
ںم ںںںنہںیرںیںتحرںی  ںوںںدردںلکھتاںہی   

ںم ںےںالفاظںنہںی  ںں،ںنوےحںہںی  ی    

ی  ے جہاں می  تو قادر و عادل ہے مگر ت  

مزدور  ےک اوقات    تلخ  بہت ، بندہ  ی  ہ                      

 

سہ اتنا باوقار  یہ دار کا پیہے کہ رسما رہت   شہ دل کو کچوےک لگات  یک بات ہمیا 

، ی  وں ؟ ہم تو محنت کش ہی کی  بے توق س  اتت  اجنا  وں اور ہم کسانوں یکیک

ل  ی ہر موڑ،ہر مقام پر ذلی   مگر ہمی  ار کرت  ہ ی تی  ک کرےک فصلینہ ا یخون پس

فصل اور تم بس  یا جاتا ہے کہ تمہار یوں احساس دل ی کی  ا جاتا ہے ؟ ہمیوں کیک

ا  ید  لکھی  ب میوں نصی ؟ انتظار کی  ہ وں مقدر بن گت  یاں کیدوٹےک ےک ہو ! جھڑک

ا ؟یگ   

کںپہلویرںکاںاںیتصوں  

نچ کر  یں کھیی   پر لک ی   مارے زم یور چوکڑ ی چار ڈرائی  لئن م وں یکیلر  گن  یک

دور ےس   ۔ہے   کہ اچانک ہاہاکار مچ جات  ی  ل رہے ہیکروں ےس کھیکنکروں ، ٹھ

 لوگ  ی    تی  لوگوں ےک جھرمٹ م۔ی   امڈب  آرہے ہی  حالت م یک  یکچھ لوگ ہڑبڑ 

و ۔ی  اں ہینما ڑ اں ، لہجے  یاں ، بول چال ےس نمایاں ، چال ڈھال ےس نمایں ےس نماکی 

اںیت ےس نمایاں ، ، ، فرعون یےس نما   

 

  وں ےک پاس جا جا کر گن  یکیلر   اور گن  یکی  ہ گن  ےک کارخاب  ےک ہرکارے ہی
 

،   تازیک

 گن  ن   کرت  پر مامور کی   ت اور مرتبے کا تعیثیح قسم اور گنا لب  واےل کسان یک

گٹھ    طات  ی دار کا شی  ہ دار اور جاگی دار کا ہے تو پھر رسمای  جاگ اگر گنا کیس۔ی  ہ



 خراب گن  پر بیھ
ً
 ق ثبت ہوجات  ی مہر تصد جوڑ کھل کر سامن  آتا ہے اور نسبتا

ےک ساتھ چمٹا کھڑا ہے تو  یلر  ب گن  یکیکڑ وال بدنصیدوچار ا  ہاں البتہ کوت  ۔ہے 

 ی  اےس دوچار صلوات
 

   سننا ہونگ

ںصافںنہںگناں ں؟ںآئندہںخی  ں؟ںںملںکاںنقصانںکرواناںہے الںرکھنایںکرواںسکتے  

 

اور آپ پرمٹ پر مہر لگاب  واےل صاحب بہادر   یک  یاور یقسمت ب   ہاں اگر آپ یک

 اب ہوگب  تو تب آپگی کامی  کو اپب  دوچار خوشامد بھرے الفاظ ےس رام کرت  م

ستہ صاحب بہادر کا موڈ  پر اگر خدانخوا ۔ ممکن ہے   جاں بخیس   اور آپ ےک گن  یک

   تو آپگی   ہی  وجہ ےس ( بگڑا ہوا ہے اور وہ غےص م افرس ےس جوت  پڑت  یک )کیس

پگ کٹوت    پر چار پرسنٹ یک یلر    

 

ںکوںسونپںدیصلہںایقسمتںکاںفںاںآپںیکیگوں
ے
ںاںجےسںگھرںمیاںگیکںلفنگ ںی  ںںںروٹ 

ںیشاںبیھ ںںںدںشناختے ںںکارڈںدکھاںکرںملتے
ے

ہویک   

رںکاںدورساںرخیتصوں   

 جمع ہے یکسانوں کا ا ۔وں  کا دن ہے یگیج ادائآ 
ے
سب لوگ  ۔ک ہجوم بنک ےک آگ

ات ےک  ی   ٹھے ہوت  دو تیچھے بی ےک پی   م یس یک بڑ یا   کرخت  صورت کلرک حض 

ات سنبھاےل نہ۔ی   گن  ہب  رحم و کرم پر چھوڑ د  اچانک  ۔ سنبھل رہے ی  کلرک حض 

وہ  ۔ی  وت  ہک صاحب اچانک اٹھ کھڑے ہی اور ا ی  کچھ نام پکارے جاب  ہ

چہرے پر  ۔ی   دبات  بنک ےک اندر جاب  کا قصد کرت  ہی  کاغذات کا پلندہ بغل م

 ی  ، لہجے م سخت  
 

ی بے فکر ی  ، انداز م  کرختگ  

 



چھے  ی ، سب کسان اس شخص ےک پی  چھے جس طرح چوزے امڈب  ہ یےک پ مرغ  

 اندر  ےل کر بنک ےک ی   ، اپب  حصار می  کو اپب  جلو م  اس ہست   ۔ی  چھے دوڑت  ہیپ

ہ تالیس  یا گیداخل کرد
ّ
گارڈ ےک تھےل لگ جاب     ورتڑ یکی س ب  لیب  کی د ا ہے ، کسان البت

ات سیاب  ۔ی  ہ نس ےک بعد یہیکل  ورتڑ یکیہ حض  جے  یطرح الگ بھ اچھوتوں یک ی 

 ی  جائ
 
۔ ےک  

ہے مگر   ک کا درجہ رکھت  ید رسکار ےک بناب  قانون ےک مطابق چیرس اگرچہ گن  یک

 ، بنک  ب  لیےس بچب  ک  سمع خرایس   روز روز یک ب  کسانوں یک  دماغوں ی   مل ےک زرخ

۔ا ہے یےک ساتھ گٹھ جوڑ کرےک  واؤچر  کا         دم چھال   ساتھ اٹکا ل    

کیڑ  کارخاب  ےک مالک ےس   یو ڈائر یکٹیگز ینکےل گا  پھر واؤچر بب  گا پھر ا   CPR  پہےل

 ل مےل گا  پھر واؤچر پہ جے شل اپروو یدفی  ےس واؤچر کا آف یےل گا پھر مرکز  یمنظور 

 ی  دستخط کر ی   م کیا 
 
ں ےک  

  مروات   گھگیھ  م اکاؤنٹس یکیا  پھر جے  
 

الت کا یم بنظِر غور تفصیپھر آڈٹ ٹ جاب  یک

 
 

ی  ین یا جاب  گا پھر اکاؤنٹس  ےک  سیک  یلی کارڈ کو ٹیپھر کارخاب  ےک اندر ر  جائزہ ےل یک

ات ےک حواےل ک یمنظور  عہدے داریک جاب  گا، وہ خود کسانوں  ا یےک بعد کلرک حض 

 پھر بنک کا می  کو ےل کر بنک جائ
 
جر موڈ ےک مطابق اور عزت و مرتبے ےک ینی ےک

صلہ کرے گا کہ پہےل رقم کا حقدار کون ہے اور پھر کسان کا  ی  تول کر فی  ترازو م

  نمیے آب  گا

 

  داروں ےک پالتو ، پھر مل ےک ی  اے ےک مشٹنڈے، پھر جاگ م ت  ین اے ، ا یم ا یپہےل ا 

ب  واےل  یٹ دی ٹر ی   شامل افراد ، پھر کلرکوں کو ہوٹلوں می  گڈ بک م  افرسوں یک

   جٹی  متوسط مگر سمارٹ کسان اور آخر م

ںمںیکیجٹںرسائ ںہںیںعامں،ںدوچارںای  ںکڑںےکںمالکںکسانںکوںکہتے ۔ی   



اں کر ےک کلرکوں ےک  یےک ساتھ کٹوت یی  ، بے توق بے عزت   کسان ےک گن  کو کتت  

اط ےک  یجانچ پڑتال ، چھان پھٹک اور احت ےس کتت  یا تھا اور پیگ  دا یحواےل ےس خر 

ی   جارہے ہب  ساتھ د   

 

ٹھ کا ہے نا !    یسہ تو سیکا تھا مگر پ  چارے عام آدیمیہ ہے کہ گنا بیفرق  رصف 

  ی  ا جاب  گا !  کہیاط ےس دیا جاب  گا ؟ پورے حساب اور احتینک د ی پھ یےس تھوڑ یا 

جا ب   ادہ نہ چیلیز  بیھ ک پات  یا    

 ،  ی  نہ ک یکیا  ہ کیس۔یہ دار کا مقام یہ ہے رسما یعزت اور  ہ ہے ہم کسانوں یک ی

ہے    کہات    ہر کسان یک   

ی  ہ یپڑ  ی بکھر ی  م ی، ہر مل ، ہر مقام  اور ہر منڈ یکیڑ ی ہر فی  داستان یسیا    

م شاہید طارق نعیر  ،                     سیتحر    

 


