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  :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 ) کے 

مشوره دیا کہ وه ان کے دوستوں اور ساتھيوں نے انہيں  -نفاذ کا اع8ن کردیا 
کے ليے لندن ہی ميں قيام  ایسی صورت ميں پاکستان نہ جائيں بلکہ کچھ دنوں

حا)ت سازگار ہوجائيں تو واپس چلے جائيں ليکن انہوں  کرليں اور جب بعد ميں
   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 
لندن ميں قيام کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہی دنونو ہاں ان کی  -کچھ دن قيام کيا

فلم جاگو ہوا سویرا کی تدوین ہو رہی تھی جس کے ليے اختر کاردار نے انہيں 
کہا تاکہ اس سے  پاکستان جانے سے پہلے لندن ميں کچھ دن قيام کرنے کو

‘ چنانچہ حفيظ جالندھری جو  -متعلقہ امور پر ان سے مشورے لے ليے جائيں 
وه تو سيدھے ماسکو سے پاکستان ‘ ان کے ساتھ کانفرنس ميں آئے تھے 

وہاں تقریباً دو ہفتے قيام  -روانہ ہوگئے جب کہ فيض صاحب نے لندن کی راه لی
کراچی ميں ان کی  -آگئے ئ ميں پاکستان واپس1958کے بعد وه دسمبر 

م8قات ایوب خان کی کابينہ کے ایک مرکزی وزیر اور ان کے قریبی دوست 
اس م8قات سے فيض صاحب کو یہ تاثر م8 گویا ان کے  -منظور قادر سے ہوئی 

مگر سرکار دربار کے مفادات کی دنيا بالکل  -ليے خطرے کی کوئی بات نہيں ہے
   -ہاں جو کچھ نظر آرہا ہے وہی اصل بھی ہوضروری نہيں کہ ی -الگ ہوتی ہے 

فيض صاحب کراچی سے )ہور پہنچے جہاں چھيمی کی سال گره بڑی دھوم 
سب لوگ بہت خوش تھے مگر خوشی کے یہ لمحے  -دھام سے منائی گئی 

سالگره کے دوسرے ہی دن ان کے گھر ایک بار پھر  -زیاده دیرپا ثابت نہ ہوسکے
فيض صاحب  - نہيں ان کی گرفتاری کا پروانہ دکھایاپوليس والے آن دھمکے اور ا

   :نے اس بار گرفتار کيے جانے کے بارے ميں کہا

پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب ملک  -ہماری گرفتاری کی کہانی بھی دلچسپ ہے ’’
ميں کوئی ہنگامہ ہوتا یا کوئی حکومت تبدیل ہوتی تو اپنے مخالفين کو احتياطاً 

تھے یا کوئی سزا دے دیتے تھے مگر ایوب خان صاحب نظر بند یا قيد کردیتے 
ئ کے زمانے سے لے کر ١٩٢١نے مارشل ) نافذ کرتے ہی یہ کمال کيا کہ 

سی آئی ڈی کی فائلوں ميں جن جن لوگوں کے نام ‘ مارشل ) کے نفاذتک 
موجود تھے انہيں ب8 لحاظ اس بات کے پکڑ ليا کہ ان لوگوں نے کچھ کيا بھی تھا 

پوليس کی نظر ميں اور خفيہ پوليس کی فائل ميں انگریز کے زمانے  -یا نہيں 
خان صاحب  - سے جو لوگ مشتبہ قرار دیے گئے تھے ان سب کو نظر بند کردیا

اچھی طرح تفتيش کرو کہ ‘ نے حکم دیا کہ ایسے سارے لوگوں کو گرفتار کرلو 



الف ہيں آج کل ان کی سياسی سرگرمياں کيا ہيں اور یہ کس حد تک ہمارے مخ
جن لوگوں کے خ8ف کوئی  -یا کس حد تک آئنده خطرناک ثابت ہوسکتے ہيں

جب ہم گرفتار ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ بھئی ہميں  -چيز نہ ہو ان کو چھوڑ دو
کس شوق ميں گرفتار کيا گيا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہيں کيا اور ہم یہاں تھے بھی 

اس پر جواب م8  -ا گيا تھاہميں تو حکومت کی طرف سے ماسکو بھيج -نہيں 
آپ  -ہاں آپ نے کچھ کيا نہيں ہے اور ہم نے بھی آپ پر کوئی الزام نہيں لگایا ہے

جب ہم یہ سمجھيں گے کہ حکومت کو  -کو تو محض احتياطاً قيد ميں رکھا ہے
یا پھر ایک صورت  -آپ سے کوئی خطره درپيش نہيں ہے تو آپ کو چھوڑ دیں گے

ے دیں کہ آپ حکومت کے خ8ف کوئی کاروائی نہيں کریں یہ ہے کہ آپ لکھ کر د
ہم نے کہا اس ميں لکھ کر دینے کی کوئی بات نہيں کيونکہ ہم ایک زمانے  -گے

اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا  - سے سياست ميں کوئی حصہ نہيں لے رہے ہيں 
ہم نے جواب دیا ہم آپ کو  -پھر آپ لکھ کر دیں کہ آپ حکومت کاساتھ دیں گے

ہر دسویں پندرھویں دن پوليس کے کوئی بڑے افسر  -وئی تحریر نہيں دیں گےک
چار  -صاحب تشریف )تے اور کہتے آپ لکھ کر دے دیں اور ہم انکار کردیتے تھے

  ﴾ ١٢١﴿‘‘مہينے کے بعد ہم سے کہا گيا کہ اب آپ گھر جائيے

پوچھ گچھ  اب بظاہر ان کا دوسرا گھر بنتا جارہا تھا وہاں ان سے‘ جيل خانہ جو 
جوابات وغيره دینے تھے وه تو اپنی جگہ دیے ‘ کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کو جو 

   -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 )ئے دیتے ہيں

   ے مشت ِ خاک ِ جگر ساغر ميں ہے خون ِ حسرت ِ مےدامن ميں ہ

   لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہيں

اس بار پہلے تو انہيں )ہورجيل ميں رکھا گيا مگر بعد ميں انہيں شاہی قلعے 
ميں پہنچا دیا گيا جہاں اور دوسرے سياسی قيدیوں کے ساتھ وه بھی قيد ميں 

اتفاق ہے کہ اسی قلعے ميں ان کے والد سلطان یہ بھی ایک عجيب  -رہے 
ایک دفعہ ڈاکٹر ایوب مرزا نے  -محمد خاں بھی کسی زمانے ميں قيد رہے تھے

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

 -ہ ہے اسے جيل خانہ واقعی نہيں بنانا چاہيےبھئی یہ بھی ہمارا تاریخی اثاث ’’
  ﴾ ١٢٢﴿‘‘ قلعہ تو ہمارا ورثہ ہے  - جيلوں کی ملک ميں کيا کمی ہے 

جن دنوں فيض صاحب )ہور ميں قيد تھے تو ان سے م8قات کے ليے ایلس نے 
   : درخواست دی مگر بقول ایلس



نے اس  انہوں - سی آئی ڈی کے ذمہ داروں نے دانستہ جھوٹ سے کام ليا ’’
بات سے )علمی کا اظہار کيا کہ فيض )ہور جيل سے قلعہ ميں منتقل کردیے 

وہاں  -چنانچہ اس دانستہ جھوٹ کی وجہ سے ميں )ہور جيل گئی -گئے ہيں
پتہ چ8 کہ فيض تو وہاں سے جاچکے ہيں اور جب ميں نے م8قات کے ليے 

آخر کار ميں  -ھیدوباره درخواست دی تو ميں غصہ کے مارے سچ مچ ابل پڑی ت
اپنی بوڑھی ساس کے ساتھ قلعہ ٔ )ہور پہنچی فيض کو ان کی کوٹھری سے 

انہيں دیکھتے ہی مجھے اندازه ہوا کہ یا تو انہيں شيو کرنے کی اجازت  -ب8یا گيا
ان  -نہيں دی گئی یا انہوں نے خود ہی داڑھی بنانے کی زحمت گوارا نہيں کی

کے پچھلے چوبيس گھنٹے خوش گوار ہر گز کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ ان 
   -نہ تھے

   تم نے ناشتہ کيا ہے؟’’ ميں نے پوچھا 

   ‘‘ ہاں’’ فيض نے مسکراتے ہوئے جواب دیا 

   کيا ؟ یہ تھا ميرا دوسرا سوال

   -فيض نے جواب دیا‘‘ ایک بن اور ایک پيالی چائے ’’

جيسے کسی نے بندوق کی  -بن کا لفظ سنتے ہی ميں جيسے بارود بن گئی
ميرے مزاج کی یہ کيفيت کيوں کر ہوئی اس کا جواب  -لبلبی پر ہاتھ رکھ دیا ہو

ایک ع8مت بن ‘ بن ’ ليکن شاید اس وقت  -خود مجھے بھی کبھی نہ مل سکا
فریب اور دروغ گوئی کا  ’دکھ درد، ذلت ’ ان تمام ناانصافيوں ’ ایک اشاره  -گيا تھا

  ﴾ ١٢٣( ‘‘جن کا ميں گزشتہ کئی ماه سے شکار تھی

پوليس کی  - انہی دنوں جيل ميں فيض صاحب کے دانتوں کی تکليف بڑھ گئی 
حراست ميں انہيں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا تھا کہ راستے ميں پوليس کی 

پاس جانا ضروری فيض صاحب کا اصرار کہ ڈاکٹر صاحب کے  -گاڑی خراب ہوگئی 
تانگے پر  - چنانچہ تانگے ميں بيٹھ کر )ہور کی سڑکوں سے ان کا گزر ہوا  -ہے 

جب  -بيچ ميں فيض صاحب بيٹھے ہوئے ہيں اور دونوں جانب مسلح پوليس والے 
تانگہ )ہور کے گنجان بازار سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے انہيں پہچان ليا اور 

ایک  -ھے ایک جلوس کی شکل ميں چلنے لگے و ه ٹانگے کے پيچھے پيچ
اسی پس منظر ميں فيض صاحب نے اپنی یہ یادگار نظم  -عجيب منظر رہا ہوگا 

   - لکھی

   آج بازار ميں پا بجو)ں چلو

   چشمِ نم جانِ شوریده کافی نہيں

   تہمتِ عشقِ پوشيده کافی نہيں



   آج بازار ميں پا بجو)ں چلو

   چلودست افشاں چلو مست و رقصاں 

   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

   باندھ لو دل فگارو چلو رختِ دل

   پھر ہميں قتل ہو آئيں یار و چلو

   :خود انہوں نے ایک جگہ اس واقعے کو یوں بيان کيا ہے

آج بازار ميں پا بجو)ں چلوکا واقعہ یوں ہے کہ ہم منٹگمری ﴿ساہيوال﴾ جيل  ’’
یہاں  - سے دانتوں کے ع8ج کے ليے کچھ دن کے ليے )ہور جيل )ئے گئے 

انتوں کے ہسپتال جو شہر کے دوسرے کنارے پر ہے پوليس کی سے ہر صبح د
ایک دن موٹر نہ مل سکی تو ہميں تانگے ميں مسلح  -گاڑی ميں جانا ہوتا تھا 

بيرون ِ ‘ کچہری روڈ ‘ مال روڈ ‘ )رنس روڈ  -گارد کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا 
کئی ‘ يا بھاٹی دروازه اور راوی روڈ سے گزرے تو بہت سے لوگوں نے پہچان ل

یہ نظم اسی واقعے سے  -جگہ مجمع جمع ہوگيا اور نعرے وغيره بھی لگے 
  ﴾ ١٢۴﴿‘‘متعلق ہے 

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 )رنس روڈ پر چلتے ہوئے مجھے ایک دم ابا نظر آئے ’’
حسب معمول اطمينان  -چار پوليس والوں کے ساتھ تانگے ميں گزر رہے تھے 



سے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے اور سامنے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے 
ٹی بھی حيرت اور بي -انہيں سڑک کے کنارے کھڑی اپنی ہی بيٹی نظر نہ آئی  -

بے چارگی ميں یوں گُم سُم کھڑی رہی کہ حلق سے آواز ہی نہ نکلی اور تانگہ 
   ﴾١٢۵﴿‘‘اور ميں سارا راستہ آنسو پيتی رہی  -گزر گيا 

 
 
 


