
 

بڑا بھائی--- یکے اش خطباِت كازی خىیف ڈاز صاخب خفظ ہللا   --- 

====================================== 

 ! بڑا بھائی

ھے بلکہ میں اض مظلوم مخلوق کی بات کسها  هے لگا ھوں، ایظا نہیں  آپ شاید طمجھے ھوں کہ میں کساچی کی بات کس

کے امکاهات بالکل نہیں ھیں  هے  کے معدوم ھو ھے،، اوز اض  بلکہ ھس ماں ! چاھتا ھوں جو ھس مرھب میں بکثرت پایا جاتا 

هے سے اهکاز نہیں کس طکتا ھے چاھے دیس طویس ھو جائے مگس یہ بڑا بھائی پیدا ھو کے پہلے بڑا بھائی ھی پیدا کستی   ! کوشش کس 

ھے، والد کی ازتھی کو آگ بھی وھی  ھے، جو کساؤن پسوع ھوتا  بڑے بھائی کی طب سے شیادہ اھمیت ھىدو مرھب میں ھوتی 

ھے، باقی طازے بھائی بہً  کے بعد باپ کی طازی مىلولہ و ػیرمىلولہ جائداد کا وازث بھی وہ ی اکیال ھوتا  ھے اوز اض  دیتا 

ھے،چوهکہ دوطسے بھائیوں اوز بہىوں کو جائداد میں  تے ھیں،، وہ طب بھائی بہىوں کی ذمہ دازی اٹھاتا  کے ھو لیگ بائی 

ھے،پھس گھس   بھی بہىوں کو جہیز وػیرہ دیىا اوز بیاھىا اس ی کی ذمہ دازی بىتی 
ً
 بھی اوز اخالكا

ً
سے دھیال نہیں ملتا لہرا كاهوها

ھے،،یوں بھان متی کا  کے طاتھ ھی ھوتا   دوطسے بہً بھائیوں کو زھىا بھی اض 
ً
ھے لہرا الشما باز بھی چوهکہ اس ی کو ملتا 

ھے ھے جو بہت مشہوز   ! کىبہ بيتا 

تے اچاهک مظلمان  تے کس کے گھوڑں کو داهہ پاوی کھالتے پالتے اوز ان کی مٹھی چاپی کس هے مؼلوں  جب ھمازے باپ دادا 

لے آئے اوز مظلمان بڑا اوز ھىدو بڑا بھائی مال کس مظلوم بڑا بھائی  هے کا فیصلہ کیا تو وہ ھىدو بڑا بھائی بھی طاتھ  ھو

کے عوض طازی جائداد کا مالک بيتا تھا ،،مگس مظلوم بڑا بھائی وہ ! تخلیم کیا  ھىدوؤں کا بڑا بھائی تو تمام خدمات 

ھے،بہىوں کو بیاھتا بھی  ھے جو ھىدو بڑا بھائی بجا التا تھا،یعنی وہ بہً بھائیوں کی فوج بھی پالتا  طازی خدمات بجا التا 

ھے، اگسچہ اض کی وجہ سے  ھے ،خود ان پڑھ زہ کس ان کو پڑھاتا بھی  ٹے بھائیوں کو پالتا بھی  ھے،چھو ھے،جہیز بھی دیتا 

ھے،وہ طازے ایک ایک  ھے،، ان کو الگ مکان بىا کس دیتا  کے دیتا  اض کی اپنی اوالد ان پڑھ زہ جائے،ان کو کازوباز طیٹ کس 

هے کی اجاشت نہیں اوز هہ ھی بڑے کی بیوی اض چڑیا گھس سے هکل طکتی  تے جاتے ھیں ،البتہ بڑے کو الگ ھو کے پُھس کس کس 

ھے مگس کس کچھ نہیں طکتی  کے مىہ میں جاتا دیکھتی  کے مىہ کا هوالہ چھً کس دوطسوں  ھے، وہ اپےن طامےن اپےن بچوں 

ھے،، جب یہ طازے بیاھے جا چکے  ھے جو اپےن بچوں کی خاطس اپےن مالک پس بھی جھپٹ پڑتی  ،اض سے طاكتوز تو مسغی 

کے بچے پڑھ جاتے ھیں،وہ دھسم پوزے سے بدسیہ ٹاؤن مىتلل  لے کس طیٹل ھو جاتے ھیں،، ان  تے ھیں ،اپنی اپنی خوزیں  ھو

ھے،مکان جع میں ان  هے پہىچ جاتے ھیں،، جائداد تلظیم کس لی جاتی  ھو جاتے ھیں تو ،،، بڑے بھائی سے خظاب کتاب کس

لے زھا تھا،، گً پؤائيٹ پس اض مکان سے اض طسح هکاال  کے باز باز کہےن پس الگ مکان نہیں  کو پاال گیا تھا، وہ بڑا جو بیوی 

کے  کے بظتر دیےت ھیں اوز وہ کسائے  کے لئے بظتر تک نہیں ھوتا،،پڑوس ی تسض کھا  هے  کے پاض زات کو طو ھے کہ اض  جاتا 



کے  تے ھیں بڑے  ھے ،وہ آپع میں ھی زشےت هاتے کس ٹے بہً بھائیوں کا ایک جتھہ ھوتا  ھے ، چھو مکان میں شفٹ ھو جاتا 

ھے کیوهکہ وہ ان پڑھ ھیں،، ھے هہ دیتا   بچے هہ کوئی کستا 

هے بھائیوں کو بالیا الکھوں دزھم لگا کس جیولسی کی دکاهیں ڈال کس دیں بھائی  هے تو وہ بڑے بھی دیکھے ھیں جنہوں  ھم 

کے بچے بھی بڑا پالتا زھا،مسغی خاهے  وہ دکاهیں بڑے ھوٹلوں میں هاچےن والیوں پس واز کس گھس طدھاز گئے، پاکظتان میں ان 

هے اض کو پکڑ کس ملبا ڈال کس خوب پھیىٹی لگائی اوز  ٹے بھائیوں  بھی ڈال کس دیئے اوز جب پاکظتان گیا تو تيیوں چھو

کے طاتھ تھے  ھے وہ ! والدیً بھی چھوٹوں  کے لئے بڑا بھائی یہ طب کچھ کستا  ھے کہ جً کی دعاؤں  اصل ظلم یہی ھوتا 

تے ھیں اوز بڑے کو  کے طاتھ کھڑے ھو ٹے بھائیوں  هے کی بجائے چھو ھے تو اهصاف کس جب بھی کوئ کسائظع پیدا ھوتا 

یہ تو پىجابی مظلوم بھائی تھا! بدعائیں دیےت ھیں، گویا خدا ھی مال هہ وصاِل صىم   ! 

ھے  ! پٹھان بڑا بھائی تو اوز بھی شیادہ مظلوم ھوتا 

تے ھیں مگس طتم  ھے،بہً بھائی بھی بہت طازے ھو ھے،هتیجہ ظاھس  هے کا بہت زواج ھوتا  ایک تو ان میں دو دو شادیاں کس

ھے اوز گاهے طً طً  ھے،، وہ پسدیع میں کماتا  هے والوں کا بڑا بھائی ھوتا  ھے کہ وہ تیىوں ماؤں سے پیدا ھو باال طتم یہ 

ٹے بھائی چسض پیےت اوز بیچےت ھیں،، کبھی موڈ ھوا  ھے،، پیچھے چھو ھے،، چاز پاهچ طال بعد گھس جاتا  کس جواوی گصاز دیتا 

ھے،،اگس پیظہ دے کس  تو كتل بھی کس دیےت ھیں،، اض بھائی کا کام ان کی ڈالی ھوئی دشمىیاں بھگتاها اوز ملدمے لڑها ھوتا 

ھے  ھے کیوهکہ یہ بڑا  ھے وہ ابا ! كتل کساها ھو تو بھی پیظہ اس ی کو بھیجىا ھوتا  اض دوزان جو بھی جائداد خسیدی جاتی 

ھے،کیوهکہ كسباوی کا بکسا جو مال ھوا  ھے،یوں ابا جی کا شیادہ تس کام وئ شادیاں کسها ھی ھوتا  کے هام خسیدی جاتی  جی 

کے هیچے گھسے آئل  ھے کہ آپ گاڑی  کے مہماهوں پہ ػصہ تو بہت آتا  ھے۔،، ایک صاخب هاوكت تشسیف الئے، اض كظم 

ھے،مگس کیا بھی کچھ نہیں جا طکتا کیوهکہ  ھے اوز باھس ٹىا ٹً بیل بج زھی  تبدیل کس زھے اوز طس مىہ تیل میں بھسا 

اطپتال اوز مولوی کا گھس تو ایمسجیيس ی طسوطص میں شامل ھیں،، پتہ نہیں کون کع ملحے کیا کس بیٹھے؟؟ جً دوطتوں 

کے پوچھ لیتا ھوں کہ کس ی ایمسجیيس ی کا پسوگسام  کی طسف سے مظائل شیادہ آتے ھیں میں انہیں زمضان میں مظیج کس 

هے لگا ھوں  ھے یازا وہ " خیر وہ بھائی بتاهے لگے کہ ! تو نہیں میں طو ھے، ھمازا باپ  یازا كیری صاخب ھمازا ایک مظئلہ 

ھے  لے جائیں،فسماهے لگے وہ والا پاگل نہیں،، ھمازا ماں فوت ھو گیا تو ھم باپ کو ! پاگل ھو گیا  عسض بھائی جان اطپتال 

بوال کوئی بڑا عمس کا عوزت سے شادی کسو،، تمہازا بھی کام چلے گا،بچہ بھی پیدا نہیں کسو،مگس یازا وہ ھمازا بہً سے بھی 

هے  ھے ھم  لے کس آ گیا،، ابھی ھم بڑا بھائی  ھے،، ایک 6چھوٹا بیوی  ھے ھم کو تیع طال ادھس ھو گیا   اپىا بہً بھائی پاال 

هے  ھے پاهچ بھائی،، ابھی باپ  هے اپےن 7بہً  هے وہ بھی پاال،ابھی ھمازا طس دیکھو ،، انہوں   دوطسا سے پیدا کیا،، چلو ھم 

کے زن وے کی طسح لش لش کستا طس تھا،، ابھی  کے آگے زوشنی دگنی ھو گئ ،، جىاح ٹسمیىل  طس سے پسها ھٹایا تو دزواشے 

ھے اض کو بھی طب میں  ھے تمہازا جو گسیجویٹی تم کو مال  ھے،، ھمازا باپ بولتا  ھمازا یہ خال ھو گیا،،ھمازا هوکسی ختم 

لے کس آیا ھوا تھا،، تا کہ خکم شسعی وہ بھی طً  باهٹو یا ادھس گھس میں واپع نہیں آؤ،،طاتھ وہ دو طوتیلے بھائی بھی 



کے هام  کے هام لگا چکے ھیں اض میں تو طازے خصہ داز ھیں،، اگسچہ یہ باپ  هے کہا کہ جو جائداد آپ باپ  لیں،، میں 

ھے،تمہازے باپ یا تمہازے بہً  هے پس مال  کے اض پیسے پس جو آپ کو طسوض ختم ھو نہیں لگنی چاھئے تھی،، لیکً آپ 

ھے  ! بھائیوں کا کوئی خم نہیں 

 ! اطالم اوز بڑا بھائی

کے کہ بڑا بھائی اخترام میں والد کی  ٹے بڑے کی کوئی تفسیم نہیں طوائے اخترام  اطالم میں طازے بھائی بسابس ھیں ،چھو

ھے، بچے پالےن میں والد کا ھاتھ بٹاها چاھئے اوز طب بھائیوں کو یہ کام کسها چاھئے کہ جو بھی کام پس لگتا جائے  جگہ زکھتا 

ھے تو اب وہ والدیً کی خدمت اوز مدد کسے گا ،مگس  اپىا خصے کا بوجھ اٹھائے، اض دوزان اگس بڑے کی شادی ھو جاتی 

کے هان هلے کا ذمہ داز  بچ بچا کس،پہلے اپےن بچوں کی طوچ طوچے گا پھس کس ی دوطسے کی طوچ طوچے گا،، وہ والد صاخب 

کے طاتھ کے تعلیمی اخساجات  ئے ان  تے ھو ھے،مگس اپےن بچوں کی خیال کس  ! ھو طکتا 

کے طب کو فازغ کس دیىا چاھئے چاھے وہ  کے بعد جائداد طب بہً بھائیوں میں خظِب شسیعت تلظیم کس  والد کی وفات 

کے بعد  ھے یا شیادہ مگس تلظیم کسو،، تلظیم  ھے تھوڑی  ر ،، كسآن کہتا 
ُ
ث
َ
الکھ ھو یا ھصاز ھو یا طو زوپیہ،، كل مىہ او ک

ھے تو اپىا ملدز،،کوئی  ھے کوئی ػسیب زھتا  ھے تو یہ اض کا ملدز  طازے اپىا ملدز آشماهے هکل جائیں کوئی امیر ھو جاتا 

ھے تو جع  ھے تو اض کا ملدز مگس ِکھىڈ ُپھىڈ جاؤ،، بہً بیاھنی  ھے تو اض کا ملدز کوئی جھوهپسی میں زھتا  مدل بىاتا 

کے  ھے تو کمائے اوز شادی  طسح جائداد میں طازے وازث تھے اض بوجھ کو بھی طازے مل کس اٹھاؤ،،، بھائی جوان ھو گیا 

 ! لئے جمع کسے،،بڑا بھائی کس ی کی شادی کا ذمہ داز نہیں

ھے تو  ھے،وہ کہیں آ جا بھی نہیں طکتی،، شوھس دبئ سے یا طعودیہ سے چھٹی آیا  طب سے بسی خالت بڑی بھاوج کی ھوتی 

لے کس جاها ھو گا،، وہ صاخب فسماتے ھیں کہ اگس جاؤں گا تو  کہیں گھومےن بھی نہیں جا طکےت کہ طاتھ پوزی فیملی 

تے زھے ھیں ،،  کے طاتھ گھومےت پھس لے کس جاؤهگا،، بھائی جان وہ پیچھے اپنی بیویوں  طازے بھائیوں کی بیویاں طاتھ 

لے کس هکل جائے گا تو اطالم کو  ھے،، اب اگس چاز دن تو ذزا اسے اوز بچوں کو باھس  اکیلی تو تیری ڈو ڈو کستی پھستی زھی 

گے،کیوهکہ یا تو میں طازے بھتیجے بھتیجیوں اوز بھاهجوں بھاهجیوں  کے لئے کچھ نہیں لیں  کوئی خطسہ نہیں،،اپےن بچوں 

کے جسائم کی  کے لئے بھی کچھ نہیں لوهگا،،یوں دوطسوں  کے لئے لوں گا اگس اض کی اطتطاعت نہیں تو پھس میں اپےن بچوں 

کے هتیجے میں ایظا باپ اپنی اوالد کی هظس میں بھی دشمً،، بیوی کی هگاہ میں بھی مجسم اوز  طصا اپنی اوالد کو دیىا،، اض 

تے زھےت ھیں اوز  تے دوزے پڑ ھے تو کس ی طسف کا نہیں زھتا،پھس چلےت پھس آخسکاز جب بھائیوں کی طسف سے بھی جواب ملتا 

تے ھیں  ! دیوازوں سے باتیں کس

 


