

ایک جوان نے کہا’ :مرز چسروی۔’‘
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اس وا قغے کے ننس سال بعد ہم کریال گیے۔ منری بظریں اشی جونی پر بھیں کہ چس کی یلندی پر ننتھ کر
اپراہتم نے زیارت عاشورا پڑھی بھی۔ میں گویا اپراہتم کو دیکھ رہا بھا کہ وہ ہمیں رخصت کر رہا ہے۔وہ جونی

مرز چسروی کے عالقے کے یالکل سا میے بھی۔ اس دن یسیں سرچد کی طرف چا رہی بھیں۔ اشی را شیے
سے لوگ تول ٹوں کی شکل میں کریال کی زیارت کو چا رہے بھے۔

ل
ہم خب بھی نہران میں ہونے بھے تو ہر شب چمعہ کو خضرت عندا عظتم کی زیارت پر چایا اپراہتم کا معمول

بھا۔ وہ کہا کریا بھا’’ :شب چمعہ ،چدا کی رچمت کی رات ہے۔ خضرت امام چسین علیہ السالم کی زیارت

کی شب ہے۔ سارے اولناء اور مالیکہ کریال چانے ہیں۔ ہمیں بھی ایسی چگہ پر چایا چا ہیے کہ چس کے
ع
یارے میں اہل ب یت لیہم السالم نے قرمایا ہے کہ اس چگہ کی زیارت کریال کی زیارت جننا تواب رکھئی
ہے۔‘‘

ٓ
اس کے بعد وہ اشی چگہ دعانے کمنل پڑھا کریا بھا اور رات کے ایک تچے وایس ا چایا۔ چس زمانے میں
ٓ
یشنج کے پروگرام سروع ہونے تو وہ زیارت کے بعد شندھا مسجد میں یشنچی جواتوں کے یاس ا چایا۔
ایک رات ہم اکتھے ہی خرم سے یاہر بکلے۔ مچھے جویکہ چلدی بھی اس لیے میں ایک دوشت کے سابھ
ٓ
موپرساب تکل پر مسجد ا گنا لنکن اپراہتم دو نین گھنیے بعد نہنجا۔ میں نے توچھا’’ :اپراہم چان ،نہت دپر لگا

دی؟!‘‘

کہیے لگا’’ :خرم سے بندل ہی بکل پڑا بھا یا کہ را شیے میں شنخ صدوق کی زیارت بھی کریا چاؤں ک ٹویکہ نہران
ٓ
کے پرانے لوگ کہیے ہیں کہ امام زمایہ عج شب چمعہ کو شنخ صدوق کی زیارت کے لیے انے ہیں۔‘‘
ٓ
میں نے کہا’’ :نہت ا چھے ،مگر بندل ک ٹوں انے؟‘‘
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ٓ
ٓ
اس نے صجنح جواب یہ دیا۔ میں نے کہا’’ :ئمہیں تو مسجد میں انے کی چلدی بھی ،لنکن یم بندل انے۔
اس کی صرور کونی یہ کونی وجہ ہو گی!‘‘

ٓ
منرے اصرار پر اس نے جواب دیا’’ :خرم سے یاہر ایا تو ایک نہت ہی مجناج اور صرورئمند سخص منرے
ٓ
یاس ایا۔ میں نے ابئی ج یب میں پڑے ننسے اسے دے دنے۔ خب ب نکسی پر شوار ہونے لگا تو دیکھا کہ
ٓ
کرانے کے لیے ننسے نہیں تچے۔ اشی وجہ سے بندل ایا پڑا۔‘‘
*****
ٓ
ٓ
ہر ہقیے کے اخر میں ہم اکتھے ہی زیارت پر چانے اور ادھی رات کے وفت نہست زہرا میں شہداء کی قنروں
پر چانے بھے۔ اس کے بعد اپراہتم ہمارے سا میے خضرت امام چسین علیہ السالم کے مصابب بنان کنا

کریا۔

ٓ
بعض اوفات قنر کے ایدر چال چایا اور عج یب چالت میں رونے ہونے پرشوز اواز میں دعانے کمنل پڑھا کریا

بھا۔
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دستی بم (ہبنڈ گرب نڈ)
[غلی مقدم]

مغرکہ مطلع الفحر سے نہلے کی یات ہے۔ نہنر م تصویہ بندی کے لیے شناہ یاسداران اور قوج کے کمایڈرز کے
درمنان ایدرزگو گروپ کے ہنڈ کوارپر میں ایک مئننگ ہونی۔

میں ،اپراہتم ،قوج کے نین اور شناہ کے نین اقسران اس مئننگ میں سامل بھے۔ کچھ جوان صحن میں

قوجی پرب یت لے رہے بھے۔
مئننگ کے دوران شب مخو گقنگو بھے کہ اچایک کمرے کی ک ھڑکی سے ایک دشئی یم ایدر کی طرف بھن تکا
ٓ
گنا۔ وہ یالکل کمرے کے درمنان میں ا کر گرا۔ جوف سے منرا ریگ اڑ گنا۔ کمرے میں چہاں میں ننتھا ہوا
بھا وہیں ا بیے سر کو ا بیے دوتوں ہابھوں میں بھام لنا اور دتوار کی طرف میہ کر کے یاؤں کے یل ننتھ گنا۔

جند لمخوں کے لیے منرا سایس سنیے میں ایک کر رہ گنا۔ دوسرے لوگ بھی منری طرح دتوا ر کی طرف میہ

کر کے ننتھ گیے۔

ٓ
وہ لمجات کاقی مشکل سے گزر رہے بھے ،لنکن ابھی یک یم بھنیے کی اواز یہ شنانی دی بھی۔ میں نے
ٓ
ٓی
نہت اہسیہ سے ابئی ا کھیں کھولیں اور ابئی ابگل ٹوں کے فاصلوں سے کمرے کے درمنان دیکھا۔ منری
ٓ
ٓ
ایکھوں نے جو م تظر دیکھا وہ یافایل بقین بھا۔ میں نے ابنا سر ابھایا اور خنرت سے بھئی بھئی ایکھوں سے
ٓ
اپراہتم کو دیکھیے ہونے کہا’’ :اعا اپرام۔۔۔‘‘

دوسرے لوگوں نے بھی کمرے کے کوتوں سے ایک ایک کر کے ابنا سر ابھایا۔
شب اڑی ہونی ریگت کے سابھ کمرے کے درمنان دیکھ رہے بھے۔
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نہت ہی عج یب و غربب م تظر بھا۔ ہم شب کے شب تو کمرے میں ادھر ادھر یک ھر گیے بھے ،مگر اپراہتم
یم کے اوپر لیٹ گنا بھا۔

اشی دوران پرنننگ اقسر کمرے میں داچل ہوا۔ اس نے شب سے معذرت جواہی کرنے ہونے کہا’’ :میں
ٓ
نہت سرمندہ ہوں ،یہ پریکنس واال یم بھاجو علطی سے کمرے میں ان گرا۔‘‘
اپراہتم یم پر سے ہٹ کر ابھ گنا۔ وہ جنگ کا نہال سال بھا لنکن اس وفت یک ایسا کونی ابقاق ننش
ٓ
نہیں ایا بھا۔
ٓ
وہ یم گویا ہماری مردایگی کا امنجان لنیے کے لیے ایا بھا۔

اس کے بعد اس یم واال واقعہ شب جواتوں میں مشہور ہو گنا۔
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ل
مطلع ا فجر
[حسین ہللا کرم]
ٓ ٓ
بئی صدر کو ج تف اف ارمی شناف کے عہدے سے مغزول ہونے کچھ غرصہ گزر خکا بھا۔ غراقی قوج کا

دیدیہ جتم کرنے کے لیے جنگ کے شمالی ،مغرنی اور ج ٹونی مجاذوں پر کچھ چملوں کی م تصویہ بندی کی
گئی۔

ٓ
 2۹تومنر کو نہال پڑا چملہ طرتق القدس (یشنان کی ازادی کے لیے)کنا گنا۔ اس میں بعئی چکومت کی قوج کو
نہلی یار بھاری سکست کا سامنا کریا پڑا۔
ٓ
اقسران کی ہم اہنگی کے مطاتق دوسرا چملہ گنالن غرب سے لے کر سریل ذہاب کے عالقے یک کریا بھا

جو بعداد شہر کا قربب پرین مجاذ بھا۔ اشی لیے کاقی غرصہ نہلے اس عالقے کی ریکی اور قوجوں کی بناری کا
کام سروع ہو خکا بھا۔
اس عالقے میں کیے چانے والے چملے گنالن غرب کور کے ہنڈ کوارپر کے زپر یگرانی اتجام یایا بھے۔ ایدرزگو

گروپ کے ئمام جوان کمریسیہ بھے۔دشمن کے عالقوں کی ریکی کا قربضہ اپراہتم کے کندھوں پر بھا۔ یہ کام
م
بھوڑے ہی غرصے میں کمل طور پر اتجام یا گنا۔ اپراہتم معلومات اور مخنری کے لیے ایک کرد جوان کو
سابھ لے کر دشمن کی قوج کے بعافب میں گنا۔ وہ ایک ہقیے کے دوران بقت شہر یک نہنچ گیے بھے۔

اس غرصے میں اپراہتم نے مجاذ ج نگ کے نہت ہی ا چھے بفسے بنار کر لیے بھے۔ اس کے بعد وہ چار
ٓ
غراف ٹوں کو بھی فند کر کے ا بیے کتمپ میں وایس ا گیے۔
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اپراہتم نے ان فندتوں سے توچھ گچھ کرنے اور صروری معلومات لنیے کے بعد چملوں کے لیے بفشوں کو
م
کمل کنا اور اقسران کی ہونے والی مئننگ میں انہیں ننش کر دیا۔

قوج کی ذوالققار پریگنڈ سے کریل علی یاری اور منحر سالمی بھی شناہ کے جواتوں کے سابھ مل گیے۔ سریل
ب
ذہاب سے لے کر گنالن غرب یک مقامی قوج ٹوں میں سے اکنر کو مجنلف بنالینز میں فشتم کر دیا
گنا۔ایدرزگو گروپ کے اکنر جوان ان بنالینز کے اتجارج مفرر ہونے۔

شناہ اور رصاکاروں کی کچھ بنالینز نے بطور ہراول دسٹوں کے چملے سروع کرنے کی ذمہ داری ا بیے سر
لی۔
ٓ
ٰ
اخری مئننگ میں اعلی اقسران نے اپراہتم کو چملوں کے مرکزی مجاذ ،پرادر صفر جوش روان کو یانیں مجاذ اور

پرادر دارتوش رپزہ ویدی کو دانیں مجاذ کا کمایڈر مننخب کنا۔اس چملے کا مقصد شہر گنالن غرب کی جوب ٹوں
ٓ
کو دشمن کے ف تصے سے ازاد کرایا اور گورک و چاجنان کی گھاب ٹوں اور سرچدی جوک ٹوں پر ف تضہ کریابنایا گنا۔
ن
ً
ً
چملے والے عالقے کا رقیہ بفربنا سنر کلومینر بھا۔کمان سینر سے یہ اطالع ہنچی بھی کہ اس چملے کے قورا
بعد مرتوان کے عالقے میں ننسرا چملہ کر دیا چانے گا۔
ٓ
م
ئمام معامالت کمل ہم اہنگی سے طے یا رہے بھے۔ چملہ سروع ہونے سے کچھ دن نہلے شناہ کے مرکزی

دقنرسے یہ اطالع ملی کہ غراق نے یشنان کا عالفہ وایس لنیے کے لیے ایک پڑے جوانی چملے کی بناری کر
ٓ
ٓ
لی ہے۔ اپ شب لوگ چلدی سے ا بیے چملے کا اعاز کریں یا کہ یشنان کے مجاذ سے غراق کی توجہ ہنانی
چا سکے۔

اشی وجہ سے اگلے دن بعئی  ۱۱دشمنر ۱۹8۱ کو چملہ کرنے کا ف تصلہ کنا گنا۔ ہم ولولے اور جوش سے
ٓ
ب ھرے ہونے بھے۔ اگلے روز ملک کے مغرنی مجاذ کی جوب ٹوں پر ایک پڑے اور وستع چملے کا اعاز ہونے چا
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رہا بھا۔ کسی بھی خنز کے یارے میں ننسین گونی نہیں کی چا سکئی بھی۔ اس رات ئمام جواتوں کے
الوداغی مناطر دیکھیے سے بعلق رکھیے بھے۔
ٓ
ٓ
یاالخر چملے کا دن ان نہنجا۔ مجنلف مجاذوں پر جواتوں کی سدید کاررواب ٹوں سے نہت سے اہم اور اسنربنجک
ٓ
عالقے جنسے چاجنان اور گورک کے درے ،پر افناب کا عالفہ ،سربنان ،خرمنان ،دپزہ کش ،قریدون ہوشنار
ٓ
کی جوبناں ،شناکوہ کی بعض جوبناں اور دشت گنالن کے سارے گاؤں ازاد کروا لیے گیے۔
مرکزی مجاذ پر کچھ بنلوں اور دریا پر ف تضہ کرنے کے بعد ہمارے قوجی جوان ایار کی جوب ٹوں کی طرف پڑھیے
ٓ
لگے۔ دشمن دتوایہ وار اگ پرسا رہا بھا۔
ن
بعض بنالینز بنلوں کو ع ٹور کرنے ہونے شناکوہ کی جوب ٹوں کے اوپر یک چا ہنچیں۔ دشمن اچھی طرح چابنا
بھا کہ شناکوہ کے ہابھوں سے چانے ہی وہ غراق کے شہر چابقین سے ہابھ دھو ننتھے گا۔ نہی وجہ بھی کہ

اس نے ان جوب ٹوں اور جنگ کے عالقے میں ابئی زیادہ سے زیادہ قوج ایار دی بھی۔
ٓ
ادھی رات کو واپرلنس سے ب تعام مال’’ :چسن یاالش اور چمال یاجنک ا بیے جواتوں کے سابھ مرکزی مجاذ سے
بکل کر شناکوہ نہنچ گیے ہیں اور مزید کمک مایگ رہے ہیں۔‘‘ بھوڑی دپر بعد اپراہتم نے قون کنا’’ :ایار کی
ٓ
ئمام جوبناں ازاد ہو چکی ہیں ،ققط ایک جونی جو نہت ہی چساس اور اہم مقام پر ہے ،پر ہمیں سدید دفاع
کریا پڑ رہا ہے۔ ہمارے یاس زیادہ بفری بھی نہیں ہے۔‘‘

ٓ
میں نے اپراہتم سے کہا’’ :صنح ہونے سے نہلے نہلے میں امدادی بفری لے کر یم سے ان ملوں گا۔ یم
ٓ
قوجی اقسران سے مل کر م تصویہ بندی کرو اور جنسے ننسے ہو اس بنلے کو ازاد کرواؤ۔‘‘
میں امدادی بفری پر مشتمل ایک بنالین لے کر مرکزی مجاذ کی طرف چل پڑا۔ ہم لوگ را شیے میں ہی بھے
کہ شناہ کے مرکزی دقنر سے اطالع ملی’’ :دشمن نے یشنان پر ف تصے کا جنال دل سے بکال دیا ہے لنکن
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اس نے نہت بھاری بعداد میں قوج ئمہارے مجاذ کی طرف بھنج دی ہے۔ یم لوگ ڈٹ کر دفاع کرو،ایساء
ٓ
ہللا مرتوان کی شناہ یاسداران چاج اچمد م ٹوسلنان کی کمان میں چلد ہی اگلے چملے کا اعاز کرنے والی ہے۔‘‘
ٓ
ٓ
اشی ب تعام کے ضمن میں انہوں نے قوج اور شناہ کے جواتوں کی ایس میں نہنرین ہم اہنگی اور م تصویہ
ٓ
بندی کی بغربقیں کیں اور بنایا’’ :موصولہ رتوریس کے مطاتق اپ لوگوں کے چملے نے غراقی قوج کو بھاری
بقصان سے دوچار کنا ہے۔ اب غراقی قوج کے ہنڈ کوارپر نے چکم دیا ہے کہ اس مجاذ پر مزید امدادی قوج
ب
ھنچی چانے۔‘‘
چ ھٹ بیے کا وفت ہو چال بھا۔ را شیے میں ہم نے ئماز فحر ادا کی۔ ابھی ہم ایار کے عالقے میں یہ نہنچے بھے
کہ گنالن غرب کے مجاذ پر عالم علی بنجک کی شہادت کی خنر نے ہمیں شوگوار کر دیا۔
ٓ
جنسے ہی ہم ایار کی جوب ٹوں پر نہنچے تو ایک جوان نے اگے پڑھ کر چالص مشہدی لہچے میں مچھے بنایا’’ :چاج
ٓ
چسین ،کنا اپ کو معلوم ہے کہ اپراہتم شہند ہو گیے ہیں؟!‘‘
منرا یدن لرز کر رہ گنا۔ میں نے بھوک بگلیے ہونے کہا’’ :کنا ہوا؟!‘‘

اس نے جواب دیا’’ :اپراہتم کی گردن پر ایک گولی لگی ہے۔‘‘

منرا ریگ اڑ گنا۔ سر گھومیے لگا۔ میں نے اجننار سا میے والے مورجوں کی طرف بھا گیے لگا۔ سارے را شیے
منرے ذہن میں وہ ئمام لمجات فلم کی طرح چلیے لگے جو میں نے اپراہتم کے سابھ گزارے بھے۔ میں طئی
امداد والے مورجے میں اپر کر اس کے سرہانے نہنچ گنا۔
اپراہتم کی گردن کے عصالت میں ایک گولی ب ٹوشت ہو گئی بھی۔ اس سے نہت سا جون نہہ رہا بھا۔ میں

نے جواد کو ڈھویڈ کر توچھا’’ :اپرام کو کنا ہوا ہے؟!‘‘

ٓ
وہ بھوڑی دپر چاموش رہا ،ب ھر کہیے لگا’’ :مچھے کچھ شمچھ نہیں ا رہی کہ کنا بناؤں؟‘‘
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میں نے توچھا’ :کنا مطلب؟!’‘‘

اس نے جواب دیا’’ :ہم نے قوج کے اقسران سے یات کی کہ بنلے پر کنسے چملہ کریں۔ غراقی ڈٹ کر
ٓ
مقایلہ کر رہے بھے۔ بنلےکے اوپر اور اس یاس ان کے نہت سے قوجی بھے۔ ہم نے الکھ جین کیے مگر
کسی نننچے یک یہ نہنچ سکے۔ فحر کی اذان ہونے والی بھی اور ہمیں کچھ یہ کچھ کریا بھا۔ لنکن کچھ سچھانی یہ
د بنا بھا کہ کنا کریں۔ اچایک اپراہتم مورجے سے بکل کر غراف ٹوں کے بنلے کی طرف پڑھیے لگا اور بت ھر کی
ٓ
ایک سل پر رویہ فنلہ ک ھڑا ہو گنا۔ اس نے یلند اواز سے اذان فحر د بنا سروع کر دی۔ ہم نے نہت شور
ٓ
مجایا کہ اپراہتم ،بنچھے ا چاؤ ،غراقی ابھی ئمہیں مار دیں گے۔ لنکن ہماری جنخ و بکار کا کونی فایدہ یہ ہوا۔ وہ
ً
بفربنا ساری اذان دے خکا بھا۔ ہمیں یہ دیکھ کر نہت خنرانی ہونی کہ غراف ٹوں کی فاپریگ رک چکی بھی
ٓ
ٓ
لنکن اشی وفت ایک گولی چلی اور اپراہتم کو ا کر لگی۔ اس کے بعد ہم اسے ابھا کر بنچھے لے انے۔‘‘
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اذان کا معجزہ
[حسین ہللا کرم]
م
ہم ایار کی جوب ٹوں پر بھے۔ قصا میں کمل طور پر روشئی بھنل چکی بھی۔ پرس نے اپراہتم کی گردن کے زچم

پر بئی یایدھ دی بھی۔ میں جواتوں کی ڈتوبناں لگانے اور واپرلنس پر یات کرنے میں مشغول بھا۔
ٓ
اچایک ایک جوان دوڑیا ہوا چلدی سے منرے یاس ایا اور کہیے لگا’’ :سر ،سر ،کچھ غراقی ا بیے ہابھ اوپر
ٓ
ابھانے ہماری طرف ا رہے ہیں۔‘‘

میں نے بعخب سے توچھا’’ :کہاں ہیں وہ لوگ؟!‘‘

ً
اس کے بعد ہم اکتھے ہی بنلے کے یاس ایک مورجے کی طرف چل پڑے۔ سا میے والے بنلے سے بفربنا
ً
ٓ
ننس اقراد ا بیے ہابھوں میں شقند کنڑے ابھانے ہماری طرف ا رہے بھے۔ میں نے قورا کہا’’ :جواتو ،ابنا
ابنا اسلجہ ابھا لو اور ہوشنار رہو۔ ساید یہ دشمن کی ایک چال ہو۔‘‘
ٰ
کچھ دپر بعد ابھارہ غراقی ،کہ جن میں سے ایک ان کا اعلی اقسر بھی بھا ،ہمارے سا میے سریڈر کر چکے
بھے۔ میں بھی اس یات پر جوش بھا کہ ہم نے اس مجاذ پر بھی کچھ غراف ٹوں کو اسنر کر لنا ہے۔
میں نہی شوچ رہا بھا کہ ہمارے جواتوں کے ب ھرتور چملے اور گولہ یاری نے غراف ٹوں کو وچست میں مننال کر

دیا ہے اور وہ فند ہو گیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس غراقی اقسر کو ا بیے مورجے میں یالیا اور غرنی
ٓ
چا بیے والے ا بیے ایک قوجی کو بھی اواز دی۔

ب
میں نے قئنسی اقسر کے لہچے میں توچھا’’ :ئمہارا یام کنا ہے؟ ابنا ربنک اور ذمہ داری بھی بناؤ۔‘‘
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اس نے ابنا بعارف کروانے ہونے کہا’’ :میں منحر ہوں اور بنلے اور اس کے اطراف پر بعننات قوج ٹوں کی
کمان منرے ہابھ میں بھی۔ ہم بضرہ کی رپزرو قوج میں سے ہیں جیہیں اس مجاذ پر بھنجا گنا ہے۔‘‘

میں نے توچھا’’ :اب بنلے پر کنیے قوجی رہ گیے ہیں؟‘‘

کہیے لگا’’ :ایک بھی نہیں۔‘‘
ٓی
میں نے خنرت سے ا کھیں سکنڑنے ہونے کہا’’ :کونی بھی نہیں؟!‘‘
ٓ
ٓ
ٓ
اس نے جواب دیا’’ :ہم نہاں ا بیے اپ کو اپ کو لوگوں کے جوالے کرنے انے ہیں۔ یاقی قوج ٹوں کو
میں نے بنچھے بھنج دیا ہے۔ اب بنلہ یالکل چالی ہے۔‘‘
میں نے دویارہ بعخب سے توچھا’’ :ک ٹوں؟!‘‘
کہیے لگا’’ :ک ٹویکہ وہ لوگ سریڈر نہیں ہویا چا ہیے بھے۔‘‘
منری خنرت پڑھ گئی’’ :کنا مطلب؟!‘‘
اس غراقی اقسر نے منرے اس شوال کا جواب د بیے کی تجانے مچھ سے شوال کر دیا’’ :أین الموذن؟‘‘
ش
اس چملے کو مچھیے کے لیے ہمیں پرچمے کی صرورت یہ بھی۔ میں نے بعخب سے توچھا’’ :مؤذن؟!‘‘
ٓ
ٓی
اس کی ا کھیں ب ھر انیں۔ روہایسا ہو کر ہمیں ساری یات بنانے لگا۔ منرچم چلدی چلدی اس کی یاتوں کا
ٓ
پرچمہ کیے چا رہا بھا’’ :ہمیں بنایا گنا بھا کہ یم لوگ مخوس اور ایش پرشت ہو۔ ہمیں یہ بھی یاور کروایا گنا
کہ ہم اسالم کی چاطر اپران پر چملہ کریں گے اور اپراب ٹوں سے جنگ لڑیں گے۔ یم لوگ بقین کرو ،ہم
شب ستعہ ہیں۔ خب ہم دیکھیے بھے کہ غراقی اقسر سراب ننیے ہیں اور ئماز نہیں پڑھیے تو ہمیں یم لوگوں
ٓ
سے جنگ لڑنے میں پردد ہونے لگا۔ اج صنح خب ہم نے ئمہارے ایک شناہی کی اذان شئی جو ابئی جوش
ٓ
لحن اور یلند اواز میں اذان دے رہا بھا تو منرا سارا یدن لرز کر رہ گنا۔ خب اس نے اذان میں امنر المومئین
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ٓ
امام علی علیہ السالم کا یام لنا تو میں نے ا بیے اپ سے کہا’’ :یم ا بیے بھاب ٹوں سے جنگ لڑ رہے ہو۔

کہیں ایسا یہ ہو کہ کریال واال ماخرا دویارہ دہرایا چا رہا ہو۔۔۔‘‘
ٓ
اس کے بعد زارو زار ایشوؤں نے اسے تو لیے یہ دیا۔بھوڑی دپر بعد اس نے ابئی یات چاری رکھیے ہونے
کہا’’:نہی وجہ بئی کہ میں نے سریڈر کرنے کا ف تصلہ کر لنا اور چاہا کہ ا بیے گناہوں کا توچھ زیادہ یہ کروں۔

یس میں نے چکم دیا کہ کونی قوجی گولی یہ چالنے۔ جنسے ہی اچاال ہوا تو میں نے ا بیے شناہ ٹوں کو چمع کنا
ٓ
ٓ
ٓ
اور انہیں بنایا کہ میں اپراب ٹوں کے اگے سریڈر کریا چاہنا ہوں۔ جو بھی منرے سابھ ایا چاہے ا سکنا ہے۔
ٓ
یہ اقراد جو منرے سابھ انے ہیں ،شتھی منرے ہم عقندہ ہیں۔ منرے یاقی ماتخت قوجی وایس چلے گیے۔
ٓ
ٓ
الییہ چس قوجی نے مؤذن کو گولی ماری بھی ،اسے بھی میں لے ایا ہوں۔ اگر اپ کہیے ہیں تو میں اسے
فنل کر دوں گا۔ اب مہریانی کر کے مچھے یہ بنانیں کہ وہ مؤذن زیدہ ہے یا نہیں؟!‘‘

میں ہکا بکا اس غراقی اقسر کی یانیں شیے چا رہا بھا۔ کچھ کہیے کی سکت نہیں بھی۔ بھوڑی دپر خپ رہیے
کے بعد میں نے کہا’’ :ہاں ،زیدہ ہے۔‘‘
ہم اکتھے ہی مورجے سے یاہر بکلے اور اپراہتم کے یاس چلے گیے جو ایک اور مورجے میں شویا ہوا بھا۔ ابھارہ
ٓ
ٓ
کے ابھارہ غراقی فندی اگے پڑھ کر اپراہتم کے ہابھوں کو توسے د بیے لگے۔ اخری فندی اپراہتم کے یاؤں
میں گر پڑا اور رونے لگا۔ وہ کہہ رہا بھا’’ :مچھے معاف کر دو۔ میں نے ہی یم پر گولی چالنی بھی۔‘‘
ٓ
ٓی
منری ا کھیں بھی ب ھر ا نی بھیں۔ مچھ پر عج یب طرح کی ک تق یت طاری بھی۔ منرا دھنان چملے اور ا بیے
ب
قوج ٹوں کی طرف بھا ہی نہیں۔ میں ان غراقی فندتوں کو بنچھے وایس ھنجیے کا شوچ رہا بھا کہ غراقی اقسر مچھے

یال کر کہیے لگا’’ :وہاں دیکھو۔ ایک کمایڈو بنالین اور کچھ نننک وہاں سے ننش فدمی کریا چا ہیے ہیں۔‘‘ اس
کے بعد کہیے لگا’’ :یم لوگ چلدی سے چاؤ اور اس بنلے پر ف تضہ کر لو۔‘‘
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ٓ
میں نے بھی چلدی سے ایدرزگو گروپ کے کچھ جواتوں کو بنلے کی طرف بھنج دیا۔ اس بنلے کے ہابھ انے
م
ہی ایار کا عالفہ کمل طور پر دشم ٹوں سے یاک ہو گنا۔
دشمن کی کمایڈو بنالین نے بھی چملہ کنا لنکن ہم جویکہ ب ھرتور بناری میں بھے اس لیے ان کے اکنر قوجی

چان سے ہابھ دھو ننتھے اور وہ سکست کھا گیے۔اگلے دتوں میں مرتوان میں مغرکہ مچمد رشول ہللا ﷺ کے
ذر بغے گنالن غرب پر غراقی قوج کا دیاؤ کاقی چد یک کم ہو گنا۔
نہرچال مغرکہ مطلع الفحر کی وجہ سے ہم نے ا بیے نہت سے مقاصد تورے کر لیے۔ ہمارے ملک کے
ٓ
نہت سے خطے ازاد ہو گیے۔ اگرجہ اس چملے میں ہمیں عالم علی بنجک ،چمال یاجنک اور چسن یاالش جنسے
نہت سے کمایڈرز کی شہادت کا صدمہ بھی پرداشت کریا پڑا۔
ٓ
ٓ
م
جند دن ارام کرنے کی وجہ سے اپراہتم خب کمل طور پر صخت یاب ہو گنا تو دویارہ ا کر گروپ کے سابھ
م
لخق ہو گنا۔ اشی دن یہ اطالع بھی مل گئی کہ مغرکہ والفحر ،جو ’’یامہدی (عج)‘‘ کے کوڈ ورڈ سے ا بیے
ٓ
اتجام کو نہنجا ،میں غراقی قوج کی جودہ مخصوص بنالینز کام ا گئی ہیں۔ دو ہزار کے قربب قوجی ہالک اور
زچمی ہونے جنکہ دو شو فندی قوج ٹوں کا بقصان بھی غراق کو پرداشت کریا پڑا ہے۔ اس کے عالوہ غراق
ٓ
کے دو لڑاکا طنارے بھی ہمارے جواتوں کے یسانے پر انے کی وجہ سے بناہ ہو چکے ہیں۔
*****

مغرکہ مطلع الفحر کو یاتچ سال گزر چکے بھے۔ ۱۹86-87 کی سردتوں میں ہم سلمجہ میں مغرکہ کریال۵
ٓ
میں مضروف بھے۔چاشوشی معلومات اور مجنلف ڈوپژپز کے درمنان را بطے اور ہم اہنگی بندا کرنے کی کچھ
ٓ
ذمہ داری ہمارے سنرد بھی۔ میں ڈوپژپز کے جواتوں کے سابھ ہم اہنگی کرنے اور انہیں کچھ صروری
ہدایات د بیے کے لیے یدر ڈوپژن کے کتمپ میں گنا۔
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طے یہ یایا بھا کہ اس ڈوپژن کی بنالینز جو ئمام کی ئمام ان غراف ٹوں اور غرب زیان جواتوں پر مشتمل بھیں

جو صدام کے مجالف بھے ،کو چملے کے اگلے مرچلے پر روایہ کنا چانے۔ میں نے ڈوپژن کے اقسران اور
ٓ
بنالینز کے اقسران سے مئننگز کرنے اور صروری ہم اہنگی بندا کرنے کی ذمہ داری ادا کی اور چلیے کے لیے
بنار ہو گنا۔

ٓ
دور سے ہی میں نے یدر ڈوپژن کے ایک جوان کو دیکھا جو مچھ پر بظریں چمانے منری طرف پڑھنا چال ا رہا بھا۔
ٓ
میں چلیے ہی لگا بھا کہ وہ یشنچی جوان اگے پڑھا اور مچھے سالم کنا۔ میں نے سالم کا جواب دیا۔ اس نے
ٓ
بعنر کسی ئمہند کے غرنی لہچے میں مچھ سے کہا’’ :اپ گنالن غرب میں نہیں بھے؟!‘‘

میں نے بعخب سے کہا’’ :ہاں۔‘‘

میں شوچ رہا بھا کہ ساید یہ مغرنی عالقے کا کونی جوان ہے۔ اس کے بعد وہ مچھے کہیے لگا’’ :مطلع الفحر یاد
ٓ
ٓ
ہے یا اپ کو؟ ایار کی جوبناں ،اخری بنلہ!‘‘
میں نے بھوڑی دپر عور سے شوچ کر کہا’’:ہاں ،یاد ہے۔ ب ھر؟!‘‘
ٓ
کہیے لگا’’ :وہ ابھارہ غراقی جو فند ہو گیے بھے ،وہ بھی یاد ہیں یا اپ کو؟!‘‘

میں نے ب ھر خنرانی سے کہا’’ :ہاں یالکل یاد ہیں۔ مگر یم کون ہو؟‘‘

اس نے جوش ہونے ہونے جواب دیا’’ :میں انہی میں سے ایک ہوں۔‘‘

منری خنرانی میں اصافہ ہو گنا۔ میں نے توچھا’’ :نہاں کنا کر رہے ہو؟!‘‘
ٓ
ٓ
وہ کہیے لگا’’ :ہم سارے ابھارہ کے ابھارہ اقراد اشی بنالین میں ہیں۔ ابت ہللا چکتم کی ضمابت پر ہمیں ازاد
ٓ
کر دیا گنا بھا۔ وہ ہمیں اچھی طرح نہجا بیے بھے۔ ب ھر یہ طے یایا کہ ہم مجاذ پر ا چانیں اور بعن ٹوں کے سابھ
جنگ کریں۔‘‘
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منرے لیے نہت بعخب کی یات بھی۔ میں نے کہا’’ :چدا ئمہیں سالمت ر کھے۔ ئمہارا اقسر کہاں ہے؟!‘‘

اس نے جواب دیا’’ :وہ بھی اشی بنالین میں ایک عہدے پر فاپز ہے۔ اب ہم قربٹ الین کی طرف چا
رہے ہیں۔‘‘
میں نے کہا’’ :ابنا اور ابئی بنالین کا یام اس کاعذ پر لکھ دو۔ میں اس وفت چلدی میں ہوں۔ چملے کے
ٓ
بعد اؤں گا اور یم شب لوگوں سے بقصنلی مالفات کروں گا۔‘‘
اس نے ا بیے جواتوں کے یام لکھیے لکھیے توچھا’’ :ئمہارے مؤذن کا کنا یام بھا؟!‘‘

میں نے جواب دیا’’ :اپراہتم ،اپراہتم ہادی۔‘‘

وہ کہیے لگا’’ :ہم شب اس کی یالش میں بھے۔ ا بیے اقسران سے بھی ہم نے درجواشت کی بھی کہ اسے
کہیں سے ڈھویڈیں۔ ہم اس مرد چدا سے ایک دقعہ ب ھر ملنا چا ہیے ہیں۔‘‘
ٓ
ٓی
میں ساکت رہ گنا اور منری ا کھیں ب ھر انیں۔ اس نے سر ابھا کر مچھے دیکھا۔ میں نے کہا’’ :ایساء ہللا

نہست میں یم لوگ ایک دوسرے سے مالفات کر لو گے۔‘‘

عم سے اس کی پری چالت ہو گئی۔ اس نے ا بیے شب جواتوں اور بنالین کا یام لکھ کر منرے جوالے
کنا۔ میں نے بھی چلدی سے چدا چاقظ کہا اور چل دیا۔ یہ عنر م ٹوقع مالفات مچھے نہت اچھی لگی۔
مارچ ۱۹87 میں مہم جتم ہو گئی۔ نہت سے جوان چھن ٹوں پر چلے گیے۔ ایک دن مچھے ا بیے سامان

میں وہی کاعذ مل گنا جو غراقی اسنر یا یدر ڈوپژن کے اشی یشنچی نے مچھے دیا بھا۔ میں یدر ڈوپژن کے ان
ل
جواتوں سےملیے چال گنا۔ ڈوپژن کے ایک اقسر سے کاعذ پر کھی گئی بنالین کا توچھا تو اس نے جواب دیا:

’’یہ بنالین جتم ہو گئی ہے۔‘‘ میں نے کہا’’ :میں اس کے جواتوں سے ملنا چاہنا ہوں۔‘‘
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ٓ
اقسر نے مزید بنایا’’ :چس بنالین کا اپ توچھ رہے ہیں ،یہ ا بیے اقسر کے سابھ سلمجہ میں غراق کی طرف

سے کیے چانے والے سخت چملے میں غراقی قوج کے سا میے ڈٹ کر مقایلہ کرنی رہی۔ اگرجہ غراقی قوج
نے انہیں سدید بقصان نہنجایا مگر وہ لوگ ب ھر بھی چم کر مقایلہ کرنے رہے اور بنچھے یہ ہیے۔‘‘
ٓ
اس کے بعد اس نے کچھ لمچے چاموش رہ کر ابئی یات کو اگے پڑھایا’’ :اس بنالین میں سے کونی بھی زیدہ
ٓ
تچ کر وایس یہ ایا۔‘‘

میں نے اسے کہا’’ :یہ ابھارہ اقراد غراقی فندی بھے۔ یہ ان کے یام لکھے ہونے ہیں۔ میں ان سے ملیے
ٓ
کے لیے ایا ہوں۔‘‘
ٓ
وہ اگے پڑھا اور یام منرے ہابھ سے لے کر ایک اور سخص کو دے دنے۔ بھوڑی دپر گزری تو وہ سخص
ٓ
یلٹ ایا اور کہیے لگا’’ :یہ شب اقراد شہند ہو چکے ہیں۔‘‘
ٓ
منرے یاس کہیے کا کچھ یہ رہا بھا۔ وہیں ننتھ کر شوجوں میں غرق ہو گنا اور ا بیے اپ سے کہا’’ :اپراہتم
ٓ
نے ایک اذان کے ذر بغے کنا کام کر ڈاال! ایک بنلہ ازاد ہوا ،ایک چملہ کامناب ہوا اور ابھارہ اقراد خضرت
خ ؓر کی طرح چہتم کے گڑھے سے بکل کر ج یت میں چا نہنچے۔‘‘
ٓ
اس کے بعد مچھے ابئی وہ یات یاد ا گئی جو میں نے اس غراقی فندی سے کہی بھی’’ :ایساء ہللا نہست میں

یم ایک دوسرے سے مل لو گے۔‘‘
ٓ
ٓ
ٓ
منری ایکھوں سے نے اجننار ایشو نہیے لگے۔ اس کے بعد چداچاقظ کہہ کر میں یاہر ا گنا۔

مچھے اس یات کا تورا بقین بھا کہ اپراہتم چابنا بھا کہ کہاں اذان د بئی ہے یا کہ دشمن کے دلوں کو لرزا

دے اور جن لوگوں کے دل میں ابھی ائمان یاقی ہے ،ان کی ہدابت کرے۔
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جفیہ

36

[ع ناس ہادی]
۱۹82 کے نہار کے دن بھے۔ اپراہتم چھئی پر بھا۔
ٓ
ٓ
رات کے اخری نہر وہ گ ھر ایا تو ہم بھوڑی دپر یک یانیں کرنے رہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ج یب میں
توتوں کی ایک پڑی گڈی پڑی ہے۔

میں نے توچھا’’ :سچ بناؤ ،بھانی! یہ ننسے کہاں سے النے ہو؟ میں نے تو ابھی یک ئمہیں لوگوں کی مدد

کرنے یا اتچمن کے لیے خرچ کرنے ہی دیکھا ہے۔ اور اب یہ ا بیے ننسے ئمہاری ج یب میں پڑے ہیں!‘‘
اس کے بعد میں نے مذاق کرنے ہونے کہا’’ :سچ سچ بناؤ ،کونی خزایہ تو ہابھ نہیں لگ گنا؟!‘‘

اپراہتم ہنس کر کہیے لگا’’ :نہیں یار ،منرے دوشت مچھے یہ شب ننسے دے د بیے ہیں اور بنا بھی د بیے ہیں
کہ انہیں کہاں خرچ کریا ہیں۔‘‘

اگلے دن میں اور اپراہتم یازار گیے اور کچھ چھونی چھونی مارکن ٹوں سے گزرنے ہونے ابئی مطلویہ دکان یک
نہنچ گیے۔

36یہ ایک خاص قسم کا رومال ہوتا ہے جسے عرف عام میں چفیہ یا بسیجیرومالکہا جاتا ہے۔ یہ
ایکخاصڈیزائنکارومالہوتاہےجوعامطورپردورنگونمینہوتاہے:سفیداورکاال۔
اسکےاوپرمربعشکلکےخانےبنےہوتےہیں۔
اگررومالکیزمینکالیہوتوخانونکیدھاریانسفیدہوتیہیناوراگرزمینسفیدہوتودھاریانسیاہہوتیہیں۔
یہرومالتاریخیپسمنظررکھتاہے۔
ایرانعراقجنگکےدورانایرانیفوجیاوررضاکارجنگجوونکےسریاکندھونپرہمیشہیہرومالرہتاتھا۔
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دکان کاقی پڑی بھی۔ دکان کا معمر مالک اور اس کے ساگرد ایک ایک کر کے اپراہتم سے گلے ملیے اور
توسے لنیے لگے۔ معلوم ہویا بھا کہ وہ اپراہتم کو اچھی طرح چا بیے ہیں۔

معمول کی کچھ گقنگو کے بعد اپراہتم نے کہا’’ :جناب ،میں کل ایساء ہللا گنالن غرب چا رہا ہوں۔‘‘

دکایدار نے توچھا’’ :اپرام چان ،جواتوں کے لیے کسی خنز کی صرورت تو نہیں ہے؟‘‘

اپراہتم نے ابئی ج یب سے ایک کاعذ بکاال اور دکایدار کو د بیے ہونے کہیے لگا’’ :ان جند خنزوں کے عالوہ

ایک ویڈتو کتمرے کی بھی صرورت ہے ،جویکہ ہم چا ہیے ہیں کہ یہ جنگ اور اس کے دوران دکھانی چانے
ٓ
والی نہادری کے مناطر ہمنشہ کے لیے مخقوظ ہو چانیں۔ مستقنل میں انے والے لوگوں کو معلوم ہو سکے
کہ کس ایداز میں اس ملک اور اس دین کی خقاطت کی گئی ہے۔‘‘

اس کے بعد اس نے ابئی گقنگو کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :اس کے عالوہ مجاہد بھاب ٹوں کے لیے زیادہ بعداد

میں خقیے بھی چاہئیں۔‘‘
ن
ٓ
نہاں یک یات ہنچی تو دکایدار کا نننا جو اپراہتم کی یانیں سن رہا بھا اگے پڑھ کر کہیے لگا’’ :دورنین تو ہو گئی،
ٓ
ٓ
ٓ
مگر اعا اپرام  ،خقیہ کی کنا صرورت ہے؟ کنا اپ بھی اوارہ اور نے کار لوگوں کی طرح ابئی گردن پر رومال
یایدھنا چا ہیے ہیں؟!‘‘

اپراہتم نے بھوڑی دپر خپ رہیے کے بعد جواب دیا’’ :بھانی ،خقیہ ققط گردن کا رومال ہی نہیں ہے یلکہ
مجاہد بھانی خب بھی وصو کرنے ہیں تو خقیہ ان کے لیے تو لیے کا کام کریا ہے ،خب ئماز پڑھیے ہیں تو ان

کی چانے ئماز ین چایا ہے ،زچمی ہوں تو اس سے زچم یایدھ لنیے ہیں۔۔۔‘‘
ٓ
ٓ
ً
توڑھے دکایدار نے قورا یات کا بیے ہونے کہا’’ :جنسا اپ چاہیں گے ویسا ہی ہو گا ،اعا اپرام ،ہم اس کا
بھی اب تطام کر لیں گے۔‘‘
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اگلے دن ظہر سے نہلے کا وفت بھا۔ میں گ ھر کے دروازے پر ک ھڑا بھا۔ وہی توڑھا دکایدار یار سے لدی ہونی
ٓ
ٓ
ایک وابٹ 37لے ایا۔ میں چلدی سے گ ھر میں داچل ہو گنا اور اپراہتم کو اواز دی۔
اس توڑھے دکایدار نے ایک ویڈتو کتمرہ اور کچھ دوسرا سامان اپراہتم کے جوالے کنا اور کہیے لگا’’ :اپرام چان،
ٓ
یہ خقیہ سے ب ھری ہونی گاڑی بھی میں لے ایا ہوں۔‘‘

بعد میں اپراہتم بنایا کریا بھا کہ مغرکہ فنح المئین میں ہم نے ان خق ٹوں سے نہت سے کام لیے۔
ٓ ٓ
اہسیہ اہسیہ خق ٹوں کا استعمال مجاہدین اسالم کی ایک چاص عالمت ین گنا۔

37ایران میں باربرداری کے لیے استعمال ہونے والی ایک گاڑی۔
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سوخ ط یعی
[غلی ضادقی ،اکتر پوچوان]
کام کے وفت اپراہتم کاقی شنجندگی کا مطاہرہ کریا بھا لنکن خب ہنسی مذاق کا موقع ہویا تو وہ نہت ہی جوش

ط تع اور ہنس مکھ واقع ہویا بھا۔ خق تقت میں لوگ اپراہتم کو اشی یات کی وجہ سے نہت یشند بھی کرنے
بھے۔

کھایا کھانے کا اس کا ابنا ہی ایداز بھا۔ خب کھایا زیادہ ہویا تو وہ جوب کھایا اور کہنا بھا’’ :ہمارا چشم کھنل اور
زیادہ کام کی وجہ سے زیادہ جوراک کا بقاصا کریا ہے۔‘‘

کرمایساہ میں ایک دن وہ گنالن غرب کے ایک مقامی جوان کے سابھ سری یانے کے ہویل پر گنا۔ وہاں
وہ دو بندے مل کر نین یکروں سری یانے ہڑپ کر گیے!!

ایک دقعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دوشت نے اپراہتم کو دن کے کھانے پر یالیا۔ اس نے  3بندوں کے لیے

 6مرغ بھونے اور کاقی مقدار میں چاول وعنرہ بھی بکا لیے۔ ان لوگوں نے اس میں سے ایک توالہ بھی یہ
چھوڑا۔
*****

جن دتوں اپراہتم زچمی بھا تو میں اس کی عنادت کے لیےگنا۔ اس کے بعد ہم دوتوں موپر ساب تکل پر ننتھ

کر ایک دوشت کے گ ھر اقطاری کی دعوت پر چلے گیے۔

منزیان اپراہتم کا قربئی دوشت بھا۔ وہ تو کاقی بکلف سے کام لے رہا بھا مگر اپراہتم کسی بکلف کا روادار یہ
بھا۔ اس نے کونی کسر یہ چھوڑی اور دسنرجوان پر ایک خنز بھی یاقی یہ تچی۔
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ہمارا دوشت خعفر جنگروی بھی وہیں پر بھا۔ اقطار کے بعد وہ یار یار سابھ والے کمرے میں چایا اور ا بیے
دوسٹوں کو یالیا۔ ان شب کو ایک ایک کر کے کمرے میں الیا اور کہنا’’ :اپرام چان ،یہ نہت سدت سے
ئمہیں ملیے کے مشناق بھے اور ۔۔۔‘‘

اپراہتم ،چس نے کاقی کھایا کھالنا بھا اور اس کے یاؤں میں درد بھی ہو رہا بھا ،نے چارہ مج ٹور بھا کہ یار یار
ٓ
ہر انے والے دوشت کے لیے ا ب ھے اور اس کی روتوشی کرے۔ خعفر اس کے بنچھے ک ھڑا ک ھڑا چاموشی سے
ہنسے چا رہا بھا۔

ٓ
جنسے ہی اپراہتم ننتھنا ،خعفر دوسرے کمرے میں چا کر ایک اور دوشت کو لے ا یا۔ اس نے کئی یار ایسا

ہی کنا۔

ٓ
ٓ
اپراہتم جو چاصا بنگ ا خکا بھا ،ا بیے چاص دھتمے لہچے میں کہیے لگا’’ :خعفر چان ،ہماری یاری بھی انے
گی۔‘‘

ٓ
رات کے اخری نہر ہم وایس یلنیے لگے۔ اپراہتم منری موپرساب تکل پر ننتھ کر کہیے لگا’’ :چلدی چلو۔‘‘
ٓ
ٓ
ٓ
خعفر بھی ابئی موپر ساب تکل پر ننتھ کر ہمارے بنچھے بنچھے انے لگا۔ ہم اس سے کاقی اگے بکل انے اور
ٓ
ٓ
ٓ
ایک جوکی پر ا کر بھہر گیے۔ میں بھہر گنا۔ اپراہتم نے اوتچی اواز میں کہا’’ :بھانی ،ذرا نہاں ایا۔‘‘
ٓ
ایک مسلح جوان اگے پڑھا۔

اپراہتم نے کہا’’ :بنارے دوشت ،میں قوجی ہوں اور یہ منرا دوشت بھی قوجی ہے۔ ہم شناہ یاسداران سے

ہیں۔ ایک موپر ساب تکل ہمارا بنچھا کر رہا ہےجو۔۔۔‘‘

ب ھر بھوڑا بھہر کر کہیے لگا’’ :میں کچھ یہ کہوں تو نہنر ہی ہے۔ لنکن یم ذرا ہوشنار رہو۔ منرا جنال ہے کہ

اس کے یاس اسلجہ بھی ہے۔‘‘
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ٓ
اس کے بعد اس نے مسلح جوان کو چدا چاقظ کہا اور ہم چل دنے۔ میں فٹ یابھ پر ہی بھوڑا سے اگے چا
کر ک ھڑا ہو گنا۔ ہم دوتوں ہنس رہے بھے۔
ن
جنسے ہی خعفر کی موپر ساب تکل ہنچی ،چار مسلح جواتوں نے موپر ساب تکل کو گ ھنر لنا۔

اس کے بعد ان کی بظر خعفر کی کمر سے لنکے یسٹول پر پڑ گئی۔ اس کے بعد تو اس نے نہینرا شور مجایا مگر

کسی نے اس کی ایک یہ شئی۔۔۔
ٓ
ًٓ
بفربنا ادھے گھنیے بعد اس تولی کا اقسر ایا تو اس نے خعفر کو نہجان لنا۔ اس نے کاقی معذرت جواہی کی اور

ا بیے شناہ ٹوں سے کہا’’ :یہ چاج خعفر ہیں جو شند الشہداء علیہ السالم ڈوپژن کے اقسران میں سے ہیں۔‘‘

ان جواتوں نے کاقی سرمندگی کا اظہار کرنے ہونے معذرت جواہی کی۔ خعفر جو نہت ہی عصے میں بھا،

ابنا اسلجہ ابھا کر شندھا موپر ساب تکل پر ننتھا اور چل دیا۔
ٓ ٓ
بھوڑا اگے ایا تو اس نے اپراہتم کو دیکھ لنا جو فٹ یابھ پر ک ھڑا زور زور سے ہنس رہا بھا۔ اب خعفر کی شمچھ
ٓ
میں سارا ماخرا ا خکا بھا۔
ٓ
اپراہتم نے اگے پڑھ کر خعفر کو گلے لگا لنا اور اسے توسہ دیا۔ خعفر کا عضہ ہوا ہو گنا اور وہ بھی ہنشیےلگا
اور چدا کا سکر کہ اشی ہنسی پر سارا معاملہ جتم ہو گنا۔
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دو ب ھانی
[غلی ضادقی]
شہند شہنازی کی رشم فل میں سرکت کے لیے ہم ایک سرچدی شہرمیں گیے۔ وہاں کے مقامی رشم و رواج

کے مطاتق فل کی رشومات صنح سے ظہر یک چاری رہئی بھیں۔ ظہر کے وفت مہماتوں کے لیے لویا اور لگن
ٓ
لے انے اور ان کے ہابھ دھال کر دن کا کھایا ننش کنا چایا اور کھانے کے سابھ ہی بفربب ا بیے اجننام کو
نہنچ چانی۔
ہم جنسے ہی بفربب میں داچل ہونے تو دیکھا کہ جواد ایک اہم چگہ پر پراچمان ہے اور اس کے سابھ اپراہتم
ٓ
بھی ننتھا ہوا ہے۔ میں بھی اگے پڑھ کر اپراہتم کے یاس ننتھ گنا۔
اپراہتم اور جواد دوتوں نہت گہرے دوشت بھے اور دو بھاب ٹوں کی طرح سلوک رکھیے بھے۔ ان کے مذاق اور

توک چھویک بھی کاقی دلحسپ ہونی۔ بفربب جنسے ہی جتم ہونی تو منزیاتوں میں سے دو اقراد ا بھے اور یانی کا
ٓ
ٓ
ٓ
پرین اور لگن لے انے۔ وہ شب سے نہلے جواد کے یاس انے۔ جواد اس بفربب کے اداب کے یارے میں
ٓ
کچھ یہ چابنا بھا۔ اپراہتم نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ بعخب سے اوتچی اواز میں توچھیےلگا’’ :سچ کہہ
ٓ
ٓ
رہے ہو؟!‘‘ اپراہتم نے ارام سے کہا’’ :اہسیہ ،کچھ بھی یہ کہو۔‘‘ اس کے بعد اپراہتم نے منری طرف
ٓ
رخ کنا۔ وہ بعنر اواز کے نہت زیادہ ہنس رہا بھا۔ میں نے توچھا’’ :کنا ہوا اپرام؟ یہ ہنشو ،پری یات ہے۔‘‘
ٓ
وہ منری طرف میہ کر کے کہیے لگا’’ :میں نے جواد سے کہا ہے کہ جنسے ہی لویا ئمہارے یاس انے تو ا بیے
سر کو اچھی طرح دھو لننا۔‘‘ بھوڑی دپر گزری تو ایسا ہی ہوا۔ جواد نے ہابھ دھونے کے بعد ابنا سر لونے

کے بنچے رکھ لنا اور۔۔۔
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جواد کے سر اور داڑھی سے یانی بنک رہا بھا اور وہ بعخب سے ا بیے اردگر ننتھے لوگوں کے میہ د یکھے چا رہا بھا۔
میں نے کہا’’ :جواد ،یہ یم نے کنا کنا؟ یہ کونی چمام ہے؟‘‘ اس کے بعد میں نے اسے ابنا خقیہ دیا یاکہ
وہ ابنا سر چسک کر لے۔
*****

ایک دن اطالع ملی کہ اپراہتم ،جواد اور رصا گود بئی جند روزہ مہم جتم کر کے سرچدی جوکی کی طرف سے
ٓ
وایس ا رہے ہیں۔ ان کی سالمئی کی خنر سن کر ہمیں نہت جوشی ہونی۔
ٓ
شہند ایدرزگو کتمپ کے سا میے ہم شب چمع ہو گیے۔ بھوڑی دپر گزری تو ان کی گاڑی ا کر رکی۔ اپراہتم اور

رصا گاڑی سے اپرے۔ شب جوان جوشی جوشی ان کے گرد چمع ہو گیے اور گلے ملیے لگے۔
ٓ
ایک جوان نے توچھا’’ :اعا اپرام ،جواد کہاں ہے؟‘‘ اچایک شتھی چاموش ہو گیے۔

اپراہتم بھی بھوڑی دپر چاموش رہیے کے بعد عم و ایدوہ سے ڈونی ہونی چالت میں توال’’ :جواد!‘‘ اس کے
ٓ
بعد اس نے اہسیہ سے گاڑی کی تچھلی سیٹ کی طرف دیکھا۔

وہاں ایک سخص لننا بھا چس کے اوپر کمنل بھا پڑا بھا۔ شب جوان چاموش ہو گیے۔
ٓ
ٓ
اپراہتم نے کہا’’ :جواد۔۔۔ جواد!‘‘ اچایک اس کی ایکھوں سے ایشو چاری ہو گیے۔
کچھ جواتوں کی تو رونے رونے جنچیں بکل گئیں’’ :جواد ،جواد!‘‘ شب گاڑی کی تچھلی سیٹ کی طرف گیے۔
ٓ
شب رو رہے بھے کہ اچایک جواد کی ایکھ کھل گئی۔ وہ ابھ کر ننتھ گنا اور توچھیے لگا’’ :کنا ہوا ،کنا ہوا؟!‘‘
وہ ہکابکا ا بیے اردگرد ک ھڑے جواتوں کی طرف دیکھ رہا بھا۔
ٓ
سارے جوان اسک الود چہرے لیے عصے کی چالت میں اپراہتم کی طرف لنکے مگر وہ وہاں سے ہٹ کر
چلدی چلدی عمارت کے ایدر داچل ہو خکا بھا۔
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پسیول
[امتر منجر]
۱۹82 کی نہار کے دن بھے۔ ہم نے ابنا ساز و سامان اکتھا کنا ،اسلجہ چمع کروایا اور ج ٹوب کی طرف
چل پڑے۔ جنگی ہنڈ کوارپر کے چکم کے مطاتق طے یایا بھا کہ جوزشنان میں ایک پڑا چملہ کنا چانے۔ نہی
وجہ بھی کہ شناہ اور یشنج کی بھاری بفری ج ٹوب کی طرف بقل مکانی کر چکی بھی۔

ٓ
ایدرزگو گروپ بھی شناہ گنالن غرب کے جواتوں کے سابھ ج ٹوب کی طرف چانے پر بنار ہو گنا۔ اخری دتوں
میں شناہ کرمایساہ کی طرف سے یہ اطالع دی گئی’’ :پرادر اپراہتم ہادی نے ایک یسٹول لنا بھا جو ابھی یک
انہوں نے وایس تخویل میں نہیں دیا ہے۔‘‘
اپراہتم نے نہینرا کہا کہ منرے یاس یسٹول نہیں ہے مگر کونی فایدہ یہ ہوا۔ میں نے کہا’’ :اپراہتم ،ساید
یم نے یسٹول لنا ہو اور وایس د بنا بھول گیے ہو؟‘‘ اس نے بھوڑی دپر شوجیے کے بعد کہا’’ :ابنا تو مچھے
یاد ہے کہ میں نے لنا بھا مگر اس کے بعد میں نے مچمد کو دے دیا بھا کہ وہ وایس چمع کروا دے۔‘‘ بعد

میں خب چھان نین کی تو بنا چال کہ یسٹول مچمد کے یاس ہی رہ گنا بھا اور اس نے وایس نہیں کنا بھا۔

اوپر سے وہ ایک ہقیہ نہلے نہران وایس چال گنا بھا۔

ہم نہران میں مچمد کے بیے پر نہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ نہاں سے ا بیے گاؤں کوہنایہ کی طرف چال گنا ہے

جو اصفہان اور پزد کے را شیے میں ہے۔ اسلجہ وایس کریا اپراہتم کے لیے نہت زیادہ اہمیت کا چامل بھا اس
ٓ
لیے وہ کہیے لگا’’ :اؤ ،اکتھے کوہنایہ چلیے ہیں۔‘‘
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ل
رات کے وفت ہم اصفہان کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے کوہنایہ گاؤں چلے گیے۔ علی ا صنح وہاں نہنچ
ً
گیے۔ موشم بفربنا بھنڈا بھا۔ میں نے اپراہتم سے کہا’’ :نہت ا چھے ،اب ہمیں کہاں چایا چا ہیے۔‘‘
اس نے کہا’’ :چدا وشنلہ ساز ہے ،وہ جود ہی کونی یہ کونی راشیہ سچھا دے گا۔‘‘

ہم گاؤں میں بھوڑا گھومے ب ھرے۔ ایک سن رشندہ چاتون ا بیے گ ھر کی طرف چا رہی بھیں۔ وہ اس گاؤں
ٓ
میں ہم اجئن ٹوں کو دیکھ رہی بھیں۔ اپراہتم گاڑی سے اپرا اور یلند اواز سے کہا’’ :سالم ،ماں جی۔‘‘
چاتون نے بھی ا چھے لہچے میں جواب دیا’’ :سالم نننا ،کسے ڈھویڈ رہے ہو؟!‘‘
ٓ
اپراہتم کہیے لگا’’ :چالہ جی ،اپ مچمد کوہنانی کو چابئی ہیں؟!‘‘
انہوں نے توچھا’’ :کون سا مچمد؟‘‘

ً
ٓ
اپراہتم نے جواب دیا’’ :وہی جو ابھی ابھی مجاذ سے وایس ایا ہے۔ اس کی عمر بفربنا ننس سال ہے۔‘‘
ٓ
چاتون ہنس دیں’’ :نہاں اؤ۔‘‘ اس کے بعد وہ ا بیے گ ھر میں داچل ہو گئیں۔
اپراہتم نے کہا’’ :امنر ،گاڑی کھڑی کر دو۔‘‘ اس کے بعد ہم چل پڑے۔

ٓ
چاتون نے ہمیں ایدر یال لنا۔ اس کے بعد انہوں نے یاشیہ بنایا اور اچھی طرح ہماری اؤ بھگت کی۔ بھر کہیے

لگیں’’ :یم اسالم کے مجاہد ہو۔ جوب اچھی طرح کھاؤ یا کہ مضٹوط ہو چاؤ۔‘‘

اس کے بعد کہیے لگیں’’ :مچمد منرا تواسہ ہے اور منرے ہی گ ھر میں رہنا ہے۔ لنکن اس وفت وہ شہر گنا
ٓ
ہوا ہے اور رات یک بھی وایس نہیں انے گا۔‘‘
ٓ
اپراہتم کہیے لگا’’ :چالہ جی ،معاف کنجیے گا۔ اپ کے اس تواسے نے ایسا کام کر دیا ہے کہ چس کی وجہ
ٓ
سے ہم مجاذ سے کھنچے کھنچے نہاں انے پر مج ٹور ہو گیے ہیں۔‘‘
انہوں نے بعخب سے توچھا’’ :مگر اس نے کنا کنا ہے؟‘‘
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اپراہتم نے کہا’’ :اس نے مچھ سے یسٹول لنا اور اس سے نہلے کہ اسے دقنر میں چمع کروایا ،ا بیے سابھ
ٓ
ً
ٓ
لے ایا۔ اب ہمیں کہا گنا ہے کہ ہم اس یسٹول کو جتما لے کر انیں اور دقنر میں چمع کروانیں۔‘‘

وہ ک ھڑی ہوگئیں اور کہیے لگیں’’ :اس لڑکے کو تو چدا ہی شمچھانے۔‘‘
ٓ
ٓ
اپراہتم نے کہا’’ :ماں جی ،ا بیے اپ کو بکل تف میں یہ ڈالیں۔ ہم زیادہ دپر اپ کو زچمت نہیں دیں
گے۔‘‘

ٓ
چاتون نے کہا’’ :نہاں اؤ۔‘‘ میں اور اپراہتم ایک کمرے میں چلے گیے۔ چاتون کہیے لگیں’’ :اس الماری

میں مچمد کا سامان پڑا ہوا ہے۔ کچھ دن نہلے میں نے دیکھا کہ وہ ایک خنز الیا اور نہاں رکھ دی۔ اب یم جود
ہی یاال کھول کر دیکھ لو۔‘‘

مچمد نےکہا’’ :ماں جی ،بعنر اچازت کے کسی کا سامان ب ٹولنا اچھی یات نہیں ہے۔‘‘

وہ چاتون کہیے لگیں’’ :اگر میں کر سکئی تو جود ہی کھول لنئی۔‘‘
ٓ
اس کے بعد وہ چا کر ایک بنچ کس لے انیں۔ میں نے بنچ کس بھنسا کر چھ تکا دیا تو الماری کا وہ چھویا سا

یاال کھل گنا۔

ٓ
الماری کا دروازہ کھال تو دیکھا کہ سامان کے اوپر یسٹول ایک شقند کنڑے میں لننا صاف بظر ا رہا بھا۔ ہم
ٓ
نے یسٹول ابھایا اور کمرے سے یاہر ا گیے۔
ٓ
چداچاقظ کہیے وفت اپراہتم نے توچھا’’ :ماں جی ،اپ نے ہم پر ابنا اعتماد کنسے کر لنا؟‘‘
وہ چاتون کہیے لگیں’’ :اسالم کا شناہی کتھی چھوٹ نہیں تولنا۔ کنا یم اس تورانی چہرے کے سابھ چھوٹ
تول سکیے ہو؟‘‘
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ٓ
ہم وہاں سے چل دنے اور نہران ا گیے۔ اصفہان کے ہانی وے پر چا رہے بھے کہ منری بظر قوجی توتجانے
ٓ
کی ننرک پر پڑی۔ میں نے کہا’’ :اعا اپرام ،ئمہیں یاد ہے کہ سریل ذہاب میں توتجانے کا ایک کمایڈر بھا جو

چملوں میں ہماری نہت مدد کنا کریا بھا۔‘‘
ٓ
اپراہتم نے توچھا’’ :اعا مداح کی یات کر رہے ہو؟‘‘

میں نے کہا’ :ہاں ،وہ اب اصفہان کے توتجانے کا اتجارج ہو گنا ہے۔ ساید اب بھی نہیں ہو۔‘‘

اس نے کہا’’ :نہت ا چھے ،چلو اسے ملیے چلیے ہیں۔‘‘
ہم ننرک کے سا میے نہنچ گیے اور ابئی گاڑی ک ھڑی کر دی۔ اپراہتم اپر کر یگہنانی والے کمرے کی طرف چال
ٓ
گنا اور کہا’’ :سالم ،اعا مداح نہیں ہونے ہیں؟‘‘
یگہنان نے اپراہتم پر بظر ڈالی اور سر سے لے کر یاؤں یک اس کا چاپزہ لنیے لگا کہ کردی سلوار ،لمئی

ٓ
قم تض ،اور سادہ چہرے واال ایک سخص اعا مداح ،ننرک کے اتجارج کے یارے میں توچھ رہا ہے۔
ٓ
ٓ
ٓ
میں نے اگے پڑھ کر کہا’’ :بھانی ،ہم اعا مداح کے دوشت ہیں اور مجاذ سےا رہے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ہم
ان سے ملنا چا ہیے ہیں۔‘‘

یگہنان نے قون مالیا اور ہمارا بعارف کروایا۔ بھوڑی دپر گزری بھی کہ اتجارج کے دقنر کی طرف سے دو
ٓ
جنئیں داچلی دروازے کی طرف ا گئیں۔کریل مداح ہمیں دیکھیے ہی اپراہتم سے لیٹ گنا اور اسے توسے
د بیے لگا۔ اس کے بعد اس نے مچھ سے بھی روتوشی کی اور اصرار کریا ہوا ا بیے دقنر میں لے گنا۔
ً
اس کے بعد وہ ہمیں مئننگ ہال میں لے گنا۔ بفربنا ننس قوجی اقسران اس کمرے میں نہلے ہی سے
ٓ
موجود بھے۔ مئننگ اعا مداح کی صدارت میں ہو رہی بھی۔ اس نے ہمارے لیے دو کرشناں منگوانیں اور ہم
بھی مئننگ کے سرکاء میں سامل ہو گیے۔ اس کے بعد اس نے یات کریا سروع کی’’ :دوسٹو! یم شب
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مچھے چا بیے ہو۔چاہے ابقالب سے نہلے  ۹روزہ جنگ ہو یا دفاع مقدس کے نہلے سال کی جنگ ،میں نے

ئمعہ ہانے سجاعت کا اغزاز چاصل کر رکھا ہے۔ منرے توتجانے کے جواتوں نے سخت پرین ذمہ دارتوں کو
بھی اچسن ایداز میں اتجام دیا اور ئمام چملوں میں کامنانی سے ہمکنار ہونے۔ میں نے جود بھی وطن اور
وال بت میں سخت پرین اور اہم پرین قوجی پرب یت کے کورسز کر ر کھے ہیں۔ لنکن اس کے یاوجود بھی کچھ
ب
لوگ ا یسے بھے اور اب بھی ہیں کہ جیہوں نے منری ساری کی ساری علتم اور تحرنے پر شوالیہ یسان ڈال

کر رکھ دیا۔‘‘
اس کے بعد اس نے منال د بیے ہونے کہا’’ :دبنا کی جنگوں کا فاتون کہنا ہے کہ اگر یم ایک ایسی چگہ
م
چملہ کرنے ہو چہاں دشمن کے شو اقراد ہیں تو ئمہارے اقراد کی بعداد نین شو ہویا چا ہیے۔ ئمہاری ہمیں اور

چملے بھی زیادہ ہوں یاکہ کامنانی چاصل ہو سکے۔‘‘

ٓ
ب ھر اس نے بھوڑا وققہ لنا اور ا بیے یات کو چاری رکھا’’ :یہ اعا ہادی اور ان کے دوشت ا یسے کاریامے اتجام
ً
ً
د بیے رہے ہیں جو واقعا نہت عج یب بھے۔ منال بعض اوفات انہوں نے شو اقراد سے بھی کم بفری کے
سابھ دشمن پر چملہ کنا مگر ابئی بعداد سے زیادہ دشمن کے قوج ٹوں کو مارا یا انہیں اسنر کر لنا۔ میں بھی ان

چملوں کی الچشنک کا قربضہ اتجام د بنا رہنا بھا۔‘‘مچھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دقعہ یہ لوگ یازی دراز
کے عالقے میں چملہ کریا چا ہیے بھے۔ اس وفت خب میں نے چملہ کرنے والوں کے سازوسامان اور
ً
دوسری جنگی سرابط کا چاپزہ لنا تو ا بیے دوشت سے کہا’’ :یہ لوگ جتما سکست سے دوچار ہوں گے۔‘‘لنکن
ٓ
میں نے ابئی ایکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے یہ صرف دشمن کے بھکاتوں پر ف تضہ کر لنا یلکہ ا بیے سے
زیادہ بعداد میں دشمن کو قوج ٹوں کو بھی بھکانے لگا دیا۔‘‘مئننگ میں موجود ایک جوان اقسر نے کہا’’ :نہت
ٓ
ٓ
ا چھے ،اعا ہادی ،اگر اپ جود ہی اس چملے کی بقصنل بنا دیں تو اچھا رہے گا یا کہ ہم بھی کچھ شنکھ لیں۔‘‘
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ٓ
اپراہتم جو سر بنچے چھکانے ننتھا بھا ،کہیے لگا’’ :نہیں منرے بھانی ،ہم نے تو کچھ بھی نہیں کنا۔ اعا مداح

نے کچھ زیادہ ہی منالعہ کر دیا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کنا بھا۔ جو کچھ بھا وہ چدا کا لطف و کرم بھا۔‘‘
شن
ٓ
اعا مداح نے کہا’’ :ان سے اور ان کے دوسٹوں سے جو یات ہم نے کھی وہ یہ بھی کہ چملہ اور اقراد کی
بعداد اہم نہیں یلکہ جنگ میں جو خنز کلندی جئن یت رکھئی ہے وہ جواتوں کا مورال اور جوش و چذیہ ہے۔ یہ

لوگ ایک یکینر سے دشمن کے دل میں وہ جوف بتھا د بیے بھے جو سننکڑوں توتوں اور نننکوں سے بھی زیادہ
ٓ
ہویا بھا۔‘‘اس کے بعد اعا مداح نے ابئی یات چاری رکھیے ہونے کہا’’ :ان کا ایک دوشت بھا جو چشمانی
ٓ
لجاظ سے تو چھونے فد کا بھا مگر فدرت و شہامت میں اپ کی توقعات سے بھی کہیں پڑھ کر بھا۔ اس کا
یام اصغر وصالی بھا جو جنگ کے ابندانی دتوں میں ا بیے جواتوں کے سابھ دشمن کے چملوں کا دفاع کرنے
ٓ
ٓ
ہونے چام شہادت توش کر گنا۔ میں نے ان یشنچی اور مجلص جواتوں سے قران کی اس ابت کو اچھی طرح

شمچھا کہ چس میں چدا قرمایا ہے :اگر یم ننس لوگ صاپر اور یابت فدم رہو تو دو شو اقراد پر علیہ یا سکیے ہو۔‘‘

لگ بھگ ایک گھنیے کے بعد ہم مئننگ سے یاہر بکلے۔ مئننگ کے سرکاء سے معذرت جواہی کی اور نہران
ٓ
کی طرف چل پڑے۔ میں را شیے میں اس دن ننش انے والے ئمام واقعات کے یارے میں شوجنا رہا۔

اپراہتم نے واقعات سے ب ھرے اسے یسٹول کو دقنر میں چمع کروایا اور ایدرزگو گروپ کے جواتوں کے سابھ
ج ٹوب کی طرف جوزشنان چال گنا۔گنالن غرب میں جودہ ماہ کا غرصہ ئمام یلخ و سنرین واقعات کے سابھ جتم
ہوا۔ اس غرصے میں سجاعت و نہادری کی عظتم داشنانیں رقم ہونیں۔ اس مدت میں ایک چھونے سے
چھایہ مار گروپ نے غراقی قوج کے چدید بنکنالوجی سے لنس نین پریگنڈز کو ا بیے چملوں سے جتم کر کے رکھ
دیا بھا
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قنح الم پین

[شہ ن ؒد کے کچھ دوست]
جوزشنان میں شب سے نہلے ہم لوگ شہر شوش میں گیے چہاں ب تعمنر چدا خضرت دابنال علیہ السالم کی قنر
منارک کی زیارت کی۔

ٓ
وہاں اطالع ملی کہ ئمام رصاکار قوجی جواتوں (جو اج کل یشنچی کے یام سے مشہور ہو چکے ہیں) کو مجنلف
ٓ
ب
جنگی بنالینز اور پریگنڈز میں فشتم کر کے پڑے چملوں کے لیے انہیں امادہ کنا چانے گا۔
زیارت کے دوران چاج علی قصلی پر ہماری بظر پڑ گئی۔ انہوں نے بھی گرمخوشی سےہمارا استقنال کنا۔
ب
چاج علی قوج ٹوں کی فشتم بندی کے سابھ ہی ہمیں ا بیے سابھ المہدی (عج) پریگنڈ لے گیے۔ اس پریگنڈ

میں کچھ بنالینز یشنچی جواتوں کی اور کچھ بنالینز قوج ٹوں کی بھیں۔
ب
چاج چسین نے بھی ایدرزگو گروپ کے جواتوں کو بنالینز میں فشتم کنا۔ ایدرزگو کے اکنر جواتوں نے ریکی اور
چاشوشی کی ذمہ داریاں ا بیے سر لے لیں۔
کسی بنالین کے سابھ رصا گود بئی بھا ،کسی کے سابھ جواد اقراشنانی اور کسی کے سابھ اپراہتم۔

قوج ٹوں کی بناری کا کام نہت چلدی سے اتجام یا گنا۔ شناہ کے لیے چاشوشی کے قرابض سراتجام د بیے
والے جواتوں کو اس مجاذ پر کام کرنے کئی ماہ ہو چکے بھے۔
م
دشمن کے زپر ف تضہ ئمام عالقوں کی چاشوشی کا مرچلہ کمل ہو خکا بھا جئی کہ غراقی قوج کی بنالینز اور

پریگنڈز کے بھکانے یک مسخص ہو چکے بھے۔  2۱مارچ ۱۹82 کو ’’یا زہرا سالم ہللا علیہا‘‘ کے کوڈ ورڈ
ٓ
کے سابھ مغرکہ فنح المئین کا اعاز ہو گنا۔
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اشی دن سہ نہر کے وفت شناہ کی طرف سے بنالینز کے کمایڈرز اور ڈ بئی کمایڈرز کو چملے والے عالقے میں
لے چایا گنا اور دور ہی سے اس عالقے اور اس میں ہونے والے چملے کی وصاخت کر دی گئی۔ اس چملے

کی شب سے بھاری اور سخت ذمہ داری المہدی پریگنڈ کی بنالینز کے سنرد کی گئی۔

 2۱مارچ ۱۹82 کو جنسے ہی مغرب کا وفت پزدیک ہوا تو جواتوں کا جوش و چذیہ پڑھ گنا۔ ئماز کے بعد
ٓ
قوج خرکت میں ا گئی۔
ٓ
میں ایک لمچے کے لیے بھی اپراہتم سے چدا نہیں ہویا بھا۔ یاالخر ہماری بنالین نے بھی خرکت کی لنکن
کسی وجہ سے میں اور اپراہتم بنچھے رہ گیے۔ رات اڑھانی تچے ہم بھی چل پڑے۔ رات کی یاریکی میں ہم ایک
ایسی چگہ نہنچ گیے چہاں ایک مندان کے وشط میں بنالین کے جوان ننتھے ہونے بھے۔ اپراہتم نے توچھا:

’’یم لوگ نہاں کنا کر رہے ہو؟ ئمہیں تو دشمن کی سرچد پر چملہ کریا بھا۔‘‘
ٓ
ٓ
انہوں نے جواب دیا’’ :کمایڈر کا نہی چکم ہے۔‘‘ میں اور اپراہتم نے اگے پڑھ کر کمایڈر سے توچھا’’ :اپ
نے جواتوں کو اس مندان میں ک ٹوں بھہرا دیا ہے؟ ابھی بھوڑی دپر بعد اچاال ہو چانے گا۔ نہاں ان کے
م
لیے یہ تو کونی چانے بناہ ہے او ر یہ ہی کونی مورجہ۔ یہ کمل طور پر دشمن کی گول ٹوں کی زد میں ہیں۔‘‘
ٓ
کمایڈر نے کہا’’ :ہمارے اگے یارودی سریگوں کا چال تچھا ہوا ہے۔ ہمارے یاس کونی یم ڈسٹوزل سکواڈ کا

کونی ماہر بھی نہیں ہے۔ میں نے ہنڈ کوارپر میں قون کنا ہوا ہے۔ بندہ را شیے ہی میں ہے۔‘‘اپراہتم نے
کہا’’ :ابئی دپر یک تو اب تطار نہیں کنا چا سکنا۔‘‘ اس کے بعد اس نے جواتوں کی طرف رخ کر کے کہا:
ٓ
’’ابئی چان پر کھنل سکیے والے کچھ رصاکار منرے سابھ انیں یا کہ ہم راشیہ کھول سکیں۔‘‘
ٓ
کچھ جوان اس کی طرف دوڑنے ہونے ا گیے۔ اپراہتم یارودی سریگوں سے ب ھرے مندان میں اپر گنا۔ وہ
ٓ
ابنا یاؤں زمین پر گھشئننا اور اگے کی طرف پڑھ چایا۔ یاقی جوان بھی ایسا ہی کر رہے بھے۔
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میں ہکا بکا اپراہتم کو دیکھ رہا بھا۔ منرا سایس سنیے میں ایک کر رہ گنا بھا۔ میں بنالین کے جواتوں کے
سابھ ک ھڑا بھا اور وہ یارودی سریگوں والے مندان میں۔

منرے چہرے کا ریگ اڑا ہوا بھا۔ میں ہر لخطہ سریگ بھنیے اور اپراہتم کی شہادت کا من تظر بھا۔ یہ لمجات
نہت مشکل سے گزر رہے بھے۔ لنکن وہ مندان ع ٹور کر کے اس یار نہنچ چکے بھے۔ چدا کا سکر کہ اس
را شیے میں کونی سریگ یہ ب ھٹ سکی۔
اس رات یارودی سریگوں سے ب ھرے اس مندان کو ع ٹور کرنے کے بعد ہم نے دشمن کے مورجوں پر
ٓ
چملہ کر کے ان کے بھکاتوں پر ف تضہ کر لنا لنکن ہم اس سے زیادہ اگے یہ پڑھے۔
ٓ
صنح کے پزدیک اپراہتم کے نہلو میں ایک گولی ان لگی چس سے وہ زچمی ہو گنا۔ ہمارے جوان اسے چلدی
ٓ
ابھا کر بنچھے لے انے۔ خب صنح ہو چکی تو طے یایا کہ اپراہتم کو چہاز کے ذر بغے کسی شہر میں من تقل کر دیا
ٓ
چانے لنکن وہ صد کر کے چہاز سے اپر ایا۔ ڈشئنسری میں زچم کو یا یکے لگوانے اور بئی بندھوانے کے بعد
ٓ
وہ دویارہ سرچد پر ا گنا اور جواتوں کے سابھ سامل ہو گنا۔
نہلی رات کے چملے میں ہماری بنالین کے کمایڈر اور ڈ بئی کمایڈر بھی زچمی ہو گیے ،چس کی وجہ سے علی
موچد ہماری بنالین کے کمایڈر مفرر کیے گیے۔

اشی روزکچھ اقسران کی مئننگ ہونی چس میں محسن وزوانی بھی سامل بھے۔ چملے کے اگلے مرچلے کی م تصویہ
بندی اقسران کے گوش گزار کی گئی۔

اس مرچلے میں شب سے اہم کام دشمن کے بھاری توتجانے پر ف تضہ اور یل رفابیہ کو ع ٹور کریا بھا۔ شناہ
کے چاشوس جوان کاقی دن یک اس م تصویہ بندی میں مضروف رہے بھے۔ اگلے مراچل میں کامنانی کا
سارا اتخصار اشی مرچلے کی کامنانی پر بھا۔
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ٓ ٓ
ٓ
اگلی رات ب ھر قوجی جوان خرکت میں ا گیے اور چل پڑے۔ یم ڈسٹوزل سکواڈ یاقی جواتوں سے اگے اگے
چل رہا بھا۔ اس کے بنچھے علی موچد ،اپراہتم اور یاقی جوان بھے۔
ہم لوگ کاقی دپر یک چلیے رہے مگر دشمن کے مورجوں اور توتجانے یک یہ نہنچ سکے۔ چھ کلومینر چلیے کے
بعد بھکاوٹ سے جور ہو کر ایک مندان میں چا کر ننتھ گیے۔ علی موچد اور اپراہتم ادھر ادھر گھومیے رہے
مگر دشمن کے توتجانے کا کہیں کونی ایا بنا نہیں بھا۔ ہم لوگ دشمن کے بھکاتوں اور اس مندان میں گم

ہو کر رہ گیے بھے۔ اس کے یاوجود بھی جواتوں میں ایک عج یب طرح کا اطمننان اور سکون موخزن بھا۔ وہ
ًٓ
ا بیے پرسکون بھے کہ شتھی بفربنا ادھے گھنیے یک شونے رہے۔
بعد میں اپراہتم نے مجلہ بنام ابقالب شمارہ مارچ ۱۹82 کو اننروتو د بیے ہونے بنایا بھا’’ :اس رات ہم
ٓ
ٓ
نے اس یاس نہت یالش کنا مگر صحرا کے عالوہ کونی خنز ہمیں بظر نہیں انی بھیٰ ،لہذا ہم وہیں سجدے

میں پڑ گیے اور کچھ میٹ یک اشی چالت میں پڑے رہے۔ اس چالت میں ہم چدا کو خضرت زہرا سالم
ع
ہللا علیہا اور ائمہ معصومین لیہم السالم کے واشطے د بیے رہے۔‘‘

اس نے یہ بھی بنایا بھا’’ :اس صحرا میں ہم بھے اور امام زمایہ (عج)۔ ہم ققط ا بیے امام کو بکار رہے بھے اور
ان سے مدد مایگ رہے بھے۔ ہمیں کچھ سچھانی نہیں دے رہا بھا کہ کنا کریں۔ ہمارے ذہن میں جو خنز رہ
ٓ
رہ کر ا رہی بھی وہ امام زمایہ (عج) سے توسل ہی بھا۔‘‘
*****

ٓ
کسی کو بھی اس یات کی شمچھ یہ ا سکی کہ اس رات کنا ماخرا ہوا۔ اس عج یب و غربب سجدے میں ان
کے اور چدا کے درمنان کنا راز و بنازہونے۔ لنکن بھوڑی دپر بعد اپراہتم اس چگہ سے چہاں سارے جوان
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ً
ٓ
ارام کر رہے بھے ،یانیں طرف چال گنا۔ بفربنا ایک کلومینر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک مورجے
ٓ
یک نہنچ گنا۔ خب اس نے مورجے کی یست پر دیکھا تو کاقی بعداد میں تونیں اور ب ھاری اسلجہ اسے بظر ایا۔
ٓ
غراقی قوجی تورے اطمننان سے ارام کر رہے بھے۔ ققط بھوری شی بعداد میں یگہنان صحن کے درمنان
ٓ
دکھانی دے رہے بھے۔ اپراہتم چلدی سے ابئی بنالین کی طرف وایس لوٹ ایا۔
اس نے سارا ماخرا علی موچد سے کہہ ڈاال۔ اس کے بعد وہ جواتوں کو اس مورجے کے عقب میں لے
ٓ
انے۔ را شیے میں انہوں نے ا بیے جواتوں کو شمچھا دیا بھاکہ’’ :خب یک ہم یہ کہیں کونی سخص گولی نہیں
چالنے گا۔ دشمن سے مڈب ھنڑ کی صورت میں بھی زیادہ کوشش نہی کی چانے کہ انہیں اسنر کنا چانے۔‘‘

دوسری طرف محسن وزوانی کی کمایڈ میں جن یب بنالین نے بھی توتجانے پر چملہ کر دیا بھا۔

اس رات ہمارے جوان معمولی شی چ ھڑپ اور ہللا اکنر اور یا زہرا سالم ہللا علیہا کے فلگ شگاف بغروں کے
ذر بغے غراقی قوج کے توتجانے پر ف تضہ کرنے اور نہت سے غراف ٹوں کو فندی کرنے میں کامناب ہو

گیے۔ توتجانے پر ہمارے ف تصے نے جوزشنان میں غراقی قوج کو سخت مشکل سے دوچار کر دیا۔ جواتوں نے
ً
قورا توتوں کے رخ غراق کی طرف موڑ دنے ،لنکن توتجانے کے ماہر قوج ٹوں کے یہ ہونے کی وجہ سے اسے
استعمال یہ کنا چا شکا۔

ٓ
توتجانے پر ف تضہ ہو گنا تو ہم اس کے اس یاس کے عالقے کی چھان نین میں مشغول ہو گیے۔ بھوڑی
دپر بعد میں نے دیکھا کہ اپراہتم ایک غراقی اقسر کو ا بیے سابھ ال رہا ہے۔

ٓ
غراقی اقسر کو اس نے بنالین کے جواتوں کے جوالے کر دیا۔ میں نے توچھا’’ :اعا اپرام ،یہ کون بھا؟‘‘
ٓ
ٓ
اس نے جواب دیا’’ :کتمپ کے اس یاس میں گست کر رہا بھا کہ اچایک یہ اقسر منری طرف اگنا۔ نے
ٓ
چارہ چابنا نہیں بھا کہ یہ سارا عالفہ ہم نے ان سے ازاد کروا لنا ہے۔‘‘
182

میں نے اسے کہا کہ سریڈر کر دو ،لنکن اس نے مچھ پر چملہ کر دیا۔ اس کے یاس اسلجہ نہیں بھا ٰلہذا

میں نے بھی اس کے سابھ کشئی سروع کر دی اور اسے زمین پر بنخ دیا۔ اس کے بعد اس کے ہابھ یایدھ
ٓ
کر نہاں لے ایا۔
ٓ
فحر کی ئماز ہم نے توتجانے کے یاس ہی پڑی۔ امدادی د شیےجنسے ہی نہنچے تو ہم نے اس صحرا میں مزید اگے
م
پڑھنا سروع کر دیا۔ ہمارے سا میے کا عالفہ ابھی یک کمل طور پر دشمن سے یاک نہیں ہوا بھا۔
اچایک دو غراقی نننک ہماری طرف پڑھے لنکن ب ھر یلٹ کر قرار ہو گیے۔ اپراہتم چلدی سے ان میں سے
ایک طرف دوڑ پڑا۔ اس کے بعد اچ ھل کر ایک نننک پر خڑھ گنا اور نننک کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد
اس نے غرنی میں کچھ کہا تو نننک ابئی چگہ پر ک ھڑا ہو گنا اور اس میں سے کچھ قوجی اپر پڑے جیہوں نے
ٓ
سریڈر کر لنا۔ ابھی یک اچاال نہیں ہوا بھا۔ قوج کو بیے سرے سے پرب یب دیا گنا اور ہم اگے کی طرف

پڑھیے لگے۔ را شیےمیں میں نے اپراہتم سے کہا’’ :یم نے عور کنا کہ ہم نے دشمن کے توتجانے پر عقب
سے چملہ کنا بھا!‘‘ اس نے بعخب سے توچھا’’ :نہیں تو ،مگر کنسے؟‘‘

میں نے کہا’’ :دشمن بھاری بعداد میں ا بیے شناہ ٹوں کے سابھ توتجانے کے اگلے خصے میں ہمارا اب تطار کریا
ٓ
رہا مگر چدا کو نہی م تطور بھا کہ ہم ایک اور را شیے سے ا نے اور توتجانے کے عقب میں نہنچ گیے۔ نہی وجہ
م
بھی کہ ا بیے اسنر اور مال غنتمت ہمارے ہابھ لگ گنا۔ دوسری طرف دشمن رات دو تچے یک کمل طور پر

ٓ
بنار ک ھڑا بھا ،لنکن اس کے بعد اس کے شناہی ارام کرنے لگے اور ہم نے ان پر چملہ کر دیا۔‘‘
ہم نے دویارہ غراقی فندتوں کو چمع ک نا اور انہیں کچھ جواتوں کی یگرانی میں بنچھے بھنج دیا۔ یاقی قوج ٹوں کو لے
ٓ
ٓ
کر ہم اس چملے کے اخری مرچلے کو ا بیے اجننام یک نہنجانے کے لیے مزید اگے پڑھ گیے۔
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زجم

ٰ
[مرنضی بارساب نان ،غلی مقدم]
ساری بنالینز ابئی ابئی چگہ سے ننش فدمی کر چکی بھیں۔ ہمیں ا بیے سا میے بھہرے دشمن کے بھکاتوں
ٓ
اور اس کے اس یاس کے مورجوں کو ع ٹور کریا بھا لنکن اچاال ہو چانے کی وجہ سے ہمارا کام کاقی مشکل
ہو خکا بھا۔

ایک چگہ پر یل رفابیہ کے پزدیک تو کاقی مشکل کا سامنا کریا پڑ رہا بھا۔ ایک غراقی قوجی ایک مورجے سے
ٓ
مسین گن کے ذر بغے مسلسل گولناں پرسانے چا رہا بھا اور ہمارے کسی ایک شناہی کو بھی اگے پڑھیے
نہیں دے رہا بھا۔ ہم نے الکھ کوشش کی مگر اس کنکربٹ سے بیے مورجے کو بناہ یہ کر سکے۔
میں نے اپراہتم کو یالیا اور دور سے اسے وہ مورجہ دکھایا۔ اس نے عور سے مورجے کو دیکھیے کے بعد کہا:

’’اس کا ایک ہی راشیہ ہے کہ اس مورجے کے پزدیک چایا چانے اور اس پر ایک دشئی یم بھن تکا
چانے۔‘‘

اس کے بعد اس نے مچھ سے دو دشئی یم لیے اور سنیے کے یل چلیے ہونے دشمن کے مورجوں کی طرف
پڑھیے لگا۔ میں بھی اس کے بنچھے بنچھے ہو لنا۔
ٓ
میں ایک مورجے میں چا کر چ ھپ گنا۔ اپراہتم اگے پڑھ رہا بھا اور میں اسے دیکھ رہا بھا۔ اس نے اس
کنکربٹ والے مورجے کے پزدیکی مورجوں میں سے ایک میں مناشب چگہ ڈھویڈ لی لنکن اس وفت ایک

عج یب واقعہ ہو گنا۔ اس مورجے میں ایک کم سن یشنچی جوان ا بیے ہوش و جواس کھو ننتھا اور ابنا اسلجہ
اپراہتم کے سنیے پر رکھ کر مسلسل چالنے لگا’’ :غراقی ،میں ئمہیں مار ڈالوں گا۔‘‘
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اپراہتم نے وہیں ننتھے ننتھے ا بیے ہابھ اوپر کر لیے۔ وہ کونی یات نہیں کر رہا بھا۔ شب کی سایسیں سنیے
میں ایک کر رہ گئی بھیں۔ ہمیں کچھ سچھانی یہ دے رہا بھا کہ اس صورت چال میں کنا کریں۔ کچھ دپر

اشی طرح گزر گئی۔ مسین گن کی گولناں ر کیے کا یام ہی یہ لے رہی بھیں۔
ٓ
ٓ ٓ ٓ
میں سنیے کے یل اہسیہ اہسیہ اگے کی طرف پڑھا او ر ا بیے اپ کو اس مورجے یک نہنجایا۔ میں ققط دعا کر
رہا بھا اور کہے چا رہا بھا’’ :چدایا ،تو جود ہی ہماری مددقرما! کل رات سے اب یک دشمن کی طرف سے کونی
ٓ
مشکل ننش نہیں انی ،لنکن اب اس صورت چال کا سامنا کریا پڑ رہا ہے۔‘‘

اچایک اپراہتم نے اس کے چہرے پر ایک ب ھنڑ مارا اور اسلجہ اس کے ہابھ سے لے لنا۔ اس کے بعد اسے
ٓ
سنیے سے لگا لنا۔ وہ جوان اب ا بیے ہوش میں ایا بھا اور رونے لگا بھا۔ اپراہتم نے مچھے یال کر اس توجوان
ٓ
کو منرے جوالےکنا اور کہا’’ :میں نے اج یک کسی کے چہرے پر ب ھنڑ نہیں مارا بھا لنکن نہاں ایسا کریا
صروری ہو گنا بھا۔‘‘ اس کے بعد وہ مسین گن والے مورجے کی طرف پڑھ گنا۔

بھوڑی دپر بعد اس نے نہال دشئی یم بھن تکا لنکن وہ یسانے پر یہ لگا۔ اس کے بعد اس نے ابھ کر مورجے

کی طرف دوڑیا سروع کر دیا اور دوڑنے دوڑنے دوسرا یم بھننک دیا۔ ایک لمچے بعد وہ مورجہ بناہ ہو گنا۔
ٓ
سارے جوان ہللا اکنر کے بغرے لگانے ابئی چگہ سے ا بھے اور اگے پڑھیے لگے۔ میں بھی جوشی جوشی
جواتوں کی طرف دیکھ رہا بھا۔ اچایک ایک جوان کے اسارہ کرنے پر میں یلنا تو مورجے سے یاہر منری بظر
پڑی۔

ً
منرے چہرے کا ریگ ہی اڑ گنا۔ ہوب ٹوں سےمسکراہٹ قورا عابب ہو گئی۔ اپراہتم جون میں لت بت زمین

پر پڑا بھا۔ میں نے ابنا اسلجہ بھن تکا اور اس کی طرف دوڑ لگا دی۔
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غین دھماکے کےوفت ایک گولی اس کے میہ کے ایدر اور ایک یاؤں کی یست پر لگی بھی۔ اس سے کاقی
ً
جون نہہ رہا بھا۔ وہ زمین پر بفربنا نے ہوش پڑا بھا۔ میں چالنےلگا’’ :اپراہتم!‘‘

میں ایک جوان کی مدد سے گاڑی کے ذر بغے اپراہتم اور کچھ دوسرے زچمی جواتوں کو دزقول میں واقع قوجی
ڈشئنسری میں لے گنا۔
ٓ
ٓ
اپراہتم اس چملے کے اخری مرچلے یک موجود رہا بھا اور اس عالقے میں دشمن کے اخری مورجوں پر ف تصے
یک وہ کاقی زچمی ہو خکا بھا۔

میں را شیے ب ھر رویا رہا۔ منرا دل نہت نے قرار بھا۔ کہیں ایسا یہ ہو کہ اپراہتم۔۔۔ نہیں ،ہللا یہ کرے۔
اوپر سے چملے کی نہلی رات کے زچم بھی اپراہتم کے یدن پر موجود بھے۔ اس کے یدن سے کاقی جون نہہ
خکا بھا۔ اب نہیں معلوم وہ ان سارے زچموں کو شہہ یانے گا بھی یا نہیں۔

دزقول کی ڈشئنسری میں موجود ڈاکنر نے بنایا’’ :چہرے پر لگیے والی گولی معحزایہ طور پر گردن سے یاہر بکل
گئی ہے مگر اس سے کونی پڑا بقصان نہیں ہوا۔ الییہ یاؤں پر جو گولی لگی ہے اس نے اس سے ہلیے چلیے

کی قوت چھین کر رکھ دی ہے۔ یاؤں کی یست والی ہڈی جور جور ہو چکی ہے۔ اس کے عالوہ اس کے نہلو
کا زچم بھی کھل گنا ہے چس سے کاقی جون نہہ رہا ہے۔ ٰلہذا اسے عالج کے لیے نہران لے کر چایا پڑے

گا۔‘‘

ٓ
اپراہتم نہران من تقل ہو گنا اور ایک ماہ یک تچمیہ ہسننال میں داچل رہا۔ اس کے کئی اپریسن ہونے جن
کے نننچے میں اس کے یدن سے چ ھروں کے کئی چھونے مونے یکڑے بکال لیے گیے۔
ٓ
ہسننال میں خب ایک صجاقی اپراہتم کا اننروتو لنیے ایا تو اپراہتم نے اسے اننروتو د بیے ہونے کہا بھا’’ :اگرجہ

شب جواتوں نے ان چملوں میں کئی ماہ یک بکال تف اور مشقئیں چھنلیں اور چاشوشی کا قربضہ اتجام دیا مگر
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چداوید کریم کی عنابت سے فنح المئین میں ہم نے کونی زیادہ کام نہیں ک نا۔ ہم تو ققط راشیہ چلیے رہے اور
ٓ
ہمارا بغرہ یا زہراء سالم ہللا علیہا بھا۔ وہاں جو کچھ بھی ننش ایا وہ جود چاتون دوعالم خضرت زہرا سالم ہللا علیہا

کی بظر عنابت بھی۔‘‘

اپراہتم نے ابئی یات کو چاری رکھیے ہونے کہا بھا’’ :ہم چس وفت صحرا میں ا بیے جواتوں کو لیے ادھر ادھر
بھنک رہے بھے اور شب بھکاوٹ سے جور ہو چکے بھے تو میں سجدے میں چال گنا اور امام زمایہ (عج) سے
توسل کنا۔ میں نے امام سے درجواشت کی کہ وہ جود ہی ہمیں کونی راشیہ دکھانیں۔ چس وفت میں نے

سجدے سے سر ابھایا تو دیکھا کہ شب جوان ایک عج یب سے اطمننان و سکون کی چالت میں شو رہے ہیں۔

بھنڈی بھنڈی یشتم چل رہی بھی۔ میں نے یشتم کے رخ پر چلنا سروع کر دیا۔ ابھی زیادہ دور یہ گنا بھا کہ
ٓ
توتجانے کے اس یاس کے مورجوں یک نہنچ گنا۔‘‘
ٓ
ٓ
اخر میں خب صجاقی نے توچھا کہ کنا اپ لوگوں کے لیے کونی ب تعام د بنا چاہیں گے تو اپراہتم نے جواب دیا
ب
بھا’’ :ہم ان لوگوں سے سرمسار ہیں کہ جو ابنا ب یٹ کاٹ کر ہم مجاہدوں کے لیے کھایا ھنجیے ہیں۔ میں
ٓ
ش
بھی اشی وفت ا بیے اپ کو اس قرض سے شنکدوش مچھوں گا خب منرا یدن یکڑے یکڑے ہو چانے
گا۔‘‘

یاؤں کی ہڈی توٹ چانے کی وجہ سے اپراہتم چلیے ب ھرنے کے فایل یہ رہا بھا۔ کچھ دن ہسننال میں داچل
ً
ٓ
رہیے کے بعد وہ گ ھر ا گنا اور بفربنا چھ ماہ یک مجاذ سے دور رہا لنکن اس غرصے میں بھی وہ مجلے اور مسجد
کے جواتوں میں اجتماغی اور مذہئی سرگرم ٹوں سے کتھی بھی عافل نہیں رہا۔
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ذاکری
[امتر منجر ،چواد شترازی]
ہانی سکول کے زمانے میں اپراہتم نے ا بیے دوسٹوں کے سابھ مل کر ’’اتچمن جوایان وچدت اسالمی‘‘ کی

ننناد ڈالی۔ وہ نہت سے دوسٹوں کے لیے خنر و ہدابت کا سیب بنا۔ وہ یار یار ا بیے دوسٹوں کو بصنخت کریا
ً
بھا کہ د بئی و مذہئی جوش و چذنے کی خقاطت کے لیے ا بیے ا بیے مجلوں میں جتما مذہئی اتچمئیں فایم کریں

ً
اور خصوصا ایسی اتچمئیں صرور بنانیں جن کا اصلی ہدف کسی سخضیت کا خطاب اور بفرپر ہو۔

اس کا ایک دوشت کہنا بھا’’ :اپراہتم کی شہادت کے کئی سال بعد میں نہران کی ایک مسجد میں بقافئی
سرگرم ٹوں میں مشغول بھا۔ ایک دن ننتھا یہ شوچ رہا بھا کہ کس طر بقے سے جواتوں کو مسجد اور بقافئی

سرگرم ٹوں کے سابھ جوڑ کر رکھا چانے۔‘‘

اشی رات جواب میں اپراہتم کو دیکھا۔ وہ مسجد کے ئمام جواتوں کو چمع کر کے ان سے کہہ رہا بھا’’ :ہقنگی

اتچم ٹوں کے ذر بغے ا بیے جواتوں کی خقاطت کرو۔‘‘ اس کے بعد اس نے اس کا سارا طرتق کار شمچھایا۔

ہم نے ایسا ہی کنا۔ نہلے نہل تو ہمیں ابئی کامنانی کی توقع نہیں بھی لنکن کئی سال گزرنے کے بعد
ٓ
بھی اج یک ہم ان ہقنگی اتچم ٹوں کے ذر بغے ہی ئمام جواتوں سے را بطے میں رہیے ہیں۔

ا بیے مجلے کے جواتوں کے سابھ بھی اپراہتم کا نہی رویہ بھا۔ وہ جواتوں کو کھنل کی طرف راعب کر کے
ک
شندھا اتچمن اور مسجد کی طرف ھننچ الیا بھا۔ وہ کہا کریا بھا’’ :خب جواتوں کا ہابھ امام چسین علیہ السالم
ٓ
کے ہابھ میں ا چایا ہے تو مشکل چل ہو چانی ہے۔ جود موال ان پر ا بیے لطف و کرم کی بظر ڈالیں
گے۔‘‘
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اپراہتم نے ہانی سکول کے زمانے ہی سے ذاکری سروع کر دی بھی۔ وہ دوسروں کو بھی ذاکری کی پرع یب
دیا کریا بھا۔ وہ ہر ہقیے اتچمن جوایا ن وچدت اسالمی میں شہند عندہللا مسگر کے ہمراہ سرکت کریا اور ذاکری
کنا کریا بھا۔

جواتوں کا یہ اجتماع اتچمن سے پڑھ کر ایک مقام رکھنا بھا۔ اس نے جواتوں کے اع تقادات اور شناشی

بظریات پر دور رس اپرات مربب کیے۔
ٓ
عالمہ مچمد بقی خعفری اور چاجی افا تخقی جنسے علماء کی دعوت کریا اور مجنلف شناشی اور مذہئی سخصنات کو
خطاب کرنے کے لیے یالیا اس اتچمن کی اہم سرگرم ٹوں میں سے بھا۔ نہی وجہ بھی کہ ساواک کے
کاریدے اس اتچمن پر چاص بظر ر کھے ہونے بھے۔ کئی مربیہ تو انہوں نے اس اتچمن کے چلسات پر

یابندی بھی لگانی۔

اپراہتم نے ذاکری کو اشی ہن یت اور اکھاڑے میں نہلوانی کے دوران سروع کنا۔ ابقالب کے دوران اور اس
کے بعد تو وہ چاصا غروج پر نہنچ گنا بھا۔ لنکن شب سے اہم یکیہ چس کا وہ چاص جنال رکھنا بھا وہ یہ بھا،
اور جنسا کہ وہ جود کہا بھی کریا بھا’’:میں ا بیے دل کے لیے پڑھنا ہوں اور کوشش کریا ہوں کہ زیادہ پر جود
استقادہ کروں اور قری ًۃ الی ہللا سے ہٹ کر کونی ب یت ذاکری میں داچل یہ کروں۔‘‘
*****

وہ موپر ساب تکل پر ننتھا بھا اور خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کی سان میں اشعار نہت ہی جوبصورنی سے پڑھیے
ٓ
لگا۔ اس کی اواز کاقی دلکش اور شوزیاک بھی۔ میں نے اس سے درجواشت کی کہ وہ اتچمن میں ان اشعار
ٓ
کو اشی ایداز میں پڑھے لنکن وہ یہ مایا۔ اس کا کہنا بھا’’ :ان کے یاس ایک ذاکر موجود ہے۔ منری تو اواز
ابئی اچھی ہے ہی نہیں۔ مچھے رہیے دو۔‘‘
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لنکن میں اچھی طرح چابنا بھا کہ خب بھی کسی کام میں عنر چدا کی سابیہ ہو یا شہرت کا یاعث ہو تو

اپراہتم اسے پرک کر د بنا بھا۔ ذاکری میں اس کی ایک دلحسپ عادت بھی۔ وہ الؤڈ سننکر اور ایکو وعنرہ کا
مجناج یہ بھا۔ اکنر اوفات وہ بعنر الؤڈ سننکر کے ہی پڑھنا بھا۔

سییہ زنی میں نہت مضٹوطی سے سنیے پر ہابھ ماریا بھا۔ وہ کہنا بھا’’ :اہل ب ی ؑت نے ابنا ئمام وجود اسالم پر

قریان کر دیا۔ ہمیں کم از کم یہ سییہ زنی تو ا چھے ایداز سے کریا چا ہیے۔‘‘

سادی کی مخقل ہو یا غزا کی ،چہاں بھی وہ دیکھنا کہ اس کے عالوہ کونی ذاکر نہیں ہے تو وہ ذاکری کنا کریا
بھا لنکن اگر اسے معلوم ہو چایا کہ اس کے عالوہ بھی کونی پڑھیے واال ہے تو وہ نہیں پڑھنا بھا یلکہ زیادہ پر

دوسروں سے استقادے کی کوشش میں رہنا۔

اپراہتم امام رصا علیہ السالم کی اس تورانی چدبث کا مصداق بھا’’ :جو بھی ہمارے مصابب پر گریہ کرے

اور دوسروں کو رالنے ،اگرجہ ایک سخص ہی کو رالنے تو اس کا اخر چدا کے ذمے ہو گا۔ ہر وہ سخص چس
ٓ
ٓی
کی ا کھیں ہمارے عم میں اسک الود ہو چانیں اور وہ رو پڑے تو چداوید عالم اسے ہمارے سابھ محشور کرے
گا۔‘‘38
غزاداری میں اس کی طن تعت پر ایک عج یب وچد کی شی ک تق یت طاری رہئی۔ نہت سے جوان ققط اپراہتم
ٓ
کی غزاداری میں موجودگی کی وجہ سے کاقی جوش و چذنے میں ا چانے۔
اپراہتم چہاں بھی ہویا اس چگہ کو کریال بنا د بنا۔ اپراہتم کے گرنے اور یالے عج یب ہنجان بنا کر د بیے۔ چس
ٓ
کا ایک ئمویہ ۱۹82 کے اربعین کے موقع پر اتچمن عاشقان چسین علیہ السالم میں بظر ا یا ہے۔ اتچمن
کے جوان اسے کتھی قراموش نہیں کر سکیے۔ اپراہتم خضرت زب یب سالم ہللا علیہا کا ذکر کر رہا بھا۔ مجلس
38مستدرک الوسائل :ج 1ص386
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ٓ
پر اس نے ایک چاص ماجول طاری کر دیا بھا۔ بھوڑی دپر بعد اسے عش ا گنا۔ اس دن جواتوں کی جو
ٓ
چالت ہونی وہ اس کے بعد کتھی دیکھیے میں یہ انی۔ مچھے تورا بقین ہے کہ اپراہتم کے چاص چذنے اور

ایدرونی شوز نے مخقل کی چالت کو یدل کر رکھ دیا بھا۔

ذاکری کے یارے میں اپراہتم نہت جوبصورت یات کہا کریا بھا’’ :ذاکر کو چا ہیے کہ ابئی گقنگو میں اہل ب ی ؑت
ٓ
ٓ
کی غزت و اپرو کی خقاطت کرے۔ جو میہ میں انے وہ یہ کہنا چال چانے۔ اگر کسی مخقل میں پڑھیے کی
ساری سرابط موجود یہ ہوں تو اسے چا ہیے کہ یہ پڑھے۔۔۔‘‘
ٓ
ش
اپراہتم کتھی بھی ا بیے اپ کو ذاکر نہیں مچھنا بھا مگر چہاں بھی پڑھنا تو عج یب سا ماجول بنا د بنا۔
ً
وہ شہداء کی یاد سے کتھی عافل نہیں رہا۔ اس نے کچھ اشعار بھی کہہ ر کھے بھے جن میں شہداء خصوصا
اصغر وصالی اور علی قریانی کے اشما بھی موجود بھے۔ وہ مجالس میں اکنر یہ اشعار پڑھا کریا بھا۔
*****

شب عاشور بھی۔ مسجد میں کاقی یاسکوہ غزداری م تعقد ہونی۔ ابنداءمیں تو اپراہتم نہت زیادہ مایم کر رہا بھا
ٓ
ٓ
مگر بعد میں وہ وہاں بظر یہ ایا یلکہ مجلس کی یاریکی میں ایک کونے میں ک ھڑا ارام سے مایم کر رہا بھا۔
ن
سارے جوان کاقی دپر یک مایم کرنے رہے۔ رات کے یارہ تچے بھے کہ مجلس ا بیے اجننام کو ہنچی۔ کھایا
کھانے وفت شب اپراہتم کے گرد چمع ہو گیے۔ میں نے کہا’’ :کنا جوب غزاداری ہونی۔ جواتوں نے اچھا

مایم کنا۔‘‘

اپراہتم نے مچھ پر اور جواتوں پر ایک معئی خنز بگاہ ڈا لیے ہونے کہا’’ :اہل ب ی ؑت کے سابھ ا بیے عشق کو
ٓ
ا بیے اپ یک ہی مجدود رکھو۔‘‘
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ٓ
خب اس نے ہمارے خنران چہروں کی طرف دیکھا تو کہا’’ :یہ لوگ اس لیے انے ہیں کہ ایک سال یک
ٓ
کے لیے ا بیے اپ کو خضرت اتوالقصل عناس علیہ السالم کی خقاطت میں دے دیں ،لنکن خب ئمہاری
غزداری طوالنی ہو چانی ہے تو یہ بھک چانے ہیں۔ یم لوگ بھوڑی شی غزاداری کے بعد ان لوگوں کو کھایا

کھال دیا کرو۔ اس کے بعد جننا چاہو مایم کرو اور عشق اہل ب ی ؑت کا اظہار کرنے رہو۔ ایسا کام یہ کرو کہ
ٓ
لوگ مجلس اہل ب ی ؑت میں ا کر بھکاوٹ کا شکار ہو چانیں۔‘‘
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ح
لس جضرت زہرا
م ِ

سالم ہللا غل تہا

[شہ ن ؒد کے کچھ دوست]

ل
ہم مسجد چاج اتوا قنح میں مچمع الذاکرین یامی ایک مخقل میں گیے ہونے بھے۔ اس مجلس میں خضرت زہرا
ٓ
سالم ہللا علیہا کے قصایل میں اشعار پڑھے چا رہے بھے اور اپراہتم انہیں لکھنا چا رہا بھا۔ مجلس کے اخر

میں چاج علی ایسانی نے مصابب پڑھنا سروع کیے۔

ٓ
اپراہتم سدت عم سے نے چال ہو گنا۔ اشعار والی ڈاپری بند کی اور اوتچی اوتچی اواز میں رونے لگا۔مچھے اس

کی اس چالت پر نہت بعخب ہوا۔ مجلس جتم ہونے کے بعد خب ہم گ ھر چا رہے بھے تو را شیے میں وہ کہیے
ٓ
ؑ
لگا’’ :ایسان خب خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کی مجلس میں ا یا ہے تو اسے ان کے وجود مقدس کو محشوس
ؑ
کریا چا ہیے ک ٹویکہ اس مجلس کی یسیت ان کے سابھ ہونی ہے۔‘‘
*****

ایک رات میں اصرار کر کے اسے مخقل عند الزہراء سالم ہللا علیہا میں لے گنا۔ میں شوچ رہا بھا کہ اپراہتم

کو خضرت زہرا سالم ہللا علیہا سے چاص عقندت ہے ٰلہذا وہ نہت جوش ہو گا۔

ٓ
مخقل میں خب ذاکرنے (ابئی دایست میں) خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کی جوسٹودی کے لیے (ا ؑپ کے

دشم ٹوں کے یارے میں) یازبنا یانیں کیں تو اپراہتم نے مخقل کے درمنان ہی مچھے اسارہ کنا اور ہم مخقل
ٓ
سے ابھ کر یاہر ا گیے۔
را شیے میں میں نے توچھا’’ :لگنا ہے یم نہت یاراض ہو گیے ہو؟ صجنح کہہ رہا ہوں یا؟‘‘
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وہ ہمنشہ کا اطمننان و سکون جو اس کے چہرے پر رہنا بھا ،عابب بھا۔ وہ عصے میں ا بیے ہابھوں کو چھنک

رہا بھا۔ کہیے لگا’’ :ان مجافل میں چدا نہیں ملنا۔ ہمنشہ ایسی چگہ پر چاؤ چہاں چدا و اہل ب ی ؑت کا ذکر ہو۔‘‘
لس
اس نے کئی دقعہ اس یات کی یکرار کی۔ بعد میں میں نے خب ایسی مجافل اور وچدت ا م لمین کی
ٓ ی
خقاطت کے یارے میں علماء کی اراء د کھیں تو اس وفت اپراہتم کی گہری بظروں کا ادراک ہوا۔

مغرکہ فنح المئین میں خب اپراہتم زچمی ہوا تو ہم اسے چلدی چلدی دزقول لے گیے۔ اور قوجی ڈشئنسری کے
ک
ہال میں اسے بتھا دیا۔ وہاں پر کاقی بعداد میں زچمی داچل بھے۔ ہال کھجا ھچ ب ھرا ہوا بھا۔ زچمی یالہ و قریاد
ٓ
ٓ
کر رہے بھے۔ کسی کو ارام یہ بھا۔ یاالخر ہمیں ایک کویہ چالی مل گنا اور اپراہتم کو وہاں لنا دیا۔ پرشوں نے
اپراہتم کی گردن اور یاؤں پر ننناں یایدھ دیں۔ اس وفت شب کے اعصاب سل ہونے پڑے بھے۔
م ٓ
زچم ٹوں کی جنخ و بکار نہت زیادہ بھی۔ اچایک اپراہتم نے ابئی نتھی اواز میں پڑھنا سروع کر دیا۔ اس نے
خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کی سان میں اشعار پڑھنا سروع کر دنے۔ ’’یا زہراء سالم ہللا علیہا‘‘ ہمارے اس

مغرکہ فنح المئین کا کوڈورڈ بھی بھا۔ جند لمجات کے لیے تورے ہال پر ایک عج یب سا سکوت چھا گنا۔ کونی
زچمی بھی یالہ نہیں کر رہا بھا۔ گویا ہال میں شب کچھ مربب و م تظم ہو گنا بھا۔
ٓ
ٓ
چس طرف بھی بظر چانی ہے سکون ہی سکون بظر ا یا بھا۔ ایشوؤں کے قظرے بھے کہ زچم ٹوں اور پرشوں
ٓ
کی ایکھوں سے نہہ رہے بھے۔ شب پرسکون ہو چکے بھے۔

اپراہتم نے پڑھنا جتم کنا۔ ایک ڈاکنر چاتون جو یاف ٹوں کی یسیت کاقی سن رشندہ بھی اور اس نے درشت
ٓ
ٓ
طر بقے سے ججاب بھی نہیں اوڑھا ہوا بھا ،اگے پڑھی۔ وہ نہت زیادہ مناپر ہونی بھی۔ اہسیہ سے کہیے لگی:

’’یم بھی منرے ننیے ہی کی طرح ہو! جواتو ،ئمہارے قریان چاؤں۔‘‘ اس کے بعد اس نے ننتھ کر اپراہتم

194

کے سر پر توسہ دیا۔ اپراہتم کا چہرہ دیکھیے واال بھا۔ اس کے کان سرخ ہو چکے بھے۔ اس کے بعد اس نے
سرم کے مارے چادر کو ا بیے چہرے پر اوڑھ لنا۔

ع
اپراہتم ہمنشہ کہا کریا بھا’’ :چدا پر توکل کے بعد خضرات معصومین لیہم السالم یالخصوص خضرت زہرا سالم

ہللا علیہا سے توسل کریا مشکالت کو چل کر د بناہے۔‘‘

*****
ہم اپراہتم سے ملیے کے لیے تچمیہ ہسننال گیے ہونے بھے۔ اکتھے ننتھے ہونے بھے کہ اپراہتم نے اچازت
ٓ
لے کر خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کے مصابب پڑھنا سروع کر دنے۔ دو ڈاکنر انے اور دور ک ھڑے ہو کر
اسے دیکھیے لگے۔ میں نے خنران ہو کر توچھا’’ :ک ٹوں ،کنا ہوا؟‘‘
انہوں نے کہا’’ :کچھ بھی نہیں۔ ہم چہاز میں اس کے سابھ ہی بھے۔ یہ یار یار نے ہوش ہو چایا اور بھر

ٓ
ٓ
ہوش میں ا چایا لنکن اس چالت میں بھی یہ جوبصورت اواز میں خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کی سان میں
کچھ یہ کچھ پڑھنا رہا۔‘‘

195

1982 کا مو ِسم گرما
ٰ
[مرنضی بارساب نان]

ب
۱۹82 کے موشم گرما میں اپراہتم خب زچمی ہونے کی وجہ سے نہران میں بھا تو علتم و پرب یت کے
مجکمے میں مضروف کار رہا۔ سروس کے سابھ سابھ اس نے کچھ ڈیلومے بھی چاصل کر لیے۔ اس کے

عالوہ اس نے اس مج تضر شی مدت میں بعض بقافئی پروگراموں کا ابعقاد بھی کنا۔

*****
ٓ
ب
وہ ابئی بعل کے بنچے ننساکھ ٹوں کا شہارا لیے مجکمہ علتم و پرب یت کی سنڑھ ٹوں سے اوپر بنچے ا چا رہا بھا۔ میں
ٓ
ٓ
نے اگے پڑھ کر اسے سالم کنا’’ :اعا اپرام ،کنا ہوا؟! اگر کونی کام ہے تو میں اتجام دے د بنا ہوں۔‘‘

کہیے لگا’’ :نہیں ،یہ کام منرے ا بیے کرنے کا ہے۔‘‘

اس کے بعد وہ کئی کمروں میں گنا اور دشنخط لیے۔ اس کا کام جتم ہو گنا بھا۔ اب وہ اس عمارت سے
یاہر چایا چاہنا بھا۔

ٓ
میں توچھا’’ :یہ کنسا کاعذ بھا؟ ک ٹوں ا بیے اپ کو اس فدر مشکل میں ڈال رکھا بھا۔‘‘

کہیے لگا’’ :ایک ہللا کا بندہ دو سال سے اشناد کے طور پر ا بیے قرابض اتجام دے رہا ہے لنکن ابھی یک اس

کی توکری کا کونی مشنلہ بنا ہوا۔ میں نے اس کی مشکل چل کروانی ہے۔‘‘
میں نے توچھا’’ :کونی قوجی بھانی بھا؟!‘‘

کہیے لگا’’ :ساید ان میں سے نہیں ہے لنکن اس نے مچھ سے درجواشت کی بھی کہ اس کا یہ مشنلہ چل
ٓ
ً
کروا دوں۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہ کام واقعا منرے ہی کرنے کا ہے ٰلہذا میں نہاں ا گنا۔‘‘
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ً
ٓ
اس کے بعد وہ کہیے لگا’’ :جننا ہو سکنا ہے ایسان کو دوسروں کے کام ایا چا ہیے خصوصا ا بیے ہم وطن
لوگوں کے جو ا بیے ا چھے ہیں۔ ہم سے جو بھی ین پڑیا ہے ہمیں ان کے لیے اتجام د بیے رہنا چا ہیے۔ کنا
ِّ
یم نے امام چمنئی کا یہ قرمان نہیں شنا’’ :یہ عوام ہمارے ولی بعمت ہیں؟‘‘
*****

ا بیے مجلے میں شتھی اپراہتم کو نہجا بیے بھے۔ جو کونی بھی ایک یار اپراہتم سےملنا ،اس کے چسن سلوک کا
ٓ
دتوایہ ہو چایا۔ اس کا گ ھر ہمنشہ اس کے دوسٹوں سے ب ھرا رہنا۔ مجاہدین جنسے ہی مجاذ سے انے تو ا بیے
ٓ
گ ھروں میں چانے سے نہلے ایک دقعہ اپراہتم کے یاس صرور انے۔
ٓ
ایک دن فحر کی ئماز کے وفت مسجد مچمدیہ (شہداء) کے امام چماعت یہ انے تو لوگوں نے اصرار کر کے
ٓ
اپراہتم کو اگے ک ھڑا کر دیا اور اس کی افنداء میں ئماز پڑھی۔ خب امام چماعت کو معلوم ہوا تو وہ نہت
ش
جوش ہونے اور کہا’’ :اگر میں بھی ہویا تو اپراہتم کے بنچھے ئماز پڑھنا ا بیے لیے اغزاز مچھنا۔‘‘
*****

ٓ
میں نے اپراہتم کو دیکھا کہ ننساکھی کے شہارے گلی میں چا رہا ہے۔ اس نے جند یار اشمان کی طرف دیکھا
اور ابنا سر بنچے کر لنا۔
ٓ
ٓ
میں نے اگے پڑھ کر اس سے توچھا’’ :اعا اپرام ،کنا ہوا؟!‘‘

نہلے تو اس نے جواب یہ دیا مگر ب ھر منرے اصرار پر کہیے لگا’’ :ہر روز اس وفت یک کونی یہ کونی بندہ چدا
ٓ
ٓ
منرے یاس ا چایا بھا اور جنسے ننسے ہویا میں اس کی مشکل چل کر د بنا بھا مگر اج صنح سے ابھی یک کونی
ٓ
بھی منرے یاس نہیں ایا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مچھ سے کونی ایسی خطا یہ ہو گئی ہو چس کے سیب
چدا نے چدمت کی توف ٹق مچھ سے سلب کر لی ہو۔‘‘
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روش برب بت
ِ

[چواد محلشی راد ،مہدی حسن قمی]
ٓ
ہم اعا اپراہتم کے پڑوس ہی میں رہیے بھے۔ منری عمر اس وفت شولہ سال بھی۔ میں روزایہ دوسرے
لڑکوں کے سابھ گلی میں والی یال کھنلنا بھا۔ اس کے بعد ابئی چ ھت پر چا کر ک ٹوپریازی میں مشغول ہو

چایا۔

ً
ان دتوں منرے یاس بفربنا  ۱7۰ک ٹوپر بھے۔ اذان ہونے ہی منرا بھانی تو مسجد چال چایا مگر مچھے مسجد میں
چانے کی عادت یہ بھی۔

ٓ
سہ نہر کے وفت ہم والی یال کھنل رہے بھے۔اعا اپراہتم ا بیے گ ھر کے دروازے پر ننساکھ ٹوں کے شہارے
ک ھڑے ہمارا کھنل دیکھ رہے بھے۔ کھنل کے دوران گنند ان کے یاس چل گئی۔

میں گنند لنیےگنا تو انہوں نے گنند ا بیے ہابھ میں لے لی۔ اس کے بعد گنندکو ا بیے ایگو بھے پر پڑی
ٓ
جوبصورنی سے گھمانے ہونے کہا’’ :یہ لو اعا جواد۔‘‘
ن
مچھے اس یات پر نہت بعخب ہوا کہ وہ منرا یام چا بیے ہیں۔ کھنل جتم ہونے یک میں ک کھ ٹوں سے انہیں
دیکھنا رہا۔ سارے کھنل کے دوران میں نہی شوجنا رہا کہ وہ منرا یام کنسے چا بیے ہیں؟
ٓ
ٓ
کچھ دن بعد ہم دویارہ کھنل رہے بھے۔ اعا اپراہتم اگے پڑھے اور کہیے لگے’’ :دوسٹو ،ہمیں بھی کھنلیے دو
ٓ
گے؟‘‘ ہم نے کہا’’ :جی یالکل ،ک ٹوں نہیں! مگر کنا اپ والی یال بھی کھنل لنیے ہیں؟!‘‘
ٓ
کہیے لگے’’ :اگر نہیں کھنل سکیے تو اپ لوگوں سے شنکھ لیں گے۔‘‘
ٓ
اس کے بعد انہوں نے ابئی ننساکھی ایک طرف رکھی ،لنگڑانے ہونے ہمارے یاس ا گیے اور کھنلیے لگے۔
198

میں نے اس وفت یک کسی کو ابنا اچھا کھنلیے یہ دیکھا بھا۔

وہ ابھی یک زچمی بھے اور مج ٹور بھے کہ ایک ہی یاؤں کے شہارے ک ھڑے ہوں لنکن پڑی مہارت سے گنند

کو صرنیں بھی لگا رہے بھے اور دفاع بھی کر رہے بھے۔
ٓ ٓ
رات کو میں نے ا بیے بھانی کو بنایا’’ :اپ اعا اپراہتم کو چا بیے ہیں؟ نہت ہی خنرت ایگنز مہارت سے والی

یال کھنلیے ہیں۔‘‘

منرا بھانی ہنس دیا’’ :یم انہیں ابھی یک نہیں چا بیے؟ اپراہتم سکولوں کے درمنان ہونے والے مقایلوں
کے جتمئین رہے ہیں اور کشئی کے بھی جتمئین ہیں۔‘‘

میں نے خنرانی سے توچھا’’ :سچ کہہ رہے ہیں؟ تو ب ھر انہوں نے ک ٹوں کچھ نہیں بنایا!‘‘
ٓ
منرے بھانی نے جواب دیا’’ :نہیں معلوم ،ققط ابنا چان لو کہ وہ نہت عظتم ادمی ہیں۔‘‘
ٓ
ٓ
کچھ دن بعد ہم ایک یار بھر کھنل میں مضروف بھے کہ اعا اپراہتم ا گیے۔ دوتوں بتموں کی جواہش بھی کہ
وہ اس کی طرف سے کھنلیں۔ اس کے بعد وہ ہمارے سابھ کھنلیے لگے۔ وہ نہت ہی اچھا کھنلے بھے۔
ٓ
کھنل کا اجننام بھا کہ مسجد سے اذان ظہر کی اواز یل ند ہونی۔ اپراہتم نے گنند یکڑ لی اور کہا’’ :دوسٹو،
منرے سابھ مسجد چلو گے؟‘‘

ہم نے کہا کہ بھنک ہے۔ اس کے بعد ہم ئماز چماعت کے لیے چلے گیے۔
ٓ
کچھ دن اشی طرح گزر گیے۔ اس غرصے میں ہم اعا اپراہتم کے ستقیہ ہو چکے بھے۔ ہم مسجد میں انہی
کے لیے چانے بھے۔ ایک دن انہوں نے دن کے کھانے پر ہماری دعوت بھی کی اور ہم اکتھے یانیں

کرنے رہے۔ اس دن کے بعد میں ہر وفت ان کے یاس چایا۔
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ً
اگر ایک دن انہیں یہ دیکھنا تو دل ان کے لیے نے جین ہو چایا کریا بھا۔ میں واقعا نہت نے قرار ہو چایا

بھا۔ ایک دن ہم اکتھے نہلوانی کے اکھاڑے میں چلے گیے۔ مج تضر یہ کہ میں ان کے اچالق و اطوار کا
ک
سدت سے عاشق ہو خکا بھا۔ وہ ابئی مجیت اور دوشئی کے ذر بغے ہمیں مسجد اور ئماز کی طرف ھننچ النے
بھے۔

ٓ
ٓ
اہسیہ اہسیہ وہ ابئی زچمی چالت سے نہنری کی طرف چا رہے بھے۔ اب وہ ا بیے مجاذ پر چایا چا ہیے بھے۔
ایک رات ہم گلی میں ننتھے ہونے بھے۔ وہ مچھے مغرکہ فنح المئین میں سامل ننرہ جودہ سالہ لڑکوں کے

یارے میں بنا رہے بھے۔

وہ اشی طرح یانیں کرنے رہے نہاں یک کہ انہوں نے کہا’’ :اگرجہ ان کا فد و فامت اور عمر یم سے

نہت کم بھی مگر چدا پر توکل کرنے ہونے انہوں نے نہادری کی کنا کنا داشنانیں رقم کی ہیں۔ یم ہو کہ
ٓ
نہاں ننتھے کر اشمان پر بظریں گاڑے ہونے ہو کہ ئمہارے ک ٹوپر کنا کر رہے ہیں!!‘‘
اگلے دن میں نے ا بیے ئمام ک ٹوپروں کو چھوڑ دیا اور مجاذ پر چال گنا۔
ٓ
بع
اس وا قغے کو کئی سال گزر گیے۔ اب جنکہ میں لتمی امور کا ماہر ہوں تو اب شمچھا ہوں کہ اعا اپراہتم

ا بیے پرننئی کام کو کس فدر دفت اور صجنح طر بقے سے اتجام د بیے بھے۔ وہ کنیے جوبصورت ایداز میں امر
یالمغروف اور نہی عن المنکر کرنے بھے۔ وہ ا بیے ا چھے طر بقے سے ابنا کام کرنے بھے کہ پرننئی امور کے
ش
ماہرین انہیں ا بیے لیے ئمویہ عمل مچھیے بھے ،اور وہ بھی ا یسے زمانے میں کہ خب پرننئی طربقہ ہانے کار

کا یام و یسان یک یہ ہویا بھا۔
*****
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ٓ
بتمہ شعنان بھا۔ میں اور اعا اپراہتم ایک گلی میں داچل ہونے۔ گلی میں نہت اچھا خراعاں کنا گنا بھا۔
ٓ
مجلے کے توجوان گلی کے اخری سرے پر چمع ہو گیے بھے۔ خب ہم ان کے پزدیک نہنچے تو دیکھا کہ

سارے یاش اور جوا وعنرہ کھنل رہے بھے۔
ٓ
ٓ
ٓ
اعا اپراہتم نے دیکھا تو نہت عضنناک ہونے لنکن کچھ بھی یہ کہا۔ میں نے اگے پڑھ کر اعا اپرہتم کا
بعارف کروایا۔

یہ منرے دوشت اور والی یال اور کشئی کے جتمئین ہیں۔ اس کے بعد جواتوں نے اپراہتم سے سالم دعا

کی۔
اس کے بعد اس ایداز میں اپراہتم نے مچھے کچھ ننسے دنے کہ کونی م ٹوجہ یہ ہونے یانے۔ ننسے دے کر
ٓ
ٓ
کہا’’ :چاؤ ،چلدی سے  ۱۰ایسکریم لے اؤ۔‘‘
ٓ
اس رات اپراہتم کچھ ایسکریم ،یاتوں اور ہنسی مذاق کے ذر بغے ہمارے مجلے کے جواتوں کا دوشت ین گنا۔
ٓ
اخر میں اس نے یاش کے ب ٹوں کے خرام ہونے کے یارے میں یات کی۔ خب ہم گلی سے بکلے تو یاش
کے سارے بیے یکڑے یکڑے کر کے یالی میں نہانے چا چکے بھے۔

201

اج ھا سلوک

[شہ ن ؒد کے نعض دوست]
ہم  ۱7شہرتور روڈ سے گزر رہے بھے۔ میں موپرساب تکل پر اپراہتم کے بنچھے ننتھا ہوا بھا۔ اچایک ایک موپر
ٓ
ساب تکل شوار گلی کے ایدر سے ننزی سے روڈ پر ایا۔ ہمارے سا میے اس نے موڑ کایا اور اپراہتم نے ننزی
سے پریک لگانی۔

موپر ساب تکل پر ننتھا وہ جوان چس کا طاہری چلیہ بھی کونی اچھا یہ بھا ،چالنے لگا’’ :ہو ،کنا کر رہے ہو!‘‘
اس کے بعد وہ ک ھڑا ہو کر عصے سے ہماری طرف دیکھیے لگا۔
شب چا بیے بھے کہ علطی اشی کی ہے۔ منرا بھی دل چاہ رہا ب ھا کہ اپراہتم ا بیے اس مضٹوط چشم کے سابھ
بنچے اپرے اور اسے ایک کرارا سا جواب دے ،لنکن اپراہتم نے اس کی اس یدئمنزی کا جواب مسکراہٹ

سے د بیے ہونے کہا’’ :سالم ،چدا ئمہیں سالمت ر کھے۔‘‘

وہ موپر ساب تکل شوار ہکا بکا رہ گنا۔ ایسا لگنا بھا کہ اسے ا یسے رد عمل کی کونی توقع نہیں بھی۔ بھوڑی دپر

چاموش رہ کر اس نے کہا’’ :سالم ،مچھے معاف کر دتجیے ،میں سرمندہ ہوں۔‘‘

اس کے بعد وہ چال گنا اور ہم ا بیے را شیے پر ہو لیے۔

اپراہتم را شیے میں بنانے لگا اور جو شواالت منرے ذہن میں بندا ہو چکے بھے ان کا جواب د بیے لگا’’ :یم
نے دیکھا کہ کنا ہوا؟ ایک ہی سالم سے اس کا عضہ بھنڈا ہو گنا۔ اوپر سے اس نے معذرت بھی کر لی۔
اب اگر میں بھی چالنے اور چھگڑا کرنے لگنا تو شوانے ا بیے اعصاب و اچالق کا سننا یاس کرنے کے
کچھ نننجہ یہ بکلنا۔‘‘
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اپراہتم کا امر یالمغروف اور نہی عن المنکر کرنے کا طربقہ یذات جود کاقی دلحسپ بھا۔ اگر وہ کسی کو کسی
ً
کام سے روکنا چاہنا تو اس کی کوشش ہونی کہ یہ کام یالواشطہ طر بقے سے اتجام یا چانے ،منال اس کام کی
معاسرنی اور طئی پراب ٹوں اور بقصایات کی طرف اسارہ کریا یا کہ مجاطب سخص جود تخود مطلویہ نننچے یک نہنچ

چانے۔ اس وفت وہ اس پرانی کے یارے میں د بئی اخکام بھی بطور دلنل بنان کر د بنا۔

اپراہتم کا ایک دوشت بظریازی کی لت میں مننال بھا اور لڑک ٹوں کو یاڑیا رہنا بھا۔ وہ ہمنشہ کسی یہ کسی عنر

اچالقی کام میں ملوث رہنا۔ کچھ دوسٹوں نے اسے پرا بھال کہہ کر اور اس پر عضنناک ہو کر اسے اس
عادت سے رو کیے کی کوشش بھی کی مگر کچھ فایدہ یہ ہوا۔
ایسی صورتجال میں کونی بھی اسے ا بیے یاس بھنکیے یہ د بنا بھا لنکن اپراہتم اس سے کاقی گرمخوشی سے ملنا
ٓ
بھا ،جئی کہ اسے ا بیے سابھ اکھاڑے میں بھی لے ا یا اور دوسروں کے سا میے اس کا کاقی اخنرام کریا بھا۔
کچھ دن گزرے تو اپراہتم نے اس سے یات کی۔ نہلے تو اس نے اسے عنرت دالنے ہونے کہا’’ :اگر کونی
ئمہاری ماں اور نہن کے بنچھے پڑ چانے اور انہیں بنگ کرے تو یم کنا کرو گے؟‘‘
ٓی
اس لڑکے نے عصے سے کہا’’ :میں اس کی ا کھیں بکال لوں گا۔‘‘
ٓ
تو اپراہتم نے نہت ہی ارام سے اسے شمچھایا’’ :نہت ا چھے ،یم ابئی یاموس کے یارے میں تو ا بیے عنرئمند
ہو تو ب ھر نہی پرا کام یم جود ک ٹوں کرنے ہو؟ اگر ہر کونی دوسروں کی یاموس کے بنچھے پڑ چانے تو معاسرہ
بناہ ہو چانے گا اور اصالح کی گنجایش بھی نہیں رہے گی۔‘‘

اس کے بعد اپراہتم نے یامحرم کی طرف دیکھیے کے جوالے ب تعمنر اکرمﷺ کی چدبث بنان کرنے ہونے
ٓ
کہا’’ :ابئی ایکھوں کو یامحرم سے مخقوظ رکھو یا کہ یم عجابب کو دیکھ سکو۔‘‘39
39میزان الحکمۃ :ج ،10ص72
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اس کے بعد اس نے اور بھی نہت شی دلنلیں دیں۔ وہ لڑکا بھی اپراہتم کی یاتوں کی یابند کریا چا رہا بھا۔

اس کے بعد اپراہتم نے اسے کہا’’ :یم جود ف تصلہ کر لو۔ اگر ہمارے سابھ رہنا چا ہیے ہو تو ئمہیں یہ کام
چھوڑیا پڑے گا۔‘‘

اپراہتم کا اچھا سلوک اور مضٹوط دالیل نے اس لڑکے کی عادت یدل کر رکھ دی اور وہ مجلے کا ایک اچھا لڑکا
ین گنا۔ ساری پری عادنیں اس نے چھوڑ دیں۔ یہ لڑکا ان اقراد میں سے ایک منال بھا جیہیں اپراہتم نے

ا بیے ا چ ھے سلوک ،اشندالل اور پرمجل گقنگو کی وجہ سے بندیل کر دیا بھا۔
ہمارے مجلے کی ایک گلی اب بھی اشی لڑکے کے یام پر ہے۔

*****
ٓ
۱۹82 کا موشم خزاں بھا۔ ہم موپر ساب تکل پر ننتھے ازادی جوک کی طرف چا رہے بھے۔ اپراہتم نے
مجاذ پر چایا بھا اور میں چاہنا بھا کہ اسے مغرنی یس اڈے یک نہنجا دوں۔

ن
ایک بیے ماڈل کی گاڑی ہمارے یاس سے گزری۔ ڈراب ٹور کے سابھ ایک چاتون نتھی ہونی بھی چس نے
مناشب طر بقے سے ججاب نہیں اوڑھ رکھا بھا۔ اس نے اپراہتم کو دیکھا اور کونی یامناشب یات کی۔

اپراہتم نے کہا’’ :چلدی سے اس کا بنچھا کرو!‘‘

میں بھی ننزی سے گاڑی کے یاس نہنجا اور ڈراب ٹور کو اسارہ کنا کہ گاڑی سابنڈ پر کرو۔ میں نے شوچا کہ
اب کے چھگڑا ہوا کہ ہوا۔

گاڑی سڑک کے کنارے ک ھڑی ہو گئی۔ ہم بھی اس کے یاس چا کر ک ھڑے ہو گیے۔

میں اپراہتم کے ردعمل کا اب تطار کر رہا بھا۔ اپراہتم بھوڑی دپر یک تو چاموش رہا ب ھر وہیں موپر ساب تکل پر
ننتھے ننتھے ڈراب ٹور کے سابھ گرمخوشی سے سالم و اجوال پرشی کرنے لگا۔
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ڈراب ٹور ہمارے طاہری چلیے اور اس چاتون کے ہمارے سابھ سلوک کو دیکھ خکا بھا ،اسے اس طرح کے

سالم کی توقع یہ بھی۔

ٓ
جواب سالم کے بعد اپراہتم نے کہا’’ :میں نہت معذرت چاہنا ہوں کہ اپ کی بنگم نےمچھے اور شب

داڑھی والے اقراد کو پرا بھال کہا ہے۔ میں چابنا چاہنا ہوں کہ۔۔۔‘‘

اس سخص نے اپراہتم کی یات کا بیے ہونے کہا’’ :منری بنگم نے علط کنا ہے۔‘‘

اپراہتم کہیے لگا’’ :نہیں جناب ،ایسا یہ کہیں۔ میں ققط ابنا چابنا چاہنا ہوں کہ کنا منری گردن پر ان کا

کونی جق ہے؟ یا میں نے کونی علط کام کنا ہے کہ یہ منرے سابھ ایسا سلوک کر رہی ہیں؟‘‘
ً
ٓ
اس سخص کو ہماری طرف سے ا یسے رد عمل کی اصال توقع یہ بھی۔ وہ گاڑی سے اپر ایا اور اپراہتم کا مابھا
جوم کر کہیے لگا’’ :نہیں منرے دوشت ،ئمہاری کونی علطی نہیں ہے یلکہ ہم خطاکار ہیں۔ میں نہت
سرمندہ ہوں۔‘‘اس کے بعد وہ ہم سے نہت زیادہ معذرت جواہی کرنے ہونے چال گنا۔

اپراہتم کا یہ رویہ اور سلوک اور وہ بھی اس زمانے میں ،ہمارے لیے نہت ہی عج یب بھا۔

لنکن وہ ا یسے رونے سے ہمیں لوگوں کے سابھ سلوک کرنے کا صجنح طربقہ بنایا بھا۔ وہ ہمنشہ کہا کریا بھا:

’’زیدگی میں وہی ایسان شب سے زیادہ کامناب ہے جو دوسروں کے عصے کے سا میے صنر کا مطاہرہ
کرے اور عنر عقلی کام اتجام یہ دے۔‘‘

اور اس کے روتوں میں بھی نہی خنز اس کی کامنانی کا راز بھی۔
ٰ
ٓ
اس کے اس چسن سلوک نے مچھے اس ابت کی یاد دال دی’’ :اور رچمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر
(قروبئی سے) دنے یاؤں چلیے ہیں اور خب چاہل ان سے گقنگو کریں تو کہیے ہیں :سالم۔‘‘40

40سورہ فرقان63 :
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سابپ کا قصہ
[مہدی عموزادہ]
ٓ
رات کے دس تچے بھے۔ ہم گلی میں فٹ یال کھنل رہے بھے۔ میں نے مجلے کے لڑکوں سے اعا اپراہتم

کا یام سن تو رکھا بھا مگر ابھی یک ان سے مالفات یہ ہونی بھی۔

ہم ا بیے کھنل میں مشغول بھے تو میں نے دیکھا کہ گلی کے سرے سے ایک سخص ننساکھی کے شہارے
ٓ
ہماری طرف ا رہا ہے۔ اس کی لمئی داڑھی اور زچمی یاؤں سے میں شمچھ گنا کہ وہی ہیں۔
ٓ
وہ گلی کی ایک طرف ک ھڑے ہو کر ہمارا کھنل دیکھیے لگے۔ ایک لڑکے نے توچھا’’ :اعا اپرام ،کھنلیں

گے؟‘‘ انہوں نے کہا’’ :اس یاؤں کے سابھ تو میں نہیں کھنل سکنا الییہ اگر یم کہیے ہو تو میں گول

کینر کے طور پر ک ھڑا ہو چایا ہوں۔‘‘ میں نہت اچھا کھنلنا بھا لنکن میں نے الکھ جین کیے مگر گول یہ کر
ٓ
شکا۔ وہ کسی ننشہ ور کھالڑی کے طرف کھنل رہے بھے۔ ادھا گھییہ گزرنےکے بعد خب گنند منرے یاؤں

میں بھی تو انہوں نےکہا’’ :دوسٹو ،کنا ئمہارا نہیں جنال کہ اب کاقی دپر ہو گئی ہے۔ لوگ اب شویا چا ہیے
ہوں گے۔‘‘

ٓ
ہم نے کھنل کا سامان چمع کنا اور اس کے بعد اعا اپراہتم کو گ ھنر کر ننتھ گیے۔ لڑکوں نے کہا’’ :اگر

ممکن ہو تو مجاذ کے واقعات ہمیں شنا بیے۔‘‘ اس رات میں نے نہت ہی عج یب واقعہ شنا چسے میں کتھی
قراموش نہیں کر سکنا۔
ٓ
اعا اپراہتم کہہ رہے بھے’’ :مغرنی مجاذ پر میں اور جواد اقراشنانی دشمن کے عالقوں کی ریکی کے لیے گیے
ٓ
ہونے بھے۔ ادھی رات کو وفت بھا اور ہم غراقی مورجوں کے یاس چا کر چ ھپ گیے بھے۔‘‘
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ٓ
م
خب اچاال ہوا تو ہم دشمن کے بھکاتوں کی ریکی کا اخری مرچلہ کمل کرنے لگے۔ ہم ا بیے کام میں مشغول
ٓ
بھے کہ اچایک منری بظر ایک نہت ہی پڑے سابپ پر پڑی جو جنکے جنکے ہماری طرف ا رہا بھا۔

میں نے اس وفت یک ابنا پڑا سابپ یہ دیکھا بھا۔ سایس ہمارے سن ٹوں میں ایک کر رہ گئی بھی۔ ہم کچھ
بھی یہ کر سکیے بھے۔ اگر سابپ کی طرف گولی چالنے تو غراقی م ٹوجہ ہو چانے اور اگر وہاں سے بھا گیے تو

ب ھر بھی غراقی ہمیں دیکھ لنیے۔ سابپ ننزی سے ہماری طرف پڑھ رہا بھا۔ کچھ ف تصلہ کرنے کی قرصت
ٓی
ہی نہیں بھی۔ میں نے ابنا بھوک بگال اور ڈر کے مارے ننتھ کر ابئی ا کھیں بند کر کے یشم ہللا کہا اور

اس کے بعد چدا کو خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کے جق کا واشطہ دیا۔ لمجات کاقی مشکل سے گزر رہے
ٓی
بھے۔ بھوڑی دپر بعد جواد نےمنرے ہابھ پر ہابھ مارا۔ میں نے ابئی ا کھیں کھولیں۔ بعخب سے دیکھا کہ
ٓ
سابپ جنسے ہی ہمارے پزدیک نہنجا تو اس نے ابنا راشیہ بندیل کر لنا اور ہم سے دور ہو گنا۔ اس رات اعا
اپراہتم نے کچھ مزاخیہ واقعات بھی ہمیں شنانے۔ ہم نہت ہنسے۔

ٓ
ٓ
اس کے بعد انہوں نے کہا’’ :کوشش کرو کہ رات کے اخری نہر خب لوگ ارام کریا چا ہیے ہوں ،یہ کھنال
ٓ
کرو۔‘‘ اگلے دن سے میں ہر وفت اعا اپراہتم کی یالش میں رہنا بھا نہاں یک کہ خب مچھے معلوم ہوا کہ وہ
فحر کی ئماز مسجد ہی میں پڑھیے ہیں تو میں بھی ان کی چاطر مسجد میں چانے لگا۔
ٓ
ٓ
مچھ پر اور مجلے کے دوسرے لڑکوں پر اعا اپراہتم کی یاننر ابئی زیادہ بھی کہ ہم بھی انہی کی طرح اہسیہ
ٓ
اہسیہ اور خصوع و چشوع کے سابھ ئماز پڑھیے لگ گیے بھے۔
کچھ دتوں بعد خب وہ مجاذ پر چانے لگے تو ہم میں ان سے دوری کی طافت یہ بھی ٰلہذا ہم بھی مجاذ پر چلے
گیے۔
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حدا کی چوسیودی
[ع ناس ہادی]
ٓ
اپراہتم کی ایک خصوصیت یہ بھی بھی کہ عام طور پر کونی بھی اس کے کاموں سے اگاہ نہیں ہویا بھا،

شوانے ان لوگوں کے جو اس کے سابھ رہیے بھے اور وہ جود اس کے کاموں کا مساہدہ کرنے بھے۔ لنکن
وہ جود خب یک صروری یہ ہویا ا بیے کاموں کے یارے میں یات نہیں کریا بھا۔ ہمنشہ اس یات کی طرف

اسارہ کریا رہنا کہ جو کام چدا کی رصا کے لیے کنا چانے اسے بنان کرنے کی صرورت نہیں ہونی۔ یا کتھی
کہنا کہ ہمارے کاموں میں نہی خرانی ہے کہ ہم چدا کے عالوہ یاقی شب لوگوں کی رصامندی کے لیے کام
کرنے ہیں۔

خضرت علی علیہ السالم قرمانے ہیں’’ :جو کونی بھی ا بیے دل اور اعمال کو عنر چدا سے یاک کر لننا ہے وہ

چداوید کریم کا م تطور بظر قرار یایا ہے۔‘‘41
عظتم غرفاء بھی ا بیے کلمات میں اشی یکیے کی طرف اسارہ کرنے ہیں’’ :اگر چدا کے لیے کونی کام کنا
ٓ
چانے تو وہ فدر و منزلت کا چامل ہویا ہے۔ یا ہر وہ سایس جو ایسان عنر چدا کے لیے لننا ہے اخرت میں
اس کے لیے چسارے کا یاعث بیے گا۔‘‘

جن دتوں اپراہتم زچمی بھا تو ہم نہران کے ایک اکھاڑے میں گیے اور چا کر ایک کونے میں ننتھ گیے۔ ہر
ماہر نہلوان کے داچل ہونے ہی مرسد کی گھنئی تج ابھئی اور کھنل جند لمجات کے لیے رک چایا۔ داچل

ہونے واال دور ہی سے دوسرے کھالڑتوں کو دیکھ کر ہابھ ہالیا اور مسکرایا ہوا ایک چگہ پر چا کر ننتھ چایا۔
41غرر الحکم :ص538
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ٓ
اپراہتم عور سے لوگوں کی خرکات دیکھ رہا بھا۔ منری طرف یلٹ کر اہسیہ سے کہیے لگا’’ :انہیں دیکھو کہ
ٓ
گھنئی کی اواز پر کنیے جوش ہو چانے ہیں۔‘‘
اس کے بعد کہا’’ :بعض لوگ اکھاڑے کی گھنئی کے عاشق ہیں۔ جننا یہ اس گھنئی کے عاشق ہیں ابنا ہی
ٓ
چدا کے عاشق ہو چانے تو زمین پر یہ رہیے یلکہ اشماتوں میں اڑانیں ب ھر رہے ہونے۔ دبنا نہی ہے۔ خب
ٓ
یک ایسان دبنا کا عاشق ہے اور اس غرق ہے ،اس کی نہی چالت رہئی ہے۔ لنکن اگر ایسان اشمان کی
ً
طرف بگاہ کرے اور ا بیے کام چدا کے لیے اتجام دے تو بقننا اس کی زیدگی یدل چانی ہے اور وہ زیدگی کا
خ
ق تقی معئی و مفہوم شمچھ لننا ہے۔‘‘
ب ھر کہیے لگا’’ :اکھاڑے میں اکنر لوگ نہی دیکھنا چا ہیے ہیں کہ کون دوسروں سے زیادہ طاف ٹور ہے اور کون

چلدی بھک چایا ہے۔ اگر یم کسی دن ریگ ماسنر ین چاؤ اور دیکھو کہ کونی بھک گنا ہے تو چدا کی رصا کے
لیے چلدی سے کھنل کو یدل دو۔ میں جن دتوں ریگ ماسنر بھا تو میں نے ایسا نہیں کنا مگر اس سے منری

کچھ چاص غرض یہ ہونی بھی۔ میں تو و یسے ہی دوسٹوں میں مشہور ہو گنا ،لنکن یم ایسا کام یہ کریا۔‘‘

وہ یہ بھی کہنا بھا’’ :ایسان کو ہر کام جئی کہ ا بیے ذانی کام بھی چدا کی جوسٹودی کے لیے کریا
چاہئیں۔‘‘

آ گاہ یاش عالم ہشئی ز نہر توشت

عنر از چدا ہر آتجہ تخواہی سکست توشت

ٓ
اگاہ رہو کہ کابنات ئمہارے ہی دم سے ہے

چدا کے عالوہ یم جو کچھ بھی چاہو تو سکست سے
دوچار ہو گے

*****
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ٓ
ٓ
چمعہ کی صنح ہونے والی بھی۔ اپراہتم جون الود کنڑوں میں مل ٹوس گ ھر میں داچل ہوا۔ نہت ہی اہسیہ سے
ا بیے کنڑے یدلے اور فحر کی ئماز پڑھ کر کہیے لگا’’ :عناس ،میں اوپر شونے چا رہا ہوں۔‘‘
ٓ ٓ
لگ بھگ ظہر کا وفت بھا کہ گ ھر کا دروازہ کھنکیے کی اواز انی۔ کونی مسلسل دروازہ کونے چا رہا بھا۔ ماں

نے چا کر دروازہ کھوال تو ہماری ہمسانی بھی۔ سالم کرنے کے بعد وہ عصے سے کہیے لگی’’ :کنا ئمہارا یہ
اپراہتم منرے ننیے کا ہم عمر ہے؟ کل رات وہ منرے ننیے کو موپرساب تکل پر بتھا کر یاہر لے گنا اور

ایکشنڈبٹ کر کے اس کا یاؤں توڑ الیا۔‘‘ بھر کہیے لگی’’ :دیکھو نہن ،میں نے ا بیے ننیے کو نہنرین سکول

میں داچل کروایا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہئی کہ ئمہارے ننیے جنسے لڑکوں سے اس کی دوشئی ہو۔‘‘ ہماری
ماں اس سارے قصیے سے نے خنر بھیں ،نہت پریسان ہونیں اور معذرت جواہی کرنے ہونے خنرانی سے
ٓ
ٓ
کہیے لگیں’’ :مچھے کچھ شمچھ نہیں ا رہا کہ اپ کنا کہہ رہی ہیں لنکن میں ب ھر بھی اپراہتم سے یات کروں
ٓ
گی۔ اپ ہمیں معاف کر دیں۔‘‘ میں ان کی یانیں سن رہا بھا ،دوڑیا ہوا دوسری منزل پر چال گنا۔ اپراہتم

کو خگا کر توچھا’’ :بھانی ،یم نے کنا کنا ہے؟‘‘
اس نے توچھا’’ :ہوا کنا ہے؟‘‘

میں نے توچھا’’ :یم نے ایکشنڈبٹ کنا؟‘‘

وہ اچایک ابھ ننتھا اور بعخب سے توچھا’’ :ایکشنڈبٹ؟ یہ یم کنا کہہ رہے ہو؟‘‘

میں نے کہا’’ :مگر یم نے شنا نہیں ہے۔ دروازے پر مچمد کی ماں ک ھڑی بھی اور اس نے اچھا چاصا شور
مجارکھا بھا۔‘‘

اپراہتم بھوڑی دپر شوجیے کے بعد کہیے لگا’’ :اچھا ،چدا کا سکر ہے کہ کونی پڑا مشنلہ نہیں ہو گنا۔‘‘
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اشی روز سہ نہر کے وفت مچمد کی ماں اور یاپ بھولوں کا ایک گلدشیہ اور متھانی کا ڈیہ لیے اپراہتم سے
ٓ
ملیے ا گیے۔ وہ ہمسانی مسلسل معذرت جواہی کر رہی بھی۔ ہماری ماں نے بعخب سے کہا’’ :نہن ،یہ
ٓ
ئمہاری صنح والی یاتوں کی شمچھ انی ہے اور یہ ہی ابھی والی۔‘‘ہمسانی مسلسل کہے چا رہی بھی’’ :چدا کی
ٓ
قشم ،سرمندگی کے مارے مچھے کچھ شمچھ نہیں ا رہا کہ کنا کہوں۔ مچمد نے ہمیں سارا ماخرا بنا دیا ہے۔ مچمد

ٓ
ن
نے بنایا ہے کہ اگر اعا اپراہتم یہ ہنجیے تو یہ چانے منرا کنا چال ہو چایا۔ مجلے کے لڑکوں نے اس وجہ سے
ہمیں یہ بنایا کہ اپراہتم اور مچمد اکتھے بھے اور ان کا ایکشنڈبٹ ہو گنا ہے یا کہ ہم پریسان یہ ہو چانیں۔
ش
نہن ،میں نے ف تصلہ کرنے میں چلدی کی اور بعنر شوجے مچھے نہت کچھ کہہ دیا۔ اب نہت نے جین
ٓ
ہوں۔ اپ کو چدا کا واشطہ مچھے معاف کر دیں۔ میں نے مچمد کے یاپ سے بھی کہا ہے کہ کنئی پری

یات ہے کہ اپراہتم جند ماہ سے زچمی ہے ،ابھی یک اس کا یاؤں بھی بھنک نہیں ہوالنکن ہم اس کی

عنادت کو نہیں گیے۔ اب اشی لیے ہم چاصر ہونے ہیں۔‘‘ماں نےتوچھا’’ :میں شمچھ نہیں یا رہی۔ مگر
ٓ
ٓ
اپ کے مچمد کو ہوا کنا ہے؟‘‘ اس ہمسانی نے بنایا سروع کنا’’ :شب چمعہ کو ادھی رات کے وفت مسجد
کے یشنچی جوان ایک سڑک پر جنکنگ میں مضروف بھے۔ مچمد سڑک کے درمنان دوسرے لڑکوں کے
سابھ ک ھڑا بھا۔ اچایک اس کے ہابھ سے پریگر دب گنا اور علطی سے گولی اس کی بندوق سے بکل کر اس
کے ا بیے یاؤں پر چا لگی۔ وہ زچمی یاؤں کے سابھ وہیں سڑک پر گر گنا اور اس کے یاؤں سے کاقی جون
ٓ
ً
نہیے لگا۔ اپراہتم اشی وفت موپرساب تکل پر وہاں سے گزر رہا بھا۔ وہ قورا مچمد کے یاس ایا اور ایک دوشت کی

مدد سے مچمد کےزچم کو یایدھا اور ب ھر ہسننال لے گنا۔‘‘ ہمسانی کی یانیں جتم ہونیں تو میں نے یلٹ کر
اپراہتم کو دیکھا۔ وہ تورے اطمننان سے کمرے کے کونے میں ننتھا بھا۔ وہ اچھی طرح چابنا بھا کہ جو کونی
بھی چدا کے لیے کام اتجام د بنا ہے اسے لوگوں کی یاتوں پر دھنان نہیں د بنا چا ہیے۔
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احالص
[ع ناس ہادی]
ہم اپراہتم کے سابھ کھنل کے یارے میں یانیں کر رہے بھے۔ وہ کہیے لگا’’ :میں خب بھی ورزش یا کشئی
کے مقایلوں پر چایا بھا تو ہمنشہ یاوصو ہو کر چایا بھا اور مقا یلے سے نہلے ہمنشہ دو رکعت ئماز پڑھنا بھا۔‘‘

میں نے توچھا’’ :کون شی ئماز؟‘‘

اس نے جواب دیا’’ :دو رکعت ئماز مشنخب۔ اور اس میں چدا سے یہ دعا کریا بھا کہ مقا یلے کے دوران کسی

کو مچھ سے کونی اذ بت یہ نہنچے۔‘‘

اپراہتم گناہ کی قربب بھی یہ بھنکنا بھا ،نہی وجہ بھی کہ سارے دوسٹوں کے لیے ئمویہ عمل بھا۔ نہاں
ً
یک کہ اگر کسی مخقل میں کونی گناہ کی یات ہو رہی ہونی تو وہ قورا موصوع بندیل کر د بنا۔ وہ خب بھی

دیکھنا کہ اس کے دوسٹوں میں سے کونی کسی کی غن یت کر رہا ہے وہ مسلسل کہنا سروع کر د بنا:
’’صلوات پڑھیے۔‘‘ یا اس کے عالوہ کسی بھی طر بقے سے موصوع گقنگو کو یدل د بنا۔
شوانے اصالح کی کتھی کسی کی پرانی نہیں کریا بھا۔
ٓ
ٓ
کتھی بھی بنگ یا چھونی اشئن ٹوں واال لناس نہیں نہننا بھا۔ کئی یار تو ا بیے اپ کو سخت اور مشکل کاموں
میں مضروف کر د بنا۔ چس وفت اس سے اس یارے میں شوال کرنے تو جواب د بنا’’ :ایسان کے بفس
کے لیے ا یسے کام نہت صروری ہونے ہیں۔‘‘

ٓ
شہند خعفر جنگروی بنایا بھا’’ :ایک یار اتچمن کا کونی پروگرام جتم کر کے ہم لوگ اکتھے ننتھ کر ایس میں

یانیں کر رہے بھے۔ اپراہتم دوسرے کمرے میں اکنال ننتھا ابئی ہی مشئی میں گم بھا۔ خب شب دوشت
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ٓ
چلے گیے تو میں اپراہتم کے یاس ا گنا۔ وہ ابھی یک منری طرف م ٹوجہ یہ ہوا بھا۔ میں نے بعخب سے دیکھا

کہ وہ بھوڑی بھوڑی دپر بعد ایک شونی کو ا بیے چہرے اور ب ٹوتوں پر جتھویا۔ اچایک میں نے خنران ہو کر

توچھا’’ :کنا کر رہے ہو اپرام بھانی؟‘‘ تو وہ منری طرف م ٹوجہ ہو گنا اور جویک کر ابئی چالت سے یاہر بکل
ٓ
ایا۔ ب ھر بھوڑی دپر خپ رہیے کے بعد کہیے لگا’’ :کچھ نہیں ،کچھ بھی نہیں۔‘‘ میں نے کہا’’ :ئمہیں ابئی

چان کی قشم اپرام۔ ئمہیں بنایا پڑے گا کہ یم ا بیے چہرے پر شونی ک ٹوں جتھو رہے بھے؟‘‘ کچھ دپر
ٓ
چاموش رہیے کے بعد روہایسا ہو کر کہیے لگا’’ :جو ایکھ یامحرم پر پڑے ،اس کی نہی سزا ہے۔‘‘ اس وفت
تو میں شمچھ یہ شکا کہ اپراہتم کنا کر رہا ہے اور اس کی ان یاتوں کا کنا مطلب ہے؟ لنکن بعد میں خب
ٓ
عظتم لوگوں کی زیدگ ٹوں کے یارے میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی گناہ سے تجیے کے لیے ا بیے اپ
کو بئییہ کرنے رہیے بھے۔‘‘

اس کی دوسری اہم صقت یامحرم سے دوری بھی بھی۔ اگر وہ کسی یامحرم جئی کہ ابئی کسی رشیہ دار چاتون
سے بھی یات کریا چاہنا تو ا بیے سر کو اوپر نہیں ابھایا بھا۔ اس کے دوشت کہیے بھے کہ اپراہتم کو یامحرم

جوانین سے الرجی بھی۔

امام مچمد یاقر علیہ السالم کا کس فدر بنارا قرمان ہے’’ :یامحرم جوانین سے گقنگو کریا ستطان کے ننروں میں
سے ایک ہے۔‘‘
*****

اپراہتم کھایا کھالنے کو نہت زیادہ اہمیت د بنا بھا۔ ہمنشہ ا بیے دوسٹوں کی ا بیے گ ھر دعوت کریا اور انہیں
کھایا کھالیا بھا۔ جن دتوں وہ زچمی ہونے کی وجہ سے گ ھر پر ہی بھا تو روزایہ کھانے کا اہتمام کریا ،جو کونی
ٓ
بھی اس کی مالفات کو ایا ہویا اسے ا بیے دسنرجوان پر بتھا لننا ،اس کی مہمان توازی کریا اور اس کام سے
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لطف ایدوز ہویا۔وہ ا بیے دوسٹوں سے کہنا بھا’’ :ہم تو وشنلہ ہیں۔ یہ رزق ئمہارا ہی ہے۔ مومئین کا رزق
یاپرکت ہویا ہے۔۔۔‘‘

اتچم ٹوں اور مذہئی پروگراموں میں بھی وہ ایسا ہی بھا۔ خب دیکھنا کہ منزیان کو مہمان توازی میں کچھ مشکل
ٓ
ننش ا رہی تو بعنر کچھ کہے شب مہماتوں اور غزاداروں کے لیے کھایا بنا د بنا۔ وہ کہنا بھا’’ :مجلس امام
م
چسین علیہ السالم کو ہر لجاظ سے کمل ہویا چا ہیے۔‘‘
ہر شب چمعہ کو بھی یشنج کے پروگراموں کے بعد دوسٹوں کے لیے کھایا بنایا کریا بھا۔
ل
کھایا کھانے کے بعد ہم شب اکتھے خضرت عندا عظتم کی زیارت پر یا نہست زہرا چلے چانے۔
یشنج اور اتچمن کے جوان اس غرصے کو کتھی بھی بھول نہیں سکیے۔ اگرجہ وہ جوبصورت اور یافایل قراموش

لمجات زیادہ غرصے یک یاقی یہ رہ سکے۔

ب
ایک یار میں نے اپراہتم سے کہا’’ :بھانی ،یہ ا بیے ننسے یم کہاں سے النے ہو؟! مجکمہ علتم و پرب یت سے
ماہایہ دو ہزار تومان بنخواہ لنیے ہو لنکن اس سے کئی گنا زیادہ دوسروں پر خرچ کر د بیے ہو۔‘‘

منرے چہرے پر ابئی بگاہیں ڈا لیے ہونےکہیے لگا’’ :روزی د بیے واال چدا ہے۔ میں تو ان پروگرموں میں ققط

وشنلہ ہوں۔ میں نے چدا سے دعا کی ہے کہ کسی وفت بھی منری ج یب چالی یہ رہے۔ چدا بھی وہاں
وہاں سے منرے لیے خنر و پرکت کے اشناب بندا کر د بنا ہے چہاں سےمنری توقع بھی نہیں ہونی۔‘‘
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ن
ت بروردگار
عوام کی حاحات اور عم ِ
[شہ ن ؒد کے نعض دوست]

ٓ
میں اپراہتم کے سابھ بھا اور ہم دوتوں کہیں دور سے ا بیے گ ھر کی طرف وایس ا رہے بھے۔ ایک معمر
سخص ابئی ب ٹوی تخوں کے سابھ سڑک کے کنارے ک ھڑا بھا۔ اس نے ہابھ ہالیا تو میں نے موپر ساب تکل
روک لی۔ اس نے ایک چگہ کا بنا معلوم کنا اور ہمارا جواب سنیے کے بعد ابئی مشکالت بنان کریا سروع کر
دیں۔ اس کی طاہری وصع قطع سے یالکل نہیں لگنا بھا کہ وہ کونی یشئی یا گداگر ہے۔ اپراہتم نے موپر
ساب تکل سے اپر کر ابئی جنئیں ب ٹولنا سروع کر دیں لنکن اسے کچھ یہ مال۔

مچھے کہیے لگا’’ :امنر ،ئمہارے یاس کچھ ہے؟‘‘ میں نے بھی ابئی جن ٹوں میں ہابھ مارا مگر ابقاق سے منرے

یاس بھی اس وفت ایک ننشہ یک یہ بھا۔

اپراہتم کہیے لگا’’ :ئمہیں چدا کا واشطہ ،ایک یار ب ھر دیکھو۔‘‘ میں نے دویارہ دیکھا مگر کچھ بھی یہ مال۔

ہم نے اس معمر سخص سے معذرت کی اور ابئی راہ لی۔ را شیے میں میں نے موپرساب تکل کے عقئی سنسے

سے اپراہتم کو دیکھا کہ وہ رو رہا بھا۔

ٓ
ٓ
ٓ
ابئی سردی بھی نہیں بھی کہ اس کی وجہ سے اس کی ایکھوں سے ایشو بکل انے ہوںٰ ،لہذا میں نے موپر

ساب تکل کو سڑک کنارے ک ھڑا کنا اور خنرانی سے توچھا’’ :اپرام چان ،رو رہے ہو؟!‘‘
ٓ
اس نے ا بیے ایشو توتچھیے ہونے کہا’’ :ہم ایک صرورئمند ایسان کی مدد یہ کر سکے۔‘‘
میں نے کہا’’ :ہمارے یاس ننسے بھی تو نہیں بھےٰ ،لہذا ہم نے کونی گناہ نہیں کنا۔‘‘

کہیے لگا’’ :میں چابنا ہوں مگر منرا دل اس کے لیے کڑھ رہا ہے۔ ہمیں اس کی مدد کی توف ٹق یہ ہو سکی۔‘‘
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میں چاموش ہو گنا اور کونی جواب یہ دیا۔ اس کے بعد ہم چل پڑے۔ لنکن مچھے اپراہتم کی بنک ننئی اور
ٓ
صاف دلی پر نہت رسک انے لگا۔
ٓ
اگلے دن میں اپراہتم سے مال تو وہ کہیے لگا’’ :ابندہ میں ننشوں کے بعنر کتھی گ ھر سے یاہر نہیں بکلوں گا یا
ٓ
کہ کل جنسا واقعہ دویارہ ننش یہ انے۔‘‘
اپراہتم کی طرف سے لوگوں کی مشکالت چل کرنے پر مچھے خضرت شند الشہداء علیہ السالم کی وہ جوبصورت
ٓ
ٓ
چدبث یاد ا گئی ،چس میں ا ؑپ قرمانے ہیں’’ :لوگوں کی چاج ٹوں کا ئمہاری طرف یلننا یم پر چدا کی ایک
بعمت ہےٰ ،لہذا اسے تورا کرنے میں کویاہی یہ پرتو ک ٹویکہ یہ بعمت جتم ہو چانے والی ہونی ہے۔‘‘42
*****

ٓ
اپراہتم زچمی ہونے کی وجہ سے چھن ٹوں پر بھا۔ اس کی چھن ٹوں کے اخری ایام بھے۔ ایک دن اس نے
ٓ
منرے گ ھر کی دروازے کی گھنئی تجانی اور سالم و اجوال پرشی کے بعد کہیے لگا’’ :اج ئمہیں گاڑی کی

صرورت تو نہیں ہے؟‘‘

میں نے کہا’’ :نہیں ،ا یسے ہی گھر کے سا میے کھڑی ہے۔‘‘
ٓ
اس نے مچھ سے گاڑی لی اور کہیے لگا’’ :سہ نہر یک وایس ا چاؤں گا۔‘‘
ٓ
سہ نہر کے وفت وہ گاڑی لے ایا۔ میں نے توچھا’’ :کہاں چایا بھا؟!‘‘
کہیے لگا’’ :کہیں نہیں ،یس کچھ شواریاں کرانے پر لے کر گنا بھا۔‘‘

میں نے ہنس کر کہا’’ :مذاق کر رہے ہو؟!‘‘

اس نے جواب دیا’’ :نہیں ،اچھا ،اگر فارغ ہو تو ابھو چلیں ،کچھ کام ہیں۔‘‘

42بحار االنوار :ج ،78ص121
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ٓ
میں گ ھر کے ایدر چانے لگا تو وہ مچھے کہیے لگا’’ :اگر گ ھر میں چاول ،بنل وعنرہ کچھ اصاقی پڑا ہو تو لنیے ایا۔‘‘
ٓ
میں گ ھر کے ایدر گنا اور کچھ چاول اور بنل لے ایا۔ اس کے بعد ہم ایک دکان پر گیے۔ اپراہتم نے وہاں
ٓ
سےبھوڑا گوشت اور مرغی وعنرہ خریدی اور ا کر شوار ہو گنا۔وہ دکان دار کو تونے ہونے ننسے دےرہا بھا
تو میں شمچھ گنا کہ یہ وہی ننسے ہیں جو اس نے شواریاں ڈھو کر چمع کیے ہیں۔

اس کے بعد ہم شہر کے ج ٹونی خصے کی طرف چلے گیے۔ وہاں کچھ لوگوں کے گ ھروں میں گیے۔ میں
ٓ
انہیں نہیں چابنا بھا۔ اپراہتم دروازہ کھنکھنایا اور سامان انہیں دے کر کہنا’’ :ہم مجاذ سے انے ہیں۔ یہ
ٓ
اپ لوگوں کا خضہ ہے۔‘‘ وہ ا یسے یات کریا بھا کہ مجاطب کو کسی قشم کا اچساس سرمندگی یہ ہو۔ جئی کہ

وہ ابنا بعارف یک نہیں کروایا بھا۔

یہ تو مچھے بعد میں بنا چال کہ جن گ ھروں میں ہم گیے بھے وہ کچھ مجاہدین کے گ ھر بھے۔ ان چایداتوں کے

مرد مجاذ پر مضروف جنگ بھے چس کی وجہ اپراہتم ان کی دیکھ بھال کریا رہنا بھا۔ اس کے کاموں نے مچھے
ٓ
امام صادق علیہ السالم کی یہ چدبث یاد دال دی’’ :ایک مسلمان کی چاخت پراوری کے کوشش کریا سنر یار
چایہ چدا کا طواف کرنے سے نہنر اور فنامت کے دن خقظ و امان کا یاعث ہے۔‘‘43

یہ تورانی چدبث اپراہتم کی زیدگی کے لیے مشعل راہ بھی۔ وہ ابئی ساری کوشسیں لوگوں کی مشکالت چل

کرنے میں صرف کنا کریا بھا۔
*****

43بحار االنوار :ج ،74ص318
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ہانی سکول کے دوران اپراہتم سہ نہر کو یازار میں کام کنا کریا بھا اور اس سے ا بیے لیے کچھ چمع خرچ اکتھا

کر لنا کریا بھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے ہمسانے میں ایک چایدان سدید مالی مشکل کا شکار
ہے۔ اس چایدان کا مرد شہند ہونے کی وجہ سے کونی ان کی کقالت کرنے واال یہ بھا۔

اپراہتم نے کسی کو کچھ یہ بنایا۔ ہر ماہ خب بھی وہ بنخواہ لننا تو اس چایدان کی زیادہ پر مالی صرورت توری کر
ً
دیا کریا بھا۔ خب بھی گ ھر میں زیادہ کھایا یکنا تو وہ جتما انہیں بھی بھنج د بنا۔ کئی سال یلکہ اس کی شہادت
یک یہ سلسلہ چاری رہا۔ شوانے اس کی ماں کے کسی اور کو اس یات کی خنر نہیں بھی۔
*****

ٓ
ٓ
ایک سخص اپراہتم کےیاس ایا بھا۔ وہ نہلے ایدار44بھا اور اب نے روزگار ہو خکا بھا۔ وہ اپراہتم سے کچھ مالی
مدد چاہنا بھا۔ اپراہتم نے اس کی مالی مدد کرنے کی تجانے ا بیے کچھ دوسٹوں سے مل کر اس کے لیے
مناشب توکری کا اب تطام کر دیا۔ اس سے جننا ہو سکنا ،لوگوں کی مشکالت کو چل کرنے کی کوشش کریا۔

اگر جود اتجام یہ دے سکنا تو ا بیے دوسٹوں کے یاس چال چایا اور ان سے مدد کا بقاصا کریا۔ لنکن اس کام
میں وہ ایک یات کا چاص جنال رکھنا بھا کہ لوگوں کی مدد کرنے کرنے گداپروری کی چد یک یہ نہنچ چانے۔
وہ ہمنشہ ا بیے دوسٹوں سے کہنا بھا’’ :اس سے نہلے کہ مجناج ایسان ابئی غزت بفس خراب کر کے
ٓ
ئمہارے اگے ہابھ بھنالنے پر مج ٹور ہو چانے ،یم اس کی مشکالت چل کر دیا کرو۔‘‘
اس کے دوسٹوں میں سے جو کونی بھی کسی مشکل میں گرفنار ہویا یا اسے ایدازہ ہو چایا کہ اسے کونی مالی

پریسانی ہے تو اس سے نہلے کہ وہ اس سے کسی مدد کا بقاصا کریا وہ جود ہی اس کی مخقنایہ ایداز میں مدد کر

44اردو میں ’’آبدارچی‘‘ کا ہم معنی ’’آبدار‘‘ ہے۔ یعنی وہ شخص جو اداروں یا کسی رئیس کے
گھر میں پانی وغیرہ پَلنے کے نوکری پر مامور ہو۔ آج کل اسے آفس بوائے کہا جاتا ہے۔
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د بنا اور سابھ یہ بھی کہہ د بنا’’ :مچھے قی الجال ان کی صرورت نہیں ہے۔ یہ بھی میں ئمہیں قرض دے رہا
ہوں۔ خب بھی ہونے لویا د بنا۔ یہ ننسے قرض الحسیہ ہیں۔‘‘
ٓ
اپراہتم نے کتھی ان ننشوں کا چساب نہیں کنا بھا۔ وہ مدد کرنے وفت لوگوں کی غزت و اپرو کا نہت
جنال رکھنا بھا۔ ہمنشہ ایسا رویہ ابنایا کہ مجاطب کو سرمندہ یہ ہویا پڑے۔
*****

علمانے دین ہمنشہ اس یات کی بصنخت کرنے رہے ہیں کہ ابئی مشکالت چل کرنے کے لیے چہاں یک
ہو سکے لوگوں کی مشکالت چل کریں۔ اشی طرح وہ اس یات کی یاکند بھی کرنے رہے ہیں کہ چہاں یک
ہو سکے لوگوں کے اطعام اور کھانے ننیے کا اہتمام کریں اور اس ذر بغے سے نہت شی مصئن ٹوں سے تجات
ٓ
چاصل کریں۔ماہ رمصان میں ایک دن غروب کے وفت اپراہتم ہمارے گ ھر ایا اور سالم و اجوال پرشی کے

ٓ
بعد مچھ سے ایک دیگجہ لے کر سری یانے کی ایک دکان میں داچل ہو گنا۔ میں اس کے بنچھے بنچھے ایا اور
ٓ
کہا’’ :اپرام جون ،اقطاری میں سری یانے! واہ ،مزہ ا چانے گا!!‘‘ وہ کہیے لگا’’ :یم سچ کہیے ہیں ،لنکن یہ
ٓ
منرے لیے نہیں ہے۔‘‘ اس نے سری یانے اور کچھ شنگک 45روبناں لیں۔ خب یاہر ایا تو اپرج بھی
موپرساب تکل لے کر نہنچ گنا۔ اپراہتم اس کے سابھ ننتھا اور چداچاقظ کہہ کر چال گنا۔
ً
میں نے شوچاکہ جتما کچھ دوشت چمع ہونے ہوں اور اقطاری کریں گے۔ اس نے مچھے توچھا یک نہیں بھا
جو مچھے نہت پرا لگا۔ اگلے دن میں اپرج سے مال اور اس سے توچھا’’ :کل یم کہاں گیے بھے؟!‘‘
ٓ
اس نے جواب دیا’’ :چہل ین یارک کے بنچھے گلی کے اخر میں ایک چھویا سا گ ھر بھا۔ ہم نے اس کا
ٓ
دروازہ کھنکھنایا اور سری یانے انہیں دے دنے۔ کچھ تچے اور ایک معمر سخص جو دروازے پر انے بھے،
45ایران میں روٹی کی ایک قسم۔

219

نہت زیادہ سکریہ ادا کر رہے ب ھے۔ وہ اپراہتم کو اچھی طرح چا بیے بھے۔ وہ نہت ہی مشنخق چایدان بھا۔
اس کے بعد میں نے اپراہتم کو اس کے گ ھر چھوڑ دیا۔‘‘

*****
اپراہتم کی شہادت کو  26سال گزر چکے بھے۔ میں نے ایک رات جواب میں اپراہتم کو دیکھا۔ وہ ایک قوجی
ٓ
ٓ
گاڑی پر شوار ہو کر نہران ایا ہوا بھا۔ جوشی کے مارے مچھے شمچھ نہیں ا رہا بھا کہ کنا کروں۔ اپراہتم کا چہرہ
ٓ
کاقی تورانی بھا۔ میں اگے پڑھا اور اس سے بعلگنر ہو گنا۔ میں جوشی سے چال رہا بھا اور کہہ رہا بھا’’ :دوسٹو،
ٓ
ٓ
ٓ ٓ
اؤ ،اعا اپراہتم وایس ا گیے ہیں۔‘‘ اپراہتم نے کہا’’ :اؤ ،شوار ہو چاؤ۔ نہت کام پڑے ہیں۔‘‘ ہم اکتھے
ایک یلند عمارت کے یاس نہنچ گیے۔ اتچیینرز اور عمارت کے مالک شب نے اپراہتم کے سابھ سالم و
اجوال پرشی کی۔ شب اسے اچھی طرح چا بیے بھے۔ اپراہتم نے عمارت کے مالک کی طرف رخ کر کے
ٓ
کہا’’ :میں ان شند کی شقارش کرنے ایا ہوں۔ اس عمارت کا ایک فلیٹ ان کے یام کر دیں۔‘‘ اس کے
ٓ
بعد اس نے ہم سے دور ک ھڑے ایک سخص کی طرف اسارہ کنا۔ عمارت کا مالک کہیے لگا’’ :اعا اپرام ،اس

سخص کے یاس یہ تو ننسے ہیں اور یہ ہی یہ کہیں سے قرض لے سکنا ہے۔ میں کس طرح ایک فلیٹ اسے

دے دوں؟‘‘ میں نے بھی اس کی یات کی یابند کرنے ہونے اپراہتم سے کہا’’ :اپرام چان ،ان یاتوں
کے زمانے گیے۔ اب تو شب لوگ ققط ننسے کو چا بیے ہیں۔‘‘

ٓ
اپراہتم نے ایک معئی خنز بگاہ سے مچھے دیکھ کر کہا’’ :میں اگر لوٹ کر ایا ہوں تو ققط اشی وجہ سے کہ ان

جنسے کچھ لوگوں کی مشکل چل کروں ،وریہ منرا نہاں اور کونی کام نہیں بھا۔‘‘
اس کے بعد وہ گاڑی کی طرف چل پڑا۔ میں بھی اس کے بنچھے ہو لنا کہ اچایک منرے مویایل کی گھنئی
ٓ
ٓ
تجیے لگی چس کی اواز سے منری ایکھ کھل گئی۔
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جمس

ٰ
[مصطقی صقار ہربدی]
ٓ
جن علماء سے اپراہتم کو چاص ارادت بھی ان میں سے ایک مرجوم چاج اعا ہریدی بھی بھے۔

یہ بنک طن یت عالم دین ئماز کے عالوہ یاقی اوفات میں کنڑے بنجیے کا کارویار کنا کرنے بھے۔
ٓ
۱۹8۱ کے موشم گرما کے اخری ایام بھے۔ میں اور اپراہتم ان مخنرم عالم دین کی چدمت میں گیے اور
دو سرتوں کا کنڑا ان سے خریدا۔

ٓ
ٓ
ہقیے بعد ئماز کے وفت میں نے دیکھا کہ اپراہتم مسجد میں ایا اور چاج اعا کے یاس چال گنا۔

میں بھی گنا کہ دیکھوں کنا ہوا ہے؟ اپراہتم ا بیے تورے سال اور ا بیے مال کے چمس کا چساب کر رہا
بھا۔

منری ہنسی بکل گئی۔ وہ جود ا بیے لیے کچھ بھی تجا کر نہیں رکھنا بھا۔ جو کچھ بھی اس کے یاس ہویا وہ
ب
اسے دوسروں میں فشتم کر دیا کریا بھا۔ تو ب ھر یہ کس خنز کے چمس کا چساب کر رہا ہے؟!
ٓ
چاج اعا نے تورے سال کا چساب کنا اور کہا’’ :ئمہارا چمس  4۰۰تومان نننا ہے۔‘‘ اس کے بعد کہا’’ :مچھے
مراخع کرام کی طرف سے جو اچازہ چاصل ہے اور ئمہیں اچھی طرح نہجابنا بھی ہوں ٰلہذا یہ چمس ئمہیں

معاف کریا ہوں۔‘‘

ٓ
لنکن اپراہتم اصرار کر رہا بھا کہ وہ اس د بئی واخب کو ادا کریا چاہنا ہے۔ یاالخر وہ چمس دے کر ہی ابھا۔
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ٓ
اپراہتم کے اس کام سے مچھے امام صادق علیہ السالم کی یہ چدبث منارک یاد اگئی’’ :جو سخص چدا کے جق

کو ادا نہیں کریا تو اس کا دگنا وہ یاطل را شیے میں خرچ کر دے گا۔‘‘46
ٓ
ئماز کے بعد میں اور اپراہتم چاج اعا کی دکان پر چلے گیے۔ اپراہتم نے انہیں کہا’’ :اس دن کی طرح دو

سریس کا کنڑا اور چا ہیے۔‘‘
ٓ
چاج اعا نے بعخب سے دیکھیےہونے کہا’’ :نننا ،ابھی کچھ دن نہلے ہی تو یم نے مچھ سے کنڑا لنا ہے۔ یہ

سرکاری کنڑا ہے۔ ہمیں ایک چاص مقدار سے زیادہ کسی کو د بیے کی اچازت نہیں ہے۔‘‘
ٓ
اپراہتم نے کچھ یہ کہا مگر میں سارا ماخرا چابنا بھا۔ اس لیے میں نے کہا :چاج اعا ،اپراہتم نے نہلے والی
ٓ
دوتوں سریس کسی صرورئمند کو دے دی ہیں۔ اکھاڑے میں بعض جوان ا یسے ہیں جو چھونی اشئن ٹوں والی
سریس نہنیے ہیں یا ان کی مالی چالت اچھی نہیں ہے۔ اشی وجہ سے اپراہتم سریس انہیں دے د بنا

ہے۔‘‘
ٓ
چاج اعا جو خنرت سے منری یانیں سن رہے بھے ،اپراہتم کے چہرے پر ایک گہری بگاہ ڈال کر

تولے’’:اس دقعہ ئمہارے لیے کنڑا کاتوں گا لنکن یم اسے کسی اور کو د بیےکا جق نہیں رکھیے۔ چسے بھی
کنڑا چا ہیے اسے اس دکان پر بھنج دو۔‘‘

46

222

ہم نچھے حا ہ یے ہیں
[چواد محلشی]

۱۹82 کی خزاں کے دن بھے۔ ہم ایک یار ب ھر اپراہتم کے سابھ جنگی عالقوں کی طرف عازم شفر
ہونے۔ اس یار شب مجالس میں اپراہتم کا خضرت زہرا سالم ہللا علیہا سے توسل کا یذکرہ بھا۔ ہم چہاں بھی
چانے اشی کی یات ہو رہی ہونی۔
نہت سے مجاہد بھانی مجنلف چملوں میں اپراہتم کی نہادری اور سجاعت کی داشنانیں شنانے رہے۔ یہ
ساری کامنابناں خضرت صدبقہ طاہرہ سالم ہللا علیہا سے توسل کی پرکت سے بھیں۔
ہم شومار کے عالقے میں گیے۔ چس مورجے میں بھی چانے ،اپراہتم سے نہی مطالیہ کنا چایا کہ وہ

خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کے مصابب پڑھے۔

رات کا وفت بھا۔ اپراہتم نے ایک بنالین کے جواتوں میں پڑھنا سروع کر دیا۔ بھکاوٹ اور مجالس کے
ٓ
طوالنی ہو چانے کی وجہ سے اس کی اواز ننتھ گئی بھی۔
ٓ
مجلس جتم ہونی تو ایک دو دوسٹوں نے اپراہتم سے مذاق کرنے ہونے اس کی اواز کی بقل ایاری۔ اس
کے بعد کچھ ایسی یانیں بھی کیں کہ اپراہتم ان سے نہت یاراض ہو گنا۔

اس رات شونے سے نہلے اپراہتم کاقی عصے میں بھا۔ کہیے لگا’’ :منری ابئی یات ہونی تو کونی مصابقہ نہیں
ٓ
بھا مگر ان لوگوں نے خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کی مجلس کے سابھ مذاق کنا ہےٰ ،لہذا ابندہ میں نہیں
پڑھوں گا۔‘‘

میں نے نہینرا شمچھایا کہ دوسٹوں کی یاتوں کو دل پر مت لو ،یم ابنا کام چاری رکھو مگر وہ یہ مایا۔
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ٓ
ٓ
ٓ
رات کے اخری نہر ہم ا بیے کتمپ میں وایس ا گیے۔ اس نے دویارہ قشم کھانی کہ ابندہ ذاکری نہیں
کرے گا۔
رات کے ڈپڑھ تج چکے بھے۔ میں بھک ہار کر شو گنا۔

ٓ
فحر کی اذان سے نہلے مچھے محشوس ہوا کہ کونی منرا ہابھ ہال رہا ہے۔ میں نے ابئی ایکھوں کو چ ھٹ سے کھوال
ٓ
تو اپراہتم کا تورانی چہرہ منری ایکھوں کے سا میے بھا۔ اس نے مچھ سے کہا’’ :ابھو ،اذان کا وفت ہو گنا

ہے۔‘‘

ٓ
میں ابھ ننتھا اور ا بیے اپ سے کہا’’ :اس بندہ چدا کو نہیں معلوم کہ بھکاوٹ کنا ہونی ہے؟‘‘ الییہ ابنا
مچھے معلوم بھا کہ وہ چس وفت بھی شونے ،اذان سے نہلے بندار ہو کر ئماز میں مشغول ہو چایا ہے۔

اپراہتم نے دوسرے دوسٹوں کو بھی خگایا۔ اس کے بعد اذان دی اور ئماز فحر ادا کرنے لگا۔

ئماز و یسننجات کے بعد وہ دعا پڑھیے لگا اور اس کے بعد خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کے قصایل پڑھے۔
ٓ
ٓ
اپراہتم کے جوبصورت اشعار نے شب جواتوں کی ایکھوں کو اسک الود کر دیا بھا۔ میں ،جو گذشیہ رات کو

اپراہتم کی قشم سن خکا بھا ،شب سے زیادہ خنران بھا لنکن میں نے کچھ نہیں کہا۔
ٓ
یا شیے کے بعد ہم جواتوں کے سابھ شومار وایس ا گیے۔ سارا راشیہ میں اس کے عج یب و غربب کاموں کے
یارے میں شوجنا رہا۔

اپراہتم نے ایک معئی خنز بگاہ مچھ پر کی اور کہا’’ :یم نہی توچھنا چا ہیے ہو یا کہ میں نے قشم کھانے کے

یاوجود ذاکری ک ٹوں کی؟‘‘

میں نے کہا’’ :یالکل ،یم نے رات کو قشم کھانی بھی کہ۔۔۔‘‘
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اس نے منری یات کا بیے ہونے کہا’’ :جو یات میں ئمہیں بنانے واال ہوں ،خب یک میں زیدہ ہوں یم
کسی سے نہیں کہو گے۔‘‘

ٓ
ٓ
ب ھر وہ بھوڑی دپر چاموش رہیے کے بعد توال’’ :گذشیہ رات مچھے ننند نہیں ا رہی بھی لنکن ادھی رات کو ہلکی
ٓ
شی ایکھ لگ گئی۔ اچایک میں نے دیکھا کہ خضرت زہرا سالم ہللا علیہا ب تفس بقنس یسربف النیں اور مچھے
کہا :یہ مت کہو کہ میں نہیں پڑھنا۔ ہم یم سے مجیت کرنے ہیں۔ جو کونی بھی کہنا ہے کہ پڑھو تو یم

صرور پڑھو۔‘‘
ب ھر وہ ابنا رویا کہ یات کریا اس کے لیے دوب ھر ہو گنا۔ اس کے بعد اپراہتم نے ذاکری کو چاری رکھا۔
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مغرکہ زین العابدین

غلیہ السالم

[چواد محلشی]

ً
تومنر ۱۹82 کا زمایہ بھا۔ عموما چہاں بھی اپراہتم چایا تو اس کا نہت ہی گرمخوشی اور بناک سے

استقنال کنا چایا۔ نہت سے اقسران نے اپراہتم کی دلنری اور سجاعت کی داشنانیں سن رکھی بھیں۔
ٓ
ایک یار وہ ہماری بنالین میں بھی ایا اور ہم اکتھے یانیں کرنے رہے۔ گپ شپ کاقی طوالنی ہو گئی۔ جوان

چلیے کے لیے بنار ہو گیے۔ خب ہم وایس لونے تو ہمارے اقسر نے ہم سے توچھا’’ :کہاں بھے؟!‘‘
ٓ
میں نے کہا’’ :منرا ایک دوشت ا گنا بھا ،اسے مچھے سے کام بھا۔ اب وہ ابئی گاڑی سے چا رہا ہے۔‘‘
اقسر نے توچھا’’ :اس کا یام کنا ہے؟‘‘

میں نے جواب دیا’’ :اپراہتم ہادی۔‘‘

ٓ
اچایک انہوں نے خنران ہو کر توچھا’’ :اچھا ،تو یہ اعا اپراہتم جو ا بیے مشہور ہیں ،نہی ہیں؟‘‘

میں نے کہا’’ :ہاں ،مگر کنا ہوا؟‘‘

انہوں نے خرکت کرنی ہونی گاڑی کی طرف دیکھیے ہونے کہا’’ :یہ تو پرانے مجاہد ہیں تو ب ھر ئمہارے دوشت
کنسے ین گیے؟‘‘

میں نے مغرورایہ ایداز میں کہا’’ :تو کنا ہوا؟ یہ ہمارے عالقے سے ہیں۔‘‘
ٓ
اس کے بعد انہوں نے کہا’’ :ایک یار انہیں نہاں لے اؤ یا کہ ہمارے جواتوں سے کچھ خطاب کر
سکیں۔‘‘

میں نے بھی ذرا بھول کر کہا’’ :وہ نہت مضروف رہیے ہیں ،لنکن ب ھر بھی میں دیکھنا ہوں۔‘‘
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ٓ
اگلے دن میں اپراہتم سے ملیے ملنری ابنلی جئنس اقس میں چال گنا۔سالم و اجوال پرشی اور بھوڑی گپ شپ
کے بعد کہیے لگا’’ :بھوڑی دپر بھہر چاؤ۔ میں ئمہیں نہنجا بھی دوں گا اور ئمہارے کمایڈر کے سابھ یات بھی

کر لوں گا۔‘‘ اس کے بعد ہم ایک ب ٹویا پر ننتھ کر بنالین کے کتمپ کی طرف چلے پڑے۔
ً
را شیے میں ایک چھونی شی نہر پڑنی بھی۔ عموما ہم خب بھی وہاں سے گزرنے بھے تو بھنس چانے بھے۔
ٓ
ٓ
میں نے کہا’’ :اعا اپراہتم ،اوپر سے گھوم کر ا چانے ہیں۔ نہاں بھنس چانیں گے۔‘‘
کہیے لگا’’ :منرے یاس وفت نہیں ہے۔ نہیں سے بکل چانے ہیں۔‘‘
ً
ٓ
ٓ ٓ
میں نے کہا’’ :اگے انے کی اصال صرورت بھی نہیں ہے۔ نہاں یک جو یم مچھے لے انے ہو تو اس کا
بھی نہت سکریہ۔ یاقی راشیہ میں جود ہی طے کر لننا ہوں۔‘‘

کہیے لگا’’ :ننتھے رہو۔ میں ئمہارے کمایڈر سے ملنا چاہنا ہوں۔‘‘ اس کے بعد اس نے گاڑی چال دی۔

میں نے شوچا کہ اس یانی کو کنسے ع ٹور کرے گا ،اور دل ہی دل میں ہنس کر کہا کہ اگر یہ بھنس گنا تو
ٓ
ٓ
مزہ ا چانے گا۔ لنکن اپراہتم نے یل ند اواز سے ایک دقعہ ہللا اکنر اور ایک دقعہ یشم ہللا کہا اور نہلے ہی گینر
میں گاڑی وہاں سے بکال کر یار لے گنا۔ ہم دوسرے کنارے پر نہنچے تو کہیے لگا’’ :ہم ابھی یک ہللا اکنر
کی طافت کو نہیں چا بیے۔ اگر ہمیں معلوم ہو چانے تو ہماری نہت شی مشکالت چل ہو چانیں۔‘‘
*****

م
بنالین بیے چملے کے لیے ابئی صروری بناریاں کمل کر چکی بھی۔ کچھ دتوں بعد شومار کی چابب چانے کا
ٓ
ٓ
وفت ا گنا۔ میں چا کر سہ راہے کے سرے پر ک ھڑا ہو گنا۔ اپراہتم نے کہا بھا کہ وہ غروب افناب سے
ٓ
نہلے انے گا۔ میں بھی اس کا اب تطا رکر رہا بھا۔ ہماری بنالین نے چلنا سروع کر دیا۔ منری بظریں مسلسل
ٓ
کچے را شیے پر چمی ہونی بھیں نہاں یک کہ اپراہتم کا جوبصورت چہرہ دور سے بظر انے لگا۔
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ٓ
وہ ہمنشہ کردی سلوار میں بعنر اسلچے کے ایا کریا بھا ،لنکن اس دقعہ معمول سے ہٹ کر وہ یابنگر ڈپزاین
ٓ
ٓ
والے لناس میں مل ٹوس ،ما بھے پر بئی یایدھے اور کالشنکوف ہابھ میں لیے ہونے ایا بھا۔ میں نے اگے پڑھ
ٓ
کر توچھا’’ :اعا اپرام ،یم نے اسلجہ ابھا لنا؟!‘‘
ٓ
ہنس کر کہیے لگا’’ :کمایڈر کی اطاعت واخب ہے۔ مچھے بھی کمایڈر نے اشی طرح انے کا چکم دیا ہے۔‘‘
ٓ
ٓ
اس کے بعد میں نے کہا’’ :اعا اپراہتم۔ اگر یم اچازت دو تو میں ئمہارے سابھ ا چاؤں؟‘‘
اس نے کہا’’ :نہیں ،یم ا بیے جواتوں کے سابھ چلو۔ میں بھی ئمہارے بنچھے ہی ہوں۔ ایک دوسرے سے
ملیے رہیں گے۔‘‘

ٓ
ہم کچھ کلومینر یک چلے اور رات کی یاریکی میں دشمن کے بھکاتوں کے قربب نہنچ گیے۔ میں جویکہ ار نی
ٓ
جی چالیا بھا ،اشی وجہ سے یاقی شب سے اگے بنالین کے کمایڈر کے سابھ سابھ چل رہا بھا۔ منری چالت
ً
ٓ
نہت پری بھی۔ اصال ایک یل کے لیے بھی سکون نہیں ا رہا بھا۔ اس عالقے میں ایک عج یب طرح کا
شنایا چھایا ہوا بھا۔

ہم لوگ کم یسنئی چگہ پر واقع ایک بنگ سے یالے سے گزر کر بنلے کی جونی کی طرف پڑھیے لگے۔ بنلے پر
ن
سے غراقی مورجے صاف دکھانی دے رہے بھے۔ منری ذمہ داری بھی کہ نہاں ہنجیے ہی ان پر فاپر کھول

دوں۔

میں نے ایک لمچے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ بنلے کے دامن میں دوتوں طرف بیے دشمن کے مورجے بنلے

کی جونی یک چلے گیے بھے۔ غراقی اچھی طرح چان چکے بھے کہ ہم اس یالے کو ع ٹور کریں گے۔ میں نے
ٓ
ابنا بھوک بگال اور دنے یاؤں ا یسے چلیے لگا کہ کونی اواز یہ بکلے۔ یاقی بھی منری طرح چل رہے بھے۔ ہماری
سایسیں سن ٹوں میں ایک کر رہ گئی بھیں۔
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ابھی ہم بنلے کی جونی یک یہ نہنچے بھے کہ اچایک روشئی کا ایک گولہ داعا گنا۔ ہمارے سروں کے اوپر
ٓ
روشئی چھا گئی۔ اس کے بعد نن ٹوں طرف سے ہم پر اگ اور گول ٹوں کی یارش سروع ہو گئی۔ ہم شب زمین
ٓ
م
سے لگ کر لیٹ گیے۔ ہم کمل طور پر دشمن کی گول ٹوں کی زد میں ا چکے بھے۔ جنسے ہی کونی دشئی یم یا
ٓ
گولی ہماری طرف انی تو زچمی جواتوں کی جنچیں یلند ہونے لگئیں۔۔۔

ہم اس ایدھنرے میں کچھ بھی یہ کر سکیے بھے۔ منرا دل چاہ رہا بھا کہ زمین ب ھٹ چانے اور میں اس میں
ٓ
دھنس چاؤں۔ میں موت کو ابئی ایکھوں سے دیکھ رہا بھا۔ اشی لمچے ایک سخص سنیے کے یل ربنگنا ہوا
ٓ
منرے یاس ایا اور منری یایگ یکڑ لی۔ میں نے زمین سے ابنا سر بھوڑا سا یلند کر بنچھے کی طرف دیکھا تو
بقین نہیں ہو رہا بھا۔ جو چہرہ منرے سا میے بھا وہ اپراہتم کا تورانی چہرہ بھا۔
ٓ
ٓ
اچایک اس نے کہا’’ :یہ یم ہو؟!‘‘ اس کے بعد ار نی جی منرے ہابھ سے لے کر اگے کی طرف پڑھ
گنا اور ہللا اکنر کی صدا یلند کرنے ہی فاپر کھول دیا۔ سا میے کے مورجے جو زیادہ گولناں پرسا رہے بھے،
میہدم ہو گیے۔ اپراہتم نے ابئی چگہ سے ک ھڑے ہو کرکہا’’ :امنر المومئی ؑن کے ستغو ،ک ھڑے ہو چاؤ۔ موال کا
ہابھ ہماری یست پر ہے۔‘‘ اپراہتم کے اس افدام نے شب جواتوں میں ایک یازہ روح بھویک دی۔

میں ہللا اکنر کے بغرے لگانے لگا۔ یاقی لوگ بھی ابئی چگہوں سے ک ھڑے ہو گیے۔ شب گولناں پرسا رہے
ً
بھے۔ بفربنا سارے غراقی بھاگ گیے بھے۔ جند لمخوں بعد دیکھا تو اپراہتم بنلے کی جونی پر ک ھڑا بھا۔
غراف ٹوں کے اہم بنلے پر ف تصے کی مہم نہت ہی ننزی سے اتجام یا چکی بھی۔ دشمن کے کچھ قوجی اسنر ہو
ٓ
گیے۔ ہمارے یاقی جوان اگے پڑھیے لگے۔
ٓ
میں بھی ا بیے کمایڈر کے سابھ اگے چانے لگا۔ کمایڈر نے را شیے میں مچھ سے کہا’’ :شب لوگ ا یسے ہی یال
وجہ جواہش نہیں کرنے کہ چملوں میں اپراہتم کے سابھ رہیں۔ عج یب سجاعت ہے اس میں۔‘‘
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ٓ
ادھی رات کو میں اپراہتم سے مال تو وہ کہیے لگا’’ :یم نے موال کی عنابت کا مساہدہ کنا’’ :دشمن کو بھگانے
کے لیے ققط ایک ہللا اکنر کی صرورت بھی۔‘‘
*****

ٓ
ہمارے عالقے میں چملہ جتم ہو خکا بھا۔ شب بنالینز کے جوان وایس ا گیے بھے لنکن بعض بنالینز ا بیے
ٓ
کچھ شہندوں اور زچمی جواتوں کو وہیں چھوڑ انی بھیں!! اپراہتم خب ایک بنالین کے کمایڈر کے سابھ یات

کر رہا بھا تو چال رہا بھا۔ وہ کاقی عصے میں بھا۔ میں نے اس وفت یک اسے عصے میں نہیں دیکھا بھا۔ وہ
ٓ
ٓ
کہہ رہا بھا’’ :اپ وایس چایا چا ہیے بھے ،بفری اور یاقی امکایات بھی اپ کے یاس موجود بھے تو بھر ابئی
ٓ
ٓ
بنالینز کے زچم ٹوں کو وہیں پر ک ٹوں چھوڑ انے؟ اپ کو ان کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ ک ٹوں۔۔۔‘‘
ٓ
عالقے کا اتجارج جو اپراہتم کا دوشت بھا ،اس کے سابھ اس نے ہم اہنگی کی اور جواد اقراشنانی اور کچھ
ٓ
دوسرے جواتوں کو سابھ لے کر دشمن کے بھکاتوں میں کاقی اگے یک چال گنا۔
ٓ
اگلی جند راتوں میں وہ نہت سے شہداء کے الشوں اور زچم ٹوں کو ابھا کر وایس لے انے۔
عالقے کی چساسیت کی وجہ سے دشمن مندان جنگ سے ا بیے قوج ٹوں کی السیں اور سازوسامان نہیں
ً
شمیٹ شکا بھا۔ اپراہتم اور جواد کو  ۱2دشمنر ۱۹82 کی رات یک بفربنا ابھارہ زچم ٹوں اور تو شہندوں کو
دشمن کے عالقے سے بکال کر وایس النے کا موقع مل گنا بھا۔ نہاں یک کہ وہ ایک شہند کے چسد کو
ٓ
دشمن کے مورجوں سے صرف دس مینر کے فاصلے سے ابیہانی مہارت اور یکننک سے ابھا کر لے انے
بھے۔

ٓ
اس چملے کے بعد اپراہتم کی طن تعت بھوڑی خراب ہو گئی اور ہم اکتھے نہران وایس ا گیے۔ وہ جند ہقیے
نہران میں رہا اور نہاں مذہئی اور بقافئی سرگرم ٹوں میں مضروف رہا۔
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ٓ
اخری ابام
[غلی ضادقی ،غلی مقدم]
ٓ
دشمنر کے ایام بھے۔ میں اور اپراہتم نہران وایس ا گیے بھے۔ وہ چشنگی اور بھکاوٹ کے یاوجود کاقی جوش

بھا۔ کہنا بھا’’ :دشمن کے عالقے میں کونی شہند اور زچمی یاقی نہیں تجا۔ جو کچھ بھی بھا ہم ابھا کر لے
ٓ
ٓ
ٓ
انے بھے۔‘‘ اس کے بعد اس نے کہا’’ :اج کی رات ہم نے کنئی من تظر ایکھوں کو بھنڈک نہنجانی۔ ان
شہداء میں سے چس کی ماں بھی ا بیے ننیے کی قنر پر چانے گی ،اس کا تواب ہمیں بھی ملے گا۔‘‘
ٓ
ً
میں نے قورا اس موقع سے فایدہ ابھانے ہونے کہا’’ :اعا اپرام ،اگر ایسا ہے تو ب ھر یم ا بیے لیے ک ٹوں دعا

کرنے ہو کہ یم گمنام رہو۔‘‘

اسے اس شوال کی توقع نہیں بھی۔ کچھ دپر چاموش رہیے کے بعد توال’’ :میں نے ابئی ماں کو بنار کر رکھا
ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ منرا اب تطار یہ کنا کریں جئی کہ انہیں یہ بھی کہا ہے وہ منرے
لیے گمنام شہادت کی دعا کریں۔‘‘ لنکن جو جواب میں چاہنا بھا وہ اس نے ب ھر بھی یہ دیا۔

ٓ
میں اور اپراہتم جند ہقیے نہران میں رہے۔چملے جتم ہونے تو نہت سے دوشت ہر رات اپراہتم کے یاس ا
چانے۔ اپراہتم چہاں ہویا ،اتچمن کے جوان اور مجاہد بھانی اس کے یاس موجود ہونے۔
*****
ج ٹوری کے ایام بھے۔ اپراہتم کا مزاج اب نہلے کی یسیت کاقی مجنلف ہو خکا بھا۔ اب عامنایہ گقنگو اور

مذاق وہ کم ہی کریا بھا۔ اکنر دوشت اسے ’’شنخ اپراہتم‘‘ کہہ کر بکارنے لگے بھے۔
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ٓ
اپراہتم نے ابئی داڑھی چھونی کر لی بھی مگر اس کے چہرے کی توراب یت میں کونی قرق یہ ایا بھا۔ شہادت
ٓ
کی ارزو جو شب دوسٹوں کی دلوں میں بھی ،اپراہتم کے لیے ایک الگ ہی معئی رکھئی بھی۔
ٓ
ہم رات کی یاریکی میں اکتھے ہی چہل فدمی کنا کرنے بھے۔ میں نے ایک دن توچھا’’ :یم شہادت کی ارزو
ٓ
رکھیے ہو یا؟!‘‘ وہ ہنس دیا۔ بھر کچھ دپر چاموش رہیے کے بعد گویا ہوا’’ :شہادت تو منری ارزؤں کا ایک چھویا
سا خضہ ہے۔ میں چاہنا ہوں کہ امام چسین علیہ السالم کے نے کفن سابھ ٹوں کی طرح یکڑے یکڑے ہو
ٓ
چاؤں۔ مچھے یالکل اچھا نہیں لگنا کہ منرا جنازہ وایس انے۔ منرا دل چاہنا ہے کہ میں گمنام ہی رہوں۔‘‘
اس کی ان یاتوں کی وجہ میں نہلے بھی سن خکا بھا۔ وہ کہنا بھا’’ :جویکہ سادات کی ماں (خضرت زہرا سالم

ہللا علیہا) کی قنر نہیں ہےٰ ،لہذا میں نہیں چاہنا کہ منری قنر بیے۔‘‘

اس کے بعد ہم نہلوانی کلب میں چلے گیے۔ اس نے ئمام دوسٹوں کو اگلے روز دن کے کھانے کی دعوت

دی۔
اگلے دن ظہر کے وفت ہم اس کے گ ھر گیے۔ کھانے سے نہلے ئماز یاچماعت پڑھی گئی۔ اپراہتم کو ہم نے
ٓ
ئماز پڑھانے کے لیے اگے کنا۔ ئماز میں اس کی عج یب چالت بھی۔ ایسا لگنا بھا کہ وہ اس دبنا میں ہے

ہی نہیں۔ اس کا تورا وجود ملکوت کی سنر کر رہا بھا۔
م ٓ
ئماز کے بعد اس نے ابئی نتھی اواز میں دعانے قرج پڑھی۔ ایک دوشت نے منری طرف یلٹ کر کہا:
ی
ٓ
ٓ
’’اپراہتم کاقی عج یب ہو گنا ہے۔ میں نے اج یک اس کی یہ چالت نہیں د کھی کہ ئماز میں ا یسے ایشو نہا
رہا ہو۔‘‘
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اتچمن کے پروگراموں میں وہ ہمنشہ خضرت زہرا سالم ہللا علیہا سے توسل کنا کریا بھا اور دعا کے دوران کہنا

بھا’’ :شب گمنام شہدا کی یاد میں کہ مادر سادات کی طرح جن کی قنر کا یسان نہیں ہے۔‘‘ وہ اتچمن میں
ہمنشہ مجاذ اور مجاہدین کو یاد کنا کریا بھا۔

*****
ٓ
ٓ
قروری کے ایام بھے۔ رات کے تو تچے گلی میں کسی نے اواز دی’’ :جناب علی!اپ گ ھر پر ہیں؟‘‘
ٓ
میں ک ھڑکی کے یاس ایا۔ گلی میں اپراہتم اور علی بضر ہللا موپرساب تکل لیے ک ھڑے بھے۔ میں جوش ہو گنا اور
ٓ
دروازے پر ایا۔
ٓ
اپراہتم اور اس کے بعد علی سے گلے مال ،انہیں توسہ دیا اور گ ھر کے ایدر لے ایا۔
موشم کاقی بھنڈا بھا اور میں اکنال۔ میں نے کہا’’ :کھایا کھایا ہے؟‘‘ اپراہتم نے کہا’’ :نہیں ،لنکن یم

زچمت یہ کرو۔‘‘

میں نے کہا’’ :بکلف یہ کرو۔ ابھی ایڈا بنا د بنا ہوں۔‘‘ اس کے بعد میں نے رات کے کھانے کا بھوڑا سا
اب تطام کنا۔

ٓ
میں نے کہا’’ :اج بنگم اور تچے بھی گ ھر پر نہیں ہیں۔ اگر ئمہیں کونی کام نہیں ہے تو نہیں رک چاؤ۔
ٓ
کرشی 47بھی امادہ ہے۔‘‘

47ایران اور افغانستان میں استعمال ہونے والی ایک ایک میٹر لمبی چوڑی مربع یا مستطیل شکل
کی میز جس کے اوپر چار چار میٹر یا سات سات میٹر کا لحاف سَِل ہوتا ہے۔ میز کو لحاف کے درمیان میں
رکھ کر لحاف کو میز کے ساتھ سی دیا جاتا ہے اور لحاف کے چاروں کونے چاروں طرف پھیَل دیے
جاتے ہیں۔ سردیوں میں گھر کے افراد چاروں طرف اس لحاف کے اندر ٹانگیں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور
درمیان میں رکھی میز پر کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر کھاتے اور باتیں کرتے جاتے ہیں۔
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اپراہتم مان گنا۔ میں نےہنس کر کہا’’ :اپرام بھانی۔ اس سردی میں بھی کردی سلوار نہن کر چلیے ہو۔
ئمہیں سردی نہیں لگئی؟!‘‘

وہ ہنس دیا’’ :نہیں ،میں نے تو چار سلواریں نہن رکھی ہیں۔‘‘

اس کے بعد اس نے اوپر والی نین سلواریں ایار دیں اور کرشی میں گھس گنا۔ میں بھی علی سے یانیں

کرنے لگا۔

نہیں معلوم ،اپراہتم شو گنا بھا یا نہیں لنکن اچایک ہی اچھل کر ننتھ گنا اور منرے چہرے کی طرف دیکھ
ٓ
کر یالفاصلہ کہا’’ :علی ،منری چان ،سچ بناؤ۔ منرے چہرے پر ئمہیں شہادت بظر ا رہی ہے؟!‘‘
ٓ
مچھے ا یسے شوال کی یالکل بھی توقع نہیں بھی۔ میں کچھ دپر یک اپراہتم کی صورت دیکھنا رہا ب ھر ارام سے
کہا’’ :بعض دوسٹوں کی شہادت کے وفت ایک عج یب شی چالت ہو چانی ہے لنکن اپرام چان ئمہاری تو ہر

وفت نہی چالت رہئی ہے۔‘‘

کمرے میں چاموشی چھا گئی۔ اپراہتم ابھا اور علی سے کہیے لگا’’ :ابھو۔ ہمیں چلدی چلنا ہے۔‘‘
ٓ
میں نے خنران ہو کر کہا’’ :اعا اپرام ،کہاں؟!‘‘
اس نےجواب دیا’’ :ہمیں چلدی چلدی مسجد چایا ہے۔‘‘

اس کے بعد اس نے ابئی سلواریں نہئیں اور علی کے سابھ چال گنا۔
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ٓ
قکہ ،اخری وغدہ گاہ
[غلی نضر ہللا]
ٓ
ٓ
ادھی رات کے وفت ہم مسجد میں انے۔ اپراہتم نے شب دوسٹوں سے الوداع کنا۔ اس کے بعد گ ھر چال

گنا۔ ماں اور گ ھر والوں سے بھی رخصت لی اور ماں سے درجواشت کی کہ اس کی شہادت کی دعا کریں۔
ل
اگلے دن علی ا صنح ہم مجاذ پر چلے گیے۔
اپراہتم کم ہی یانیں کنا کریا بھا۔ زیادہ پر ذکر یا یالوت میں مضروف رہنا۔

ہم فکہ کے شمال میں واقع ڈوپژن کے کتمپ میں نہنچ گیے۔ بنالینز چملے کی مشقیں کر رہی بھیں۔
ٓ
دوسٹوں کو جنسے ہی معلوم ہوا کہ علی وایس ا گنا ہے تو وہ نہت زیادہ جوش ہونے۔ شب اس سے ملیے
ٓ
کے لیے انے لگے۔ جتمہ ایک لمچے کے لیے بھی چالی یہ ہویا بھا۔
ٓ
چاج چسین بھی ا گیے اور اپراہتم کو دیکھ کر نہت جوش ہونے۔سالم و اجوال پرشی کے بعد اپراہتم نے

توچھا’’ :چاج چسین ،شب جوان مشقیں کر رہے ہیں ،کونی بنا چملہ ہونے واال ہے کنا؟!‘‘

انہوں نے جواب دیا’’ :کل ہمیں چملہ کریا ہے۔ اگر یم بھی ہمارے سابھ چلیے ہو تو ہمیں نہت جوشی ہو
گی۔‘‘

انہوں نے ابئی یات کو چاری رکھیے ہونے کہا’’ :اس بیے چملے میں انننلی جنس کے جواتوں کو بنالینز میں
ب
فشتم کریا پڑے گا۔ ہر بنالین کے یاس چاشوشی اور چملے کے ایک ایک دو دو اتجارج ہویا صروری ہیں۔‘‘
اس کے بعد انہوں نے ایک فہرشت اپراہتم کے سا میے رکھیے ہونے کہا’’ :ان جواتوں کے یارے میں
ئمہاری کنا رانے ہے؟‘‘
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اپراہتم نے فہرشت دیکھ اور ایک ایک سخص کے یارے میں ابئی رانے دی۔ اس کے بعد توچھا’’ :نہت
ٓ
ا چھے ،اب اپ یہ بنانیں کہ بفری کی پرب یب و ب تظتم کی کنا صورت چال ہے؟‘‘
ب
انہوں نے جواب دیا’’ :شب جواتوں کو مجنلف یلن ٹوں میں فشتم کر دیا گنا ہے۔ جند بنالینز مل کر ایک
یلین یسکنل د بئی ہیں۔ چاج ہمت یلین  ۱۱فدر کے اتجارج بنانے گیے ہیں۔ بنالین  27بھی اشی یلین کے

ایڈر ہو گی۔ یلین  ۱۱فدر کے لیے چاشوشی کا کام ہمارے سنرد کنا گنا ہے۔‘‘

اشی روز سہ نہر کے وفت اپراہتم نے مہندی لگانی۔ ا بیے سر کے یال پراسے اور خط بنایا۔ اس کا جوبصورت

چہرہ اور زیادہ ملکونی ہو گنا بھا۔

غروب کے بعد ہم اس مجاذ کے مجنلف وتو توابئنس پر گیے۔ اپراہتم مخصوص دورنین سے چملے والے عالقے
کا مساہدہ کرنے اور کاعذ پر کچھ اہم بکات لکھیے لگا۔
ٓ
ٓ
کچھ اور دوشت بھی اس وتو تواب یٹ پر ا گیے۔ وہ مسلسل کہے چا رہے بھے’’ :اعا ،چلدی کرو۔ ہمیں بھی

دیکھنا ہے۔‘‘

ٓ
اپراہتم عصے میں ا کر چالنے لگا’’ :کنا یہ سنتما ہے؟ ہمیں کل کے لیے کونی راہ چل یالش کریا ہے۔
ٓ
ا بیے چانے کا راشیہ مسخص کریا ہے۔‘‘ اس کے بعد وہ عصے میں ا کر وہاں سے چال گنا۔
وہ کہہ رہا بھا’’ :منرا دل نہت پریسان ہے۔‘‘ میں نے کہا’’ :کچھ بھی نہیں ہے۔ پریسان مت ہو۔‘‘
ہم یلین  ۱۱فدر کے ایک کمایڈر کے یاس چلے گیے۔ اپراہتم نے کہا’’ :جناب ،اس عالقے کی ابئی ایک
مخصوص چالت ہے۔ نہاں کی زمین پرم اور ربنلی ہے۔ اس مندان میں جواتوں کا چلنا نہت ہی مشکل
ٓ
ہے۔ غراق ہی نے یہ ساری رکاونیں ہمارے لیے بنار کی ہیں۔ کنا اپ کے جنال میں یہ چملہ کامناب

ہو چانے گا؟‘‘
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ٓ
کمایڈر نےجواب دیا’’ :اپرام چان ،ہنڈ کوارپر سے نہی چکم ایا ہے اور امام چمنئی کے بقول ہم ا بیے قرض کی

ادابنگی پر مامور ہیں ،نننجہ چدا کے ہابھ میں ہے۔‘‘

*****

ٓ
اگلے روز سہ نہر کے وفت بنالینز کے جوان امادہ ہو گیے۔ ڈوپژن  27خضرت رشولﷺ میں سے گنارہ بنالینز
ٓ ٓ
نے ابنا اخری اذوفہ یک ابھا لنا بھا۔ شب فکہ کی طرف چلیے کو بنار بھے۔
میں نے دور سے اپراہتم کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھیے ہی منرا دل لرز گنا۔ اس کا دلکش چہرہ ملکونی ہو خکا
بھا۔ ہمنشہ سے زیادہ اس کی صورت شقند بھی۔ اس نے غرنی خقیہ اوڑھ اور جوبصورت کوٹ نہن رکھا بھا۔
ٓ
ک
وہ ہمارے یاس ایا اور شب جواتوں سے ہابھ مالیا۔ میں اسے ھننچ کر ایک طرف لے گنا اور کہا’’ :اپراہتم
ٓ
بھانی ،اج تو نہت تورانی ہو گیے ہو!‘‘

اس نے ایک لمئی سایس لے کر چسرت سے کہا’’ :چس روز ڈاکنر نہشئی شہند ہونے اس دن میں نہت
پریسان بھا۔ لنکن میں نے شوچا کہ کنیے جوش قشمت ہیں وہ جو شہند ہو گیے۔ اگر وہ ط تعی موت مرنے تو
ان کے لیے کنیے عیب کی یات بھی! اصغر وصالی ،علی قریانی ،فاشم یسکری اور ہمارے نہت سے دوشت
چلے گیے۔ چال تو یہ ہے کہ نہران سے زیادہ نہست زہرا سالم ہللا علیہا 48میں ہمارے دوشت ہیں۔‘‘
ٓ
وہ بھوڑی دپر چاموش رہیے کے بعد دویارہ گویا ہوا’’ :خرمشہر بھی ازاد ہو گ نا اور میں ڈریا ہوں کہ جنگ جتم

ہو گئی تو شہادت سے محروم رہ چاؤں گا؛ اگرجہ ہمارا توکل چدا پر ہے۔‘‘

اس کے بعدا س نے ایک لمئی سایس لی اور کہا’’ :میں شہادت کو نہت زیادہ یشند کریا ہوں ،لنکن چاہنا

ہوں کہ شب سے جوبصورت شہادت منرے بضیب میں ہو۔‘‘
48تہران کا مشہور تاریخی قبرستان۔
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ٓ
میں نے خنران ہو کر اسے دیکھا۔ میں اس کی گقنگو کے چاری رہیے کا من تظر بھا کہ ایشوؤں کے قظرے
ٓ
اس کی ایکھوں سے نہیے لگے۔ اس نے ابئی یات چاری رکھی’’ :اگر یم ایک ایسی چگہ پر رہ چانے ہو کہ
ٓ
چہاں کونی اور یم یک یہ نہنچ سکے ،یہ ہی ئمہیں کونی چابنا ہو ،یم جود ہو اور افا و موال ہوں ،ب ھر موال ئمہارا سر
ا بیے زاتو پر رکھ لیں تو یہ شب سے زیادہ جوبصورت شہادت ہے۔‘‘

میں نے کہا’’ :اپرام بھانی ،چدا کا واشطہ ،ایسی یانیں تو یہ کرو۔‘‘
ٓ
ٓ
اس کے بعد میں نے یات کا موصوع ید لیے ہونے کہا’’ :اؤ ،کمایڈرز کے گروہ کے سابھ اگے پڑھیے ہیں،
یہ نہنر رہے گا۔ چہاں بھی صرورت پڑی تو مدد کر د بنا۔‘‘

اس نے کہا’’ :نہیں ،میں یشنج ٹوں کے سابھ رہنا چاہنا ہوں۔‘‘
ٓ
ٓ
اس کے بعد ہم دوتوں وہاں سے چل پڑے اور َہر َاول دسٹوں کی طرف ا گیے۔ وہ لوگ ابئی اخری پرب یب
میں مضروف بھے۔ میں نے کہا’’ :اپرام بھانی ،ئمہارے لیے کون سے ہتھنار ابھاؤں۔‘‘ اس نے کہا:

’’ققط دو دشئی یم۔ اگر بندوق وعنرہ کی صرورت پڑی تو غراف ٹوں سے چھین لوں گا۔‘‘

چاج چسین ہللا کرم دور سے اپراہتم پر بظریں چمانے ہونے بھے۔ ہم ان کی طرف چلے گیے۔ وہ مسلسل

اپراہتم کے چہرے کی طرف د یکھے چا رہے بھے۔ نے اجننار انہوں نے اپراہتم کو سنیے سے لگا لنا۔ جند
ٓ
لمخوں یک وہ اشی چالت میں رہے۔ گویا وہ چا بیے بھے کہ یہ ان کی اخری مالفات ہے۔ اس کے بعد اپراہتم
ٓ
نے ابئی کالنی کی گھڑی کھولی اور کہا’’ :چسین ،یہ اپ کے لیے یادگار ہے۔‘‘
ٓی ٓ
چاج چسین کی ا کھیں ایشوؤں سے ب ھر گئیں۔ انہوں نے کہا’’ :نہیں ،اپرام چان۔ یہ ئمہارے یاس ہی
رہے۔ ئمہیں اس کی صرورت پڑے گی۔‘‘

اپراہتم نے چاص اطمننان سے کہا’’ :نہیں ،مچھے اس کی صرورت نہیں ہے۔‘‘
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چاج چسین کا قی مناپر ہو چکے بھے۔ انہوں نے یات کا رخ ید لیے ہونے کہا’’ :اپرام چان ،چملے کے لیے

ہمیں دو را شیے اجننار کریا ہوں گے۔ شب جوان نہلے را شیے سے چانیں گے جنکہ میں ،کچھ اقسران اور
ٓ
چاشوس جوان دوسرے را شیے سے بکلیں گے۔ یم بھی ہمارے سابھ ہی ا چاؤ۔‘‘
ٓ
اپراہتم نے کہا’’ :میں یشنچی جواتوں کے سابھ نہلے را شیے سے چاؤں گا۔ کونی مشکل تو نہیں ہو گی یا اپ
کو؟‘‘

ٓ
چاج چسین نے کہا’’ :نہیں ،جنسے ئمہیں اسانی ہو۔‘‘
ٓ
اپراہتم اخری مادی بعلقات سے الگ ہو گنا۔ اس کے بعد وہ ہراول بنالینز کے جواتوں کے یاس چا کر ننتھ
گنا۔
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ل
مغرکہ وا فجر ابندانی
[غلی نضر ہللا]

ٓ
کمنل بنالین فکہ کے ج ٹونی عالقے میں سرچدی جوکی کی طرف کا ہراول دشیہ بھا۔ ڈوپژن کا ایک اقسر انے
ٓ
اور بنالین کے جواتوں سے یات کرنے لگا’’ :بھاب ٹو ،اج ہم مغرکہ والفحر کے لیے فکہ کی طرف خرکت کریں
ٓ
گے۔ سرچد کے یالکل سا میے دشمن نے نین پڑی جندفیں کھود رکھی ہیں یا کہ یم لوگ اگے یہ پڑھ سکو۔
اس کے عالوہ بھی اس نے ئمہاری ننش فدمی کو رو کیے کے لیے مجنلف رکاونیں ک ھڑی کر رکھی ہیں لنکن
ٓ
ٓ
ایساء ہللا اپ کے ان رکاوتوں اور جندقوں کو ع ٹور کرنے ہی چملہ سروع ہو چانے گا۔ جنسے ہی اپ لوگ
سرچدی جوک ٹوں طاووشیہ اور رشندیہ پر ف تضہ کر لیں گے تو چملے کا نہال مرچلہ ا بیے اتجام کو نہنچ چانے گا۔
ٓ
اس کے بعد شند الشہداء ڈوپژن کے یازہ دم جوان اور یاقی مجاہدین اپ کے پزدیک سے گزریں گے اور چملے
ٓ
کو چاری رکھیے کے لیے غراق کے شہر العمارہ کی طرف پڑھیں گے۔ ایساء ہللا اس چملے میں بھی اپ لوگ
کامناب ہوں گے۔‘‘

ٓ
انہوں نے شب کی ذمہ دارتوں ،رکاوتوں اور راسٹوں پر مزید روشئی ڈا لیے ہونے کہا’’ :اپ لوگوں کا راشیہ
ٓ
یارودی سریگوں کے مندان سے گزریا ہوا ایک یاریک سا خط ہو گا۔ ایساء ہللا اپ شب لوگ جو فکہ کے ج ٹونی
مجاذ کا ہراول دشیہ ہیں ا بیے معییہ اہداف یک نہنچ کر رہیں گے۔‘‘
ان کی یانیں جنسے ہی جتم ہونیں تو یالفاصلہ اپراہتم نے ذاکری سروع کر دی۔ لنکن اس یار اس نے نہلے

کی طرح نہیں پڑھا یلکہ نہت ہی اتو کھے ایداز میں اہل ب ی ؑت کے مصابب پڑھنا سروع کیے۔ وہ جود رو رہا
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بھا۔وہ خضرت زب یب سالم ہللا علیہا کے مصابب پڑھیے اور ب ھر مایم کرنے لگا۔ میں نے نہلی یار یہ
جوبصورت شغر شنا بھا:
جہ جون سد دل زب یب

امان از دل زب یب
زب ی ؑب کے دل کی خنر ہو

کنسے جون جون ہو گنا ہے

جواتوں نے بھی مایم کے سابھ اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے خضرت زب یب سالم ہللا علیہا کی
ٓ
ٓ
فند اور شہداء کریال کے مصابب پڑھے۔ اخر میں کہیے لگا’’ :منرے دوسٹو ،اج رات یا تو یم ا بیے دوشت

سےمالفات کر لو گے یا سادات کی بھوبھی طرح فند ہو چاؤ اور صنر و تچمل کا مطاہرہ کرو۔‘‘49
ٓ
اپراہتم کی اس پرشوز مصابب جوانی کے بعد جوان ایشوؤں سے بھنگے ہونے چہرے لیے ابھ ک ھڑے ہونے۔
اس کے بعد ہم نے مغرنین کی ئمازیں پڑھیں۔ خب سے اپراہتم وایس لویا بھا میں سانے کی طرح اس

کے سابھ سابھ رہنا بھا اور ایک لمچے کے لیے بھی اس سے چدا نہیں ہویا بھا۔

میں اور اپراہتم نے ایک بھاری اور منحرک یل ا بیے سابھ ابھایا اور دوسرے جواتوں کے سابھ سابھ چل
دنے۔

فکہ کی ربنلی زمین پر چلنا نہت ہی مشکل بھا ،اوپر سے ہر قرد کے یاس ننس کلو سے زاید اسلجہ اور

دوسرے سامان کا وزن الگ۔ ہمارے یاس اس سامان کے عالوہ ایک بھاری یل بھی بھا چسے ہم ایک
یاتوت کی طرح ا بیے ہابھوں پر ابھانے ہونے بھے۔

 49حیرت کی بات ہے کہ کمیل بٹالینز میں جن جوانوں کے سامنے ابراہیم نے مصائب پڑھے تھے
وہ سارے کے سارے یا تو شہید ہو گئے یا اسیر۔
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ہم شب شندھی قطار میں ایک دوسرے کے بنچھے اس را شیے سے گزر گیے جو یارودی سریگوں والے مندان
ٓ
ً
میں معین کنا گنا بھا۔ ہم بفربنا یارہ کلومینر یک بندل چلیے رہے۔ یاالخر فکہ کے ج ٹوب میں نہلی نہر پر نہنچ
ٓ
گیے۔ ہمارے قوجی جواتوں میں اب ایک فدم اگے پڑھانے کی بھی ہمت یہ بھی۔

اتوار  6قروری رات کے ساڑھے تو تچے بھے۔ منحرک یل اور سنڑھی کے ذر بغے ہم نے اس جندق کو ع ٹور
کنا۔ عالقے پر عج یب سا شنایا طاری بھا۔ غراف ٹوں کی طرف سے ایک گولی بھی نہیں چلی رہی بھی۔
بندرہ میٹ بعد ہم دوسری جندق یک نہنچ گیے۔ اسے بھی ع ٹور کر لنا اور واپرلنس کے ذر بغے ہنڈ کوارپر میں
اطالع کر دی۔ جند میٹ بھی یہ گزرے ہوں گے کہ ہم لوگ ننسری جندق یک بھی نہنچ گیے۔
اپراہتم ابھی یک دوسری جندق کے کنارے ک ھڑا جواتوں کی مدد کرنے میں مشغول بھا۔ اسے قوجی جواتوں
کی نہت فکر رہئی بھی اس لیے کہ جندقوں کے اطراف میں یارودی سریگیں تچھی ہونی بھیں اور ان کے

عالوہ دوسری رکاونیں بھی موجود بھیں۔
ننسری جندق یک نہنچ چانے کا مطلب بھا؛ سرچدی جوک ٹوں پر ف تضہ کریا اور چملہ کر د بنا۔
لنکن بنالین کے کمایڈر نے جواتوں کو روک کر کہا’’ :بفسے کے مطاتق تو ہمیں ابھی مزید راشیہ طے کریا بھا
ٓ
مگر عج یب یات ہے کہ ہم نہت چلدی نہنچ گیےہیں ،اوپر سے جوکناں بھی بظر نہیں ا رہیں۔‘‘
ٓ
ً
بفربنا شتھی جوان دوسری جندق کو ع ٹور کر چکے بھے کہ اچایک فکہ کا اشمان دن کی طرح روسن ہو گنا۔ گویا
دشمن ابئی ئمام پر توایاب ٹوں اور بنارتوں کے سابھ ہمارا من تظر بھا۔ روشئی ہونے ہی انہوں نے فاپریگ سروع

کر دی۔ مارپر گولوں اور توتوں سے لے کر مسین گ ٹوں یک ،جو دور ہی سے ہماری طرف درشت کی چا چکی
ٓ
بھیں ،چاروں طرف سے ہم پر اگ پرس رہی بھی۔ ہمارے جوان کچھ بھی یہ کر سکیے بھے۔ شمسی رکاوتوں
اور یارودی سریگوں والے منداتوں نے ہر قشم کی ننشقدمی کو روک دیا بھا۔
242

جواتوں کی بھوڑی شی بعداد ننسری جندق میں اپرنے میں کامناب ہونی۔ اکنر جوان تو ربنلی زمین ہی میں
مخصور ہو کر رہ گیے بھے۔ ایک اقرابفری کی شی ک تق یت بھی۔ نہت سے جوان چا ہیے بھے کہ ابیہانی

خظریاک چاردار یاروں کو ع ٹور کر کے مندان کے درمنان میں چا کر مورجہ لے لیں مگر یارودی سریگ بھنیے
سےوہ شہند ہو گیے۔

را شیے کے چاروں طرف یارودی سریگیں تچھی ہونی بھیں۔ اپراہتم چابنا بھا اشی لیے وہ ننسری جندق کی طرف

دوڑ کر گنا اور چالنے ہونے جواتوں کو اطراف میں چانے سے م تع کرنے لگا۔ اب شب زمین پر لیٹ
گیے۔ کچھ بھی نہیں کنا چا سکنا بھا۔ غراقی توتجایہ اچھی طرح چابنا بھا کہ ہم کہاں سے گزریں گے۔ اس
لیے وہ غین اشی چگہ کو ا بیے یسانے پر ر کھے ہونے بھا۔

شب کچھ درہم پرہم ہو خکا بھا۔ ہر کونی کسی یہ کسی طرف بھاگ رہا بھا۔

ہمارے فاتو میں کچھ بھی یہ رہا بھا۔ ققط ایک ہی چگہ بھی جو شب سے زیادہ پرامن بھی اور وہ بھی جندق۔

اس یاریکی اور اقرابفری میں اپراہتم مچھ سے گم ہو گنا۔

میں ننسری جندق یک گنا لنکن کسی کو بھی نہیں ڈھویڈا چا سکنا بھا۔ ایک سابھی مال تو اس سے توچھا:

’’اپراہتم کو تو نہیں دیکھا؟!‘‘ وہ کہیےلگا’’ :کچھ دپر نہلے نہیں سے گزر کر گنا ہے۔‘‘

میں نے جنئی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑیا رہا۔ ایک کمایڈر کو دیکھا۔ اس نے مچھے نہجان لنا اور کہا:
’’چلدی سے بنچھے والے را شیے کی طرف چاؤ اور جو جوان ابھی را شیے میں ہیں انہیں بنچھے وایس بھنج دو۔ اس
ٓ
جندق میں یہ چگہ ہے اور یہ ہی امن۔ چاؤ اور چلدی وایس ایا۔‘‘
ٓ
ٓ
کمایڈر کے چکم کے مطاتق دوسری جندق کے اس یاس اور را شیے میں انے والے جواتوں کو میں بنچھے کی
طرف لے گنا ،نہاں یک کہ ہم نے نہت سے زچم ٹوں کی مدد بھی کی اور انہیں ابھا کر بنچ ھے لے
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ٓ
انے۔اس کام میں دو نین گھنیے لگ گیے۔ میں وایس ہویا چاہنا بھا کہ ڈوپژن کے جوان کہیے لگے’’ :یم

وایس نہیں چا سکیے۔‘‘ میں نے خنران ہو کر توچھا’’ :ک ٹوں؟‘‘
ٓ
کہیے لگے’’ :یشنانی کا چکم چاری ہو خکا ہے۔ اب اگے چانے کا کونی فایدہ نہیں ہے ،ک ٹویکہ یاقی جوان بھی
ٓ
صنح یک وایس ا چانیں گے۔‘‘
ٓ ٓ
کونی ایک گھنیے بعد میں نے ئماز فحر پڑھی۔ اچاال اہسیہ اہسیہ بھنل رہا بھا۔ میں بھکاوٹ اور ماتوشی سے نے
ٓ
چال ہو خکا بھا۔ ہر وایس انے والے جوان سے اپراہتم کا توچھنا مگر کسی کو کونی خنر نہیں بھی۔
ٓ
ٰ
جند میٹ گزرے ہوں گے کہ مچنئی پر بظر پڑ گئی۔ وہ چاک الود چہرہ لیے بھکاوٹ سے جور سرچد کی طرف
ٓ
ٰ
سے ا رہا بھا۔ میں نے یاامندی سے توچھا’’ :مچنئی ،اپراہتم کو تو نہیں دیکھا؟‘‘
ٓ ٓ
وہ اشی طرح منری طرف انے انے توال’’ :ایک گھییہ نہلے ہم اکتھے بھے۔‘‘
ٓ
میں جوشی سے اچھل پڑا اور اگے پڑھ کر اس سے توچھا’’ :اچھا ،اب وہ کہاں ہے؟!‘‘
ٓ
اس نے جواب دیا’’ :میں نہیں چابنا۔ میں نے اسے کہا کہ یشنانی کا چکم ا خکا ہے۔ خب یک ایدھنرا ہے
ہم لوٹ کر بنچھے چا سکیے ہیں۔ اگر روشئی ہو گئی تو ہم کچھ نہیں کر یانیں گے۔‘‘
ٓ
لنکن اپراہتم نے کہا’’ :شب جوان جندق میں ہیں۔ میں ان کے یاس چا رہا ہوں۔ ہم اکتھے وایس ا چانیں

گے۔‘‘
ٰ
مچنئی نےمزید بنایا’’ :میں اپراہتم سے یانیں کر ہی رہا بھا کہ عاشورا ڈوپژن سے ایک بنالین ہماری شمت
ٓ
انی۔ اپراہتم نے چلدی سے کمایڈر سے یات کی اور یشنانی کی خنر دی۔ میں جویکہ راشیہ چابنا بھا ٰلہذا اپراہتم
ٓ
نے مچھے ان کے سابھ بنچھے بھنج دیا اور جود ایک ار نی جی اور کچھ گولناں لے کر جندق کی طرف چال گنا۔
اس کے بعد سے اپراہتم کا کچھ بنا نہیں ہے۔‘‘
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ٓ
ل
کونی ایک گھنیے بعد منتم ظ تقی کو میں نے دیکھا۔ وہ کچھ زچم ٹوں کے سابھ بنچھے وایس ا رہا بھا۔ میں ان کے

مدد کے لیے دوڑا اور چا کر منتم سے توچھا’’ :کنا خنر ہے؟!‘‘
ٓ
ٓ
اس نے جواب دیا’’ :یہ زچمی جوان جندق سے اگے بنلوں میں گ ھر گیے بھے اور وہاں اپرام ہادی نے ا کر
ہماری مدد کی۔‘‘

ٓ
ٓ
اچایک میں شنانے میں ا گنا اور خنرت سے توچھا’’ :اپرام بھانی؟! اچھا تو اگے کنا ہوا؟!‘‘

اس نے کہا’’ :اس نے مشکل سے ہمیں چمع کنا اور صنح کی ہلکی ہلکی روشئی میں ہم شب کو بنچھے کی
ٓ
ٓ
طرف وایس لے ایا۔ ہمارے را شیے میں ایک جندق انی جو کنحڑ اور مئی سے ب ھری ہونی بھی۔ اس جندق

کی جوڑانی بھی نہت زیادہ بھی۔ اپراہتم دو سنرتحر ابھا الیا اور ان سے یل جنسا شہارا بنا لنا۔ اس کے بعد ہم
ٓ
شب کو اس سے گزار کر بنچھے بھنج دیا اور جود اگے چال گنا۔‘‘
ٓ
صنح دس تچے فکہ میں ڈوپژن کے کتمپ میں اقسران کی امد و رفت سروع ہو گئی۔ اکنر کہہ رہے بھے کہ
کچھ بنالینز دشمن کے پرغے میں گ ھر گئی ہیں۔
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کم نل ج ندق

[غلی نضر ہللا]
میں نے انننلی جنس کے ایک اقسر سے مل کر توچھا’’ :بنالینز مجاصرے میں کنسے گھر گئیں۔ غراقی تو
ٓ ٓ
اگے انے ہی نہیں بھے اور ہمارے جوان بھی دوسری اور ننسری جندق میں بھے۔‘‘
ی
کمایڈر نےجواب دیا’’ :ریکی کے دوران جو ننسری جندق ہم نے د کھی بھی وہ اس جندق سے کاقی مجنلف

بھی ۔ یہ جندق اور اس کے عالفہ کچھ ذیلی جندفیں غراف ٹوں نے انہی دو نین دتوں میں بنانی ہیں۔ یہ

جندفیں سرچدی خط کے یالکل سا میے بنانی گئی ہیں۔ ہیں تو چھونی مگر رکاوتوں سے بھری ہونی ہیں۔‘‘
ٓ
اس کے بعد اس نے ابئی یات کو مزید اگے پڑھایا’’ :ہراول بنالینز غراقی چملوں سے تجیے کے لیے جندق
ٓ
میں داچل ہو گئیں۔ جنسے ہی اچاال ہوا تو غراقی نننک اگے پڑھے اور انہوں نے دوتوں طرف سے جندق
ٓ
کوبند کر کے اگ لگا دی۔‘‘
وہ بھوڑی دپر چاموش رہیے کے بعد توال’’ :غراف ٹوں نے ہمارے جواتوں کے سا میے شولہ قشم کی رکاونیں بنار
ً
کر رکھی بھیں۔ یہ رکاونیں بفربنا چار کلومینر یک بھنلی ہونی بھیں۔ اوپر سے مناققین نے بھی اس چملے کی
ئمام معلومات غراف ٹوں کو دے دی بھیں۔‘‘
میں عم سے یڈھال ہو گنا اور روہایسا ہو کر کہا’’ :اب کنا کریا چا ہیے؟!‘‘

کمایڈر نے کہا’’ :اگر جوان استقامت کا مطاہرہ کریں تو ہم چملے کا دوسرا مرچلہ اتجام دیں گے اور انہیں
ٓ
وایس لے انیں گے۔‘‘
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ٓ
اشی وفت ہنڈ کوارپر کے واپرلنس اپرننر نے کہا’’ :مخصور بنالینز کے یارے میں ایک خنر!‘‘ شب چاموش
ہو گیے۔
ٓ
اپرننر نے بنایا’’ :پرادر یابت بنا ،پرادر اقسردی سے چا ملے۔‘‘

اس چھونی سے خنر کا مطلب بھا کہ کمنل بنالین کے کمایڈر شہند ہو گیے۔
ن
اشی روز سہ نہر کو خنر ہنچی کہ کمنل بنالین کے یابب کمایڈر چاج چسنئی بھی شہادت پر فاپز ہو گیے اور
بنالین کے دوسرے یابب بنکدار سدید زچمی ہو گیے ہیں۔ کتمپ میں موجود شتھی جوان عم سے توچھل
بھے۔ وہاں ایک عج یب سا ماجول ین گنا بھا۔

 ۹قروری کا دن بھا۔ قوجی جوان فکہ پر ایک بیے چملے کے لیے بنار ہو چکے بھے۔ میں نے ایک دوشت کو
ٓ
دیکھا جو کمایڈ سیینر سے ا رہا بھا۔ میں نے اس سے توچھا’’ :کنا چاالت ہیں؟‘‘
ٓ
ٓ
کہیے لگا’’ :ابھی ابھی کمنل بنالین کے واپرلنس اپرننر نے قون کر کے چاج ہمت سے یات کی ہے۔ اپرننر
نے کہا ہے’’ :واپرلنس کی چارجنگ جتم ہو رہی ہے۔ ہمارے نہت سے جوان شہند ہو چکے ہیں۔ ہمارے
ٓ
لیے دعا کریں۔ امام کو ہمارا سالم نہنجانیں اور انہیں کہیں کہ ہم زیدگی کی اخری سایشوں یک مقایلہ کرنے

رہیں گے۔‘‘

میں نے نے جنئی اور دل سکشنگی سے کہا’’ :اب ہماری ذمہ داری کنا ہے؟ ہمیں کنا کریا چا ہیے؟‘‘
ٓ
ٓ
اس نے کہا’’ :چدا پر توکل کرنے ہونے چلیے پر امادہ ہو چاؤ۔ اج رات چملے کا اگلہ مرچلہ سروع کنا چانے
گا۔‘‘
مغرب کا وفت بھا۔ توتجانے کے جوان توری مہارت سے دشمن کے مورجوں کو یسانے پر رکھ کر گولناں اور
گولے پرسایا سروع ہو گیے۔
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ج تطلہ بنالین اور کچھ دوسری بنالینز نےننش فدمی سروع کر دی۔ وہ لوگ کمنل جندق کے پزدیک یک
نہنچ گیے نہاں یک کہ رکاوتوں کو ع ٹور کرنے ہونے ننسری جندق یک چا نہنچے لنکن دشمن کی طرف سے کی

چانے والی ایدھا دھند فاپریگ کی وجہ سے نہت کم بعداد میں مخصور جوان رات کی یاریکی میں جندق سے یاہر
ٓ
بکل کر بنچھے کے طرف وایس ا سکے۔
ٓ
یہ چملہ بھی یاکام رہا۔ ہم صنح یک ا بیے مورجوں میں وایس ا گیے ،لنکن ج تطلہ بنالین کے نہت سے جوان
انہی سرچدی جندقوں میں رہ گیے۔ اس چملے میں جواتوں کی ب ھرتور فاپریگ اور گولہ یاری کے نننچے میں دشمن

کی نہت شی یکنر بند گاریاں بناہ ہو گئیں۔

*****

ٓ
 ۱۰قروری ۱۹83 کا دن بھا۔ ابھی یک جندق کے ایدر سے گول ٹوں اور گولوں کی اواز شنانی دے رہی

بھی۔ اس سے معلوم ہویا بھا کہ جندق کے ایدر بھنسے جوان ابھی یک استقامت دکھا رہے ہیں ،لنکن یہ
ش
مچھنا مشکل بھا کہ چار دن سے وہ کن وسایل کے سابھ ڈنے ہونے ہیں۔
ٓ
اس دن مغرب کے وفت چملے روک د بیے کا اعالن کر دیا گنا۔ یاقی جوان بنچھے وایس ا گیے۔
ٓ
کل جو جوان جندق سے یاہر انے بھے ،میں نے ان میں سے ایک کو یہ کہیے ہونے دیکھا’’ :یم نہیں
چا بیے ،ہم کس چال میں بھے۔ کھانے ننیے کو کچھ یہ بھا۔ اسلجہ بھی نہت ہی کم رہ گنا بھا اور جندقوں
ٓ
کے اردگرد یارودی سریگیں تچھی ہونی بھیں۔ ہم کچھ میٹ کے بعد ایک ادھ گولہ بھننک دیا کرنے بھے یا
ش
کہ دشمن مچھنا رہے کہ ہم ابھی زیدہ ہیں۔ غراقی مسلسل سننکر پر ہمیں ہتھنار ڈا لیے کا کہے چا رہے
بھے۔‘‘
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شورج کے غروب ہونے کا م تظر نہت ہی عمناک بھا۔ میں ایک اوتجانی پر ک ھڑے ہو کر دورنین سے
ٓ
دیکھیے لگا۔ جندق کے اردگرد ابھی یک دھماکے ہونے بظر ا رہے بھے۔ منرا گہرا دوشت اپراہتم وہاں بھا اور
میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکنا بھا۔

اس رات میں بھوڑی دپر شویا اور اگلے دن مجاذ پر وایس ا ٓ گنا۔
*****
 ۱۱قروری 50کے جوالے سے غراقی نہت زیادہ چساس بھے۔ ان کی طرف سے فاپریگ اور گولہ یاری میں
ٓ
ٓ
سدت ا گئی بھی۔ہمارے اگلے مورجے چالی ہو گیے اور شب جوان بنچھے یلٹ انے۔

میں نے شوچا’’ :ساید غراق ننش فدمی کریا چاہنا ہے؟! لنکن یہ بعند لگنا ہے ک ٹویکہ جو رکاونیں اس نے
ہمارے لیے کھڑی کر رکھیں ہیں وہ جود اس کے را شیے میں بھی تو ہیں۔‘‘
ٓ
عضر کے وفت اسلچے سے پرشیے والی اگ بھوڑی بھنڈی پڑ گئی۔ میں دورنین یکڑے ایک ایسی چگہ پر چال
گنا چہاں سے جندق کے ایدر نہنر طور پر دیکھا چا سکنا بھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ یافایل بقین بھا۔ جندق
ٓ ٓ
کی چگہ سے ایک گہرا دھواں یلند ہوا بھا اور مسلسل دھماکوں کی اواز ا رہی بھی۔
میں دوڑا دوڑا انننلی جنس کے جواتوں کے یاس گنا اور انہیں کہا’’ :غراق جندق کو بناہ کر رہا ہے۔‘‘ انہوں
ٓ
نے بھی دورنین سے دیکھا۔ اگ اور دھونیں کے عالوہ کچھ بھی دکھانی نہیں دے رہا بھا۔ لنکن میں ابھی

یک ماتوس نہیں ہوا بھا۔ شوچ رہا بھا کہ اپراہتم تو اس سے بھی زیادہ پرے چاالت سے گزر خکا ہے لنکن
ٓ
ب ھر مچھے چملے سے نہلے کی چانے والی اس کی یانیں یاد ا گئیں۔ منرا یدن لرز کر رہ گنا۔

ب اسَلمی کی سالگرہ کا دن۔
50ایران کے انقَل ِ
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چونین غروب
[غلی نضر ہللا]
ٓ
چمعہ  ۱۱قروری ۱۹83 کی سہ نہر منرے لیے نہت زیادہ عمناک اور رتج الود بھی۔ انننلی جنس کے
جوان ا بیے مورجوں میں چلے گیے بھے۔ میں نے دویارہ دورنین سے دیکھا۔ غروب کے پزدیک مچھے محشوس ہوا

کہ دور سے کونی خنز خرکت کر رہی ہے۔ میں نے زیادہ عور سے دیکھا تو واصح ہو خکا بھا کہ نین اقراد بھا گیے
ٓ
ہونے ہماری طرف ا رہے ہیں۔ وہ یار یار زمین پر گرنے اور بھر ابھ چانے۔ وہ زچمی اور بھکے ہارے بھے۔
ٓ
ً
بقننا جندق سے ا رہے بھے۔
ٓ
میں نے چال کر جواتوں کو اواز دی۔ ہم یلندی پر چلے گیے۔ میں نے جواتوں کو فاپریگ سے م تع کر دیا۔
ٓ
غروب کے سرجی کے درمنان یاالخر وہ نین اقراد ہمارے مورجوں یک نہنچ گیے۔
ٓ
جنسے ہی وہ نہنچے تو ہم دوڑ کر ان کی طرف گیے اور توچھا’’ :کہاں سے ا رہے ہیں؟‘‘ ان میں یات کرنے
کی سکت یہ بھی۔ ان میں سے ایک نے یانی طلب کنا۔ میں نے چلدی سے یانی کی تویل اسے دی۔
دوسرے کا یدن کمزوری اور بھوک سے لرز رہا بھا۔ ننسرے کا تورا چشم جون میں ڈویا ہوا بھا۔ خب ان کے

جواس تجال ہونے تو کہیے لگے’’ :ہم کمنل جندق میں بھے۔‘‘

میں نے نے جنئی سے توچھا’’ :یاقی دوشت کہاں ہیں؟!‘‘ اس نے پڑی مشکل سے سر اوپر ابھا کرجواب
دیا’’ :منرا نہیں جنال کہ ہمارے عالوہ کونی زیدہ تجا ہو۔‘‘ منرا دل لرز کر رہ گنا اور دویارہ خنرت سے توچھا:

’’یہ یاتچ دن یم لوگوں نے کنسے مقایلہ کنا؟!‘‘
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ٓ
اس میں یات کرنے کی طافت یہ بھی۔ بھوڑی دپر چاموش رہ کر کہیے لگا’’ :ہم ان اخری دو دتوں میں
الشوں کے بنچے چھیے ہونے بھے۔ لنکن ہم میں سے ققط ایک بھا جو ان یاتچ دتوں یک مسلسل جندق میں

ڈیا رہا اور ذرہ پراپر وہاں سے نہیں ہال۔‘‘

ٓ
ٓ
ٓ
اس نے ابنا سایس تجال کرنے کے بعد دویارہ اہسیہ سے کہا’’ :عج یب ادمی بھا۔ ایک طرف ار نی جی چال
رہا بھا اور دوسری طرف کالشنکوف سے فاپریگ کر رہا بھا۔ عج یب فدرت و طافت بھی اس میں۔‘‘
ٓ
دوسرے سابھی نے اس کی یات کا بیے ہونے کہا’’ :شب شہداء کو اس نے جندق کے اخر میں ایک
ب
دوسرے کے سابھ اکتھا لنا دیا بھا۔ وہ ابنا کھایا اور یانی فشتم کر د بنا بھا۔ زچم ٹوں کی دیکھ بھال کریا بھا۔
ٓ
اس لڑکے میں بھکاوٹ بظر ہی نہیں ا رہی بھی۔‘‘

میں نے کہا’’ :تو کنا بنالین کمایڈرز اور ان کے یابب شہند نہیں ہو گیے؟! تو بھر یم کس کی یات کر
رہے ہو؟‘‘

وہ کہیے لگا’’ :ایک جوان بھا چسے میں نہیں چابنا۔ اس کے یال چھونے بھے اور اس نے کردی سلوار نہن
رکھی بھی۔‘‘

ٓ
دوسرے نے کہا’’ :نہلے روز اس کی گردن میں ایک غرنی خقیہ بھا۔ اس کی اواز کنا ہی دلنسین بھی۔ وہ
ہمارے سا میے ذاکری کریا اور ہمارے جوصلے پڑھایا بھا۔۔۔‘‘

روح منرے یدن سے چارج ہونے لگی بھی۔ سر گھوم رہا بھا۔ میں نے بھوک بگال۔ یہ تو اپراہتم کی یسابناں
بنا رہے بھے۔

ٓی
میں نے جین ہو کر ننتھ گنا اور اس کے ہابھ یکڑ لیے۔ میں ا کھیں بھاڑے خنرت سے اسے دیکھ رہا بھا:
ٓ
’’یم اعا اپرام کی یات کر رہے ہو یا؟ اب وہ کہاں ہے؟‘‘
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ٓ
اس نے جواب دیا’’ :ہاں ،ساید ک ٹویکہ ایک دو پرانے دوشت اسے اعا اپراہتم کہہ کر ہی یالنے بھے۔‘‘
ٓ
میں نے دویارہ اوتچی اواز سے توچھا’’ :اب وہ کہاں ہے؟‘‘
ٓ
ٓ
ان میں سے ایک نے بنایا’’ :اخری لمجات یک خب یک کہ غراقی قوجی ہم پر اگ پرسا رہے بھے ،وہ زیدہ
ً
بھا۔ اس کے بعد اس نے ہم سے کہا بھا’’ :غراق ا بیے قوج ٹوں کو بنچھے لے گنا ہے۔ جتما وہ زیادہ ش نگین
ٓ
اسلجہ لے کر انیں گے۔ یم لوگوں میں اگر ہمت ہے تو اس چگہ کی اطراف ابھی چالی ہیں ،یم لوگ بنچھے
ٓ
وایس چلے چاؤ۔‘‘ اس کے بعد وہ جود زچم ٹوں کی خنرگنری کرنے کے لیے اگے بکل گنا۔ اور ہم بنچھے یلٹ
ٓ
انے۔

دوسرا کہیے لگا’’ :میں نے اسے غراف ٹوں کے ہابھوں شہند ہونے دیکھا بھا۔ وہیں نہلے دھماکوں کے سابھ ہی
وہ زمین پر گر پڑا بھا۔‘‘

ٓ
ٓ
نے اجننار منرا یدن شست ہو گنا اور ایکھوں سے ایشو چاری ہو گیے۔ منرے سانے مسلسل ہل رہے
ٓ
بھے۔منرے لیے ا بیے اپ پر فاتو کریا مشکل ہو رہا بھا۔ میں نے ابنا سر زمین پر رکھا اور رونے لگا۔ اپراہتم
کے سابھ گزرے ئمام واقعات منرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اکھاڑے کے دبگل سے لے کر

گنالن غرب یک۔۔۔

ٓ
یارود کی سدید تو اور دھماکوں کی اواز مجلوط ہو گئی بھی۔ میں مورجے کے کنارے چال گنا۔ میں جندق کی

طرف چایا چاہ رہا بھا کہ ایک جوان منرے سا میے ک ھڑا ہو گنا اور کہیے لگا’’ :کنا کر رہے ہو؟ ئمہارے چانے
ٓ
ٓ
سے اپراہتم وایس تو نہیں ا چانے گا۔ دیکھ نہیں رہے کنسی اگ پرسا رہے ہیں غراقی؟‘‘
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اس رات ہم شب کو فکہ سے بکال کر بنچھے کی طرف وایس لے چایا گنا۔ شب جواتوں کی منرے جنسی

ک تق یت بھی۔ہم میں سے نہ ٹوں کے دوشت غراقی سرزمین پر رہ گیے بھے۔ خب ہم دوکوہہ 51نہنچے تو چاج
ٓ
ٓ
صادق اہنگران کی اواز گوتج رہی بھی:
ای از شفر پرگستگان
اے شفر سے یلنیے والو

کو شہندابنان ،کو شہندابنان
ئمہارے شہند کہاں ہیں ،ئمہارے شہند کہاں ہیں

ٓ
جواتوں کے رونے کی اواز یلند ہونے لگی۔ اپراہتم کی شہادت اور اس کے مققود ہو چانے کی خنر نہت چلد

شب جواتوں میں بھنل چکی بھی۔

ٓ
ایک مجاہد جو ا بیے ننیے کےسابھ مجاذ پر بھا ،منرے یاس ا کر نے قراری سے کہیے لگا’’ :ہم شب کو اپراہتم

کا دکھ ہے۔ چدا کی قشم اگر منرا ابنا نننا شہند ہو چایا تو مچھے ابنا دکھ یہ ہویا۔ کونی نہیں چابنا کہ اپراہتم کنسا
عظتم ایسان بھا۔‘‘
ٓ
اگلے دن ڈوپژن کے شب جواتوں کو چھئی پر بھنج دیا گنا۔ ہم بھی نہران ا گیے۔ اپراہتم کی شہادت کی خنر

د بیے کی کسی میں ہمت یہ بھی ،لنکن جند دتوں میں اس کے مققود ہو چانے کی خنر ہر طرف بھنل
گئی۔

51تہران میں ایک عَلقے کا نام۔
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مطلومبت کی اب تہا
[مہدی رمضانی]
اگرجہ منری عمر زیادہ نہیں بھی مگر چدا کا لطف اور عنابت بھی کہ کمنل بنالین میں اس کے نہنرین

بندوں کے سابھ ابئی زیدگی کے کچھ لمجات گزار سکوں۔
ً
چس رات چملہ ہوا تو ہم لوگ ننسری جندق یک نہنچ چکے بھے۔ یہ جندق چھونی اور بفربنا ایک مینر یک گہری
بھی۔جنکہ دوسری جندق ایسی یہ بھی یلکہ وہ اس سے زیادہ پڑی اور رکاوتوں سے ب ھری ہونی بھی۔
ٓ
اس رات شتھی جوان دوسری جندق کی طرف وایس ا گیے بھے۔ یہ جندق بعد میں ’’کمنل جندق‘‘ کے یام

سے مشہور ہونی۔ میں نے بھی دوسرے جواتوں کے سابھ اس جندق میں یاتچ دن گزارے بھے۔

اگلی صنح غراف ٹوں کے یسایہ یاز ہر خرکت کرنے والی خنز کا یسایہ لے رہے بھے۔ وہ مجاصرے کے دن
ہماری زیدگی کا عج یب دورابیہ بھا۔ مچھے یاد ہے کہ اپراہتم ہادی ا بیے چشم کی مضٹوطی اور چشمانی قوت کے

سیب جندق میں ڈیا رہا بھا۔ ہماری بنالین کے کمایڈر اور ان کے یابب شہند اور زچمی ہو چکے بھے۔ اب ققط

اپراہتم ہی بھا جو ئمام جواتوں کی مدپربت کر رہا بھا۔
ب
اس نے شب جواتوں کو نین نین کی تولی میں فشتم کر دیا اور ہر تولی کو جندق میں بھوڑے بھوڑے فاصلے
پر ایک ایک بقطے پر بھہرا دیا۔ہر تولی میں سے ایک سخص جندق کی منڈپر پر بھا اور چاالت پر بظر ر کھے ہونے
بھا اور دو اقراد جندق میں اس کے سابھ ک ھڑے بھے۔

254

ٓ
جندق کے اخر پر بھوڑی شی ننڑھ بھی۔ اپراہتم اور کچھ دوسرے جواتوں نے مل کر شہداء کو وہاں من تقل

کر دیا یا کہ جواتوں کی بظر سے دور رہیں۔ زچم ٹوں کو بھی وہ جندق کے ایک کنارے پر لے گنا یاکہ وہ
ٓ
فاپریگ کی زد میں یہ ا چانیں۔
ٓ
ٓ
اپراہم ان دتوں اذان کی اواز سے جواتوں کو ئماز کے لیے امادہ کنا کریا بھا۔ ان سخت چاالت میں بھی ہم

نن ٹوں وفت 52ئماز یاچماعت پڑھا کرنے بھے۔ اپراہتم اس کام سے ہمارا جوصلہ پڑھایا اور شب جواتوں کے
ٓ
دلوں میں ابندہ کے لیے امند ب ھر د بنا۔

چملہ سروع ہونے کے دو دن بعد چملے کے دوسرے مرچلے کے یاکام ہونے ہی اکنر جواتوں کی کوشش
ٓ
ننز ہونے لگی۔ ہم چا ہیے بھے کہ اس بند چگہ سے بکلیے کا کونی راشیہ بکاال چانے۔ ہمارا اخری بنل تقویک
رابطہ جو ڈوپژن کے سابھ ہوا اس میں کمایڈر چاجی تور (شہند) نے نہابت اصظراب کے عالم میں کہا بھا:
ٓ
’’ہم کچھ بھی نہیں کر سکیے۔ جنسے بھی ممکن ہو یم لوگ بنچھے وایس ا چاؤ۔‘‘
ٓ
چمغرات  ۱۰قروری کاروز بھا کہ ہمارے سا میے اور یست سے نننکوں اور یکنر بند گاڑتوں کی اواز زیادہ ہونے
لگی۔ جواتوں نے جندق کی دتواروں کو کھود کر سنڑھناں بنا لیں۔ کچھ جواتوں نے شمچھا کہ ہمارے لیے
ٓ
ٓ
کمک ا گئی ہے۔ لنکن نہیں ،ہمارا مجاصرہ زیادہ بنگ کر دیا گنا بھا۔ غراقی کمایڈوز نننکوں کی اڑ لنیے ہونے
ٓ
اگے پڑھے۔ وہ شمچھ چکے بھے کہ اس دشت میں ققط اس جندق کے ایدر ہی ہماری قوجی جوان یاقی تچے

ہیں۔

ٓ
مچھے یاد ہے کہ خعفر طاہری (شہند) یامی ایک شند توجوان نے ار نی جی ہابھ میں یکڑی اور جندق کی دتوار

پر بنانی گئی سنڑھ ٹوں سے اوپر چا کر ایک مارپر گولہ دشمن کے نننک پر داغ دیا۔ اس کا فایدہ یہ ہوا کہ
 52اہل تشیع عام طور پر ظہر کے وقت ظہرین اور مغرب کے وقت مغربین کی نمازیں اکٹھی ہی
جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔
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دشمن بھوڑا بنچھے ہٹ گنا۔ اس کے بعد دوسرے جواتوں نے بھی مسلسل فاپریگ کر کے کچھ غراقی
ٓ
کمایڈوز کو ہالک کر دیا اور کچھ قوج ٹوں کو جو نہت قربب ا چکے بھے ،اسنر کر لنا۔
ان سخت چاالت میں یاتچ فندتوں کا بھی ہم میں اصافہ ہو خکا بھا۔ کھانے اور یانی کی عدم موجودگی نے ہمارا

دماغ چکرا کر رکھ دیا بھا۔ ہمارے اکنر جوان چشنگی اور نے چان چالت میں جندق میں ادھر ادھر پڑے
ہونے بھے۔

ٓ
جو نننک جندق سے دور ہو چکے بھے ،انہوں نے ا بیے الؤڈ سننکرز ان کر لیے۔ ایک سخص جو مناققین میں

سے معلوم ہویا بھا ،کہیے لگا’’ :اپراب ٹو ،ہتھنار ڈال دو۔ ہمیں یم سے کونی غرض نہیں ہے۔ بھنڈا یانی اور
ٓ
کھایا ئمہارے لیے بنار ہے۔ ا چاؤ۔۔‘‘ اور اس طرح وہ ہمیں اسنر ہو چانے کی پرع یب دے رہا بھا۔
ٓ
بھوک اور بناس نے شب کا پرا چال کر دیا بھا۔ کچھ جوان کہیے لگے’’ :اؤ ،ہتھنار ڈال د بیے ہیں۔ ہم نے

ابنا وط تقہ اتجام دے دیا۔ اب ہماری تجات کی کونی امند یاقی نہیں رہی۔‘‘
ٓ
انہی یشنچی جواتوں میں سے ایک نے جواب دیا’’ :اگر اج ہم اسنر ہو چانے ہیں ،غراقی نی وی پر ہمارے
چہرے دکھا دنے چانے ہیں اور امام ہمیں دیکھ کر نے جین ہو چانے ہیں تو ب ھر ہم کنا کریں گے؟ کنا ہم
ٓ
امام کے دل کو جوش کرنے کے لیے نہیں انے؟‘‘

اس یات کا یہ اپر ہوا کہ کسی نے بھی ہتھنار یہ ڈالے۔ خب اپراہتم جواتوں کے ارادے کو شمچھ گنا تو
ٓ
جوش ہو کر کہیے لگا’’ :یس ہمارے یاس جننا بھی اذوفہ اور اسلجہ ہے اسے چمع کریں اور شب جواتوں میں
ب
فشتم کر دیں۔‘‘
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ہمارے یاس جننا بھی کھایا یانی تجا بھا شب اپراہتم کے جوالے کر دیا۔ اس نے ہر یاتچ اقراد کو ایک تویل

یانی کی اور بھوڑا سا کھایا دیا۔ ان یاتچ غراقی اسنروں کو بھی ایک تویل یانی کی دی۔ بعض جوان اس یات پر
یاراض ہو گیے لنکن اپراہتم نے کہا’’ :یہ ہمارے مہمان ہیں۔‘‘

اسلجہ چمع کر کے ہم نے ان جواتوں کے جوالے کر دیا جو زچمی نہیں بھے یا کہ وہ ا چھے طر بقے سے
خقاطت کر سکیں۔

اگلے دن  ۱۱قروری کی سحر کے وفت دشمن کے نننک بھوڑا بنچھے ہٹ گیے۔ کچھ جواتوں نے اس قرصت
ٓ
سے فایدہ ابھایا اور کچھ کچھ اقراد کی تولناں بنا کر بنچھے کی طرف وایس یلٹ انے لنکن ان میں سے بھی

بعض علطی سے یارودی سریگوں والے مندان میں چا بھنسے اور شہند ہو گیے۔
ٓ
کونی ایک گھییہ گزرا ہو گاکہ دشمن کی طرف سے چملوں میں سدت ا گئی۔ اب کسی کے یس میں کچھ
بھی یہ رہا بھا۔

 ۱۱قروری کی سہ نہر کو دشمن کے کمایڈوز جندق پر سدید گولہ یاری کے بعد ہم یک نہنچ ہی گیے۔ اچایک ہم
نے دیکھا کہ غراقی نننکوں کی یالیں ہمارے سروں پر جندق کے اوپر سے چھایک رہی بھیں۔

ایک غراقی اقسر ،ان سنڑھ ٹوں سے بنچے جندق میں اپرا جو ہمارے جواتوں نے جندق کی دتوار کے سابھ بنا
دی بھیں۔ ایک قوجی بھی اس کے بنچھے بھا۔ اس نے ہمارے نہلے زچمی کو الت ماری۔ خب اس معلوم
ہو گنا کہ وہ زیدہ ہے تو اس نے قوجی سے کہا کہ اسے گولی مار دو۔ قوجی نے اسے گولی مار کر شہند کر
دیا۔ اگال زچمی ایک معصوم توجوان بھا چس کے میہ پر اس بعئی اقسر نے الت ماری اور ا بیے قوجی سے کہا

کہ اسے بھی گولی مار دو مگر اس نے ابکار کر دیا اور گولی یہ ماری۔ غراقی اقسر ہماری موجودگی میں اس پر

چالیا لنکن قوجی وایس چال گنا اور گولی یہ چالنی۔ اقسر نے ابنا یسٹول بکاال اور اس کے چہرے پر گولی مار
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دی۔ وہ غراقی قوجی بھی زمین پر ہمارے شہداء کے سابھ گر گنا۔ غراقی اقسر چلدی جندق سے یاہر بکل
گنا اور ا بیے قوج ٹوں کو فاپریگ کا چکم دے دیا۔

کچھ لمخوں بعد خب غراقی شمچھ گیے کہ جندق میں موجود ئمام اقراد شہند ہو چکے ہیں تو وہ وایس لوٹ گیے۔
ٓ
ٓ
اب گول ٹوں کی اواز نہیں ا رہی بھی۔ شورج غروب ہونے ہی فکہ پر ایک عج یب سا شنایا چھا گنا۔

میں اور کچھ اور اقراد جو شہدا کے درمنان زیدہ تچ گیے بھے ،ابئی چگہ سے ا بھے۔ ادھر ادھر دیکھا ،وہاں کونی
م
یہ بھا۔ زیدہ تچ چانے والوں میں سے اکنر زچمی بھے۔ خب ہم نے چلنا سروع کنا تو کمل یاریکی چھا چکی
ٓ
بھی اور اچاال ہونے سے نہلے نہلے ا بیے اپ کو ابئی قوج یک نہنجا دیا۔
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ق ند

[امتر منجر]
ٓ
اپراہتم کی گمسدگی کی خنر کو ایک ہقیہ ہو خکا بھا۔ میں ظہر سے نہلے مسجد کے سا میے ایا۔ خعفر جنگروی بھی
ٰ
وہاں بھا۔ وہ نہت زیادہ پریسان اور رتجندہ بھا۔ کونی بھی اس خنر پر بقین نہیں کر رہا بھا۔ مصطقی بھی نہنچ
ٓ
ٓ
گنا بھا۔ ہم اپراہتم کے یارے میں یانیں کر رہے بھے کہ اچایک مچمد اعا پراشکار ایا اور شب سے نے خنر
کہیے لگا’’ :دوسٹو ،یم میں سے کونی اپراہتم ہادی کو چابنا ہے؟!‘‘
ہم اچایک چاموش ہو گیے اور خنرت سے ایک دوسرے کو دیکھیے لگے۔ ہم نے اس سے توچھا’’ :کنا ہوا؟!
کنا کہہ رہے ہو؟!‘‘

وہ نے چارہ نہت گ ھنرا گنا۔ کہیے لگا’’ :کچھ نہیں یار ،منرا ساال کچھ ماہ نہلے گم ہو گنا بھا۔ میں ہر روز رات

کو یارہ تچے بعداد ریڈتو سننا ہوں۔ غراقی چکومت رات گیے فندتوں کے یاموں کا اعالن کرنی ہے۔ کل رات
کو میں ریڈتو سن رہا بھا کہ اچایک ریڈتو کے ابنکر نے جو فارشی زیان میں یات کر رہا بھا ،پروگرام کو جتم کنا اور

موستقی یسر کی۔ اس کے بعد جوش ہو کر اعالن کنا’’ :اس چملے میں مغرنی مجاذ پر مضروف جنگ اپرانی
ٓ
کمایڈر اپراہتم ہادی بھی ہماری قوج کی فند میں ا خکا ہے۔‘‘

ہم جوشی سے بھولے نہیں شما رہے بھے۔ اپراہتم کے زیدہ ہونے کی خنر سن کر ہم شب نہت ہی جوش
ہونے۔
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ٓ
شمچھ میں نہیں ا رہا بھا کہ کنا کریں۔ ہابھ یاؤں فاتو میں نہیں رہے بھے۔ چلدی سے دوسرے دوسٹوں
کی طرف بھاگے۔ چاج علی صادقی نے ریڈ کراس کو خط لکھ دیا۔ رصا ہوریار اپراہتم کے گھر گنا اور اس کے
بھانی کو خنر دی۔ شب دوشت اپراہتم کے زیدہ ہونے سے نہت زیادہ جوش بھے۔
*****
کچھ دتوں بعد ریڈ کراس کی طرف سے خط کا جواب موصول ہوا۔ جواب میں لکھا بھا’’:میں اپراہتم ہادی ،عمر
ٓ
ٓ
بندرہ سال ،تخف ایاد اصفہان سے بعلق رکھنا ہوں۔ منرا جنال ہے کہ اپ لوگوں نے بھی غراف ٹوں کی طرح
علطی سے مچھے مغرنی مجاذ پر مضروف ایک کمایڈر کا ہم یام ہونے کی وجہ سے وہی کمایڈر شمچھ لنا ہے۔‘‘
ٓ
ٓ
ٓ
اگرجہ خط کا جواب ا خکا بھا مگر ب ھر بھی نہت سے دوشت فندتوں کی ازادی یک اپراہتم کے لوٹ انے کے
من تظر رہے۔

ٓ
اتچمن کے پروگراموں میں خب بھی اپراہتم کا یام ا یا تو شب دوشت خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کا مصابب
ٓ
پڑھیے اور ان کے رونے کی اوازیں یلند ہونے لگئیں۔
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فراق
[ع ناس ہادی]
اپراہتم کو مققود ہونے ایک مہییہ گزر خکا بھا۔ اس کے دوسٹوں میں سے کسی ایک کو بھی ایک لمچے کے
ٓ
لیے قرار نہیں بھا۔ ہم چہاں بھی اکتھے ہونے اپراہتم ہی کا یذکرہ کرنے اور ایشو نہانے۔

ایک دن ایک دوشت کی عنادت کے لیے ہم لوگ ہسننال گیے۔ رصا گود بئی بھی وہیں بھا۔ میں نے خب
ٓ
رصا کو دیکھا تو ایسا لگا کہ اس کے دل کا زچم یازہ ہو گنا ہے۔ وہ اوتچی اوتچی اواز میں رونے لگا۔ ب ھر کہا:
ٓ
’’اپراہتم کے بعنر یہ دبنا منرے لیے رہیے کے فایل نہیں رہی۔ بقین کرو کہ میں (انے والی)نہلی ہی مہم
میں شہند ہو چاؤں گا۔‘‘

ایک اور دوشت نے کہا’’ :ہم نہیں شمچھ سکے کہ اپراہتم کون بھا۔ وہ چدا کا چالص بندہ بھا۔ وہ ہمارے
ٓ
درمنان ایا اور ہم نے اس کے سابھ زیدگی گزاری یا کہ ہم شمچھ سکیں کہ چدا کا بندہ ہونے کا مطلب کنا

ہویا ہے۔‘‘

م
ایک اور گویا ہوا’’ :اپراہتم کمل مع ٹوں میں ایک نہلوان بھا ،ایک عارف نہلوان۔‘‘
*****

ٓ
اپراہتم کی شہادت کو یاتچ ماہ گزر گیے۔ ماں خب بھی توچھئیں کہ اپراہتم چھئی پر ک ٹوں نہیں ا یا تو ہم
ٓ
مجنلف نہاتوں سے یات کا رخ یدل د بیے۔ ہم کہیے’’ :ابھی جنگ ہو رہی ہے ٰلہذا ابھی وہ نہیں ا سکنا۔‘‘
ٓ
مج تضر یہ کہ ہم ہر روز کونی یہ کونی نہایہ بنا لنیے۔ نہاں یک کہ ایک دن ماں کمرے میں ا گئیں اور
ٓ
اپراہتم کی بصوپر کے سا میے ننتھ کر رونے لگیں۔ میں نے اگے پڑھ کر توچھا’’ :ماں ،کنا ہوا؟!‘‘
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کہیے لگیں’’ :میں اپراہتم کی جوسٹو شویگھ رہی ہوں۔ اپرہتم اس وفت اس کمرے میں ہے ،اشی چگہ
پر۔۔۔‘‘

ٓ
خب ان کا گریہ کم ہوا تو کہا’’ :مچھے بقین ہے کہ اپراہتم شہند ہو گنا ہے۔اخری دقعہ وہ کاقی مجنلف ایداز
ٓ
میں گنا بھا۔ میں نے نہینرا کہا بھا کہ اؤ جواستگاری کے لیے چلیے ہیں۔ میں ئمہیں دولہا بنایا چاہئی ہوں
ٓ
لنکن وہ کہنا بھا’’ :نہیں ماں ،مچھے بقین ہے کہ میں لوٹ کر نہیں اؤں گا۔ میں نہیں چاہنا کہ کونی رونی
ٓ
ہونی ایکھ کمرے کے کونے میں پڑی منرا اب تطار کرنی رہے۔‘‘
ٓ
کچھ دن گزرے تو ماں دویارہ اپراہتم کی بصوپر کے سا میے کھڑی ہو کر رونے لگیں۔ ہم یاالخر مج ٹور ہو گیے
ٓ
ٓ
کہ ماموں کو لے انیں یا کہ وہ ماں کو ساری خق تقت سے اگاہ کر دیں۔
اس دن ماں کی چالت کاقی یگڑ گئی۔ ان کے دل کا اصظراب اس فدر زیادہ ہو گنا کہ انہیں ہسننال کے

شی شی تو میں داچل کروایا پڑا۔

سالوں بعد یک خب بھی ماں کو نہست زہرا سالم ہللا علیہا لے کر چانے تو وہ قنرشنان کے قطعہ  44میں

چایا زیادہ یشند کرنیں۔ اپراہتم کی یاد میں گمنام شہندوں کی قنروں کے یاس ننتھ چانیں۔ ہرجند کہ رویا ان

کے لیے سخت بقصان دہ بھا مگر وہ وہاں ابنا دل کھول کر رکھ د بئیں اور گمنام شہدا سے ا بیے دل کی یانیں
کرنیں۔
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بالش

[سعند قاسمی اور شہن ؒد کی بہن]
ٓ
ٓ
۱۹۹۰ میں فندی ازاد ہو کر ا بیے وطن وایس ا گیے۔ بعض لوگ ابھی یک اپراہتم کی وایسی کے من تظر
ٓ
بھے (اگرجہ ازاد ہونے والوں میں اپراہتم ہادی یام کے دو اقراد موجود بھی بھے )،مگر شب دوشت ماتوس ہو
چکے بھے۔

اس کے ایک سال بعد اپراہتم کے کچھ دوشت جنگی عالقے دیکھیے کے لیے فکہ کے لیے عازم شفر ہونے۔

اس شفر پر چانے والے دوسٹوں کو کچھ شہداء کے چسد مل گیے جیہیں انہوں نے نہران من تقل کر دیا۔
کچھ دن بعد ہم شہدا کے چایداتوں سے مالفات کے لیے گیے۔ ایک شہند کی ماں مچھ سے کہیے لگیں’’ :یم
چا بیے ہو کہ منرا نننا کہاں شہند ہوا؟!‘‘

میں نے بنایا’’ :جی ،ہم اکتھے ہی بھے۔‘‘

انہوں نے توچھا’’ :اب جنکہ جنگ جتم ہو چکی ہے تو کنا یم اس کے چسد کو ڈھویڈ کر ال سکیے ہو؟‘‘

اس ماں کے ان القاظ نے مچھے شوجوں میں غرق کر دیا۔ اگلے دن میں نے کچھ اقسران اور جنگ سےمناپرہ

لوگوں سے رابطہ کنا۔ طے یایا کہ ہم لوگ ا بیے دوسٹوں کو ڈھویڈنے کے لیے چانیں گے۔ اشی غرض سے

کچھ دن بعد ہم جند دوشت مل کر فکہ چلے گیے۔
ً
ایک دقعہ ب ھر یالش کرنے کے بعد بفربنا نین شو شہداء کے چسد ڈھویڈنے میں ہم کامناب ہو گیے جن
میں اس ماں کا نننا بھی سامل بھا۔
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ٓ
اس کے بعد ’’یالش شہداء‘‘ یامی ایک کمنئی وجود میں ا گئی جو مجنلف جنگی مجاذوں پر چا کر شہداء کو

ڈھویڈنے میں مشغول ہو گئی۔

فکہ کے مطلوم شہداء سے عشق اس خنز کا یاعث بنا کہ مشکالت اور سدید رکاوتوں کے یاوجود بھی وہ لوگ
ا بیے کام میں زیادہ سے زیادہ توستع کریں۔ اس کمنئی کے نہت سے دوشت جو اپراہتم کو چا بیے بھے ،وہ

کہیے بھے’’ :یالش شہداء کمنئی کا یانی دراصل اپراہتم ہادی ہی بھا۔ وہ ہمنشہ چملوں کے بعد شہداء کے بنکر

یالش کرنے کے لیے بکل چایا کریا بھا۔‘‘
ٓ
جنگ جتم ہونے کے یاتچ سال بعد یاالخر کاقی مجیت اور مشقت سے کمنل جندق میں یالش کا کام سروع
ٓ
ہو گنا۔ یکے بعد دیگرے شہداء کے چسد مل رہے بھے۔ جندق کے اخر میں کاقی شہداء کے چسد اکتھے ہی
ٓ
اک دوسرے کے یاس پڑے ملے بھے۔ ان کے چسد اسانی کے سابھ وہاں سے بکال لیے گیے مگر اپراہتم
کا ابھی یک کونی بنا نہیں چل رہا بھا۔

علی مچمود ’’یالش شہداء‘‘کمنئی کا اتجارج بھا۔ وہ مغرکہ والفحر ابندانی میں یاتچ روز یک کمنل جندق میں
ٓ
ش
دشمن کے مجاصرے میں گ ھرا رہا بھا۔ وہ ا بیے اپ کو اپراہتم کا مرہون اچسان مچھنا بھا اور کہنا بھا’’ :فکہ
کی غربت و مضن یت کونی نہیں چابنا۔ ہمارے کنیے ہی مطلوم دوشت اس جندق میں موجود ہیں۔ فکہ کی
ٓ
مئی سے کریال کی غربت کی جوسٹو انی ہے۔‘‘

ایک روز یالش کے دوران ایک شہند کا بنکر مال۔ اس کے سابھ موجود اس کے سامان میں ایک یادداشئی
ٓ
ڈاپری ملی جو ا بیے سال گزرنے کے بعد بھی پڑھیے کے فایل بھی۔ اس ڈاپری کے اخری صفچے پر لکھا بھا:
ٓ
ٓ
ب
’’اج مجاصرے میں گ ھرے ہونے ہمیں یاتخواں دن ہے۔ ہم نے ابنا راسن ایس میں فشتم کر لنا ہے۔
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ٓ
شہداء ،جندق کے اخر میں ایک دوسرے کے یاس پڑے ہیں۔ یہ شہداء اب بناسے نہیں رہے۔ اے
ٓ
فاطمہ زہرا سالم ہللا علیہا کے قرزی ؑد ،اپ کے بناسے ہوب ٹوں پر قریان۔‘‘

اس ڈاپری کے پڑھیے سے شب دوشت عم سے یڈھال ہو گیے ،لنکن ب ھر بھی انہوں نے یالش چاری
رکھی۔ نہت سے شہداء کے بنکر ملیے کے بعد بھی اپراہتم کا کہیں کونی یام و یسان نہیں مل رہا بھا۔
ٓ
کچھ غرصے بعد اپراہتم کا ایک دوشت فکہ ایا۔ اس نے ا بیے واقعات کے ضمن میں یہ یات بھی کہی:

’’اب اپراہتم کی زیادہ یالش چھوڑ دو؟!‘‘

وہ گمنام رہنا چاہنا بھا۔ اب بعند ہے کہ ئمہیں مل سکے۔ اپراہتم فکہ ہی میں رہ گنا ہے یا کہ راہنان تور کے
لیے ایک جورشند بنا رہے۔
*****

ٓ
توے کی دہانی کے اخر میں ایک دقعہ ب ھر فکہ میں یالش کا کام سروع کنا گنا۔ اس یار بھی کچھ شہداء
ً
کے چسد مل گیے ،لنکن ان میں سے اکنر بفربنا گمنام ہی بھے۔
اشی یالش کے دوران علی مچمود وید اور کچھ غرصے بعد مجند یازوکی بھی شہداء سے چا ملے۔

گمنام شہداء کے بنکر یالش شہداء کمنئی کے مرکز میں نہنجا دنے گیے۔ طے یایا کہ ایام فاطمیہ 53میں تورے
ملک کے ایدر ایک پڑی سایدار یسن تع جنازہ کے بعد ہر یاتچ شہندوں کو اپران کے مجنلف مقامات پر دفن کنا

چانے۔چس رات گمنام شہداء کو نہران میں دفنایا چایا بھا ،میں نے اپراہتم کو جواب میں دیکھا۔ وہ موپر
ٓ
ساب تکل پر منرے گ ھر کے سا میے ک ھڑا بھا اور کاقی جوش و خروش سے کہہ رہا بھا’’ :ہم بھی وایس ا گیے۔‘‘
ابنا کہہ کر وہ ہابھ ہالنے لگا۔
53جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ زہرا سَلم ہللا علیہا کی شہادت کے ایام۔
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دویارہ جواب میں شہداء کی یسن تع جنازہ کو دیکھا کہ پرک سے ایک شہند کا یاتوت ہال اور اپراہتم اس میں سے
ٓ
یاہر ایا۔ وہی جوبصورت چہرہ اور وہی ہمنشہ کی مسکراہٹ۔
اگلے روز ملک کے فدردان لوگ کاقی جوش و خروش سے شہداء کے استقنال کے لیے چمع ہونے۔ کاقی
سان و شوکت سے جنازے ابھانے گیے۔ اس کے بعد شہر کے مجنلف خصوں میں یدفین کے لیے بھنج

دنے گیے۔

منرا نہی جنال ہے کہ اپراہتم خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کی شہادت کے ایام میں گمنام شہداء کے سابھ
ٓ
ہی وایس ا گنا بھا یا کہ ہمارے چہروں پر پڑے عقلت کے عنار کو صاف کر سکے۔ نہی وجہ ہے کہ میں
خب بھی کسی گمنام شہند کے مزار پر چایا ہوں تو اپراہتم کی یاد شنانے لگئی ہے اور بھر اس ملت کے ان

اپراہتموں کے لیے فاتجہ جوانی کریا ہوں۔
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جضور

ہمارے مجلے میں جو کام اتجام یانے ان میں سے ایک اہم کام شہند مجالنی ہانی وے پر موجود یل کے بنچے
َ
ٓ
شہند اپراہتم کے چہرے کی مصوری بھی۔اس کام کے اخری دتوں میں میں شند کےیاس گنا اور ان سے
ٓ
ٓ
کہا’’ :اعا شند ،میں نے شنا ہے شہند ہادی کے چہرے کی مصوری اپ نے کی ہے؟ کنا یہ یات درشت
ہے؟‘‘
شند نے کہا’’ :ہاں ،مگر ک ٹوں؟‘‘

ٓ
میں نے کہا’’ :کچھ بھی نہیں ،ققط اپ کا سکریہ ادا کریا چاہنا ہے ک ٹویکہ اس بصوپر کے ذر بغے محشوس ہویا
ٓ
ہے کہ اعا اپراہتم ابھی یک ہمارے مجلے میں موجود ہیں۔‘‘

شند کہیے لگے’’ :میں اپراہتم کو نہیں چابنا۔ اس کی چہرے کی بصوپر بنانے کے عوض مچھے کچھ چا ہیے بھی
نہیں بھا ،لنکن اس کام کو اتجام د بیے کے بعد چدا نے منری زیدگی میں ابئی نے چساب پرکت دی ہے
کہ ئمہیں بنا نہیں سکنا۔ میں نے اس بصوپر کے بعد نہت شی خنزوں کا مساہدہ کنا ہے۔‘‘
ً
میں نے خنران ہو کر توچھا’’ :منال کنا؟‘‘
انہوں نے جواب دیا’’ :خب میں نے یہ بصوپر بنانی اور’’چلوہ گاہ شہداء‘‘ ئمایش کا ابعقاد کنا گنا تو ایک
ٓ
ٓ
شب چمعہ کو ایک چاتون منرے یاس انی اور کہیے لگی’’ :اعا ،یہ متھانی میں نے اس شہند کے لیے بنانی
ٓ
ب
ہے ،اپ اسے نہیں فشتم کر دیں۔‘‘ میں نے شوچا کہ ساید یہ چاتون اس شہند کی کونی رشیہ دار ہے،
ٓ
اشی لیے میں توچھ لنا’’ :اپ شہند ہادی کو چابئی ہیں؟‘‘ اس نے کہا’’ :نہیں۔‘‘اس نے منری خنرت
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ی
د کھی تو مزید بنانے لگی’’ :ہمارا گ ھر نہیں یاس ہی ہے۔ میں زیدگی میں کاقی مشکالت کا سامنا کر رہی
ٓ
بھی۔ کچھ دن نہلے خب اپ اس بصوپر کے کام میں مضروف بھے تو میں نہاں سے گزر رہی بھی۔ میں
نے شوچا’’ :چدایا ،اگر یہ شہند ننرے پزدیک کونی مقام رکھنا ہے تو اس کے جق کے صدقے میں منری

مشکالت کو چل قرما۔ میں ننرے سابھ عہد کرنی ہوں کہ ئماز کو اول وفت میں پڑھوں گی۔ اس کے بعد
ٓ
میں نے اس شہند کے لیے فاتجہ پڑھی ،چس کا یام میں نہیں چابئی بھی۔ اپ بقین کریں کہ منری مشکل
ٓ
ً
قورا چل ہو گئی۔ اب میں اس شہند کا سکریہ ادا کرنے انی ہوں۔‘‘
شند نے ابئی یات چاری رکھی’’ :تچھلے سال منرے کام کی صورت چال بھی کاقی خراب بھی۔ میں نہت
سے مشکالت میں گ ھر گنا بھا۔ میں شہند کی بصوپر کے سا میے سے گزرا تو دیکھا کہ وفت گزرنے کے سابھ
سابھ بصوپر زرد اور خراب ہونے لگی ہے۔ میں نے یاڑ کا اب تطام کنا اور ریگ لے کر شہند کی بصوپر کو
ٓ
درشت کریا سروع کر دیا۔ مچھے بقین نہیں ا رہا بھا۔ جنسے ہی بصوپر کا کام جتم ہوا تو مچھے ایک نہت پڑا

پروجنکٹ مل گنا چس کی وجہ سے منری نہت شی مالی مشکالت دور ہو گئیں۔‘‘
ٓ
ٰ
شند نے ابئی یات چاری رکھی’’ :اعا ،یہ شہداء چدا کے پزدیک نہت اعلی مقام کے چامل ہیں۔ ہم نے
ٓ
ابھی یک انہیں نہجایا ہی نہیں ہے۔ اپ ان کے لیے چھونے سے چھویا کام بھی اتجام دیں گے تو چدا
ٓ
اس سے کئی گنا زیادہ اپ کو عطا کرے گا۔‘‘
*****

ٓ
اس نے مسجد میں ا کر مچھ سے اپراہتم کے دوسٹوں کے یارے میں توچھا بھا۔ وہ ان سے شہند کے یارے
میں کچھ شواالت کریا چاہ رہا بھا۔ میں نے توچھا’’ :ئمہیں کام کنا ہے؟ ساید میں ئمہاری کچھ مدد کر
سکوں۔‘‘
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وہ کہیے لگا’’ :کچھ نہیں ،میں ققط اب نا چابنا چاہنا ہوں کہ یہ شہند ہادی کون ہے اور اس کی قنر کہاں پر
ہے؟‘‘
میں شوچ میں پڑ گنا کہ اسے کنا جواب دوں؟ بھوڑی دپر چاموش رہیے کے بعد اسے بنایا’’ :اپراہتم ہادی

ایک گمنام شہند ہے اور دوسرے گمنام شہندوں کی طرف اس کی بھی قنر نہیں ہے۔ لنکن یم اس شہند
کا ک ٹوں توچھ رہے ہو؟‘‘
وہ کاقی رتجندہ ہو گنا اور کہیے لگا’’ :ہمارا گ ھر شہند ہادی کی بصوپر والی چگہ کے یاس ہی ہے۔ منری ایک
چھونی ننئی ہے جو ہر روز شہند ہادی کی بصوپر کے سا میے سے گزر کر سکول چانی ہے۔ ایک دن وہ مچھ سے

توچھیے لگی :یایا ،یہ کون ہیں؟ تو میں نے اسے بنایا کہ یہ دشمن کے سابھ جنگ کرنے گیے بھے اور
انہوں نےدشمن کو ہم پر چملہ نہیں کرنے دیا نہاں یک کہ جود شہند ہو گیے۔‘‘ منری ننئی نے خب سے
یہ یات شئی ہے تو خب بھی شہند کی بصوپر کے سا میے سے گزرنی ہے تو اسے سالم کرنی ہے۔ کچھ دن

نہلے منری ننئی نے رات کو جواب میں اس شہند کو دیکھا۔ شہند ہادی منری ننئی سے کہنا ہے’’ :ننئی ،یم
خب بھی مچھے سالم کرنی ہو تو میں بھی ئمہیں جواب د بنا ہوں اور ئمہارے لیے دعا بھی کریا ہوں کہ یم اس

چھونی شی عمر میں بھی ا بیے پردے کا کننا جنال رکھئی ہو۔‘‘ اب منری ننئی مچھ سے توچھئی ہے کہ یہ
شہند ہادی کون ہیں اور ان کی قنر کہاں ہے؟‘‘
ٓ
ٓ
منرے ایشو بکل انے۔ کہیے کا کچھ بھی نہیں بھا منرے یاس۔ ققط ابنا کہا’’ :ابئی ننئی سے کہو کہ اگر یم
ٓ
چاہئی ہو کہ اعا اپراہتم ہمنشہ ئمہارے لیے دعا کرنے رہیں تو یم ابئی ئماز اور پردے کا چاص جنال رکھو۔‘‘
اس کے بعد میں نے اسے اپراہتم کے کچھ اور واقعات بھی شنانے۔
*****
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ٓ
ٓ
مچھے یاد ایا کہ ایک تورڈ پر لکھا بھا’’ :شہداء سے اربناط اور دوشئی دوطرفہ ہے۔ اگر اپ ان کے سابھ ہیں تو وہ
ٓ
بھی اپ کے سابھ رہیں گے۔‘‘ اس ایک چملے میں نہت شی یانیں توشندہ بھیں۔
ی
مارچ 2۰۰۹ ،توروز کے ایام بھے۔ کناب کی کمنل کے لیے ہم گنالن غرب کے لیے عازم شفر
ہونے۔ را شیے میں شہر اتوان میں نہنچے تو شورج غروب ہونے کو بھا اور میں صنح سے ڈراب ٹویگ وعنرہ کی وجہ

سے کاقی بھک بھی خکا بھا۔ شہر میں ہمیں کونی سرانے بھی نہیں مل رہی بھی۔ میں نے دل ہی دل
ٓ
ٓ
میں کہا’’ :اعا اپرام ،ہم ئمہارے ہی کے کام کے سلسلے میں انے ہونے ہیں۔ جود ہی ہماری مدد کرو۔‘‘
ً
اشی وفت مغرب کی اذان یلند ہونی تو میں نے شوچا کہ اگر اپراہتم اس وفت نہاں ہویا تو جتما ئماز کے لیے
مسجد میں چال چایا۔ نہی شوچ کر ہم بھی مسجد کی طرف چل پڑے اور ئماز چماعت کے سابھ پڑھی۔
ٓ
ئماز چماعت جتم ہونی تو لگ بھگ تجاس سال کے ایک سخص نے اگے پڑھ کر ادب سے ہمیں سالم
کنا۔

ٓ
ٓ
انہوں نے توچھا’’ :اپ لوگ نہران سے انے ہیں؟‘‘
ٓ
میں نے بعخب سے کہا’’ :جی ہاں ،مگر اپ ک ٹوں توچھ رہے ہیں؟‘‘
ٓ
انہوں نے جواب دیا’’ :میں اپ کی گاڑی کے ئمنر سے شمچھ گنا بھا۔‘‘
ٓ
ٓ
اس کے بعد مزید کہا’’ :ہمارا گ ھر پزدیک ہی ہے۔ اپ کی چدمت کے لیے شب کچھ بنار ہے۔ اپ یسربف
النیں گے؟‘‘

ٓ
میں نے کہا’’ :اپ کا نہت سکریہ ،لنکن ہمیں چایا ہے۔‘‘
ٓ
ٓ
وہ کہیے لگے’’ :اج رات ارام کر لنجیے اور کل چلے چا بیے۔‘‘
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ٓ
ٓ
میں ف ٹول نہیں کریا چاہ رہا بھا۔ مسجد کا چادم ہمارے یاس ا کر کہیے لگا’’ :یہ اعا مچمدی ہیں ،نہاں کی
ٓ
یلدیہ کے ایک پڑے اقسر۔ اپ ان کی دعوت ف ٹول کر لیں۔‘‘
میں اس فدر بھک خکا بھا کہ یاچار ان کی دعوت ف ٹول کریا پڑی۔ ہم وہاں سے اکتھے ہی ان کے گھر چلے
گیے۔

انہوں نے نہت زیادہ اہتمام کے سابھ رات کا کھایا کھالیا اور ہماری نہت اچھی مہمان توازی کی۔ صنح
ٓ
ٓ
ٓ
یا شیے کے بعد رخصت ہونے لگے تو اعا مچمدی نے توچھا’’ :کنا میں اپ کے ،اس شہر میں انے کی وجہ
توچھ سکنا ہوں؟‘‘

ی
میں نے کہا’’ :میں ایک شہند کی زیدگی پر کناب لکھ رہا ہوں ،اشی کی کمنل کے لیے ہم گنالن غرب
ٓ
انے ہیں۔‘‘
ٓ
انہوں نے خنران ہو کر توچھا’’ :میں گنالن غرب ہی کا رہیے واال ہوں۔ اپ کس شہند کی یات کر رہے
ہیں؟‘‘

ٓ
ٓ
میں نے کہا’’ :اپ اسے نہیں چا بیے۔ وہ نہران سے ایا بھا۔‘‘ اس کے بعد میں نے بنگ سے ایک بصوپر
ٓ
بکال کر انہیں دکھانی۔ وہ خنرت سے دیکھیے ہونے تولے’’ :یہ تو اعا اپراہتم ہیں۔ میں اور منرے والد
صاخب شہند ہادی کے ماتخت بھے۔ جنگ کے ابندانی دتوں میں ہونے والے چملوں اور چاشوشی کے
دوران ہم اکتھے ہی رہے بھے۔‘‘ میں میہوت ہو کر انہیں دیکھیے لگا۔ کچھ شمچھ نہیں یا رہا بھا کہ کنا کہوں۔

میں دلگرقیہ سا ہو گنا۔ کل رات سے ہم نہنرین مہمان توازی کا لطف ابھا رہے بھے۔ ہمارے منزیان
بھی اپراہتم کے دوشت بکلے۔
ٓ
اعا اپراہتم ،ئمہارا نہت سکریہ۔ ہم نے ئمہاری یاد میں ئماز کو اول وفت میں پڑھا اور یم نے بھی۔۔۔
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سالم ہو ابراہیم بر!

خب ہم نے اپراہتم کے یارے میں کچھ کرنے کی بھان لی تو ابئی ساری کوشسیں صرف کر دیں یا کہ

چدا کی مدد سے ایک نہنرین کام کو اتجام دے سکیں۔
ٓ
اگرجہ ہم چا بیے ہیں کہ یہ کناب اعا اپراہتم کے کماالت اور پزرگ ٹوں کے بھابھیں مارنے شمندر کا ایک قظرہ
بھی نہیں ہے لنکن اس پر بھی میں نے ابندا ہی سے چدا کا سکر ادا کنا کہ اس نے مچھے ا بیے اس
ٓ
چالص اور یاکنزہ بندے سے اشنا کرایا۔ اشی طرح چدا کا اس یات پر بھی سکر کہ اس نے اس کام کے
َ
لیے منرا ابنجاب کنا۔ اس مدت میں میں نے ابئی زیدگی میں عج یب و غربب قشم کی بندیلناں محشوس کی

ہیں۔

دو سال کی مجیت سے سابھ اننروتوز ،کام سے ب ھرتور کئی شفر اور کئی یار مین کی پرب یب و ب تظتم کے امور
اتجام یانے۔ منرا دل چاہ رہا بھا کہ کناب کے لیے کونی ایسا یام مننخب کنا چانے جو اپراہتم کے روح سے
ٓ
ہم اہنگ ہو۔
ٓ
چاج چسین سے مال تو ان سے توچھا’’ :اپ اس کناب کے لیے کنا یام تخوپز کرنے ہیں؟‘‘

انہوں نے جواب دیا’’ :اذان ،ک ٹویکہ نہت سے مجاہدین اپراہتم کو اس کی دلنسین اذاتوں ہی سے نہجا بیے
بھے۔‘‘

ایک اور دوشت نے شہند اپراہتم چسامی کا چملہ یاد دالیا جو انہوں نے اپراہتم کے لیے کہا بھا’’ :نہلوان
عارف۔‘‘
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لنکن میں نے ا بیے ذہن میں اس کناب کا یام ’’معحزہ اذان‘‘ ابنجاب کر لنا۔

ٓ
میں رات کو انہی موصوعات کے یارے میں شوچ رہا بھا۔ منز کے ایک کونے میں قران مجند رکھا ہوا بھا۔
ٓ
منری توجہ اس کی طرف گئی۔ قران ابھا کر دل میں کہا’’ :چدایا ،یہ کام ننرے صالح اور گمنام بندے کے
ٓ
لیے بھا۔ میں چاہنا ہوں کہ اس کناب کے یام کے لیے قران سے مشورہ لے لوں۔‘‘
ب ھر چدا سے کہا’’ :نہاں یک سارا کام ننرے لطف و کرم ہی کی یدولت اتجام یایا ہے۔ میں نے یہ تو

اپراہتم کو دیکھا بھا ،یہ ہی اس وفت منری ابئی عمر بھی کہ مجاذ پر چایا لنکن ب ھر بھی تو نے ابئی ساری
م
مجیت و عنابت ہمارے سامل چال رکھی یا کہ یہ کناب کمل ہو سکے۔ چدایا ،میں یہ اشنجارہ کر سکنا ہوں اور
ٓ
یہ ہی ایات کے مقاہتم کو اچھی طرح شمچھ سکنا ہوں۔‘‘

ٓ
اس کے بعد میں نے یشم ہللا پڑھ کر شورہ چمد کی یالوت کی اور قران کھول کر منز پر رکھ دیا۔ جو صفجہ کھل
ٓ
ٓ
کر سا میے ایا بھا اسے دفت سے دیکھیے لگا۔ صفچے کی ابندانی ایات کو دیکھا تو منرے چہرے کا ریگ اڑ گنا،
ٓ
ٓ
ٓ
چشم گرم ہونے لگا اور ایکھوں سے نے اجننار ایشو نہیے لگے۔ صفچے کے سروع میں شورہ صافات کی ایات
چلوہ گر بھیں جو کہہ رہی بھیں:
ْ
َ ََ َ َ
ََ ٌ ََ
ْ
لْ
َّ
َ َ ل ْ مئ َ 54
سالم علی إ ْپ َراہتم۔ کذلك ت ْحزي ا محشئی َن۔ إیہ م ْن عنادیا ا مؤ ین۔

اپراہتم پر سالم ہو۔ ہم بنکو کاروں کو ا یسے ہی خزا د بیے ہیں۔ بقننا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے بھے۔

54الصافات 109 :تا 111۔
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شہداءزبدہ ہیں

ٰ
[مصطقی صقار ہربدی وغترہ]
ٓ
یہ ہماری یات نہیں ہے یلکہ قران کا قرمان ہے کہ شہداء زیدہ ہونے ہیں۔ شہداء اس دبنا کے گواہ ہیں

اور ابئی طاہری زیدگی کے زمانے سے زیادہ نہنر دوسرے عالم کی خنریں رکھیے ہیں۔

ٓ
اس کناب کے بناری کے لیےواقعات چمع کرنے کے دوران یارہا دشت چداویدی کی عنابت اور اعا اپراہتم
ٓ
کی چمابت کا مساہدہ ہوا۔ کئی یار تو وہ جود انے اور رہتمانی کی کہ کس کے یاس چا کر اننروتو کریں۔ لنکن
ٓ
نہت ہی سخت اور مشکل چاالت میں ہم اعا اپراہتم اور دوسرے شہداء کے وجود کو محشوس کرنے رہے۔

ان کا یہ خصور ان چادتوں اور فن ٹوں کے زمانے میں زیادہ سدت سے محشوس ہوا جو جنگ کے بعد والے
ٓ
سالوں میں ننش انے۔

جوالنی ۱۹۹۹ کے ایام میں ایک ا یسے فنیے نے سر ابھایا چس سے بطام اسالمی کے دشم ٹوں کے دل
یاغ یاغ ہو گیے مگر چدا کا ارادہ یہ بھا کہ اتجام کار یدتجئی اور ذلت فییہ گروں کا مقدر بیے۔

نہلی رات چس میں یہ فییہ ابھا اور چس وفت کسی کو چاالت کے خراب ہونے کی خنر نہیں بھی ،میں
نے جواب میں کمایڈر شہند مچمد پروخردی کو دیکھا۔ انہوں نے مسجد کے شب جواتوں کو چمع کنا اور انہیں

نہران کے ایک جوراہے پر لے گیے۔ یالکل اشی طرح خب امام چمنئی اپران میں داچل ہونے بھے اور ۱2
نہمن کو اب تطامات کی ذمہ داری بھی پروخردی ہی کے سر بھی۔
میں بھی مسجد کے دوسٹوں کے سابھ پرادر پروخردی کے یاس موجود بھا۔ اچایک منری بظر پڑی کہ اپراہتم
ہادی ،جواد اقراشنانی ،رصا اور ہمارے دوسرے شہند دوشت بھی پرادر پروخردی کے یاس ک ھڑے ہیں۔
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میں نہت ہی جوش ہوا۔ ان کی طرف چایا چاہنا بھا تو دیکھا کہ پرادر پروخردی کے ہابھ میں ایک کاعذ ہے اور

چملے کے دتوں کی طرح نہران کے مجنلف عالقوں میں ذمہ داریاں اتجام د بیے کے لیے ا بیے قوج ٹوں کو
ب
فشتم کر رہے ہیں۔
انہوں نے اپراہتم شمیت ا بیے ئمام ماتج ٹوں کو نہران توب ٹورشئی کے اطراف میں مجنلف چگہوں پر بھنال دیا۔

اگلی صنح میں نے اس جواب پر کاقی عور کنا کہ اس کی کنا بعینر ہو سکئی ہے؟ نہاں یک کہ ہمارے
نہت سے دوسٹوں نے قون کر کے نہران توب ٹورشئی کے اطراف میں ہونے والے ہ تگاموں اور توب ٹورشئی
سنربٹ میں ہونے والے چادنے کی خنر دی۔ میں نے جنسے ہی یہ خنر شئی تو گذشیہ رات میں دیکھا گنا ابنا

جواب ذہن میں گھومیے لگا۔

۱۹۹۹ کا یہ فییہ نہت چلد ہی ا بیے اجننام کو نہنچ گنا۔ لوگوں نے  ۱4جوالنی کو ایک عوامی اجتماع
کے ذر بغے ئمام فییہ گروں کے ارادوں پر خط بطالن ب ھنر دیا۔

اس دن میں نے علی بضرہللا کو دیکھا۔ وہ ابئی خراب چالت کے یاوجود اس عوامی مارچ میں سرکت کرنے
ٓ
کے انے ہونے بھے۔

میں نے انہیں بنایا’’ :چاج علی ،اس سارے فنیے کو شہداء نے جتم کنا ہے۔‘‘

چاج علی نے یلٹ کر مچھے دیکھا اور جواب دیا’’ :کنا ان کے عالوہ بھی کونی کر سکنا ہے؟ چاطر چمع رکھو ،یہ
شہداء ہی کا کام بھا۔‘‘
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َْ َْ َ َ
أی َن بذھ ُی ْون /بم کہاں حلے؟
[حابم رسولی وغترہ]
دفاع مقدس کے دوران میں ا بیے شوہر کے سابھ مجاذ پر گئی۔منرے شوہر شہند ایدرزگو گروپ میں ہونے
بھے اور میں گنالن غرب ہسننال میں منڈبکل شناف میں بھی۔

اپراہتم ہادی کو میں نے نہلی یار وہاں دیکھا بھا۔ ایک دقعہ خب کچھ شہداء کے اچساد ہسننال میں النے
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
گیے تو پرادر ہادی نے ا کر کہا’’ :اپ جوانین اگے یہ انیں۔ شہداء کے کچھ بنکر ملے ہیں اور مچھے ان کی
شناخت کریا ہے۔‘‘

ٓ
ٓ
اس کے بعد کئی یار ان کی ملکونی اواز شئی۔ وہ نہت ہی جوبصورت اواز کے مالک بھے۔ خب دعا میں
مشغول ہونے تو شب کی چالت بندیل ہو چانی۔

ٓ
میں نے دیکھا بھا کہ یشنچی ،اپراہتم کے عاشق بھے۔ان کے اس یاس کی چگہ ہمنشہ مجاہدین سے بھری
رہئی۔

ٓ
نہاں یک کہ ۱۹82 کے اوایل میں وہ لوگ ج ٹوب چلے گیے اور میں نہران وایس ا گئی۔
ٓ
کچھ سال کے بعد ایک دقعہ میں  ۱7شہرتور روڈ سے گزر رہی بھی کہ اچایک اعا اپراہتم کی بصوپر ایک دتوار پر
ٓ
بظر انی۔ میں نہیں چابئی بھی کہ وہ شہند یا مققود ہو گیے ہیں۔ اس دن کے بعد سے ہر شب چمعہ ان
اور دوسرے شہداء کے ابصال تواب کے لیے دو رکعت ئماز پڑھئی ہوں۔ نہاں یک کہ 2۰۰۹ 55میں

55ایران میں  2009 میں ہونے والی صدارتی انتخابات کے نتائج کے بعد میر حسین موسوی
(اصَلح پسندوں کے صدارتی امیدوار) نے کافی شرانگیزی پھیَلئی تھی ،جس کے نتیجے میں تہران میں
فسادات پھوٹ پ ڑے اور عوام کو جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔
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ٓ
ٓ
ہونے والی سرایگنزی کے ایام میں ایک رات عج یب ابقاق ننش ایا۔ میں نے جواب میں دیکھا کہ اعا اپراہتم
ابنا زبنا اور توارنی چہرہ لیے ایک سرسنز بنلے پر ک ھڑے ہیں۔ ان کے بنچھے نہت سے جوبصورت درخت بھی
ٓ
بظر ا رہے ہیں۔ ب ھر دیکھا کہ ان کے دو دوشت جیہیں میں نہجابئی بھی بنلے کے بنچے ایک دلدل میں ہابھ
یاؤں مار رہے ہیں۔ وہ بکلنا چا ہیے ہیں مگر جنیے ہابھ یاؤں چالنے ہیں ا بیے ہی مزید دھنشیے چلے چانے ہیں۔
ٓ
َ ََْ َ
اپراہتم نے ان کی طرف میہ کر کے یہ ابت پڑھی :أی َن یذہ ٹون(کہاں چا رہے ہو؟) لنکن وہ کونی پرواہ ہی
نہیں کرنے۔

میں کاقی دن یک اس جواب کے یارے میں شوجئی رہی کہ اس کی کنا بعینر ہو سکئی بھی؟!
ٓ
ٓ
ٓ
ایک دن منرا نننا توب ٹورشئی سے وایس ایا تو جوشی جوشی منرے یاس ا کر کہیے لگا’’ :ماں ،اپ کے لیے ایک
تخقہ الیا ہوں۔‘‘

اس کے بعد اس نے ا بیے ہابھ میں ایک کناب ابھانے ہونے کہا’’ :شہند اپراہتم ہادی کی کناب چھپ

گئی ہے۔۔۔‘‘

کناب کی چلد پر ان کی بصوپر دیکھیے ہی منرے چہرے کا ریگ اڑ گنا۔ منرا نننا ڈر گنا۔ اس نے توچھا:
ٓ
’’ماں ،کنا ہوا؟ میں تو شوچ رہا بھا کہ اپ جوش ہو چانیں گی۔‘‘
میں نے اسے کہا’’ :اس کناب کو دیکھو۔۔۔‘‘

میں نے چلد پر بیے ہونے اشی م تظر کو رات جواب میں دیکھا بھا۔ اپراہتم ہادی مچھے اشی چالت میں دکھانی

دنے بھے۔

اس کے بعد میں کناب پڑھنا سروع ہو گئی۔ خب میں شمچھ گئی کہ منرا جواب سجا بھا تو میں نے ا بیے
شوہر کے توشط سے اپراہتم کے زمانے کے یشنج ٹوں میں سے ایک کو قون کنا۔ ہم نے اس سے توچھا کہ
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کنا انہیں ان اقراد کے یارے میں کونی اطالع ہے جیہیں میں نے جواب میں دیکھا بھا؟مج تضر یہ کہ تخق ٹق

کے بعد مچھے معلوم ہوا کہ وہ دو اقراد ا بیے سابقہ چہاد اور مقام و مر بیے کے یاوجود فییہ گروں کی چمابت کر
ٓ
رہے ہیں اور رہنر ابقالب کے مقا یلے میں ان ک ھڑے ہونے ہیں۔

اگرجہ جواتوں کی کونی سرغی جئن یت نہیں ہونی لنکن میں نے ابنا وط تقہ شمچھا کہ انہیں قون کر کے ا بیے
ٓ
جواب سے اگاہ کروں۔ چدا کا سکر کہ وہ جواب کاقی موپر یابت ہوا۔ اپراہتم ایک یار ا بیے دوسٹوں کے لیے
ہادی یابت ہوا۔۔۔
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بادگاری مزار

[شہ ن ؒد کی بہن]
اپراہتم کے بعد منری چالت کاقی دگرگوں ہو گئی بھی۔ وہ منری زیدگی بھا۔ میں اس سے نہت مجیت کرنی
بھی۔ وہ صرف بھانی ہی نہیں یلکہ ہمارا اشناد اور مرنی بھی بھا۔

یارہا وہ مچھ سے ججاب کے جوالے سے گقنگو کنا کریا اور کہنا بھا’’ :چادر ،خضرت زہرا سالم ہللا علیہا کی یادگار
ہے۔ ایک عورت کا ائمان اشی وفت کامل ہویا ہے خب وہ ججاب کا جنال ر کھے۔‘‘

خب ہم گ ھر سے یاہر یا کسی دعوت میں چایا چاہئیں تو وہ ہمیں یامحرموں کے سابھ سلوک کے یارے میں
بص
خصوضی نجئیں کریا۔ لنکن کتھی بھی امر و نہی نہیں کریا بھا۔ وہ بصنخت کرنے میں بھی پرب یت کے
اصولوں کا جنال رکھنا بھا۔

ٓ
ئماز کے جوالے سے بھی میں نے کئی یار اسے دیکھا کہ مذاق ہی مذاق میں ئماز فحر کے لیے ہمیں اواز د بنا

اور کہنا’’ :ئماز ،ققط اول وفت میں اور چماعت کے سابھ۔‘‘

وہ ا بیے دوسٹوں کو ہمنشہ اذان کہیے کی یلقین کریا۔ اس کا کہنا بھا’’ :یم چہاں کہیں بھی ہو جئی کہ اگر
ٓ
ٓ
موپر ساب تکل پر بھی شوار ہو تو جنسے ہی اذان کی اواز شنانی دے ،موپر ساب تکل روک کر اوتچی اواز میں اذان

دو اور ا بیے پروردگار کو بکارو۔‘‘

ٓ
جن دتوں اپراہتم زچمی بھا اور گ ھر میں ایا ہوا بھا تو ایک طرف تو ہم کاقی پریسان بھے لنکن اس کے سابھ
سابھ جوشی بھی بھی۔ پریسانی اس کے زچمی ہونے کی اور جوشی اس یات کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وفت
ہمارے سابھ گزارے گا۔
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ٓ
مچھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے دوشت ایک دقعہ اس سے ملیے انے تو اس نے اشعار پڑھنا سروع کر

دنے۔ منرا جنال ہے کہ وہ اشعار اس نے جود ہی کہے بھے:

اگر یا ب تغ  ،جویم را پرپزید

اگر عالم ہمہ یا ما سینزید

اگر ساری دبنا ہم سے جنگ پر یل چانے

اگر یلوار سے منرا جون نہا دیں

اگر شو بند یا جون بنکرم را

اگر جون میں منرا چشم نہال دیں

اگر یا آیش و جون جو یگنرم
ٓ
اگر میں اگ اور جون میں لت بت بھی ہو چاؤں

اگر گنرید از بنکر سرم را

اگر منرے ین سے منرا سر چدا کر دیں

ز خط سرخ رہنر پریگردم
ب ھر بھی رہنر کی سرخ لکنر سے وایس نہیں یل ٹوں
گا

میں نےیارہا سن رکھا بھا کہ اپراہتم خب ا بیے دوسٹوں سے اس یات کوسننا کہ ہم مجاذ پر شہند ہونے کے
لیے چا رہے ہیں تو اسے یالکل اچھا نہیں لگنا بھا۔ وہ ا بیے دوسٹوں سے کہا کریا بھا’’ :ہمنشہ نہی کہو کہ ہم
ٓ
اخری سایس یک اسالم اور ابقالب کی چدمت کریں گے ،اگر چدا نے چاہا اور ہمارے امنجان میں شو ئمنر
تورے ہو گیے تو اس وفت نے سک ہم شہند ہو چانیں۔ لنکن خب یک ہمارے یاس قوت اور ہمت ہے
تو ہمیں اسالم کی چاطر مقایلہ کریا ہے۔‘‘

وہ کہنا بھا کہ اس چشم کے سابھ ہم ابنا کام کریں،راہ چدا میں ابنا مضروف رہیں کہ خب وہ جود مناشب
ش
مچھے تو ہمارے کاموں پر دشنخط کر دے اور ہم شہند ہو چانیں۔ لنکن یہ بھی ممکن ہے کہ شہند ہونے
کی لنافت ہمارے پرے کاموں کی وجہ سے ہم سے چھین لی چانے۔
*****
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اپراہتم کی شہادت کو کئی سال گزر گیے۔ کونی بصور بھی نہیں کر سکنا بھا کہ اس کے مققود ہو چانے کی
ٓ
م
وجہ سے ہمارے چایدان پر کنا صئنئیں ان پڑی بھیں۔ ماں تو اس کے گم ہونے سے یالکل ہی ڈھے

گئی بھیں۔ نہاں یک کہ 2۰۱۱ میں میں نے شنا کہ قنرشنان نہست زہرا سالم ہللا علیہا میں ایک گمنام

شہند کی قنر پر اپراہتم کی یادگار بنانے کا ف تصلہ کنا گنا ہے۔ اپراہتم گمنامی کا عاشق بھا اور اب اس کی
یادگار بھی ایک گمنام شہند کی قنر پر بنانی چا رہی بھی۔ خق تقت میں ایک گمنام شہندکو ،اپراہتم کے ذر بغے
سے خراج تحسین ننش کنا چا رہا بھا۔ یادگار ین گئی اور میں ایک دن اس کے یادگاری مزار کے کنارے چا

ک ھڑی ہونی۔ نہلے دن خب میں اپراہتم کی قنر کے یاس کھڑی ہونی تو ایک دقعہ منرا یدن لرز کر رہ گنا۔
ٓ
چہرے کا ریگ اڑ گنا اور میں خنرت سے ا بیے اس یاس دیکھیے لگی۔ ہمارے کچھ رشیہ داروں کی بھی نہی
ٓ
ٓ
ٓ
چالت بھی۔ ہمیں ایک واقعہ یاد ا گنا جو ننس سال نہلے اشی چگہ پر ننش ایا بھا۔ خرمشہر کی ازادی کے لیے
ً
کیے چانے والے چملے کے قورا بعد منری والدہ کےججازاد چسن سراجنان شہند ہو گیے بھے۔ ان دتوں اپراہتم
زچمی بھا اور عصا کے شہارے چال کریا بھا ،لنکن ب ھر بھی وہ ان کی شہادت پر نہست زہرا سالم ہللا علیہا
ٓ
ٓ
میں ایا ہوا بھا۔ خب چسن کو دفنا چکے تو اپراہتم نے اگے پڑھ کر کہا’’ :نہت جوش قشمت ہو چسن ،کنسی
اچھی چگہ پر ہو۔ قطعہ  26مین روڈ کے یالکل یاس۔ جو بھی نہاں سے گزرے گا ئمہارے لیے ایک فاتجہ
ٓ
پڑھے گا اور ئمہیں یاد کرے گا۔‘‘ اس کے بعد اس نےکہا’’ :مچھے بھی ئمہارے یاس ہی ایا چا ہیے۔ دعا
ٓ
کرو کہ میں بھی اشی چگہ ا چاؤں۔‘‘ اس کے بعد اس نے ابنا عصا زمین پر مارا چسن کی قنر سے جند قنروں
کے فاصلے پر ایک چگہ کی طرف اسارہ کنا۔ کچھ سال گزرے تو غین اشی چگہ پر جو اپراہتم نے دکھانی بھی
ایک گمنام شہند کو دفن کنا گنا۔ اور اس کے بعد عج یب و غربب چاالت میں اپراہتم کا یادگاری مزار بھی

اشی چگہ پر بنا دیا گنا چہاں اس کی جواہش بھی۔
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ٓ
اخری بات

چدا کے لطف و عنایات سے کناب کی اساعت کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ صرف 2۰۱۰ سے
ٓ
2۰۱3 یک کناب ’’سالم پر اپراہتم‘‘ کے تجاس سے زیادہ ایڈیسن م تظر عام پر ا چکے ہیں۔

ساید جود ہمیں بھی ابئی توقع نہیں بھی کہ بعنر یشہنر اور تچی و سرکاری منڈیا کی مدد کے ققط خضرت یاری
ٰ
بعالی کی عنایات اور لوگوں کے روابط سے اس کناب کی ایک الکھ تجاس ہزار سے زاید کابناں قروخت ہو
گئیں ،اور وہ بھی اس زمانے میں خب کہ کناتوں کی یازار مندے پڑے ہیں۔
ٓ
اس غرصے میں اپراہتم کی بیے دوسٹوں کی طرف سے ہمیں ہزاروں قون انے اور ہزاروں ایس ایم ایس

اور ائمنلز وصول ہونیں۔ یہ شب خنزیں اس شہند کی صدقے میں چداوید کریم کی عنایات پر داللت کرنی
بھیں۔

پزد ہسننال میں سرطان کے مربض کی شہند ہادی کے توسل سے دعا کرنے کے بعد صخت یانی سے لے
ٓ
ً
کر ایک الایالی جوان کی زیدگی میں بندیلی یک جو ابقافا ہی اس شہند سے اشنا ہوا بھا۔ایک اور جوان جو چہاں
ٓ
بھی جواستگاری کے لیے چایا ،یاامند لوٹ کر ا یا۔ خب اس نے چدا کو شہند ہادی کے جق کی قشم دی تو
ٓ
ا یسے گ ھر میں اس کی اخری جواستگاری کامنانی سے ہمکنار ہونی چہاں شہند ہادی کی بصوپر سچی ہونی بھی اور
انہوں نے بھی اس شہند کے توسل سے نہی دعا کی بھی کہ۔۔۔ ان کے عالوہ وہ نہت سے جوان بھی
جیہوں نے اپراہتم کے عشق میں نہلوانی کے اکھاڑے میں چایا سروع کر دیا اور چدا کی جوسٹودی کو مرکز و
مخور بنانے ہونے ا بیے ئمام کاموں کو م تظم کرنے لگے۔
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ان سالوں میں کونی ایسا دن یہ بھا کہ ہم اس کی یاد سے چدا رہیں۔ ہماری زیدگی اس کی یاد سے منسلک ہو

کر رہ گئی بھی۔

اپراہتم نے ایک ایسا راشیہ ہموار کر دیا بھا کہ چدا کی عنایات کی یدولت ننس سے زیادہ اور کنانیں بھی

مربب ہو گئیں۔

جو راشیہ اس نے ہمیں دکھایا بھا اس کے ذر بغے دسٹوں ا یسے گمنام شہندوں کے چہرے اسالمی معاسرے
ٓ
کے سا میے اب ھر کر انے جو اس سرزمین کے مجنلف مقامات پر گوسہ گمنامی میں پڑے ہونے بھے۔
ب
ایسی کنانیں مربب ہو گئیں جن کے دسٹوں ایڈیسن چھیے اور فشتم ہونے۔
ساید نہلے دن سے ہمیں اس خنز کی توقع نہیں بھی کہ ایسا ہو گا  ،لنکن ہمارا بنارا اپراہتم ،اچالص و بندگی کا
ٓ
ٓ
ئمویہ ،دوسرے ممالک اور اقوام کے جواتوں کے لیے بھی عملی اچالقی کا ایک ابنڈیل ین کر سا میے ایا۔

ٓ
پرصعنر سے ہمارے کچھ دوشنان انے اور انہوں نے اس کناب کو اردو میں پرچمہ کر کے پرصعنر میں سا بع

کرنے کی اچازت چاہی۔ ان کا کہنا بھا کہ اپراہتم اس خطے کے مسلماتوں کے لیے ایک نہنرین ئمویہ ہے۔
قروری 2۰۱4 میں نہال اردو پرچمہ سا بع ہوا۔

اس کے بعد کچھ اور عنر ملکی دوسٹوں نے ایگرپزی میں اس کناب کے پرچمے کی جواہش طاہر کی۔ ان کا

مابنا بھا کہ اپراہتم ئمام ایساتوں کے لیے اچالق کا عملی ئمویہ ہے۔ چدا کا سکر کہ 2۰۱4 میں یہ کام
بھی اتجام یا گنا۔ ہاں ،ہم نہلے دن اس کے واقعات کے یالش میں بکلے یا کہ یہ دیکھ سکیں کہ مرجوم شنخ
چسن زاہد کا کالم کس فدر معانی و مقاہتم کا چامل ہے۔ اور چدا کی مدد سے ان کا کالم سجا یابت ہوا۔

اپراہتم ئمام ایساتوں کے لیے اچالق کا عملی ئمویہ ہے چس سے وہ صجنح اور صالح زیدگی گزارنے کا سٹق
َْ
َ
شنکھنا چا ہیے ہیں۔ئ َّم ْت یالخ ْنر
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