
 پھر چےل ذکر کیس زخم ےک چھل جانے کا 
 

 تحریر طارق نعیم شاہ
 

ی نے ایک خط ےک ذریےع حکومت ےس استدعا یک ہے کہ کسان ہمیں دو سو   شوگر انڈسٹر
 روپے من پہ گنا نہیں دے رہے اسلئے آپ کسانوں کو مجبور کریں کہ وہ ہمیں گنا دیں ۔ 

 

 الجھا ہے پاؤں یار کا زلِف دراز می  
 لو ، آپ اپنے دام می  ، صیاد آگیا 

 

ے لعل ، کش نے مال    ہے میےل بچے کو ؟ ہاپے ماں صدقے مٹں
  کیوں ؟ اتنا جلدی رو پڑے ؟

 اور رو دیئے صاحب ؟
ی

  بس ایک چوٹ لگ
 کتئے گھاؤ ، ہم ےس ملو 

ی
    ہمارے دل پہ لگ

  گھٹر گھٹر یس تمنا ، لٹر لٹر یس حیات
 ہم اس ےک بعد بیھ جیئے ہیں آؤ ، ہم ہم ےس ملو

ہ میں آپ ےس ی ےک دوستو ، میں نے دو ہزار سٹے عرض یک تیھ کہ اتنا ظلم کرو   شوگر انڈسٹر
 مگر  

ی
جتنا بعد میں سہہ بیھ سکو ۔ کسان لوہے یک لٹھ کہالتا ہے ۔ ہم برداشت کرلیں ےک

آپ نے پھر رونا ہے ۔ مالکوں ےک منہ کو کسان پر ظلم کرےک ناجائز خون کا ذائقہ نہ لگاؤ ورنہ 
 ۔

ی
  پچھتاؤ ےک

  استاد مومن خان مومن فرما گئے تھے
ے حال پر وہ جو لطف   ، وہ کرم ، کہ تھا مت 

مجھ پہ تھے پیشتر  
 مجھے سب ہے یاد ، ذرا ذرا ، تمہی  یاد ہو کہ نہ یاد ہو 

 

مگر آپ اس وقت کہاں ہماری بات سنئے تھے؟ آپ نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ یل  
تھیں اور گردن میں سات سٹے کا رسیا گھسا لیا تھا   اس وقت تو حکومت آپ ےس 

ائط پر ملیں  م لیں چلواپے کیلئے آپ ےک پاؤں میں گری تیھ مگر آپ نے اپٹے رسر
چالئے تھیں اور اعالن شدہ رسکاری ریٹ ےس کہیں کم پیمنٹ یک تیھ اور کسانوں 

ےک گئے پر دن دیہاڑے ڈکیتیاں کرکر ےک ، کٹوتیوں ےک ذریےع اس کا بٹھہ بٹھا دیا تھا ۔  
ے پر لیٹ کر لوٹنیاں لگا رہے ہو ؟یاد ہے ؟ تو اب کس منہ ےس حکومت ےک آ  زمیں
ے

گ  
 آپ جتئے مرضے بہانے بنا لیں مگر ہم تو آپ ےک روپے کا سبب اچیھ طرح جانئے ہیں 

 



ی نر کیل کا جو ہے سبب  ے دوستوں کو ختر ہے سب ، تت   تت 
  تو بھےل ےس اسکا نہ ذکر کر ، تو ہزار نام بدل ےک رو 

 

دینر ہی  ۔ آج پہ  چلو چھوڑو ، ماضے یک باتی  ہم بھال 
 آجائی  

 

روپے   115روپے ےس  105کیا آج آپ کسان کو اسکا جائز حق دیئے پر تیار ہیں ؟ کیا 
ن میں گنا دو سو روپے من ے ہونا جائز ہے ؟ دل پہ   نرخ پر بکئے وایل چیٹے ےک سٹں

  ہاتھ رکھ بتاؤ کہ کیا تم اب بیھ انصاف مانگئے ےک قابل ہو ؟
تھا تو آپ نے گنا ڈھائے سو ےس اوپر خریدا ۔ اب جبکہ  جب چیٹے کا نرخ سٹے روپے 

بنتا ہے ؟ 200چیٹے سو ےس اوپر گھوم ریہ ہے تو کیا گئے کا ریٹ    
م آئے نہیں یا آجانے تو محسوس نہیں ہوئے ؟ ؟ ؟   آپ لوگوں کو رسر

اب بیھ تو آپ دو سو پہ اڑے ہوپے ہیں ۔ حکومٹے نرخ دو سو ہے کیونکہ 
اں ہوسکٹے ہیں ۔ حکومت گئے کو رسکاری طور پر  حکومت یک سیایس مجبوری

 پرموٹ نہیں کرنا چاہٹے کیونکہ پھر گندم یک قلت ےس اس پر سیایس پریشر بن جاتا 
  ہے مگر آپ پر کون سا پریشر ہے ؟

 
ے دماغ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آپ   آپ بہت چھئے کاگ ہیں ؟ فیڈر پیئے ہیں ؟ آپ ےک زرخٹں

وپے میں بیھ گنا وارہ کھاتا ہے مگر کسان کو اس  کو نہیں بتانے کہ آپ کو تیس سو ر 
 کا جائز حق دیئے میں آپ کو موت پڑئے ہے ؟

بجانے سیدھا سیدھا نرخ بڑھانے ےک آپ حکومت یک طرف دوڑ پڑے ہیں ۔ حکومت  
ے سکٹے ہے ؟ حکومت نے    ؟ حکومت کس منہ ےس کسان ےس گنا چھیں

ی
کیا کرےل یک

 ؟ کون سا کسان کو خوش اور راضے کیا ہے جو 
ی

ہم ےس گنا دیئے کا کہے یک   
ابیھ تو حکومت ےک منہ پر ےس لہور میں ہمارے ساتیھ کو شہید کرپے یک کالک 

 ؟
ی

  بیھ نہیں اتری ۔ وہ ہم ےس کس منہ ےس گنا مانگیں ےک
 

 نر تو جانڑیں"
ے
ے نر ، تینوں اک لگ  " جنا لگیاں تن مت 

 
 



 ؟   اور
ی

 بیھ تو کیا ہم دے دیں ےک
ی

اگر حکومت ہم ےس گنا فراہم کرپے کا کہے یک
    حکومت ےک باپ کا گنا ہے ؟ ہماری مرضے ہماری محنت ہے ہم دیں نہ دیں

 ، آخری بات
ی اور کسان ایک دورسے کیلئے لزم و   ی ےک حق میں ہیں کیونکہ انڈسٹر ہم انڈسٹر

 مگر ملزوم ہیں ۔ ہم نے آپ کیلئے یہ گنا لگایا 
ی

ے جگر ، آپ یہ کو دیں ےک تھا مٹں
ہمارے ساتھ بات کرو بھائے ۔ حکومت شکومت کو چھوڑو ، ہماری آنکھ میں 

    آنکھ ڈال کر بات کرو ، ریٹ دو ریٹ
  ، ، ، جو مناسب ریٹ بنتا ہے دو اور جو تھوڑا بہت گنا ہے ےل جاؤ

  لمٹی بات نئیں کرپے کا ، کوئے لمٹی بات شات نئیں کرپے کا
 

 ریٹ دو ریٹ 
 
 


