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 السالم علیکم!!!
د ہماری ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام ناولز اور موا

 مصنفہ / مصنف کے نام اور ٹائٹل سے محفوظ ہیں۔
فہ / ان تحریر کے رائٹس کریزی فینز  آف ناول اور مصن 

خص مصنف کے پاس محفوظ ہیں بغیر اجازت کوئی بھی ش

 ان تمام ناولز مواد کی نقل نہیں کر سکتا۔
، بالگ دہ مواد پکڑے جانے کی صورت میں متعلقہ فردنقل ش

مہ دار یا ویب سائیٹ کو درپیش آنے والے مسائل کا وہ خود ذ

 ہوگا۔
وٹ:ن  

 ہمیں اپنی ویب سائٹ کریزی فینز اوف ناول کے لئے

لکھاریوں کی ضرورت ہے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ 

نا روااپنے ناول، افسانے، کالم، آرٹیکل اور شاعری شائع ک

کو  چاہتے ہیں تو اردو میں ٹائپ کرکے مندرجہ ذیل زریع

 استعمال کرتے ہوئے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔
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ائع انشاءہللا آپ کی تحریر دو دن کے اندر ویب سائٹ پر ش

 کر دی جائے گی۔
 تفصیالت کے لیے ان رابطوں کا انتخاب کیجیے۔

 
 

پبلیشرز   کریزی فینز آف ناول  
 
 
 

Email : crazyfansofnovel@gmail.com 

Facebook Page : fb.me/CrazyFansOfNovel 

Facebook Group : https://web.facebook.com/groups/292572831468911/ 

Website Url : https://crazyfansofnovel.com 

 

 شکریہ
 انتظامیہ کریزی فینز آف ناول!!!!!!

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel
mailto:crazyfansofnovel@gmail.com
https://fb.me/CrazyFansOfNovel
https://web.facebook.com/groups/292572831468911/
https://crazyfansofnovel.com/


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Tipu kharoos Series Fatah | By Muhammad Waseem Baloch (Compleat Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
 

Page | 4 

 ٹیپو کھڑوس سیریز

 فتح

 از محمد وسیم بلوچ
 

کیا تھا  ٹیپو کھڑوس اپنے آفس میں بیٹھا اونگھ رہا تھا آفس

ار بس ایک بڑی سے چھتری کھول کے نیچے ٹیبل اور چ

کسی  کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر پچھلے تین دن سے

لے تین صل نہیں ہوا تھا پچھکسٹمر کو بیٹھنے کا شرف حا

لے دنوں سے ٹیپو کھڑوس اور اس کا منشی سارا سارا دن وی

 بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے تھے

ھی تک صبح کے گیارہ بج گئے تھے لیکن اس کا منشی اب

  نہیں آیا تھا

زے لے ٹپیو کرسی پر بیٹھا بیٹھا ہی خواب خرگوش کے م

ھل آواز سے کرہا تھا کہ اس کی آنکھ کسی کے رونے کی 

 گئی اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کا منشی

  سامنے کرسی پر بیٹھا دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا
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ھندہ شرم کر یار کیوں صبح صبح نحوست پھیال رہا ہے د

بح ہی پہلے ہی بہت مندا چل رہا ہے اوپر سے تونے صبح ص

یا تھا نکل گاکرم راہی کی کیسٹ چال دی ہے میرا تو تراہ ہی 

 میں نے سمجھا پتہ نہیں کون مر گیا ہے

 ٹیپو نے انگڑائی لیتے ہوئے منشی کو ڈانٹا

 

تے سر جی نحوست تو آپ خود پھیال رہے ہیں صبح صبح آ

ونا ہی کرسی پر سو رہے ہیں حاالنکہ آپ کو سونا نہیں ر

  چاہیے

 منشی نے روتے ہوئے جواب دیا

 

ا چاہیے ؟چل اوئے بکواس نا کر مجھے کیوں رون  

 اور یہ بتا تو کیوں رو رہا ہے؟

 ٹیپو نے فوری اس کو جھاڑ پال دی
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  سر جی دانش مر گیا ہے

آگئی  اتنا کہتے ہی منشی کی آہوں اور سسکیوں میں تیزی

وں اور وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اس کی آنکھ

ر رہی سے آنسوؤں کی روانی کسی پرنالے کا منظر پیش ک

  تھی

 

  او بہت افسوس ہوا ہللا پاک اسے جنت نصیب کرے

 ٹیپو بھی بات سن کر افسردہ ہوگیا

 

 تمہارا کوئی رشتے دار تھا ؟

 ٹیپو نے ہمدردی سے پوچھا

 

  نہیں سر جی

 منشی نے روتے ہوئے جواب دیا

 

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Tipu kharoos Series Fatah | By Muhammad Waseem Baloch (Compleat Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e7
 

Page | 7 

 اچھا پھر کوئی دوست ہوگا ؟

  ٹیپو دوبارہ گویا ہوا

 

 نہیں جی دوست بھی نہیں تھا

نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیامنشی نے اپ  

 

ہ ابے ڈھکن نا وہ تمہارا دوست تھا نا رشتے دار تو پھر و

کون ہے جس کی موت پر یوں ماتم کر رہا ہے اور برے 

  برے منہ بنا رہا ہے

ڑے ٹیپو کا پارہ ہائی ہوگیا اور اس نے زور سے سامنے پ

 ٹیبل پر مکا مارا

 

ےدانش مرگیا ہسر جی #میرے_پاس_تم_ہو ڈرامے کا ہیرو    

ے اسے منشی نے روتے ہوئے تفصیل سے آگاہ کیا ٹیپو ن

وںایسے دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہ  
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جی تو کر رہا ہے تمہارا بینگن جیسا منہ توڑ دوں اور 

لب تمہاری آنکھیں نکال کر اس کی جگہ کوئی زیرو واال ب

مینے فٹ کر دوں پانی میں بھگو بھگو کر چپیڑیں ماروں ک

ا تو ڈرامے کے ہیرو کےلیے رو رہا تھا میں سمجھا تمہار

  اپنا مر گیا ہے کوئی

سہم  ٹپیو نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا منشی

 کر چپ ہوگیا

 

 اچھا جا کر دو چائے کا آرڈر دے کر آ

ا اتنا اور ٹسوے بہانا بند کر پتہ نہیں کہاں آ گیا آنسوؤں ک

 ذخیرہ

پو مزید اس کا دماغ خراب کرتا ٹی اس سے پہلے کہ منشی

 نے اس چائے النے کا کہا
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کتا سر جی چائے واال کہتا ہے پہلے پچھال حساب کتاب چ

  کرو پھر چائے دوں گا

کے  دو منٹ بعد ہی منشی کی واپسی ہوئی ایک منحوس خبر

 ساتھ ہوئی

 

یں بڑے بے مروت لوگ ہیں یار ہم کونسا بھاگے جا رہے ہ

  دے ہی گے پیسے

وئی مال ہے یار پیسے کی عزت ہے بندے کی ویلیو ہی کک

 نہیں

ٹیپو نے منہ ہی منہ میں چائے والے کی شان میں چند 

ل کر دیاصلواتیں پڑھیں اور چائے پینے کا پروگرام کینس  

 

 السالم علیکم

 کیا میں ٹیپو صاحب سے مخاطب ہوں ؟
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 30سال سے 25کچھ ہی دیر بعد ایک نوجوان جس کی عمر 

ھے ن ہی لگ رہی تھی نے سامنے کرسی پر بیٹکے درمیا

 ہوئے پوچھا

 

ئیکسٹمر کو سامنے دیکھ کر ٹیپو کی باچھیں کھل گ  

 جی فرمائیں میں ہی ٹیپو ہوں ؟

 کیا لیں گے چائے یا کافی ؟

ائے حاالنکہ کچھ ہی دیر پہلے چائے والے نے مزید ادھار چ

 دینے سے صاف انکار کر دیا تھا

 

 اور میں کراچی کا ہی رہنے واال میرا نام عظیم عباس ہے

 ہوں

ڑے میں آپ کے پاس ایک کیس لے کر آیا ہوں جو کہ بڑے ب

ا ہے وکیلوں نے اس کیس کو لڑنے سے صاف انکار کر دی

مجھے  کیونکہ ان کی نظر میں یہ ایک بیکار کیس ہے پھر
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پ کے ایک دوست نے آپ کے بارے میں بتایا تو میں سیدھا آ

  پاس پہنچ گیا

یٹھے نوجوان نے اپنا تعارف کروایاسامنے ب  

 

بڑا  آپ بلکل سہی جگہ پر آئے ہیں جناب اپنا ٹیپو صاحب

ھا کیس اچھا کیس ہارتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں ان سے اچ

س ان کے پاکستان میں ہار ہی کوئی نہیں سکتا ہر بیکار کی

  پاس ہی آتا ہے

نے  اس سے پہلے کہ ٹیپو کوئی جواب دیتا اس کے منشی

روع کر بڑے فخر سے ٹیپو کی شان میں قصیدے پڑھنے ش

 دیئے

اس آیا ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک کیس ٹیپو صاحب کے پ

ٹیپو  جس کا فیصلہ پچھلے دس سال سے نہیں ہو رہا تھا پر

حق  صاحب نے ایک دو پیشوں پر ہی فیصلہ مخالفین کے

 میں کروا دیا
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اس  نے لیکن کیس ہارنے کے بعد ٹیپو صاحب کے مؤکل

طرح دھوکہ دیا جس طرح میرے پاس تم ہو میں مہوش نے 

اب  دانش کو دیا تھا اس نے پوری فیس ہی نہیں دی اس لیے

فیس  ہم فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں اس لیے آپ اپنی پوری

یں ان ایڈوانس میں جمع کروا دیں اور بے فکر ہو کر گھر جائ

یں گےشاءہللا آپ یہ کیس چند پیشیوں پر ہی ہار جائ  

ر سے منشی نے ایک عبرت ناک شکست کی کہانی بڑے فخ

 بتائی

 

کیس کی  لیکن یہ کیس ہارنا نہیں بلکہ جیتنا ہے کیونکہ اس

داؤ  ہار جیت پر ہماری موجودہ اور آنے والی نسل کا مستقبل

پر لگا ہوا ہے مجھے ان لوگوں کو روکنا جو ہمارے 

 معاشرے میں گند پھیال رہے ہیں

بڑی سنجیدگی سے جواب دیاعظیم عباس نے   

 

تنے تو پھر آپ غلط جگہ پر آئے ہیں عظیم صاحب ہم کیس ج

م نہیں بلکہ ہارنے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں ہ
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ت ان شکست مخالفین کے منہ سے چھین لیتے ہیں اور جی

  کے منہ پر مار دیتے ہیں بلکل الہور قلندرز کی طرح

م ائی اور عظیٹیپو کھڑوس نے اپنی ایک اور خوبی گنو

 صاحب کی بات سن کر مایوسی میں سر ہالیا

 

ے بارے دیکھیں وکیل صاحب آپ ایسا کریں کہ پہلے کیس ک

کا فیصلہ  میں تفصیل سے سن لیں پھر کیس لڑنے یا نا لڑنے

 آپ پر چھوڑتا ہوں ؟

کی  عظیم صاحب نے بڑے تحمل سے ٹیپو کو قائل کرنے

 اپنی سی کوشش کی

 

؟ اچھا ٹھیک ہے بتائیں  

 میں سن رہا ہوں

ننے ٹیپو نے بے دلی سے اجازت دی حاالنکہ اس کی بات س

 کا موڈ بلکل بھی نہیں تھا
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س وکیل صاحب میں ایک سرکاری سکول میں ٹیچر ہوں ج

ہ طرح کے سب جانتے ہیں کہ استاد روحانی باپ کا درج

ض رکھتا ہے اور ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میرا فر

ی اچھی پرورش کروں ان کو ہے کہ میں اپنے بچوں ک

ہ اچھے برے کی تمیز سکھاؤں ان کے اخالق سنواروں تاک

  وہ اچھے اور برے کے درمیان فرق محسوس کر سکیں

کہ  اور کل کو مجھے کسی کے سامنے شرمندہ نا ہونا پڑے

کیا یا میں  میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کےلیے کچھ نہیں

 نے ان کی تربیت کرنے میں کوتاہی کی

ظیم صاحب نے بات کرتے ہوئے چھوٹا سا وقفہ لیاع  

 

یس لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں اور اس کا ک

 کے ساتھ کیا تعلق ہے ؟

یکھاٹیپو نے حیرت سے سامنے بیٹھے نوجوان کی طرف د  

 

احباس بات کا کیس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے وکیل ص   
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ائی بے حی کچھ لوگ ہیں جو میرے معاشرے میں فحاشی اور

 کو فروغ دے رہے ہیں جن کی وجہ سے میں اپنے مقصد

ل کی میں کامیاب نہیں ہو رہا مجھے اپنے بچوں کے مستقب

و وہ فکر ہے اگر انہیں اسی طرح غلط گائیڈ کیا جاتا رہا ت

ں معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں گے وہ اچھے اور برے می

  تمیز کھو بیٹھیں گے

جائیں گے گناہ اور ثواب میں فرق بھول  

  ٹیپو کو اس نوجوان کی دماغی حالت پر شک ہوا

 

  کیا مطلب ؟

 میں سمجھا نہیں کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے

جو  مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے اور وہ کون لوگ ہیں

وئی فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں اور اگر ک

ہ اپنے ہوں ہر بندایسا کر بھی رہا ہے تو میں کیا کر سکتا 

ی اپنے عمل کا جواب دہ ہے سوری میں اس میں آپ کی کوئ

  مدد نہیں کر سکتا

 ٹیپو کا انداز معذرت خواہانہ تھا
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ٹھائیں لیکن وکیل صاحب اگر ہم برائی کے خالف آواز نہیں ا

ا کہ ہم گے تو پھر بھی ہمیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گ

نی آنکھیں کبوتر کی طرح اپ نے برائی کو برائی نہیں کہا اور

  بند کیوں رکھیں

ہے  برائی کے خالف جنگ متحد ہو کر ہی جیتی جا سکتی

 جناب

 عظیم صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا

 

طان والی کر سر جی ٹیپو آپ کا نام ہے لیکن باتیں یہ ٹیپو سل

 رہا ہے مجھے تو لگتا ہے اس کا دماغ ہل گیا ہے ورنہ آج

سی باتیں کون کرتا ہےکل کے دور میں ای  

ر منشی نے اپنا منہ ٹیپو کے کان کے نزدیک لے جا ک

 آہستگی سے کہا
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کرنا  عظیم صاحب کھل کر بتائیں گے کہ آپ کس پر کیس

ے؟چاہتے ہیں اور ان سب باتوں کا کیس سے کیا تعلق ہ  

  ٹیپو نے اس بار بھی بڑے تحمل سے پوچھا

 

جن کی  چاہتا ہوںوکیل صاحب میں ان رائیٹرز پر کیس کرنا 

جن  لکھی ہوئی تحریروں سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے

ی چند میں ہماری بہن بیٹیاں بھی شامل ہیں یہ نام نہاد لکھار

یںالئک اور کمنٹس کے خاطر فحاشی کو فروغ دے رہے ہ   

وہ  اور اس سے بھی زیادہ دکھ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے

و ادب اپنی تحریروں ک اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے بلکہ

و کئی کی خدمت کا نام دیتے ہیں اگر انہیں غلط کہا جائے ت

نوجوان بچیاں بچے جو ان کے فین ہوتے ہیں ان دفاع 

وں کے کےلیے آ دھمکتے ہیں اور ان کی بے حیائی کو دلیل

  ساتھ ڈیفنڈ کرتے ہیں

ہے اور  ٹیپو صاحب برائی کا دفاع کرنا خود بہت بڑی برائی

ابچوں کو یہ برائی ہرگز نہیں کرنے دوں گ میں اپنے  
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لت پر اور ٹیپو کو اپنے سامنے بیٹھے شخص کی دماغی حا

روں سے بلکل بھی شبہ نا رہا ٹپیو نے ترس کھانے والی نظ

و ایک سامنے بیٹے عظیم شخص کو دیکھا جو بت پرستوں ک

  خدا کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا

 

 نا ہے میں تو کہتا ہوںسر جی کیس تو ہم نے ہار ہی جا

گھر میں  پیسے پکڑیں اور کیس ہاتھ میں لیں اور ویسے بھی

انا ہے آٹا ختم ہوگیا ہے میں نے واپسی پر وہ بھی لے کر ج

ےآپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل آٹا کتنا مہنگا ہوگیا ہ  

ی کیاس کے منشی نے جھک کر ٹیپو کے کان میں سرگوش  

 

س کر ہم ایسے رائٹرز پر کی اچھا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ

رائی دیں جو ایسا غیر اخالقی مواد لکھ کر نوجوان نسل کو ب

ا نام کی جانب راغب کر رہے ہیں لیکن کسی ایک رائٹر ک

خود بخود  اور پتہ بتائیں تاکہ ہم اس سے آغاز کر سکیں باقی

 آ جائیں گے
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سے  ٹیپو نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ عظیم صاحب

  سوال کیا

کے  جواب میں عظیم صاحب نے چپ کر کے ایک لسٹ ٹیپو

ے تھےسامنے ٹیبل پر رکھ دی جس میں کافی سارے نام لکھ  

تھا جن میں سب سے اظہر جمال کا نام ہائی الئیٹ کیا گیا   

 سب سے پہلے اظہر جمال صاحب سے شروع کریں جنہوں

ب نے سوشل میڈیا کو فحاشی کا اڈہ بنا رکھا ہے محترم ج

وں میں ناول کی قسط پوسٹ کرتے ہیں تو وہ منٹبھی کسی 

تر  سینکڑوں پرستاروں تک پہنچ جاتی ہے جن میں زیادہ

سال کی عمر تک کی بچے بچیوں کی  25سے  15تعدد 

ہائی ہوتی ہے اور اس کی وجہ ہے جناب کا انداز بیاں ہے انت

ے ہیں جو نا شائستہ جملوں کا استعمال بڑی بیباکی سے کرت

گمراہ کرنے کی وجہ بن رہے ہیں نوجوان نسل کو  

اور اس طرح یہ صاحب اپنی طرف سے ادب کی خدمت پر 

 مامور ہیں

 ٹیپو مجسمہ حیرت بنے اسے دیکھے جا رہے تھا
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ں ہیں تو دیکھیں عظیم صاحب اگر آپ کو یہ لکھاری پسند نہی

یسے آپ مت پڑھیں یہ کیس کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ ا

ات ختملکھاریوں کا بائیکاٹ کریں ب   

 ٹیپو نے اپنی طرف سے مشورہ دیا

 

الے میں نہیں پڑھتا لیکن الکھوں کی تعداد میں پڑھنے و

یں وہ بچیاں بچے غلط اور صیح میں فرق بھولتے جا رہے ہ

حصہ  گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ فحاشی کو ادب کا

ہے  سمجھتے ہیں مجھے اپنی نہیں مجھے ان بچوں کی فکر

ے د لکھاری اپنی تحریروں سے ورغال رہجن کو یہ نام نہا

 ہیں

  عظیم صاحب نے وضاحت کی

 

ں ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے وہ کوئی آپ کے بچے تو نہی

  اور نا ہی آپ نے سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے

  ٹیپو نے ان کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کی
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نی باپ وکیل صاحب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ استاد روحا

ہیں دیکھ ہے اور کوئی باپ اپنے بچوں کو تباہ ہوتا ہوا ن ہوتا

سے سکتا اور نا ہی میں ایک برا باپ بننا چاہتا ہوں اور وی

ائی بھی میں کچھ برا ہوتے دیکھ کر چپ رہنے جیسی بر

خالف  نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ضمیر مجھے برائی کے

 چپ رہنے کی اجازت نہیں دیتا

جواب  ت پر قہقہہ لگاتے ہوئےعظیم صاحب نے ٹیپو کی با

 دیا

 

ر رہا سر جی پتہ کریں یہ کون سے والے ضمیر کی بات ک

 ہے ؟

ٹی لگتا ہے چاچے ضمیر نے اس کو کوئی الٹی سیدھی پ

  پڑھائی ہے

ر منشی نے رازدارنہ انداز میں اپنے عادت سے مجبور ہو ک

اپنا  ہلکی سی آواز میں ٹیپو کے کان میں سرگوشی کرنا

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Tipu kharoos Series Fatah | By Muhammad Waseem Baloch (Compleat Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e2
2

 

Page | 22 

رانداز سمجھا جیسے ہمیشہ کی طرح ٹیپو نے نظفرض عین 

 کر دیا

 

دالت ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں بہت جلد ان سب کو ع

اری کی طرف سے نوٹس مل جائے گا لیکن آپ ایسا کریں س

کا آغاز  فیس ایڈوانس میں جمع کروا دیں تاکہ قانونی کاروائی

 کیا جائے

کھا جس کر دی ٹیپو نے سامنے پڑا ہوا کاغذ اٹھا کر الٹ پلٹ

ئی تھی میں اس رائٹرز کے بارے میں مکمل تفصیل لکھی ہو

 جن پر کیس کرنا تھا

 

فی سبیل  سوری میں فیس افورڈ نہیں کر سکتا آپ کو یہ کیس

 ہللا لڑنا پڑے گا

ے عظیم صاحب کے انکشاف پر ٹیپو اور اس کے منشی ن

 بیک وقت چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا
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رہا  یکھ کر آپ کو بیوقوف سمجھسر جی یہ آپ کی شکل د

یں ہے جبکہ آپ صرف شکل سے نظر آتے ہیں بیوقوف ہ

  نہیں

یں منشی نے اپنی حاضری ایک اور سرگوشی کی صورت م

سے  لگوائی جس پر اس بار ٹیپو نے کھا جانے والی نظروں

 اسے دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا

 

یس لڑنے  کتو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہاں فی سبیل ہللا

ا تو کھاؤ گا کےلیے بیٹھا ہوں بھائی صاحب پیسے نہیں لوں گ

 کہاں سے ؟

 مہربانی جناب آپ جائیں اور ہمارا وقت ضائع نا کریں

 ٹیپو نے طیش میں آ کر کھری کھری سنا دی

 

ا سر جی دل تو ایسے کر رہا ہے یا اس کا سر کھول دوں ی

جاتے  اٹھائے گھراپنا میں تو خود کو رات کو آٹے کا تھیال 

 ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اس نے تو ایک منٹ میں میرے

 سارے خواب چکنا چور کر دئیے
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ان کے منشی نے ایک بار پھر اپنا خوفناک منہ ٹیپو کے ک

 بلکل قریب لے جا کر کہا

 

آپ  ٹھیک ہے جناب میں جا رہا ہوں لیکن اگر کبھی کوئی

وں واز کیسے یہ سوال کرے کہ آپ نے برائی کے خالف آ

 نہیں اٹھائی ؟

ف تو پھر آپ خود ہی جواب دینا کہ میں نے برائی کے خال 

ں مل اس لیے آواز نہیں اٹھائی کہ مجھے اس کے پیسے نہی

 رہے تھے

 اتنا کہہ کر عظیم صاحب وہاں سے اٹھ کر جانے لگے

 

 اچھا بات سنیں پلیز

ک گیاابھی وہ چند قدم ہی دور گیا تھا کہ ٹیپو کی آواز پر ر  

 

ہت جلد ٹھیک ہے میں یہ کیس لڑنے کےلیے تیار ہوں آپ ب

 سب کو عدالت میں دیکھیں گے
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رائےٹیپو کی بات پر عظیم صاحب فاتحانہ انداز میں مسک  

 

ں مجھے آپ پر بھروسہ تھا کہ آپ مجھے مایوس نہیں کری

ی گے لیکن اس کا اجر آپ کو صرف اور صرف ہللا پاک ہ

ہ کوئی تو ہے جو دے گا اور خوشی اس بات کی ہے ک

 معاشرے کی اصالح کےلیے میرا ساتھ دے رہا ہے

ہللا پاک  بغیر کسی اللچ کے بھی حق کےلیے لڑنے کا موقع

  ہر کسی کو نہیں دیتا

منشی  عظیم صاحب کی بات پر ٹیپو صرف مسکرایا تھا اور

 حیرت سے منہ کھولے ٹیپو کی طرف دیکھ رہا تھا

 

کر  مکھی جگہ خالی دیکھمنہ بند کر یار ورنہ کوئی آوارہ 

 منہ میں گھس جائے گی

 ٹیپو نے اس کا کھال منہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا
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آپ  سر جی صرف آپ کا نام ٹیپو ہے لیکن مجھے لگتا ہے

  نے خود کو اصلی واال ٹیپو سلطان سمجھ لیا ہے

و دشمن لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لیں وہ ٹیپو ت

اکے ہاتھوں شہید ہوا تھ  

وک لیکن اگر آپ اسی طرح خدمت خلق کرتے رہے تو آپ بھ

ھی لیں سے شہید ہو جائیں گے اور ساتھ میں مجھ غریب کو ب

 ڈوبیں گے آپ کا منشی جو ٹھہرا

ھال کر ہنس منشی نے روہانسی شکل بنا کر کہا تو ٹیپو کھل ک

 پڑا

 

کا وعدہ  بھوک سے تو شاید کبھی نا مریں کیونکہ رزق دینے

ھی ہے جو سب کا پالنے واال ہے وہ تو اس کو باس نے کیا 

تا بھوک سے نہیں مرنے دیتا جو اس کی ذات کا انکار کر

ہ کیس ہے ہم تو پھر بھی اس کے اپنے ہیں لیکن اگر میں ی

لے دب لڑنے سے انکار کر دیتا تو اپنے ضمیر کے بوجھ ت

 کر ضرور مر جاتا
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ا تھا اس لیے ھمنشی نے شاید پہلی بار ٹیپو کو اتنا سنجیدہ دیک

 پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا

 

ظاہری سی بات ہے سر جی چاچے ضمیر کا وزن ہی اتنا 

نے  ہے آپ نے انکا بوجھ کہاں برداشت کرنا تھا اس لیے آپ

لے دب بلکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے چاچے ضمیر کے بوجھ ت

یس کر مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ با عزت طریقے سے ک

م سے مر جائےہارے اور شر  

رتے منشی نے اپنی طرف سے اعلی ظرفی کا ثبوت پیش ک

 ہوئے اپنی طرف سے ٹیپو کے فیصلے کو سراہا

 

ہ اچھا سر جی آپ کو کیا لگتا ہے آپ برائی کے خالف ی

 جنگ جیت جائیں گے ؟

بڑے  میں نے تو سنا یہ برائی بڑی طاقت ور ہوتی ہے بڑے

 پارسا لوگوں کو اپنا مرید کر لیتی ہے

تھی منشی نے بھی شاید پہلی بار کوئی سنجیدہ بات کہی  
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تح برائی کے خالف ڈٹ جانا ہی انسان کی سب سے بڑی ف

 ہوتی ہے

ن میں اتنا میں نہیں جانتا فتح ہمارا مقدر بنے گی یا نہیں لیک

نیا جانتا ہوں اگر خلوص دل سے حق کا ساتھ دیا جائے تو د

  کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی

واب دیا ٹیپو نے بڑے مضبوط لہجے میں منشی کی بات کا ج

 تھا

نگی تم بس تیاری کرو میں نے ان ادب کے علمبرداروں کو ت

 کا ناچ نا نچایا تو میرا نام بھی ٹیپو نہیں

ے بات ختم کرتے ہی ایک جان لیوا مسکراہٹ نے ٹیپو ک

 لبوں کا احاطہ کیا تھا

بہت  ے بھرا ہوا تھاعدالت کا منظر تھا کمرہ عدالت لوگوں س

کھنے سے لوگ ایسے تھے جو آج ٹیپو کی عزت کا تماشا دی

کسی  آئے تھے کیونکہ اس کا پچھال ریکارڈ دیکھتے ہوئے

س جیت جائیں کو ایک فیصد بھی یقین نہیں تھا کہ ٹیپو یہ کی
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ر کھڑا تھا گا حتی کہ ٹیپو کا منشی بھی اپنا برا سا منہ لے ک

سیدھا بول رہا تھااور منہ ہی منہ کچھ الٹا   

 

ہرے لیکن خالف توقع آج ٹیپو پر اعتماد نظر آ رہا تھا وہ چ

نے پر ہلکی سی مسکان سجائے بلکل جج صاحب کے سام

اید اس پڑی کرسیوں پر بڑی شان سے بیٹھا تھا یہ اعتماد ش

ا ساتھ دے لیے بھی تھا کہ اسے پہلی بار یقین تھا کہ وہ حق ک

  رہا ہے

لکھاری اظہر جمال اور اس کے چند  ہال میں وہ نام نہاد

ٹیپو  چپلے بھی بیٹھے تھے جو کھا جانے والی نظروں سے

 کو دیکھ رہے تھے

 تھوڑی دیر بعد جج صاحب کمرہ عدالت میں آئے جس پر

ج وہاں موجود ہر ایک نے کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی ج

کا حکم  صاحب نے بیٹھتے ہی عدالتی کاروائی شروع کرنے

 دیا
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ب میرا نام ٹیپو منہاس ہے اور میری وجہ شہرت جج صاح

ھی اچھی کیس جیتنا نہیں بلکہ کیس ہارنا ہے اور یہ بات آپ ب

فق طرح جانتے ہیں اور میں بھی لوگوں کی اس بات سے مت

  ہوں

 لیکن جج صاحب

  اس نے بات کرتے کرتے ایک ڈرامائی وفقہ لیا

 

تنے جی لیکن جج صاحب آج کا کیس میں ہارنے کےلیے نہیں

را مقدر کےلیے آیا ہوں اور ان شاءہللا مجھے یقین کہ فتح ہما

 بنے گی

  ایک بار پھر ٹیپو کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی

 

ان ہوگا کیونکہ خدانخواستہ آج میں ہار گیا تو بہت بڑا نقص

میں نقصان جانی یا مالی نہیں بلکہ اخالقی ہوگا اور جو قو

کوئی  کو تباہ ہونے سے اخالقی پستی کا شکار ہو جائیں ان

 نہیں روک سکا
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ک نظر ٹیپو بات کرتے ہوئے ایک بار پھر رکا گھوم کر ای

ن اظہر جمال اور اس کے چیلوں کی طرف دیکھا پریشانی ج

ھا کے چہروں سے عیاں تھی جبکہ پورے ہال میں سناٹا چ

 گیا

و عظیم صاحب بھی وہی موجود تھے جو دل ہی دل میں ٹیپ

عا گو تھےکی کامیابی کےلیے د  

یونکہ ٹیپو کا منشی مجسمہ حیرت بنے اسے دیکھ رہا تھا ک

نے کا یہ آج وہ ٹیپو کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا بات کر

می پر اعتماد انداز آج وہ اسے کھڑوس نہیں بلکہ کسی فل

 ہیرو کی طرح لگ رہا تھا

 

جج صاحب  میرا یہ کیس اظہر جمال سمیت ان تمام 

ی ہے جو اپنے قلم کو مثبت کاموں کلکھاریوں کے خالف 

لم وہ بجائے منفی کاموں کےلیے استعمال کر رہے ہیں جو ق

ہی قلم معاشرے کی اصالح کےلیے استعمال کر سکتے ہیں و

وہ معاشرے میں بے حیائی اور برائی کو فروغ دینے 

 کےلیے استعمال کر رہے ہیں
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جج صاحب اظہر جمال صاحب  ان کے چند ساتھی اور ہیں 

ا دھند کے فینز الکھوں کی تعداد میں ہیں جو ان کی اندھجن 

ہے جو  تقلید کرتے ہیں جن میں پچانوے فیصد نوجوان شامل

 ان کی تحریریں پڑھ کر اخالقی اقدار کھو رہے ہیں

احب محترم کو میں بس ایک بار پڑھا ہے یقین کریں جج ص

سی بہن ان کی لکھی ہوئی تحریر اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ک

ٹی کو پڑھنے کی اجازت دی جائےبی   

ئے بات ٹیپو نے باقاعدہ باری باری کانوں کا ہاتھ لگاتے ہو

 جاری رکھی

 

 اور افسوس کی بات تو یہ ہے جج صاحب کہ وہی نوجوان

ر رہے لڑکیاں لڑکے ان کی پھیالئی گئی فحاشی کا دفاع ک

ئزنگ کا ہیں کیونکہ جناب کی تحریریں ان کےلیے سلو پوا

ہیں کام کر رہی  

ر کی جا نوجوان نسل کی برین واشنگ گھٹیا تحریریں لکھ ک

ا جا رہی ہے انٹرٹینمٹ کے نام پر ان کو اسالم سے دور کی

دہ اپنے رہا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ہر بن
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 عمل کا جواب دہ ہے ٹھیک ہے ہر بندہ اپنے عمل کا جواب

ا ؟کتے ہیں ندہ ہے لیکن ہم برائی کو برائی تو کہہ س  

ے رہیں یا اظہار آزادی کے نام پر فحاشی کو پھیلتا ہوا دیکھت

 گے ؟

وگیا آخر میں ٹیپو کی آواز تھوڑی اونچی اور لہجہ پتھر کا ہ

 تھا

 

 ابجیکشین مائی الرڈ

کے میرے معزز دوست بار بار فحاشی کا لفظ استعمال کر

قت جذباتی بلیک میل کر رہے ہیں اور عدالت کا قیمتی و

نا ئع  کر رہے ہیں یہ کیس تو ناقابل سماعت قرار دیضا

  چاہیے

مال کیونکہ ٹیپو صاحب اور اس کے ایک دو ساتھی اظہر ج

س ہو صاحب اور چند دوسرے دوستوں کی پبلسٹی سے جیل

ڑا رہے ہیں اظہر جمال صاحب ادب کے دنیا میں ایک بہت ب

ینمٹ کا نام ہے اور وہ اپنی تحریروں سے لوگ کےلیے انٹرٹ
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سی سامان مہیا کرتے ہیں اور یہ کام وہ بے لوث اور بغیر ک

  فیس کے کرتے ہیں

ے اور پاکستان میں آزادی رائے کا حق ہر فرد کو حاصل ہ

ز جو اظہر صاحب استعمال کر رہے ہیں تو پھر میرے معز

 دوست کو کس بات پر اعتراض ہے ؟

ر کیا میرے معزز دوست اس بات سے پریشان ہیں کہ اظہ

حب اپنا یہ حق کیوں استعمال کر رہے ہیں ؟جمال صا  

 کیا وہ ان کو اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں ؟

 مخالف وکیل نے  بھی اپنی موجودگی کا احساس دالیا

 

 آپ کے کتنے بچے ہیں وکیل صاحب ؟

غیر بڑے ٹیپو نے مخالف وکیل کی تقریر سے متاثر ہوئے ب

 آرام سے مسکراتے ہوئے سوال کیا

 

یا کا سوال ہے اور اس سوال کا اس کیس سے کیہ کس طرح 

 کنکشن ؟

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Tipu kharoos Series Fatah | By Muhammad Waseem Baloch (Compleat Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
5

 

Page | 35 

ے مخالف وکیل نے ٹیپو کو پر اعتماد دیکھ کر حیرت س

 سوال کیا

 

یل ایک کنکشن تو بنانے پڑتے ہیں وکیل صاحب اور ہم وک

نکشن یہی کام تو بہت اچھا کرتے ہیں کسی بھی بات کا ک

ی بات کسی بھی دوسری بات سے جوڑ دیتے ہیں جس کا پہل

ے دور دور تک کوئی کنکشن نہیں ہوتاس   

 ٹیپو نے مسکراتے ہوئے لفظ کنکشن پر زور دیا

 

 میں سمجھا نہیں وکیل صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟

 مخالف وکیل اب بوکھالیا ہوا لگ رہا تھا

 

میں دعوے سے کہتا ہوں وکیل صاحب اگر ایک بار آپ 

ی اپنی ھاظہر صاحب کی کوئی تحریر پڑھ لیں تو آپ کبھی ب

ں گےبیٹی یا بیٹے کو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی  

 ٹیپو نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا
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ن کے جج صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو ا

 منہ سے بدبو آتی ہے

ے لیکن اظہر صاحب اور ان کے چند ساتھیوں کا شمار ایس

بو بد لوگوں میں ہوتا ہے جو لکھتے ہیں تو ان کے قلم سے

 آتی ہے

 چند الئکس کمنٹ اور جھوٹی خوشامد کے دو بول سننے

ہ جو کےلئے یہ لوگ اپنی آخرت تک کو بھول گئے ہیں ک

 لکھا گیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے مجھے حیرت اس

ر مطمئن بات پر ہے کہ اتنی فحاشی پھیال کر بھی ان کا ضمی

 کیسے ہے ؟

 ٹیپو نے اپنے مخصوص انداز میں لتاڑا

 

ا چاچا ضمیر بھی لوٹا ہی ہے ہر جگہ منہ مارتا پھر رہیہ 

  ہے پیٹو کہیں کا

 منشی صاحب کھڑے کھڑے منہ ہی منہ میں بڑبڑائے
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 جج صاحب میرے معزر دوست ذاتیات پر اتر آئے ہیں اور

سی شاید یہ بھول رہے ہیں کہ یہ عدالت میں کھڑے ہیں ک

 مدرسے میں نہیں

ی خرت کا خوف دال کر کسیہاں جذباتی جملے بول کر اور آ

کرنے  کو سزا نہیں دالئی جا سکتی اور نا ہی اس کو اپنا کام

 سے روکا جا سکتا ہے

ٹیپو صاحب اظہر صاحب سے ذاتی عناد میں اس حد تک 

یںآگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ الزام تراشیوں پر اتر آئے ہ  

 مخالف وکیل نے آگے بڑھ کر ایک زور دار حملہ کیا جس

سے  ٹیپو کو اظہر صاحب پر جملے بازی پر جج صاحب نے

 منع کیا اور کاروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی

 

یپو تو الزام تراشیاں تو وسیم بلوچ کرتا ہے وکیل صاحب ٹ

  سیدھا کیس کرتا ہے

  ٹیپو نے مسکراتے ہوئے جوابی حملہ کیا
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 وکیل صاحب میری اظہر صاحب اور اس کے ساتھیوں سے

چ ہے ے میں نے وہی بیان کیا جو سکوئی ذاتی رنجش نہیں ہ

 میں بس برائی اور بے حیائی کے خالف ہوں

  ٹیپو نے اپنی بارت جاری رکھی

 

وگا اظہر صاحب سے دشمنی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہ

ا کہ آپ یہ کیس فری میں لڑ رہے ہیں صرف ان کو نیچ

 دکھانے کےلیے کیونکہ آپ ان سے جیلس ہیں

میں ٹیپو پر وار کیا مخالف وکیل نے تیز لہجے  

 

ر برائی اور بے حیائی کے خالف لڑنا بھی نیکی ہے او

 نیکیاں پیسوں سے نہیں ملتی

کراتے ٹیپو نے مخالف وکیل کی بات کا برا منائے بغیر مس

 ہوئے جواب دیا
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یسوں سے سر جی نیکیاں تو پیسوں سے نہیں ملتی لیکن آتا پ

  ہی ملتا ہے

ئےکر منہ ہی منہ بڑبڑامنشی صاحب رونی سے شکل بنا   

 مسٹر ٹیپو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اظہر جمال

 صاحب جو لکھ رہے ہیں وہ غیر اخالقی یا فحاشی ہے؟

ے ساتھ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ اپن

 ساتھ عدالت کا قیمتی وقت بھی ضائع کر رہے ہیں

ے ھتجج صاحب نے تنقیدی نظروں سے ٹیپو کی طرف دیک

 ہوئے سوال کیا

 

بوت ویسے تو جناب کا اپنا پیج ہی ان کے خالف بہت بڑا ث

رین ہے جو غالظت سے بھرا پڑا ہے لیکن پھر بھی چند سک

 شارٹ حاضر ہیں

ند آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اظہر جمال صاحب اور اس کے چ

ت ساتھیوں کی سوچ کس قدر مغربی نظریات سے مطابق

ی ڈ کی فلمیں دیکھنے کرکھتی ہے ہالی ووڈ اور بالی وو

ی بجائے اشفاق احمد مستنصر حسین تاڑر اور واصف عل
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ام پر واصف جیسے لوگوں کو پڑھا ہوتا تو آج رومانس کے ن

  فحاشی نا پھیال رہے ہوتے

کھا ٹیپو نے اپنا موبائل نکال کر جج صاحب کے سامنے ر

شارٹ  موبائل کی حالت قابل بیان نہیں جج صاحب وہ سکرین

ں مصروف ہوگئےدیکھنے می  

 

ا ہی جج صاحب میرا مقصد نا تو کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے ن

 میری کسی سے ذاتی دشمنی ہے اور نا ہی میں کسی کو

وں ہرٹ کرنا چاہتا ہوں میں تو بس برائی کو برا کہہ رہا ہ

 اور کہتا رہوں گا

لگام  میری آپ سے گزارش ہے ایسے بے لگام لکھاریوں کو

ھر رہے پتہ نہیں کیا گل کھالتے پ ڈالیں جو ادب کے نام پر

ی ہوئی ہے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پر جو بے حیائی کی وبا پھیل

باہ ہو اس کے اثرات معاشرے پر نا پڑیں ورنہ کئی نسلیں ت

  جائیں گی

 ایک بار پھر ٹیپو کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی جج

 صاحب سکرین شارٹ دیکھ چکے تھے
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کر  قی الفاظ کا سہارا لےجج صاحب ضروری نہیں غیر اخال

شہرت حاصل کی جائے بلکہ میں ایسے کئی آن الئن 

ں لکھاریوں کو جانتا ہوں جو معیاری اور اصالحی تحریری

 لکھ کر لوگوں کی داد وصول کر رہے ہیں

ب بڑی مخالف وکیل کی بولتی بند ہو چکی تھی اور جج صاح

 دلچسپی اور غور سے ٹیپو کو سن رہے تھے

 

ونکہ ں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیمیں ہار جاؤ

زیہ ہار کا لیبل میرے نام کے ساتھ چپکا ہوا ہے مجھے طن

 فقرے اور باتیں سننے کی عادت ہے

ہار جائے  لیکن اس بار صرف ٹیپو ہی نہیں بلکہ اچھائی بھی

 گی

 اور اگر اچھائی برائی سے ہار گئی تو اظہر جمال جیسے

وک سکتانے سے کوئی نہیں رلکھاریوں کو بے حیائی پھیال  

نی  اور ان لوگوں کو کھلی چھٹی دینے کا مطلب ہے کہ اپ

کیٹ دینانوجوان نسل کو اخالقی طور پر تباہ کرنے کا سرٹیف  
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نے  میں ایسے تمام لکھاریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا

کھیں آپ کو عزت دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں کچھ ایسا ل

ریفیں فظوں میں یاد رکھیں جھوٹی تعکہ لوگ آپ کو اچھے ل

پ سننے کےلیے ادب کی بے ادبی مت کریں آخرت میں آ

اروں کے عمل آپ کے کام آئیں گے یہ جھوٹی تعریفیں ہز

بنے  الئکس اور کمنٹس تمہارے لیے بخشش کا باعث نہیں

 گے

ٹیپو کا موڈ جارجانہ اور آواز قدرے بلند تھی ہر طرف 

 خاموشی کا راج تھا

 

میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسے تمام  جج صاحب

ی لکھاریوں کو بین کیا جائے جو اپنے قلم کو اصالح ک

ر رہے بجائے ذاتی تسکین حاصل کرنے کےلیے استعمال ک

  ہیں

 یہ اسالمی جمہوریہ پاکستان ہے اور کوئی بھی اسالمی

ی باقی آپ ریاست فحاشی پھیالنے والوں کو سپورٹ نہیں کرت

وں پر مجھے اور کچھ نہیں کہناکا فیصلہ سر آنکھ  
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ج اٹھا تھاٹیپو کی بات ختم ہوتے ہی پورا ہال تالیوں سے گون  

مال ٹیپو نے مسکراتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اظہر ج

 اور مخالف وکیل کی طرف دیکھا

 

می مسٹر ٹیپو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ اسال

حاشی ف جمہوریہ پاکستان ہے اور کوئی بھی اسالمی ریاست

 اور بے حیائی کو سپورٹ نہیں کرتی

 آزادی رائے کا حق پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہے

سی کو لیکن اس کی آڑ میں بے حیائی پھیالنے کی اجازت ک

  نہیں ہے

ر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے اظہ

ن کی جمال صاحب کے لکھے گئے چند سینز ہی پڑھے ہیں ا

ی یر اخالقی الفاظ کی بھرمار ہے اور کوئتحریروں میں غ

و پڑھنے بھی غیرت مند بھائی یا باپ اپنی بہن بیٹی کو ان ک

 کی اجازت نہیں دے گا

ن لہذا عدالت اظہر جمال سمیت ایسے تمام لکھاریوں کو بی

ے کرنے کا حکم جاری کرتی ہے اور آئندہ کسی لکھاری ن
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ساتھ  ے کےقابل اعتراض مواد شائع کیا تو اس کو بین کرن

 ساتھ جرمانہ بھی کیا جائے گا

ر جج صاحب کا فیصلہ سنتے عظیم صاحب کے چہرے پ

س فاتحانہ مسکراہٹ دیکھائی تھی جب کہ اظہر جمال اور ا

 کے ساتھی کی حالت دیکھنے والی تھی ان کے طوطے

 چڑیاں سب اڑ گئے تھے

ہ شروع جبکہ ٹیپو کو ہر طرف سے مبارکیں ملنے کا سلسل

 ہوگیا تھا

 

یگ واہ استاد آپ نے کمال کر دیا آج آپ ٹیپو کم مرزا امجد ب

 ایڈووکیٹ زیادہ لگ رہے تھے

ند کر دیایسے ایسے ڈائیالگز مارے کہ مخالفین کی بولتی ب  

 منشی نے ٹیپو سے ہاتھ مالتے ہوئے کہا

 

ح جہاں آپ جیسے زندہ دل اور قابل لوگ موجود ہوں وہاں فت

  ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے
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 س اور بے ضمیر لوگ برائی کی جتنی بھیچند بے ح

 پبلسٹی کر لیں لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے

عظیم صاحب کی آواز پر ٹیپو نے پلٹ کر دیکھا اور 

 مسکراتے ہوئے عظیم صاحب سے ہاتھ مالیا

 

ےپہلے ضمیر کم تھا کہ اب بےبے ضمیر بھی آگئی ہ  

 منشی نے خود کالمی کی

 

یہ  ی عظیم انسان ہیں میریآپ صرف نام کے ہی نہیں واقع

  پہلی فتح آپ کے نام

ر ہالیاٹیپو نے عظیم صاحب کا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ ک  

 

و ٹیپو صاحب میرا ہاتھ چھوڑیں اور کون سی فتح ہے ج

 میرے نام کر رہے ہیں؟

 اور میں عظیم نہیں آپ منشی ہوں
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ے چار منشی کی آواز پر ٹیپو نے چونک کر دیکھا تو وہ اپن

منشی  ں والے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنےکرسیو

ے کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اس نے حیرت س

 ادھر ادھر دیکھا وہاں منشی کے عالوہ کوئی نہیں تھا نا

 کوئی عظیم صاحب اور نا ہی کمرہ عدالت

 

ھی لیکن میں تو کورٹ میں تھا جہاں تم اور عظیم صاحب ب

ہم اپنی فتح پر بہت خوش تھے ؟میرے ساتھ تھے اور   

  ٹیپو کی حیرت ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی

 

 کون عظیم صاحب ؟

نی بار سر جی لگتا ہے آپ نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے کت

پ کی کہا ہے آپ سے کہ رات کو جلدی سو جایا کریں لیکن آ

ابھی  نیند صبح آ کر آفس کی کرسی پر ہی پوری ہوتی ہے

اور  نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھےآپ سوتے میں پتہ 

 اچانک سے میرا ہاتھ پکڑ لیا
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کہ وہ سمجھ ٹیپو کے منشی نے کہا تو ٹیپو خاموش ہوگیا کیون

ت گیا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا اور ایسے خواب حقیق

  نہیں ہوتے

 

ر کیونکہ ایسے کیس حقیقت میں نہیں صرف ناولز او

 افسانوں میں ہی جیتے جا سکتے ہیں

یالنے حقیقت میں ایسا کوئی قانون نہیں بنا جو فحاشی پھ

  والے رائٹرز کو بین کر سکے یا وارننگ دے

 ٹیپو ایک دم سے اداس ہوگیا

 

ں یہ آپ کی چائے اور ہاں کل تک سارا حساب چکتا کر دی

  ورنہ کل سے چائے نہیں ملے گی

یبل ایک چھوٹے سے لڑکے نے چائے کے دو کپ سامنے ٹ

ٹس سے  چار باتیں سنا کر چال گیا لیکن ٹیپو پر رکھے اور

 مس نا ہوا وہ مسلسل کسی سوچ میں گم تھا
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ے سر جی پہلے سوتے میں خواب دیکھتے تھے اب جاگت

  میں بھی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں

ہا تھا چائے پی لیں بڑی منتیں کر کے منگوائی ہے کہہ ر

 پہلے پچھال حساب کلیئر کریں پھر چائے ملے گی

اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا منشی  

 

 سر جی کہیں لڑھک تو نہیں گئے ؟

ہالیا تو  منشی نے کوئی جواب نا پا کر ٹیپو کا ہاتھ پکڑ کر

اٹیپو ہڑبڑا کر دوبارہ حقیقت کی دنیا میں واپس آگی  

 

وا کیا بکواس کر رہا ہے منحوس اچھا بھال ہوں کچھ نہیں ہ

 مجھے

دیا کپ اٹھاتے ہوئے جواب ٹیپو نے سامنے پڑا چائے کا  

 

پھر  سر جی سیانے کہتے ہیں کہ جہاں خاموشی ڈیرا جما لے

دیکھ  کسی کو لڑھکا کر ہی اٹھتی ہے آپ کو مسلسل خاموش
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ڑھک کر میں نے سمجھا ہللا معاف کرے ٹیپو صاحب کہیں ل

 ہی نا گئے ہوں

ے گھور منشی نے اپنے دانتوں کی نمائش جاری رکھی ٹیپو ن

ا لیکن خاموش رہاکر اسے دیکھ  

 

تو  اچھا میں کسی کام سے جا کر رہا ہوں کوئی کسٹمر آئے

 مجھے کال کر دینا

ہوئے کہا ٹیپو نے چائے کا خالی کپ سامنے ٹیبل پر رکھتے  

 

ی میرے پاس بیلنس نہیں مس کال دوں گا اور  ویسے بھ

ڑتی ہےموبائل کا سپیکر خراب ہے کال اوپن کر کے سننا پ   

ے ہوئے جواب دیامنشی نے مسکرات  

 

اپنے  ہر وقت منحوس منحوس خبریں ہی دیتے رہنا اور کبھی

  فارغ وقت سے وقت نکال کر اس کو ٹھیک ہی کروا لے
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ے لیکن ایک بار تو ٹیپو کا دل کیا کہ اس کے دانت اندر کر د

ک پھر اس نے اپنے اس منصوبے پر مٹی ڈال دی اور بائی

 کی چابی اٹھا کر چلتا بنا

 

یڈوانس ایسے کر رہا ہے جیسے ہر مہینے سیلری اباتیں تو 

میں دیتا ہے سگریٹ تک مجھ سے مانگ کر پیتا ہے 

  کھڑوس کہیں کا

اٹیپو منشی کے جانے کے بعد منہ ہی منہ میں بڑبڑای  

 ختم شد
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_________________________________ 

تی امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اپنی قیم

ور آگاہ کیجئےرائے سے ہمیں ضر  

 فی امان ہللا 

اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد 

ا معاملہ رکھیے ہللا آپ کے لیے بھی خیر و عافیت ک

 فرمائے

 آمین
 کریزی فینز آف ناول   پبلیشرز
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