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۔۔۔زندگی کا سفر     

 

ر کے کمرے کے دروازے پ آمنہ احمد ے؟!کیا ہو گیا ہاحمداٹھو ''     

احمد کو آواز دے رہی تھی مگر احمد کمرے میں نہیں اور کھڑی تھی

۔''تھا۔آمنہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوگا  



ور ا  ئیایک بھا چھوٹا بیٹا تھا۔احمد کامیر اور آمنہ کا سب سے  احمد

کی جو تعلیم مکمل کر چسارہ   سب سے بڑی بہن تھیک بہن تھی۔ ای

  پڑھتا تھا۔اور اس کے بعد بھائی فہد جو کالج میں تھی 

ا اور تھسب کاپیارا  ہونے کی وجہ سے احمد گھرمیں سب سے چھوٹا   

ے اس ک میں بھی بے حد تیز تھا۔اس کی زہانت اور محنت پرپڑھائی  

تھے۔ رشک کرتے دوست  

 ےلہلہات فجر کی نماز ادا کرتا اور پھراحمد صبح سویرے اٹھ کر 

ا تب تک واپیس آتجب وہ سیر سے کھیتوں میں سیر کے لیے چال جاتا۔ 

سکول  اور وہ ناشتہ کرتا کرتیں،اس کی امی اس کے لیۓ  ناشتہ تیار

ا بے یہ اس کی زندگی کا معمول تھا۔احمد وقت ک کے لیۓ روانہ ہوجاتا۔

۔سیر حد پابند تھا۔اس دن بھی وہ معمول کے مطابق سیر پر ہی گیا تھا

چال  ئےکے لی تیار ہوا اور سکول لیئے کے وہ سکول سے واپیس آکر

 گیا۔

سارے گاؤں شکاری تھےاور  والد اپنے ضلع کے مشہور اس کے 

حد عزت کرتے تھے۔وہ احمد سے بے پناہ محبت بےوالے ان کی  

 کرتے تھے۔

مکمل ہوگئ۔اور فہد کی تعلیم وقت گزرتا گیا       

گھر  ر کرنے کا سوچا اور اپنے والد کی اجازت سے اپنےفہد  نے کارو

لی۔کے قریب دوکان کھول   

اس  اور شادی کی خواہش ظاہر کر دی اپنی  فہد نے کچھ وقت گزرا تو

 کی شادی طے ہوگئی۔



ا ۔منگنی کرانے کا فیصلہ کیفہد کی  نے دو مہینے بعد ہی میر  

آمنہ اور سارے گھر والے راضی ہو گۓ۔     

نگنی منہ نے سب کو یادہانی کروائی کہ کل فہد کی مصبح ہوتے ہی آ

ں مد بھی خوشی سے پھولے نہیاحکام ہورہا تھا۔  م ہی ہر طرف کا ہے۔

د س کے گھر والے خوش ہوتے۔ احموتا جب اتھا۔وہ تب خوش ہرہا  سما

۔گھر کے کاموں میں سب کی مدد کر رہا تھا   

ہو گئی۔کی شادی  یوں دیکھتے ہی دیکھتے فہد  

   ق کیوہ اعلی اخال بہت اچھے خاندان کی بیٹی تھی۔ فہد کی بیوی مریم

   منہ اور میر کا دل بھی جیت لیا۔اس نے جلد ہی آ تھی۔ مالکن

وری پ منہ نے سکون کا سانس لیا۔ان کی زندگی کی ہر خواہشمیر اور آ

    ہو رہی تھی۔

ندر کے اچا سکیا اور چتیار تھا کہ باہر سے اچانک فہد آ دوپہر کا کھانا

کے بارے میں سب کو بتایا۔ ساتھ ہونے والے حادثے  

ی طرف یر پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہوا گاڑی کمیر کچھ کہے بغ

ہت بری سکندر ب ۔سمان ٹوٹ پڑانچتے ہی جیسے اس پر آگیا۔ ہسپتال پہ

ے۔نکھوں سے بےتحاشہ آنسوں نکل آئآکی  حالت میں تھا۔ میر  

اور میر سے پوچھنے لگے ڈاکٹر صاحب آئے  

''؟پ مریض کے کیا لگتے ہےآ''  

،میر کہنے لگا  

"کا بھائی ہوں  ''میں۔۔۔میں ان   



"کہا  ڈاکٹر نے  

گردہ  کے بھائی کا ایک پافسوس کے ساتھ کہنا پڑرہا ہے کہ آبہت   

کی  اور حادثہ میں بہت زیادہ خون بھی ضائع ہوچکا ہے۔ان ہےفیل ہوا 

تا دے سک پ کے خاندان میں کوئی گردہ۔اگر آجان کو بہت خطرہ ہے 

کے جتنی جلدی ہوس۔ اپ ہے تو ہم ان کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں

''۔کریںں کوشش  

چلے گئے۔ یہ کہ کر ڈاکٹر صاحب   

دور چال  سننے کے بعد میر کو ایسا لگا جیسے وہ اس دنیا سے کہییہ 

کا الحیت کو کھو چوہ  سننے،دیکھنے، اور سمجھنے کی صگیا  اور 

 ہے۔ 

کہ وہ اپنا  یامیں رہنے کے بعد اسے اچانک خیال آکافی دیر اسی کیفیت  

بچانی  بھی تو دے سکتا ہے جو بھی ہو اسے اپنے بھائی کی جانگردہ 

۔ہے۔  

انے وہ بڑبڑ ۔مجھے یہ کرنا پڑے گانے سے پہلے ''گھر والوں کے آ

 لگا۔

ھے آدمیر کے کچھ ٹسٹس ہوئے سے بھی بات کرلی۔اکٹر اس نے ڈ

پریشن شروع ہوگیا۔ گھنٹے بعد آ  

 ائےبھی آگئے سواور باقی گھر والے منہ ری تھا کہ وہاں آپریشن جاآ

 احمد کے۔

 



الے گھر و پ لوگ سکندر کےلگے''کیا آاورکہنے ڈاکٹر صاحب آئے

 ہیں؟

منہ نے کہا ''آ  

ے ہیں''۔جی ہاں!  ہم ان کے گھر وال   

''ڈاکٹر نے کہا  

۔''پریشن جاری ہےبات نہیں۔دونوں کا آ ڈرنے کی کوئی  

منہ کے منہ سے بے اختیار نکال۔آ ؟''دونوں''  

ہا۔ک ہے''۔فہد نے نہیں۔شاید اپکو کوئی غلط فہمی ہوئی''ہم سمجھے   

''ڈاکٹر نے کہا  

ندر ایک گردہ سکاحب نے اپنا نہیں کہ میر صنہیں!شاید اپکو علم 

پ لوگ دعا پریشن چل رہا ہے۔ آاب ان دونوں کا آصاحب کو دیا ہے۔ 

 کرے''۔

سک چے سے زمین سے کھمنہ کے پیروں کے نییہ سننے کے بعد آ

ے ہا پھوٹ پھوٹ کر روۓ مگر وہ اپنے بچوں کدل چاہ ر۔اس کا گئی  

 سامنے مجبور تھی۔

کے ساتھ کہا کہ دو گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آئے اور افسوس  

خون  مگرگردے تو لگائے  ں کو نہیں بچا سکیںہم دونو معاف کریں''

 کی کمی کی وجہ سے دونوں نہیں رہے۔سوری''۔

ے ہوئ فہد تو ہوش میں ہوتے سارہ ور منہ اسی وقت بے ہوش ہوگئ۔آ

کہ ا تھاکہ رہہوئے کو حوصلہ دیتے  بھی ہوش میں نہیں تھے۔فہد سارہ  



و احمد ک تو ہم '' سارہ، خود کو سنبھالو۔ اگر تم  ایسے ہمت ہارو گی

ں کر مہ برداشت نہییہ صدہو کہ وہ  کیسے سنبھالیں گے۔تم  جانتی

''۔سکے گا۔ ہم دونوں کو اسے بھی سنبھالنا ہے  

ے مریم نوہ بھی غم سے نڈھال تھی۔ فہد  ۔پاس گیاہ کہ کر وہ مریم کے ی

"سے کہا  

ں"جاؤ۔میں بعد میں آتا ہو ر چلیو لے کر گھامی ک  ریم تم سارہ اورم  

منہ کو سوال دیا۔مریم گھر آئی اور آ  

بات کر رہے تھے کہ اچانک احمد نے سن لیا۔ اور سارہوہ   

''سارہ کہ رہی تھی  

کیسے  ی موت کی خبر۔وہ ابو ککو کیسے سنبھالوں گیمریم! میں احمد 

 برداشت کرے گا؟"

ھ لپٹ کے سات ھی احمد چیخنے لگا اور جا کر سارہیہ کہنے کی دیر ت

 گیا اور مسلسل روتا رہا۔

 میر اور  سکندر کے کفن دفن کا کام بھی مکمل ہو گیا۔

 مد نے دوسرے شہر جاکرکو ہفتہ گزر گیااور اح سارے واقعےاس 

ہش ظاہر کی۔نے کی خواپڑھ  

رہا تھا ر سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آمد کو حیرت کی نظفہد اح

مد نے خود کو اتنی جلدی سنبھال لیا تھا۔کہ اح  

گیا۔شہرچال  مدور احگھر والوں نے ہامی بھر لی ا  

کی رفتار سے گزرتا گیا۔ وقت گھوڑے  



 پڑھائیمد کو اس شہر گۓ سات سال گزر چکے تھے اور اس کی اح 

 امایک اعلی ادارے میں ک اسی شہر کے بھی  مکمل ہوچکی تھی۔ وہ اب

۔کر رہا تھا  

ٹسٹ لگایا تھا۔ اس نے اگے پروفیسرشپ کے لیئے بھی  

ارے میں کیا اور مریم کے بیٹے کی پیدائش کے ب کو فون نے احمد منہآ

 آگاہ کیا۔

منہ بہت خوش تھی۔آ  

 مد بہتاح۔یاکوئی فون نہیں آگھر والوں کا کافی عرصہ گزر گیا لیکن 

 مصروف تھا اس لیئے اس نےاس بات پہ غور نہیں کیا۔                  

اور  ئی۔ اس نے فون اٹھایاال آمد سویا تھا کہ اچانک کاحپھر ایک روز 

پاس ہوا  کا ٹسٹپتہ چال کہ اس اس کو کی خوشی کی انتہا نہ رہی جباس

۔ہے  

امی کو دے گا۔ خود جاکر اس نے سوچا کہ وہ یہ خوش خبری گھر  

یں گھر لم ماوہ گھبراہٹ کے ع ۔میں کافی رش تھا گھر جب وہ گھر پہنچا

 کے اندر گیا۔

یا تھا کہ اسے کوئی سانپ سونگھ گ گ رہاسا لمد کو دیکھ کر ایاح

ھا۔سمان  گر پڑا تآ نے سے قاصر تھا۔اس کے اوپر کر۔وہ حرکت ہے  

یشر ان کی وفات بلڈپر اس کے سامنے اس کے ماں کی الش پڑی تھی۔

ن نہیں آ اسے اپنی انکھوں پہ یقیاچانک بڑھنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔

 رہا تھا۔ 



سما  گھر میں ماتم کا ے لگا۔کر رون وہ دلبرداشتہ ہوا اور پھوٹ پھوٹ

 تھا۔

ھا تھا کہ مد اپنے کمرے میں تاریکی میں بیٹاحکوکے بعد رات سوئم    

اس  روشن کردی۔وہ رو رہا تھا ۔سارہ یاںاور سارہ آئے۔سارہ نے بتفہد 

مد نے کہا''ے پاس گئی اور اسے سمجھانے لگی۔احک  

کا  ابو کی موت صدمہآپا! آپ کو پتہ ہے میری زندگی کا سب سے بڑا 

  ۔مگر میں  نے خود کو سنبھاالتھا 

ابو نے مجھ سے کہا تھا کہایک دفعہ    

۔بہت خالف ہوتی ہےیں برکبھی کبھار چیزمیں  زندگی  ''دیکھوں احمد!

تب ہمیں ہمت سے کام لینا ہوتا ہے۔  تی ہے۔ساری آزمائشیں آ  

چال ن د بھی ایک  ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تو میں بیٹا! انسان کو  

 دینا لہحوصبلکہ اپنی امی کو بھی جاؤں گا۔اس دن تمہیں ہمت نہیں ہارنا 

 ہے۔

ندگی نے ز ہاری امیتم امی کے بارے میں بتاتا ہوں۔میں تمہیں تمہاری 

ہلے فہد کی پیدائش سے پمشکالت کا سامنا کیا ہے۔  ہت سےمیں ب

ی اوالد سال ہماری کوئتمہارے پانچ بھائیوں کی وفات ہوگئی۔پھر سات 

کی  ا مگر اسی سال تمہاری نانیفہد  پید خر سات سال بعد۔ آنہیں تھی

د کو خوپھر بھی تمہاری امی نے ہمت سے کام لیا۔اس نے  وفات ہوگئی،

تمام  سنبھال لیا اور آخر کار تمہارے نانا بھی چل بسے۔تمہاری امی نے

سے کی پرورش اتنے اچھے طریقے ا مشکالت کے باوجود تم لوگوں 

می مجھے فخر ہے۔ اور ہاں بیٹا اب تم لوگ جو کرو اپنی اکہ کی ہے 

 کے لیۓکرو۔میں تو اپنی زندگی جی چکا ہوں۔۔''



ھی ھا اور رات کو بیٹھ کر پڑھتا تو امی بتا تجب بھی میں گھر آ پاآ

ھے باپ میرے ساتھ بیٹھتی تھی۔میری مدد کرتی تھی۔امی نے کبھی مج

سر بن میں پروفینہیں دی۔ میں نے سوچا تھا کہ کی کمی محسوس ہونے 

روں گا مگر جب میں نے وہ مقام نچا کوکر امی کا سر فخر سے ا

 میں یہاں ان کو یہیل کیا میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے اور حاص

یں ان کہ م مجھ پر تنے احسانات ہیںامی کے ا یا تھا۔خوشخبری دینے آ

یہ سب کہ رہا تھا۔''۔وہ روتے ہوئے کو چکا بھی نہیں سکتا   

ے نام می ک۔ میں الیکن اب میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے  کیا کرنا ہے

ہوں  تاچاہاور ان کے بارے میں کتاب لکھنا کا سکول کھولنا چاہتا ہوں 

۔''  

وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چال گیا۔یہ کہ کر   

ے اسے  سکول ک کچھ دنوں بعد اس نے اپنے دوست کو فون کیا ور

 بارے میں بتایا اور اس پہ کام کرنا شروع کیا۔

ھ صبح یونیورسٹی، دوپہر کو سکول اور شام کو کتاب کے سات  

تنی ک ہوا کہ وہ  ہ وقت کا علم ہی ن کہ اسے ہوگیا احمد  اتنا مصروف

یار ت کھتے ہی دیکھتے سکول اور کتاب دونوں جلدی گزر گیا اور دی

 ہوگۓ۔

کرا دیا  ول کا افتتاح بھیاس نے سکایک سال کی انتھک محنت کے بعد 

د اور فہ ش تھا۔اس نے سارہاحمد بےحد خواور کتاب بھی شائع ہوگئی۔ 

باغ  خوشی سےکا دل  ۔سبکو فون کر کے اس سب  سے اگاہ کیا مریم 

کی انکھیں  اشکبار ہو گئیں ۔غ ہو گیا۔احمد ھبا   



کام  سے اپنے کام میں مشغول ہوگیا۔وہ آفس میںاس کے بعد احمد پھر 

نتہا نہ شی کی اکی خواور اس  اس نے کال اٹھائی ئیکر رہا تھا کہ کال آ

گۓ۔ نسوں آنکھوں میں خوشی کے آرہی۔ اس کے آ  

''اور کہا ون مالیافکو اس نے جلدی سارہ   

رین بہتاس سال کی  ہماری کتاب ی دینی ہے۔پکو خوشخبرآپا مجھے آ

فنڈز  یعہ ہمارے سکول کے لیۓاور اس کے زرکتاب قرار دی گئی ہے 

ئیں گے''۔بھی آ  

یار اختنکھوں سے بے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔اس کے آسارہ 

نسوں نکل رہے تھے۔آ  

 احمد نے کہا ''

ی ہے۔ ج پہلی بار مجھے کوئی خوشی ملد آبع پا امی ابو کے وفات کےآ

شی سے گی خورا ہو گیا۔ اب میں اپنی باقی زندمیری زندگی کا مقصد پو

بھی بہت  ۔ میں بھائی اور بھابھی کو بھی یہ بات بتاتا ہوں وہ اروں گاگز

ج امی ابو  کی بہت یاد ارہی ہے''۔ لیکن مجھے آ خوش ہونگے  

 یہ کہتے کہتے وہ چپ ہوگیا۔

نے کہا'' سارہ  

 مجھے فخر ہے تم پہ میری جان''

 یہ کہ کر اس نے فون بند کردیا۔وہ جانتی تھی احمد رورہا ہوگا۔

اور  بہتری میں وقف کر دیاحمد نے اپنی پوری زندگی اس سکول کی 

ستان کا بہترین سکول بنایا۔اسے پاک  



 ختم شد،،،،

 

 

 

 

 


