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میری بہو کو  اورمجھے بخار تھا اس لئیے ہم دوا لینے گئے تھے اب جب بس آئے گی تو 

ہم واپس آسکتے تھے۔ ٹائم بارہ ہوگئے۔ ہم  سٹاپ پر بیٹھے تھے پھر لڑکا یہاں سے 

  گاڑی لے کر آیا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا سٹاپ پر نہیں آیا۔

مسلئے یہی ہیں کہ  جب بھی ہمارا ملک)ایریا( ڈوبا ہے، ہم تو کاشت کار لوگ ہیں۔ ہمارا 

گزارا کھیت پر ہے۔ ہم عورتیں کھیتوں میں کا م کرتی ہیں۔ ہمارے مرد بھی کھیتوں میں 

 کام کرتے ہیں اور مال مویشی بھی چراتے تھے، 

مال کہاں چرے؟ کھیت اب مال مویشی ہمارا اس طرح کہاں چریگا؟ اب پہلے کی طرح 

ہمارے ڈوب گئے، لکڑیاں جل گئیں۔آپ نے خود دیکھا ہے۔ مال ہمیں کچھ بھی نہیں۔ اس 

سب کے کرتے ہم نے اتنے دھرنے کراچی میں دیئے حیدرآباد میں دیئے، سالم کوٹ میں 

دیئے، بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہم سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ پھر بھی اس ڈیم کا کام نہیں 

ہ کام رکا نہ ہمیں کچھ مال۔ ہمارا رزق، پہلے اچھا یہ برا ہم کھا تو رہے تھے  ہمیں  رکا۔ ن

اینگرو کیطرف سے کچھ بھی نہیں مال۔ یہ ہمارا گھر بارہے،، چل چل کر ہم، ہمارے ساتھ 

ہمارے بچے بھوکے اور ہماری عورتیں تھیں۔ چل چل کر ہم بارہ بارہ مہینے دو دو سال 

کھ میں بھی چلے، بھوک میں بھی چلے، اپنی زمین کے لئے چلے ہم بھوک ہڑتال میں، د

نہ،  یہ جو ہمارا پیٹ ہے یہ بچ جائے، اتنا چھوٹا ٹکڑا  ہمیں سالم کوٹ یہ مٹھی میں جو 

ملے تو ہمارا ٓنا جانا، ہمارا پورا سسٹم ہمارے مال مویشی کیسے رہیں گے۔ اپنی جگہ 

  چھوڑنے میں ہمیں مسلۂ ہے۔

ے بہت دھکے کھائے بہت گھومے۔ گھوم گھوم کر واپس یہیں آکر بیٹھ اسی وجہ سے ہم ن

گئے،، ہمارا پانی ہی کڑوا ہوگیا ہے چائے کا کپ بناتے ہیں تو پانی چڑھا کر دودھ ڈالتے 

ََ ہی پھٹ جاتا ہے۔ذخیرہ ہی نہیں اب پینے کے پانی کا کیا کریں کھانے پینے  ہیں تو فوراَ

سب تھا، بچے ہوتے تھے تو دوائیاں ملتی تھی  کو تو آپ چھوڑہی دیں۔ ڈیم سے پہلے

 خوراک ملتا تھا،  اب سب بند ہوگیاہے۔

ملیریا  بخار چھوڑ ہی نہیں رہا جا ہی نہیں رہا،، نہ سردی کی خبر پڑ رہی ہے نہ گرمی نہ 

 بہارکی۔ چار رت آتی ہیں نہ؟ ہمیں چاروں ایک جیسی ہی ہیں۔


