ASHFAQ HUSSAIN
THE SECOND OF FAIZ AHMED FAIZ

دوسری بار گرفتاری:
فيض صاحب اُن دنوں سوﯾت ﯾونين ﮨی ميﮟ تھﮯ جب پاکستان ميﮟ اُس وقت
کﮯ کمانﮉر ان چيف جنرل محمد اﯾوب خان نﮯ پور ے ملک ميﮟ ما رشل ال کﮯ
نفاذ کا اعالن کردﯾا  -ان کﮯ دوستوں اور ساتھيوں نﮯ انﮩيﮟ مشوره دﯾا کہ وه
اﯾسی صورت ميﮟ پاکستان نہ جائيﮟ بلکہ کچھ دنوں کﮯ ليﮯ لندن ﮨی ميﮟ قيام
کرليﮟ اور جب بعد ميﮟ حاالت سازگار ﮨوجائيﮟ تو واپس چلﮯ جائيﮟ ليکن انﮩوں
نﮯ اپنﮯ وطن واپسی کا پکا اراده کر ليا تھا اور وه اس پر پوری طرح قائم رﮨﮯ۔
البتہ فيض صاحب نﮯ ماسکو سﮯ سيدھا پاکستان جانﮯ کﮯ بجائﮯ لندن ميﮟ
کچھ دن قيام کيا -لندن ميﮟ قيام کی اﯾک وجہ ﯾہ تھی کہ انﮩی دنونو ﮨاں ان کی
فلم جاگو ﮨوا سوﯾرا کی تدوﯾن ﮨو رﮨی تھی جس کﮯ ليﮯ اختر کاردار نﮯ انﮩيﮟ
پاکستان جانﮯ سﮯ پﮩلﮯ لندن ميﮟ کچھ دن قيام کرنﮯ کو کﮩا تاکہ اس سﮯ
متعلقہ امور پر ان سﮯ مشورے لﮯ ليﮯ جائيﮟ  -چنانچہ حفيظ جالندھری جو ‘
ان کﮯ ساتھ کانفرنس ميﮟ آئﮯ تھﮯ ‘ وه تو سيدھﮯ ماسکو سﮯ پاکستان
روانہ ﮨوگئﮯ جب کہ فيض صاحب نﮯ لندن کی راه لی -وﮨاں تقرﯾباً دو ﮨفتﮯ قيام
کﮯ بعد وه دسمبر 1958ئ ميﮟ پاکستان واپس آگئﮯ -کراچی ميﮟ ان کی
مالقات اﯾوب خان کی کابينہ کﮯ اﯾک مرکزی وزﯾر اور ان کﮯ قرﯾبی دوست
منظور قادر سﮯ ﮨوئی  -اس مالقات سﮯ فيض صاحب کو ﯾہ تاثر مال گوﯾا ان کﮯ
ليﮯ خطرے کی کوئی بات نﮩيﮟ ﮨﮯ -مگر سرکار دربار کﮯ مفادات کی دنيا بالکل
الگ ﮨوتی ﮨﮯ  -ضروری نﮩيﮟ کہ ﯾﮩاں جو کچھ نظر آرﮨا ﮨﮯ وﮨی اصل بھی ﮨو -
فيض صاحب کراچی سﮯ الﮨور پﮩنچﮯ جﮩاں چھيمی کی سال گره بﮍی دھوم
دھام سﮯ منائی گئی  -سب لوگ بﮩت خوش تھﮯ مگر خوشی کﮯ ﯾہ لمحﮯ
زﯾاده دﯾرپا ثابت نہ ﮨوسکﮯ -سالگره کﮯ دوسرے ﮨی دن ان کﮯ گھر اﯾک بار پھر
پوليس والﮯ آن دھمکﮯ اور انﮩيﮟ ان کی گرفتاری کا پروانہ دکھاﯾا -فيض صاحب
نﮯ اس بار گرفتار کيﮯ جانﮯ کﮯ بارے ميﮟ کﮩا:
’’ﮨماری گرفتاری کی کﮩانی بھی دلچسپ ﮨﮯ -پﮩلﮯ تو ﯾہ ﮨوتا تھا کہ جب ملک
ميﮟ کوئی ﮨنگامہ ﮨوتا ﯾا کوئی حکومت تبدﯾل ﮨوتی تو اپنﮯ مخالفين کو احتياطاً
نظر بند ﯾا قيد کردﯾتﮯ تھﮯ ﯾا کوئی سزا دے دﯾتﮯ تھﮯ مگر اﯾوب خان صاحب
نﮯ مارشل ال نافذ کرتﮯ ﮨی ﯾہ کمال کيا کہ ١٩٢١ئ کﮯ زمانﮯ سﮯ لﮯ کر
مارشل ال کﮯ نفاذتک ‘ سی آئی ڈی کی فائلوں ميﮟ جن جن لوگوں کﮯ نام
موجود تھﮯ انﮩيﮟ بال لحاظ اس بات کﮯ پکﮍ ليا کہ ان لوگوں نﮯ کچھ کيا بھی تھا
ﯾا نﮩيﮟ  -پوليس کی نظر ميﮟ اور خفيہ پوليس کی فائل ميﮟ انگرﯾز کﮯ زمانﮯ
سﮯ جو لوگ مشتبہ قرار دﯾﮯ گئﮯ تھﮯ ان سب کو نظر بند کردﯾا -خان صاحب
نﮯ حکم دﯾا کہ اﯾسﮯ سارے لوگوں کو گرفتار کرلو ‘ اچھی طرح تفتيش کرو کہ

آج کل ان کی سياسی سرگرمياں کيا ﮨيﮟ اور ﯾہ کس حد تک ﮨمارے مخالف ﮨيﮟ
ﯾا کس حد تک آئنده خطرناک ثابت ﮨوسکتﮯ ﮨيﮟ -جن لوگوں کﮯ خالف کوئی
چيز نہ ﮨو ان کو چھوڑ دو -جب ﮨم گرفتار ﮨوئﮯ تو ﮨم نﮯ پوچھا کہ بھئی ﮨميﮟ
کس شوق ميﮟ گرفتار کيا گيا ﮨﮯ؟ ﮨم نﮯ تو کچھ نﮩيﮟ کيا اور ﮨم ﯾﮩاں تھﮯ بھی
نﮩيﮟ  -ﮨميﮟ تو حکومت کی طرف سﮯ ماسکو بھيجا گيا تھا -اس پر جواب مال
ﮨاں آپ نﮯ کچھ کيا نﮩيﮟ ﮨﮯ اور ﮨم نﮯ بھی آپ پر کوئی الزام نﮩيﮟ لگاﯾا ﮨﮯ -آپ
کو تو محض احتياط ًا قيد ميﮟ رکھا ﮨﮯ -جب ﮨم ﯾہ سمجھيﮟ گﮯ کہ حکومت کو
آپ سﮯ کوئی خطره درپيش نﮩيﮟ ﮨﮯ تو آپ کو چھوڑ دﯾﮟ گﮯ -ﯾا پھر اﯾک صورت
ﯾہ ﮨﮯ کہ آپ لکھ کر دے دﯾﮟ کہ آپ حکومت کﮯ خالف کوئی کاروائی نﮩيﮟ کرﯾﮟ
گﮯ -ﮨم نﮯ کﮩا اس ميﮟ لکھ کر دﯾنﮯ کی کوئی بات نﮩيﮟ کيونکہ ﮨم اﯾک زمانﮯ
سﮯ سياست ميﮟ کوئی حصہ نﮩيﮟ لﮯ رﮨﮯ ﮨيﮟ  -اس پر انﮩوں نﮯ کﮩا کہ اچھا
پھر آپ لکھ کر دﯾﮟ کہ آپ حکومت کاساتھ دﯾﮟ گﮯ -ﮨم نﮯ جواب دﯾا ﮨم آپ کو
کوئی تحرﯾر نﮩيﮟ دﯾﮟ گﮯ -ﮨر دسوﯾﮟ پندرھوﯾﮟ دن پوليس کﮯ کوئی بﮍے افسر
صاحب تشرﯾف التﮯ اور کﮩتﮯ آپ لکھ کر دے دﯾﮟ اور ﮨم انکار کردﯾتﮯ تھﮯ -چار
مﮩينﮯ کﮯ بعد ﮨم سﮯ کﮩا گيا کہ اب آپ گھر جائيﮯ‘‘﴿﴾١٢١
جيل خانہ جو ‘ اب بظاﮨر ان کا دوسرا گھر بنتا جارﮨا تھا وﮨاں ان سﮯ پوچھ گچھ
کا سلسلہ شروع ﮨوا تو ان کو جو ‘ جوابات وغيره دﯾنﮯ تھﮯ وه تو اپنی جگہ دﯾﮯ
ﮨی ﮨوں گﮯ ليکن اس کا تخليقی اظﮩار انﮩوں نﮯ کچھ اس طرح کيا تھا -
ﮨم خستہ تنوں سﮯ محتسبو کيا مال منال کا پوچھتﮯ ﮨو
جو عمر سﮯ ﮨم نﮯ بھر پاﯾا وه سامنﮯ الئﮯ دﯾتﮯ ﮨيﮟ
دامن ميﮟ ﮨﮯ مشت ِ خاک ِ جگر ساغر ميﮟ ﮨﮯ خون ِ حسرت ِ مﮯ
لو ﮨم نﮯ دامن جھاڑ دﯾا لو جام الﭩائﮯ دﯾتﮯ ﮨيﮟ
اس بار پﮩلﮯ تو انﮩيﮟ الﮨورجيل ميﮟ رکھا گيا مگر بعد ميﮟ انﮩيﮟ شاﮨی قلعﮯ
ميﮟ پﮩنچا دﯾا گيا جﮩاں اور دوسرے سياسی قيدﯾوں کﮯ ساتھ وه بھی قيد ميﮟ
رﮨﮯ  -ﯾہ بھی اﯾک عجيب اتفاق ﮨﮯ کہ اسی قلعﮯ ميﮟ ان کﮯ والد سلطان
محمد خاں بھی کسی زمانﮯ ميﮟ قيد رﮨﮯ تھﮯ -اﯾک دفعہ ڈاکﭩر اﯾوب مرزا نﮯ
ان سﮯ مذاق ميﮟ کﮩا کہ اب تو شاﮨی قلعہ کو بھی قومی ورثہ قرار دے دﯾنا
چاﮨيﮯ تو فيض صاحب نﮯ مسکراتﮯ ﮨوئﮯ جواب دﯾا:
’’بھئی ﯾہ بھی ﮨمارا تارﯾخی اثاثہ ﮨﮯ اسﮯ جيل خانہ واقعی نﮩيﮟ بنانا چاﮨيﮯ-
جيلوں کی ملک ميﮟ کيا کمی ﮨﮯ  -قلعہ تو ﮨمارا ورثہ ﮨﮯ ‘‘ ﴿﴾١٢٢
جن دنوں فيض صاحب الﮨور ميﮟ قيد تھﮯ تو ان سﮯ مالقات کﮯ ليﮯ اﯾلس نﮯ
درخواست دی مگر بقول اﯾلس:

’’سی آئی ڈی کﮯ ذمہ داروں نﮯ دانستہ جھوٹ سﮯ کام ليا -انﮩوں نﮯ اس
بات سﮯ العلمی کا اظﮩار کيا کہ فيض الﮨور جيل سﮯ قلعہ ميﮟ منتقل کردﯾﮯ
گئﮯ ﮨيﮟ -چنانچہ اس دانستہ جھوٹ کی وجہ سﮯ ميﮟ الﮨور جيل گئی -وﮨاں
پتہ چال کہ فيض تو وﮨاں سﮯ جاچکﮯ ﮨيﮟ اور جب ميﮟ نﮯ مالقات کﮯ ليﮯ
دوباره درخواست دی تو ميﮟ غصہ کﮯ مارے سچ مچ ابل پﮍی تھی -آخر کار ميﮟ
اپنی بوڑھی ساس کﮯ ساتھ قلعہ ٔ الﮨور پﮩنچی فيض کو ان کی کوﭨھری سﮯ
بالﯾا گيا -انﮩيﮟ دﯾکھتﮯ ﮨی مجھﮯ اندازه ﮨوا کہ ﯾا تو انﮩيﮟ شيو کرنﮯ کی اجازت
نﮩيﮟ دی گئی ﯾا انﮩوں نﮯ خود ﮨی داڑھی بنانﮯ کی زحمت گوارا نﮩيﮟ کی -ان
کﮯ چﮩرے سﮯ پتہ چلتا تھا کہ ان کﮯ پچھلﮯ چوبيس گھنﭩﮯ خوش گوار ﮨر گز
نہ تھﮯ -
ميﮟ نﮯ پوچھا ’’ تم نﮯ ناشتہ کيا ﮨﮯ؟
فيض نﮯ مسکراتﮯ ﮨوئﮯ جواب دﯾا ’’ ﮨاں‘‘
کيا ؟ ﯾہ تھا ميرا دوسرا سوال
’’اﯾک بن اور اﯾک پيالی چائﮯ ‘‘ فيض نﮯ جواب دﯾا-
بن کا لفظ سنتﮯ ﮨی ميﮟ جيسﮯ بارود بن گئی -جيسﮯ کسی نﮯ بندوق کی
لبلبی پر ﮨاتھ رکھ دﯾا ﮨو -ميرے مزاج کی ﯾہ کيفيت کيوں کر ﮨوئی اس کا جواب
خود مجھﮯ بھی کبھی نہ مل سکا -ليکن شاﯾد اس وقت ’ بن ‘ اﯾک عالمت بن
گيا تھا -اﯾک اشاره ’ ان تمام ناانصافيوں ’ دکھ درد ،ذلت ’ فرﯾب اور دروغ گوئی کا
جن کا ميﮟ گزشتہ کئی ماه سﮯ شکار تھی‘‘) ﴾١٢٣
انﮩی دنوں جيل ميﮟ فيض صاحب کﮯ دانتوں کی تکليف بﮍھ گئی  -پوليس کی
حراست ميﮟ انﮩيﮟ ڈاکﭩر کﮯ پاس لﮯ جاﯾا جا رﮨا تھا کہ راستﮯ ميﮟ پوليس کی
گاڑی خراب ﮨوگئی  -فيض صاحب کا اصرار کہ ڈاکﭩر صاحب کﮯ پاس جانا ضروری
ﮨﮯ  -چنانچہ تانگﮯ ميﮟ بيﭩھ کر الﮨور کی سﮍکوں سﮯ ان کا گزر ﮨوا  -تانگﮯ پر
بيچ ميﮟ فيض صاحب بيﭩھﮯ ﮨوئﮯ ﮨيﮟ اور دونوں جانب مسلح پوليس والﮯ  -جب
تانگہ الﮨور کﮯ گنجان بازار سﮯ گزر رﮨا تھا تو کچھ لوگوں نﮯ انﮩيﮟ پﮩچان ليا اور
و ه ﭨانگﮯ کﮯ پيچھﮯ پيچھﮯ اﯾک جلوس کی شکل ميﮟ چلنﮯ لگﮯ  -اﯾک
عجيب منظر رﮨا ﮨوگا  -اسی پس منظر ميﮟ فيض صاحب نﮯ اپنی ﯾہ ﯾادگار نظم
لکھی -
آج بازار ميﮟ پا بجوالں چلو
ن شورﯾده کافی نﮩيﮟ
چشمِ نم جا ِ
تﮩمتِ عشقِ پوشيده کافی نﮩيﮟ

آج بازار ميﮟ پا بجوالں چلو
دست افشاں چلو مست و رقصاں چلو
خاک بر سر چلو خوں بداماں چلو
راه تکتا ﮨﮯ سب شﮩرِ جاناں چلو
حاکم ِ شﮩر بھی مجمعِ عام بھی
حاکم ِ شﮩر بھی مجمعِ عام بھی
تيرِ الزام بھی سنگِ دشنام بھی
ان کا دمساز اپنﮯ سوا کون ﮨﮯ
شﮩرِ جاناں ميﮟ اب باصفا کون ﮨﮯ
دستِ قاتل کﮯ شاﯾاں رﮨا کون ﮨﮯ
رختِ دل باندھ لو دل فگارو چلو
پھر ﮨميﮟ قتل ﮨو آئيﮟ ﯾار و چلو
خود انﮩوں نﮯ اﯾک جگہ اس واقعﮯ کو ﯾوں بيان کيا ﮨﮯ:
’’آج بازار ميﮟ پا بجوالں چلوکا واقعہ ﯾوں ﮨﮯ کہ ﮨم منﭩگمری ﴿ساﮨيوال﴾ جيل
سﮯ دانتوں کﮯ عالج کﮯ ليﮯ کچھ دن کﮯ ليﮯ الﮨور جيل الئﮯ گئﮯ  -ﯾﮩاں
سﮯ ﮨر صبح دانتوں کﮯ ﮨسپتال جو شﮩر کﮯ دوسرے کنارے پر ﮨﮯ پوليس کی
گاڑی ميﮟ جانا ﮨوتا تھا  -اﯾک دن موﭨر نہ مل سکی تو ﮨميﮟ تانگﮯ ميﮟ مسلح
گارد کﮯ ساتھ ﮨسپتال جانا پﮍا  -الرنس روڈ ‘ مال روڈ ‘ کچﮩری روڈ ‘ بيرون ِ
بھاﭨی دروازه اور راوی روڈ سﮯ گزرے تو بﮩت سﮯ لوگوں نﮯ پﮩچان ليا ‘ کئی
جگہ مجمع جمع ﮨوگيا اور نعرے وغيره بھی لگﮯ  -ﯾہ نظم اسی واقعﮯ سﮯ
متعلق ﮨﮯ ‘‘﴿﴾١٢۴
مگر اس واقعﮯ کا اﯾک دلچسپ پﮩلو اور ﮨﮯ جسﮯ ان کی بيﭩی سليمہ نﮯ
ﭨورنﭩو کﮯ فيض سيمينار ميﮟ اپنا مضمون پﮍھتﮯ ﮨوئﮯ بيان کيا ﮨﮯ وه کﮩتی ﮨيﮟ
:
’’گرفتاری کﮯ چند روز بعد الرنس روڈ پر چلتﮯ ﮨوئﮯ مجھﮯ اﯾک دم ابا نظر آئﮯ-
چار پوليس والوں کﮯ ساتھ تانگﮯ ميﮟ گزر رﮨﮯ تھﮯ  -حسب معمول اطمينان

سﮯ سگرﯾﭧ کﮯ کش لگا رﮨﮯ تھﮯ اور سامنﮯ ﭨکﭩکی باندھ کر دﯾکھ رﮨﮯ تھﮯ
 انﮩيﮟ سﮍک کﮯ کنارے کھﮍی اپنی ﮨی بيﭩی نظر نہ آئی  -بيﭩی بھی حيرت اوربﮯ چارگی ميﮟ ﯾوں گُم سُم کھﮍی رﮨی کہ حلق سﮯ آواز ﮨی نہ نکلی اور تانگہ
گزر گيا  -اور ميﮟ سارا راستہ آنسو پيتی رﮨی ‘‘﴿﴾١٢۵

