
زینت عرفان کا سفر



عہ ہندوستان اور پاکستان کی خواتین میں  بذری"موجودہ کتاب 

ختیار سوانحی خاکوں تعلیم و خواندگی کے بقا اور انھیں عطائے ا

کے کے عنوان سے شروع کیے گئے منصوبے" بخشنے کی جہد

رٹ ہرلی تحت شائع کی گئی ہے۔ یہ منصوبہ پروفیسر شیبان لیمب

خسانہ نے  شروع کیا ، جسے ڈاکٹر ر( یونی ورسٹی آف شیفیلڈ)

سٹی فارمن کرسچن کالج ، یونی ور)ضیاء اور ڈاکٹر نخبہ لنگاہ 

اکٹر ، ڈ( یونی ورسٹی آف یارک)، پروفیسر کلیر چیمبرز ( الہور

ق الرحٰمن ، اور شہین عتی( یونی ورسٹی آف مین چیسٹر)نفیسہ علی 
کے تعاون  سے مکمل کیا گیا۔( بنیاد فاؤنڈیشن ، الہور)

سر اس کتاب کو صوبیہ ذیدی، حیدر شہباز ، اور مسرت شاہد کی

ے تخلیق پرستی میں فارمن کرسچن کالج یونی ورسٹی کے طلباء ن

ی۔ اس  کیا ، جس میں بنیاد فاؤنڈیشن کی سائمہ فیاض نے حمایت ک

یسرچ فنڈ منصوبے کو   یونائیٹڈ کنگڈم میں موجود گلوبل چیلنجز ر
کی جانب سے فَنڈ مہیا کیاگیا۔ 



اگر میں اپنی موٹرسائیکل کا توازن برقرار

یں اگر۔منہ رکھ پائی تو؟ اگر میں گر گئی تو؟ 

اپنی منزل تک نہ پُہنچ پائی تو؟ سڑک سے

دور جاتے ہوئے اُسکے ذہن میں مسلسل 

عجیب و غریب سواالت اُٹھ رہے تھے ۔ 



سالوں کے تجربے کے بعد زینتھ اب موٹر 

سائیکل چالنے کی ماہر ہو چکی تھی۔ وہ ہوا کے 

جھونکوں کو چیرتے ہوئے،  لمبے راستے چند 

ہی لمحات میں طے کر لیتی تھی۔ 



اسے سڑکوں پر بھاری موٹرسائیکل  

وں پرسواری کرنے اوراسےپُر خطر اونچائی

تک پہنچانے میں فرق کم ہی معلوم تھا

مؤخر الذکر میں مکمل طور پر مختلف 

مہارتوں کی ضرورت تھی۔پہاڑ سے نیچے 

جاتے ہوئے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی

اور پھسل کر بجری پر جا گری۔



وہ اکیلی اور خوفزدہ تھی۔ پہاڑوں کے درمیان 

تن تنہا وہ اس خیال سے رو پڑی کہ کیا وہ 

کبھی بلند پر پہنچ پائے گی؟



اس نے مدد کے لیے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جب 

کس اس نے سیاہ آسمان کی جانب دیکھا تو اسے اپنا ع

نظر آیا اور اس کے کان میں اپنے والد کی آواز 

:  گونجی

" زینتھ بیٹا، یہ کوشش ترک کرنے کا وقت نہیں ہے"



د آیا۔ ۔۔ایک بار پھر اسے بائیک پر اپنا پہال تجربہ یا

الئی جب اس نے پہلی دفعہ اپنے قصبے میں بائیک چ

ود تھا۔ تھی تو تب اس کا بھائی بھی اُس کے ساتھ موج

ائیک وہ فخر کے ساتھ اپنی بہن کو شاندار انداز میں ب

چالتے دیکھ رہا تھا۔ 

ئی  :  وہ اپنے ذہن میں چالا

!"  میں دنیا کی اونچائیوں پر ہوں" 

بعد میں ، وہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔

"  تم جانتے ہو ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟"

وہ اس سوال کا جواب پہلے سے جانتی تھی۔ 

کے ہمیں پورے پاکستان کی سیر کرنی ہے۔ سارے" 

" ۔ سارے کی۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو ابو نہیں کر سکے

وہ اس سنِگ میل کو عبور کرنے کے لیے تیار تھی۔



لوک جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جھیل سیف الم

: ہاپُہنچی تو اس نے پر یقین چہرے کے ساتھ ک

"میں یہ کر سکتی ہوں"

ان کے سامنے کھردری زمین ، سخت موسم اور 

بہت سی آبشاریں تھیں۔ 



گروہ میں زینتھ اکیلی لڑکی تھی جو 

۔ شاید گرنے پر!موٹرسائیکل سوار تھی

کن لوگوں کے جملے کسنا انتہائی حوصلہ ش

تھا۔ 

یہ غیر اسالمی ہے، لڑکیوں کو معاشرے" 

۔ "میں ایسا  نہیں کرنا چاہیے

" یہ ہمارے معاشرے کی روایات نہیں"

یہ آوازیں زینتھ کے دماغ میں گونج رہی 

ھی چیز تھیں۔ لیکن وہ پر عزم تھی کہ کوئی ب

اُس کے اور اس کے والد کے خواب کی 
ھی۔تکمیل کے درمیان حائل نہیں ہوسکتی ت



ارے اب مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے س! بس بہت ہو گیا

"  خدشات کو پس پشت ڈالنا ہوگا

اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتے

ہ ہوئے زنیتھ نے سوچا۔ اب اسے یہ پروانہیں تھی ک

۔ لڑکیوں کو کیا کرنا چاہئے یا نہیں کرنا چاہئے

ں کشمیر تک جانے کے ارادے سے اس نے رفتار می

اضافہ کیا۔ 

!"میں ناکام نہیں ہو سکتی"



ترین قسم سفر جتنا بھی مشکل ہولیکن منزل تو حسین ہے۔ بد

جود وہ کی ذہنی اور جسمانی تکالیف برداشت کرنے کے باو

ی۔ شاہین کی طرح اپنی منزل کی جانب پرواز کر رہی تھ

اب وہ وہاں جا رہی تھی کہ جہاں پہلے کبھی کوئی عورت

تنہا نہیں گئی۔ 

اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ جداو جہد کیوں جاری رکھنی 

ہے۔ ایک بار پھر سے اٹھو۔ تم بہادر لڑکی ہو ۔ آسمان کو 

اس کے والد کی آواز ان ! " چھو کر اپنی قسمت کو پا لو

کے کانوں میں گونجی۔ 



زینتھ نے ایسا ہی کیا۔ اپنے خوف کا اس وقت تک سامنا 

کیا جب تک اس پر قابو نہ پا لیا۔اپنے خوف کے اس سفر

کے نچلے ترین مقام سے ، وہ اوپر کی طرف چلی گئی 

تھی اب وہ حقیقی معنی  میں اور روحانی طور پر بھی 

بلندی پر تھی ۔



دقیانوسی -موٹرسائیکل گرل -زینتھ عرفان 

تصورات کو توڑتے ہوئے سواری کا کام جاری 

کلومیٹر سے زیادہ سفر 20،000رکھے ہوئے ہے۔ وہ 

کر چکی ہے اور اس کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں 

ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کچھ کرنا چاہا ہے جس سے 

آپ خوفزدہ ہیں؟ کیا آپ ایسا کرنے کو تیار ہیں جو 

پہلے نہیں ہوا ہے؟



موٹرسائیکل سوار زینت عرفان کی زندگی پر مبنی ،

یہ کہانی سماجی ممنوعات کو توڑنے کے خالف ان 

کی جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے۔ تمام تر رکاوٹوں 

کے باوجود اس کی طاقت اور ثابت قدمی کی وجہ سے 

اس کا اور اس کے والد کا خواب پورا ہوا۔متن کی 

عکاسی کے لیے  ٹھوس پس منظر کی تکمیل نسبتا  
زندہ دلی سے کی گئی ہے۔

اساتذہ اور والدین طلباء کو پاکستان میں بڑی ہونے 

والی لڑکیوں سے کی جانے والی دقیانوسی توقعات 

کے بارے میں گفتگو میں شامل کرسکتے ہیں اور اس

تناظر میں زینتھ کی جدوجہد اور اس کی متاثر کن فتح
کو متعارف کرسکتے ہیں۔
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