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کوثز علی کی شیانی
ایک دفعي کا رکز ہے کہ ایک چزىاہا لسکا جس کا یان آصف بھا ،یاکستاه کے شمالی عالقوو کی خوبصوزت ىادیوو میه سے ایک
ے
ے’ کوً قرا قرن‘ کہت
میه ىا فع گايو میه زہ تا بھا۔ آصف کا گايو دز اصل یاکستاه کےمشہوز پہاسی سلسلہ کے دامن میه ىا فع بھا جس
ے ہیه
ے ہیه اىز اه ثز شیادً سیزً بھی پہیه ،لتکن ىادیوو میه من ظر اس سے مخ تلف ہے جہاو تیز زى دزیا پہت
ہیه۔یي پہاس پہت ہی اى بچ
ج
ے ہونے پہایت خوبصوزت آبساز یه اىز ھتلیه ی تایا
ے کی طرف پہت
جیسا کہ دزیانے شىات خو کہ ثزف سے لدے ہونے پہاسىو سے نیچ

ہوا گشزیا ہے۔ ىہاو ثز طرسیز گھاس ہے ،اىز موسم پہاز میه تمان شمین خوبصوزت زیگوو کے بھىلوو سے بھر جانی ہے ،اىز سی تکسىو
ِ
ہزازىو شىخ زیگوو کی ی تلتاو ہوا میه اسنے ہونے دکھانی دنتی ہیه خو کہ اس عالقے کو جنت بساو ی تا دنتی ہیه ۔
ے اه کا ایک بی تا آصف کا ہم عمر بھا
ے بھ
ىہاو سے بھىسی سی یلتدی ثز ایک اىز گايو بھا جہاو ثزآصف کے ماموو ز ہت
ے۔
ے ثز دزخت اىز گھر جھىنے جھىنے کھلویوو کی طرح ن ظر آ نے بھ
ے کی طرف دیکھت
جس کا یان ہمزً بھا۔ہمزً کے گايو سے نیچ
ے کی کوظش کزیا خو کہ کافی
ے گھر کو دیکھت
ے جایا ىً اس ن ظازے کو دیکھ کز پہت محظىظ ہویا  ،اىز اکیر ىہاو سے ا نت
آصف خب بھی دمزً سے ملت
ے ىادی میه کتتی جھىنی اىز کتتی دىز ن ظر
ے ىالی ىادی کے گايو میه بھا۔ یوخواه لسکا اس یات ثز پہت متعج ّب ہویا کہ چیزیه نیچ
نیچ
آنی بھیه۔
آصف کےىالد احمد کےیاس یکزیوو کا ایک جھىیا سا ّ
ے گايو سے یاہر
گلہ بھا جنہیه ىً زىشایي صیح شىثزے چزانے کے لت
ے ىالد کے سابھ یاہر جال جایا بھا۔آصف
ےاکیر ىً ا نت
ے۔آصف کے جھىنے سے گايو میه کونی سکوم یي بھا اس لت
لے جانے بھ
ے ی تا دیتیه  ،اىز سابھ میه پہت سی مزیداز
ے گوشت کا سالن ،چ تای تاو ،اىز ثزا بھ
کی ىالدً ہمیشہ اه دىیوو کے دىپہر کے کھانے کے لت
ّ
ےآصف
ے دے دیتیه۔ اىز ىً یي شب ساماه ایک ثسے سے خوکوز م ظبوط کیڑے میه گٹھڑی کی طرح یایدھ دیتیه جس
ے کے لت
لسی بتت

ے سابھ حفاظت سے لے کز جلتا،اىز جی تک کہ کھانے کا ىقت یي ہو جایا اس کی دیکھ بھام کزیا۔
ا نت
ے بھاگتا بھریا اىز اه کی خوب جا بچ ثسیام کزیا زہ تا۔ اس کا یاة
آصف پہت جست لسکا بھا  ،ىً تمان ده یکزیوو کے نیچھ
پہت خوش بھا کہ خب ىً ثسا ہو جانےگا یو یي ثزننت آصف کو ایک پہت اجھا چزىاہا ی تا دے گی۔
ے اىز اس ثز کھانے کا ساماه
ے ایک دسیر خواو بچھا د نت
دىپہر کے ىقت آصف اىز اس کے ىالد کسی دزخت کی جھايو یل

ّ
لگا کز کھایا کھانے بتٹھ جانے۔ یوخواه لسکا ہمیشہ ای تا ثزابھا مزے لے کز کھایا اىز شىق سے لسی بی تا۔کھایا کھانے ىقت دىیوو یاة بی تا

ّ
ے سے یاہر بکل کز کہیه دىز یي جلی جانے۔
ے گل
ے یا کہ اه میه سے کونی ا نت
یکزیوو ثز بھی ن ظر ز کھت
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ے گھر آ جانے کبوو کہ گايو میه بچلی پہیه بھی اىز زات
ىً دىیوو ہمیشہ یکزیوو کے سابھ شىزج غرىب ہونے سے پہل

ے اپہیه زات کا کھایا بھی کھایا ہویا بھا۔ آصف کھانے کے بعد جلد ہی شى جایا بھا کبوو کہ ایدھیرے میه ىً کچھ اىز کز
ہوجانےسے پہل
ے اه کا دىدھ بھی دىہ تا ثسیا بھا۔
بھی پہیه سکتا بھا۔ اس کے عالىً اسے صیح شىثزے ابھ کز یکزیوو کو یاہر لے جانے سے پہل

ّ
ے دیتیه ۔یوخواه لسکا یکزیوو اىز بھیڑىو کے میمبوو کو پہت جاہ تا
آصف اس موسم میه پہت خوش ہویا خب کہ یکزیاو اىز بھیڑ یه بچ
بھا ،اىز سازا ده اه کو انتی بعل میه دیانے بھاگا بھریا اىز سابھ ہی اه کی آىاشىو کی ن فل کزیا زہ تا ’ مے ،مے ،مے،مے،مے ‘ ۔
ے
ے آ جایا ،بھر کتا بھا ! اب دىیوو لسکے یکزیوو کے میمبوو کو لت
ے پہاسی عالقے سےآصف کو ملت
اه دیوو دمزً بھی اکیر اى بچ
ٹ
ے بھی اه
ے کے لت
ے ہابھ کی ہ ھتلی ثز کھایا زکھ کز اپہیه کھالنے اىز خب بھی موسم پہت بھتذا ہو جایا یو ىً خود کو گزن ز کھت
بھرنے ،ا نت
ے۔
ے قریب دیانے ز کھت
میمبوو کو ا نت

ّ
ے کی دیکھ بھام کی یوزی رمہ دازی شىیة دی۔ دمزً بھی
خب آصف کچھ اىز ثسا ہوا یو اس کے ىالد نے اسے یکزیوو کے گل

ّ
ے کو گايو سے یاہر
ے ابھ جانے اىز بھر اس گل
ے کے لت
اکیر آصف کے سابھ مل جایا،اىز دىیوو لسکے صیح شىثزے یکزیوو کا دىدھ دى ہت
ے۔
ے ایک طرح کا معموم ین گتا بھا ،اىز آہستي آہستي اسی طرح ده زات گشزنے گت
ے لے جانے۔ یي دىیوو کے لت
چزنے کے لت
بھر ایک ایدھیری زات میه ایک بھیڑنے نے ایک اىز کساه خو کہ قریب ہی زہ تا بھا اس کی یکزیوو اىز مرغبوو ثز حملہ کز

ب
دیا۔ اس ىجي سے گايو میه دہست ھتل گتی۔ شب کی زانے سے كیصلہ کتا گتا کہ زىشایي زات کے ىقت گايو کے دى آدمی یگہتانی
ّ
ے جائیه خو کہ بھیڑنے کو ماز دیه اگز اس نے بھر حملہ کتا۔ بھر بھیڑنے نے ىاف عی دىیازً حملہ کتا ،مگز اس دفعي اه یگہتاه
ے مقرز کت
کے لت

آدمبوو نے اس ىجسی ثز گولی جال کز اسے ماز دیا۔ اىز بھر گايو میه جلد ہی دىیازً سکوه اىز آشىدگی کا ماخوم ىابس آ گتا۔
ے خو کہ یاشً گھاس چ تا
ے یکزیوو کی یگہتانی کز زہے ب ھ
کچھ غرصي گرز گتا ،بھر ایک ده دىیوو لسکے چزاگاً میه ایک چ تاه ثز بتٹھ
ے ہیه ،یي ابصاف پہیه
زہی بھیه۔دمزً نے آصف سے کہا ’ ،یکزیاو یومزےسے گھاس چز زہی ہیه مگز ہم ہمیشہ یوز ہونے ز ہت
ے۔ شىخو ہم کتا کزیه ‘؟
ہے‘ .آصف نے بھىسی دثز غوز کتا بھر خواب دیا ’ ،بھر ہمیه کونی ہوص تازی اىز دلچستی کا کان کزیا جا ہت
سی ظاه دمزً نے ایک کاه سے دىطرے کاه یک دایت دکھانے ہونے اىزمتي ی تانے ہونےکہا’ ،ہمیه گايو کے
ے‘۔
ے کچھ کزیا جا ہتت
لوگوو کو نبوقوف ی تانے کے لت
ے کزیه گے ؟‘ آصف نے یوجھا
’ ہم یي کیس
دمزً نے آصف کو اس زات کے یازے میه یاد دالیا  ،کہ کس طرح بھیڑنے نے مرغبوو اىز یکزیوو ثز حملہ کتا بھا اىز کس طرح
دى یگہتاه مردىو کو رمہ دازی دی گتی بھی کہ ىً گايو کی ی تدىقوو سے حفاظت کزیه۔ ’ بھیڑنے نے بھر حملہ کتا یو اه مردىو نے
اسے ماز دیا ! دمزً نے ثسے خوش سے کہا  ،اىز بھر ہر چیز دىیازً ثز سکوه اىز یوز کزنے ىالی ہو گتی‘۔
آصف کو یاد آیا کہ ىاف عی ىہی ایک یات پہت دلچسپ بھی خو کہ گايو میه ایک غرصے کے بعد ہونی بھی۔
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ّ
ے ہونے کہا۔’ اگز ہم خوب جیخیه  ،جالئیه اىز کہیه
’ ت مہیه معلون ہے کہ میه کتا شىچ زہا ہوو؟‘ دمزً نے یات جازی ز کھت
ے بھاگے ہونے آئیه
بھیڑیا بھر حملہ کز زہا ہے ،بچاي ! بچاي ! یب ہم دیکھیه گے کہ کس طرح گايو کے لول ہمیه بچانے کے لت
گے ‘۔
ے طرثز کشه کے میصونے کے یازے میه شیادً ن قین
’ مگز جھىث یولتا پہت ثزی یات ہے ‘۔ آصف نے کہا خو کہ ا نت
پہیه زکھتا بھا۔
ے خب ىً ہمیه
’ یي یو صرف مراق ہے۔ دمزً نے اصراز کزکے کہا۔ کتا تم اه کے ثزبساه جہرے پہیه دیکھتا جا ہت
ے بھاگے ہونے آ ئیه گے ؟ یي کتتی اجھی دم لگی ہوگی‘۔
بچانےکے لت
ے ہونے دیکھیه گےیو ىً ہم سے ضجت
’ اىز خب اه کو یي معلون ہوگا کہ پہاو کونی بھیڑیا پہیه ہے ،اىز بھر ہمیه اه ثز ہیست
ے ہی گايو کے لول چزاگاً میه
ے ہونے بھی آصف کو اعیراف کزیا ثسا  ،کہ جیس
یازاض ہو جائیه گے ‘۔ آصف نے کہا ۔ لتکن یي کہت
بھاگے ہونے آئیه گے اه کے جہرىو ثز ثزبسانی کے آیاز دیکھتا ىاف عی پہت ہی مراقتي یات ہو گی۔ اسے یي بھی اعیراف کزیا ثسا کہ
یکزیوو کو تمان ده گھاس چزنے دیکھتا بھی پہت ہی یوز کزیا ہے۔
’ اجھا ‘ اس نے آچز کاز کہا ’ ،ہم یي شب کچھ کس طرح کزیه گے ؟‘
ے ہابھ
ے ہونے ا نت
بھردمزً نے ای تا میصویي ی تاه کتا ،اىز دىیوو لسکے گايو کے نے ایدبشہ لوگوو کا چ تام کزکے خود بخود ہیست
ے۔
ے لگ
خوسی سے ملت

ّ
ے۔ بھر ای تا مزیداز
ے کو چزاگاً میه چزانے لے گت
ے کے بعد دىیوو لسکے یکزیوو کے گل
دىطرے ده یکزیوو کا دىدھ دى ہت

کھایا کھانے کے بعدخو کہ آصف کی ىالدً نے اجھی طرح یایدھ کز دیا بھا  ،اپہوو نے ای تا طرازنی میصویي یوزا کزنے کا كیصلہ کتا۔
ے جھپ گتا خب کہ آصف گايو کی طرف پہت اىبچی آىاش میه شىز کزیا ہوا بھاگا ۔’ بچاي ! بچاي ! بھیڑیا دمزً ثز
دمزً ایک پہاسی کے نیچھ
ے !‘
ے ! بچا نت
ے ۔۔۔بچا نت
ے۔۔۔ہمازی مدد ک جیت
حملہ کز زہا ہے ۔۔۔ہم ثز مہریا نی ک جیت
ے ہی گايو کے لوگوو نےآصف کی جیخ ى بکاز ستی ،اپہوو نے ذیذے اىز کلہاسیاو ابھائیه اىز چزاگاً کی طرف بھاگے۔
جیس

گ
ے حملہ کتا ؟‘ دىطرے نے یوجھا۔ ’ کتا بھڑیا اسے ھسیٹ کز لے گتا
’بھیڑیا کہاو ہے ؟‘ ایک آدمی نے یوجھا۔ ’اس نے دمزً ثز کیس
ہے  ،جیسا کہ اس نےمیری یکزیوو اىز مرغبوو کے سابھ کتا بھا ؟ ہمیه ی تاي دمزً کہاو ہے ؟ ‘ ۔
ے۔
گايو ىالے ہر طرف یالش کزنے کے بعد شدمی لسکے کو یي یا کز پہت شیادً ثزبساه ہو گت
ے کی جگہ میه سے کود کز یاہر آ گتا۔ ’ خوش آ مدید ! پہاو آ نے کا سکزیي‘ ۔ یذز لسکے نے
عین اس ىقت دمزً انتی جھتت
ے جہرے ثزہیسی النے ہونے کہا ۔’ مگز پہاو ثز یو کونی بھیڑیا پہیه ہے۔ خب میه نے اس کو ی تایا کہ گايو ىالے
دایت بکام کز ا نت
ے لوث یوث ہو کز شمیه ثز گز گتا۔ خب آصف نے گايو ىالوو کے
ے ہیست
اسے مازنے آ زہے ہیه یو ىً ذز کز بھال گتا ‘ ۔ بھر دمزً ہیست
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ے گھاس ثز گز کز لوث یوث ہونے لگا۔ گايو ىالے لسکوو کے سابھ
ے ہیست
ے یو ىً بھی ہیست
جہرىو ثز ثزبسانی اىز گھیراہٹ کے آ یاز د یکھ
ے کی اس
ے اپہوو نے عہد کتا کہ ىً آصف کے یاة کو اس کے بتت
ضجت یازاض ہونے۔ اىز خب ىً چزاگاً سے ىابس جا زہے ب ھ
ے نے کتا بھا ،یو ىً ىاف عی ضجت یا امتد
جتنث چزکت کے یازے میه ی تائیه گے۔ خب احمد کو اس یات کا علم ہوا خو کچھ کہ اس کے بتت

گ
ے
ے لے آ یا اىز دىیوو سے اه کی اس یوص تدً طرازنی چزکت کے لت
ہوا۔ىً دىیو و لسکوو کو ھسیٹ کز گايو ىالوو کےہخون کے سا مت
گايو ىالوو سے معافی متگوانی ،اىزعہد لتا کہ آ بی تدً کٹھی بھی ىً اس قسم کی چزکت پہیه کزیه گے۔
ے اىز شیدگی دىیازً معموم کے م ظایق گشزنے لگی۔ لتکن بھر ایک ده خب دمزً اىز آ صف چزاگاً میه یکزیاو
ے گرز گت
کچھ مہتت

گ
ے سے آ بکال ،اىز اس نے ایک یکزی کو ھسیٹ کز لے جانے کی کوظش کی۔
ے یو ایک خوق تاك بھیڑیا ایک پہاسی کے نیچھ
چزا زہے بھ

ے بھا گا ،لتکن خوق تاك بھیڑنے نے یکزی کو یو جھىس دیا اىز اس کے یدلے
ے اس کے نیچھ
دمزً قوزا کھڑا ہو گتا اىز بھیڑنے کو ذزانے کے لت
گ
ے دىشت کو بھیڑنے کے ھسیٹ کز لے جانے ہونے دیکھ کز پہت خوف شدً ہو گتا  ،اىز قوزا
دمزً کی یایگ کو متي میه یکس لتا۔آصف ا نت

گ
ے ،بھیڑیا دمزً کو ھسیٹ کز لے جا زہا ہے۔۔۔اسے
گايو کی طرف جیخ تا ہوا بھاگا۔ ’ گايو کے مہریاه لوگو  ،مہریانی سے جلدی آ نت
ے !‘
ے ! بچا نت
ے۔۔۔بچا نت
ے۔۔ ہمازی مدد ک جیت
ے۔۔۔ مہریانی ک جیت
بچا نت

ّ
گايو ىالوو میه سے ایک نے کہا۔’ ہم دىیازً الو پہیه یتیه گے۔ جاي انتی یکزیوو کے یاس ‘ ۔

ے کہ پہت دثز ہو جانے!‘
ے ،اس سے پہل
ے ‘۔۔۔آصف زىیا۔’ میه ضچ کہ زہا ہوو ،دمزً کو بچا نت
’ مہریانی ک جیت
ے کا كیصلہ کتا ،اىز اس نے ىہاو سے دمزً کو دیکھا کہ اس کی یایگ
ایک مہریاه آ دمی نے چزاگاً کے آس یاس جا کز دیکھت

ّ
ب
ے ‘۔
ے  ،اىز قوزا مدد کیجت
بھیڑنے کے م ظبوط چیڑىو میه ھیسی ہونی بھی۔ ’ آصف ضچ کہ زہا ہے‘ ۔ ىً جالیا  ’ ،جلدی آ نت

ے نے لوگوو کے
گايو ىالوو نے انتی البھتاو اىز کلہاسیاو سیمٹھالیه اىز نیچازے دمزً کی مدد کو دىسے ۔ اىز خب بھیڑ نت
ے ہونے دیکھا یو اس نےلسکے کی یایگ کو جھىس دیا اىز جیگل کی طرف عایب ہو گتا۔
اس ثسے ہخون کو انتی طرف بھا گت
دى لوگوو نے دمزً کو اس کے کتدھوو سے یکس کز ابھایا اىز اسے لے کز گايو ىابس آنے۔ لسکے کی یایگ ثزی طرح شدمی ہو
ے۔ اس نے گايو ىالوو سے یوجھا ’ آة لول جلدی مدد
گتی بھی  ،اىز ىً پہت دزد مچسىس کز زہا بھا ،آصف کی آ یکھىو میه آ بسى بھ
ے کبوو یي آنے ؟ ‘۔ ’آة نے میرا ن قین کبوو پہیه کتا بھا ؟‘
کے لت
ے بھی جھىث یوال بھا ‘۔ اس نے سمچھانے ہونے کہا ۔’ اسی ىجي سےہم
ایک غوزت آ گے ثسھی ’ تم نے ہم سے پہل
نے ت مہازا ن قین پہیه کتا۔ کتا اب تم یي دیکھ پہیه زہے ہو کہ جھىث یولتا کی تا علط ہے؟ ت مہیه کٹھی بھی اس طرح کی چزکت پہیه
ے کبوو کہ اس سے نے اغتمادی ی تدا ہونی ہے ‘ ۔
کزنی جا ہتت
ے شدمی کشه کی طرف دیکھا اىز گايو ىالوو کی طرف بھی ،جنہوو نے لسکے کو بھیڑنے سے بچایا بھا ،اىز ىً سمچھ گتاکہ
آصف نےا نت
اب ىً بھر کٹھی بھی جھىث پہیه یولے گا۔

