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پو ئٹری منٹ
ب
ش ھم شری
نظم لکھ نا پوگس کام ہے!
ارے فالتو ہے !
َ
ایک دم

بے دھ ندا کا دھ ندا!
یارٹ یائم!
ساال کچھ جگاڑ لگ نا ائم بی اے -شیم بی اے یائپ
ُ
مزا آ جایا اس نا د!
ُ سی
میں بے ِادھر نظم لکھی ادھر نس نکس گرا
ساعر ِڈھمکایا جی بے لکھی شرمایہ داری مخالف نظم
سی
نس نکس لڑھکا
چی نل پر چرجا
یہ امریکی استعمارئت کے گربے کا ن مویہ ہے
ک نا امریکہ کر یا بے گا وینٹزویال سے م ناپر ہو رہے شعرا پر فا پو؟
وزپ ِر مال نات کا ئ نان
چھوبے شرمایہ کار بھروسہ رکھیں

آر بی آبی بھ ناک ریتو ر ئٹ پڑھا دے گی
ہ
م نڈیا میں لخل
معاصر ساعری پر مجموعہ سا ئع ہو رہا ہے
ے کرے گا سام نا اس مجموعے کا ؟
آپ کو ک نا لگ نا ہے  ،عام آدمی کنس
ے جواب ہمیں ایس ائم ایس کریں
ا ین
ابے ،سی بی او [ چیف پو ئٹری آفنسر ] کی پو سان آسمان سے یاتیں کرے گی
َ
ہر پروگرام میں ایڈ آبے گا
ِرالینس ِڈچی نل پوئٹری
الئف ئ نابے پو ئ نک
یایا نظم
ے
ہر ل فظ صرف آپ کے لن
لوگ ڈرائ نگ روم میں ن ظمیں یانگیں گے
ارے واہ بہت سایدار ہے
کسی ساہتیہ اکادمی والے کی لگتی ہے
بہیں جیِ ،امتور یڈ ہے
اصلی پو کروڑوں ڈالر کی بھی
ُ
ی
ہم بے ڈ لیکنٹ لے لی
ے مضمون لکھیں گے
بچ
میں پڑی ہو کر ائم بی اے کریا جاہتی ہوں
ایل آبی سی پو ئٹری ایشو ریس

آپ کا سی نا ہمارا بھی ہے
ڈی پو پو ئٹری آپرس ،آسمان پر کٹ آف
ئ
ینٹ [ پوئٹری ا یی ییتوڈ یسٹ ] کے امنخاپوں میں
ّ
بھر لڑک نا ں اول
ینٹ ِرزرویشن میں دھاید لی کے جالف
طل نا بے بھونکا وی سی کا ئ نال
ے ساعری کے اداروں پر مہر
ملک میں آبھ ین
تین سال کی عمر میں تین ہزار ن ظمیں یاد
بھارت کا یبھا عجویہ
ُ
اپران کے رخ سے فکر م ند امریکہ
فارسی ساعری کی روائت سے دی شکست

یہ ہے آل ایڈیا ریڈپو
اب آپ سنیں شیما آئ ند سے ہ ندی میں خٹریں
ن مسکار !!
ع
ے روایہ
الس ساعری کے لن
آج وزپر ا ظم سہ روزہ تین االقوامی ِاج ِ
اس میں ملک کے شبھی شعری گروہوں کے ساعر سامل ہیں
وزپ ِر جارجہ بے واضح ک نا ہے کہ بھارت کسی بھی قیمت پر ساعرایہ یالنسی بہیں یدلے گا
بھارت یاکس نان کے درم نان ساعرایہ گف نگو آج بھر یاکام ہو گتی
ے دعو ے سے دسنٹردار ہو جابے
یاکس نان کا کہ نا ہے کہ اق نال  ،میتو اور قیض پر بھارت ا ین

ے شعری وسایل کی آزمایش کی
چین بے آج بھر ین
ُ
ذرا ئع کا کہ نا ہے کہ یہ وسایل فی الخال دئ نا کے سب سے طاقتور
شعری مجموعے ئ ندا کریں گے
بھارت کے ساعری کے جاص پروڈپوشر عاشق آوارہ جی کا آج علی الصنح ایی قال ہو گ نا
ُ
اپر پردیش میں آج بھر دلت ساعروں پر حملہ
ادھر کھ نلوں میں بھارت بے لگایار ینسری یار
ینت یازی کا شوبے کا ن مغہ چنت ل نا ہے
بھارت بے س ندھے سیتو ں میں  ۷-۲ ،۶-۴ ،۶-۵سے یہ منچ چی نا
خٹریں چیم ہوتیں!

آ گ نا آج کا ہ ندو  ،ہ ندوس نان یان مز  ،دئ نک جاگرن  ،پربھات خٹر
پوجواپوں پر چڑھا پو ئٹ ہنٹر اس نایل کا بخار
ساعرات سے شیکھیں آہ نگ اور پرئم کے راز
ّ
ے
ے گھریلو  ،کاپوئٹ ا بجوک یی نڈ  ،مہذب بہو جا ہین
ینس سالہ ائم بی اے جوان کے لن
ے ال پق شوہر ران طہ کریں
بچنس سالہ ائم بی اے گوری  ،سلم  ،لمتی دوشٹزہ کے لن

اس ناد مزا آرہا ہے !
س نابے رہو
این پو ہٹرو ہو جاتیں گے
جہاں نکلیں گے وہیں آپو گراف

طلم ہو جابے گا گرو !
چپ بے
بھرڈ ڈوپزن ائم اے
ائم بی اے کی فنس کون دے گا ؟
پروف کر ییبھ کے
جالی ئ نلی یکواس کریا ہے !

[اس نظم پر ساعرہ کو  ۲۱۰۶کا بھارت بھوشن اگروال ائعام مال ہے ]

مٹرجم  :آق ناب احمد

