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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం -  సమ పరిచయం)  

 
 

 
     

 
             

   

  

మై ఫూయ్డల లారడ్- తెహీమ్నా దురానీ  
My Feudal Lord- Tehmina Durrani 

 
 తెహీమ్నా దురానీ సతరీ హకుక్ల కారయ్కరత్, రచయితిర్.  జనమ్ 18 ఫెబర్వరీ 1953 లో. 

 పాకిసాత్న మాజీ గవరన్ర,  పాకిసాత్న ఇంటరేన్షనల ఎయిర లైనుస్కి మాజీ ఛైరమ్న, సేట్ట 
బాంక ఆఫ పాకిసాత్న కి గవరన్ర గా పని చేసిన షాకిరులాల్ దురానీ కూతురు తెహీమ్నా దురానీ. తెహీమ్నా ముతాత్త 
మొహమమ్ద హయాత ఖాన,  బిర్టిష ఇండియాకి పని చేశారు. ఆమె తాతగారు సిలియాకత హయాత ఖాన-  
సావ్తంతార్నికి ముందు, పాటియాలా( భారతదేశపు పంజాబ)లో మంతిర్గా పని చేసి, సావ్తంతర్ం తరువాత 
ఫార్నుస్కి పాకిసాత్న రాయబారి అయారు. 

 పర్సుత్తం, ఆమె పంజాబ (పాకిసాత్న) మాజీ ముఖయ్మంతిర్ నవాజ షరీఫ కి తముమ్డై,  
పంజాబ కి ముఖయ్మంతిర్గా మూడు సారుల్ ఎనిన్కయిన మియా మొహమమ్ద షహాబ్జ షరీఫ కి భారయ్. పెళిళ్ అయినది 

1953 లో పాకి త్న్ లోని ఉనన్త కుటుంబంలో జనిమ్ంచిన తె మ్నా దురాని వయ్కిత్గతజీ తమూ, 
మాజిక జీ తమూ కూడా సంఘరణభరితాలే. రచయి గానూ, మాజిక హకుక్ల 

కారయ్కరత్గానూ కూడా ఆమె ఎపుప్డూ సంచనలనాలకు కేం బిందు . తన ది తీయ హం 
వలల్ అతలాకుతల న వయ్కిత్గతజీ తంలోని సంఘటనల ఆధారంగా న ‘  ఫూయ్డల్ లార్డ్’ 
ఆతమ్కథానుగత న నవల  1991 లో డుద నపుప్డూ, ఇపుప్డూ కూడా సంచలనమే.! ఆ   

నవలా పరిచయం ఈ నెల కౌముది పాఠకులకోసం.. 
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1993 లో.  
తెహీమ్నా దురానీ బెనజిర భుటోట్ చదువుకునన్ సూక్లోల్నే చదువుకుంది. జులిఫ్కర అలీ భుటోట్ పర్భుతవ్ంలో,  పంజాబ రాషట్రంలో ఒకపప్టి 

పర్ధానమంతీర్, భూసావ్మీ అయిన మాలిక గులామ ముసాత్ఫా ఖర ని తెహీమ్నా పెళిళ్ చేసుకుంది. అపుప్డది ఆమె రెండో వివాహం. తను ఖర  భారయ్గా గడిపిన 
13 ఏళళ్ కలోల్లకాలం గురించి వరిణ్సూత్ రాసిన ఈ సీవ్య చరితర్ ముదిర్ంచబడినది 1991లో.  

ఆధునిక, సంపనన్ కుటుంబంలో పుటిట్న రచయితిర్ గురించిన కుల్పత్మైన పరిచయంతోనూ, భుటోట్ పాలనతోనూ కథ పార్రంభం అయి- 
జెనరల జియా సైనిక పాలనా, బెనజిర భుటోట్ ఉనన్తి వరకూ కొనసాగుతుంది.   రచయితిర్ పుసత్కానిన్ మూడు భాగాలోల్కి విభజించింది: Lion of 
Punjab, Law of Jungle and Lioness. ఈ మూడు భాగాలోల్ 18 అధాయ్యాలునాన్యి.  

Lion of Punjab: తలిల్ సమీనా దురానీ పెళిళ్ చేసుకునన్ రెండవ భరత్కి పుటిట్నది తెహీమ్నా దురానీ. తలిల్ నిరంకుశురాలు. తండిర్ కూడా 
భారయ్ ఎదుట నోరు విపప్డానికి భయపడతాడు.  పాకిసాత్నీ యువతులతో పోలిచ్ చూసేత్ తెహీమ్నా చరమ్పు రంగు తకుక్వ. తను సూక్లోల్ దువుకుంటునన్పుప్డు 
తన 17వ ఏటే, సౌముయ్డైన అనీస ని కలుసుకుని అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుంటానంటుంది. తలిల్తండుర్లు వదద్ని పదేపదే వారిసాత్రు. ‘తను నిజంగా అనీస ని 
పేర్మిసోత్ందా లేక తన అతను తలిల్ బారినుండి తపిప్ంచుకునే మారగ్ం మాతర్మేనా తనకి!’ అని తెహీమ్నా మీమాంసపడినపప్టికీ,  చివరికి అతనిన్ 
పెళాళ్డేసుత్ంది. పుటిట్న కూతురికి తానాయ్ అని పేరుపెటిట్, తన ఆలనాపాలనాతో సమయం గడుపుతూ ఉంటుంది.  

 అనీస పెదద్మనిషి. భారయ్ని పేర్మిసాత్డు కానీ ఆ పేర్మని సరిగాగ్ వయ్కత్పరచడం చాతకానివాడు. అతని నిసేత్జ సవ్భావం తెహీమ్నాకి ఉదేర్కం 
కానీ మోహం కానీ కలిగించలేకపోతాయి. ఒకరోజు భరత్తోపాటు ఒక పారీట్కి వెళిళ్న తెహీమ్నా- గులామ ముసాత్ఫర ఖర దృషిట్ని ఆకరిష్సుత్ంది. అతను భుటోట్ 
రాజయ్ంలో పంజాబ రాషాట్ర్నికి పర్ధానమంతిర్. అతని తండిర్కునన్ ఆసీథ్, భూముల కారణంగా- చినన్ వయసుస్లోనే రాజకీయాలోల్కి పర్వేశించి, పెదద్ పదవిని 
చేబటిట్నవాడు. షేర– ఏ- పంజాబ (Lion of Punjab) అనన్ పేరు తెచుచ్కునన్వాడు.  సతరీలోలుడు.  తెహీమ్నాని తన మాటచాతురయ్ంతో, తనకునన్  
పదవితో,  అధికారంతో  ఆకరిష్ంచి బుటట్లో పడేసాత్డు.  

తెహీమ్నా అతనితో శారీరిక సంబంధం పెటుట్కుంటుంది. వీరిదద్రి వయ్వహారమూ ఎవరినుండీ దాగక తెహీమ్నా- ఖర సేన్హితుల 
భారయ్లనుండి సూటీపోటీ మాటలని ఎదురుకోవడం పార్రంభిసుత్ంది. ఆ ఆడవారికి, ఖర అయిదవ భారయ్ అయిన షెరీర్ సేన్హితురాలే. ఈ సంగతి తెలిసిన 
ఖర తన భారయ్ని బలవంతపెటిట్, తెహీమ్నా వదద్కి వెళిళ్ క్షమాపణ చెపప్మని ఒతిత్డి చేసాత్డు. షెరీర్ భరత్ మాటలని తు:చ తపప్కుండా పాటిసుత్ంది. కానీ, 
దానితోపాటు ఖర తనని చచేచ్లా కొడతాడనీ, సాక్షయ్ంగా తన గతే చూడమనీ తెహీమ్నాని హెచచ్రించి, ఖర తో తను గడుపుతునన్ జీవితం ఒక మిధయ్ తపప్ 
దానిలో ఏ సుఖసంతోషాలూ లేవని చెపుత్ంది. అయినపప్టికీ కూడా, భవిషయ్తుత్లో తను ఎదురుకోబోయే వాటిని ఊహించను కూడా లేని తెహీమ్నా, షెరీర్మీద 
జాలయితే పడుతుంది కానీ తన పేర్మతోనూ, ఆకరష్ణతోనూ ఖర ని తను మారుచ్కోగలనని భర్మ పడుతుంది. 

ఆమె విడాకులు కావాలని భరత్ అనీస ని అడిగినపుప్డు అతనికి బాధ కలిగినపప్టికీ, అడడ్ంకులేవీ పెటట్కుండానే వొపుప్కుంటాడు. అయితే, 
తానాయ్ మీద పడే ఖర పర్భావంమీద నమమ్కం లేక,  కూతురిన్ తెహీమ్నా చేతికి అపప్గించడానికి నిరాకరిసాత్డు.  

తెహీమ్నాకీ ఖర కీ పెళళ్వుతుంది. అయితే, ఆమె కనే బంగారు కలలు కాసాత్ పీడకలలుగా మారడానికి ఎంతో కాలం పటట్దు. ఖర ఆకరష్ణ 
మాయం అయి, అతని పశుతవ్ం బయటపడడ్ం మొదలవుతుంది. అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకోవడం వలల్ తన పుటిట్ంటి సహకారానిన్ కోలోప్యి, తెహీమ్నా ఖర కబంధ 
హసాత్లోల్ చికుక్కుంటుంది. షేర- ఏ- పంజాబ కి గాండిర్ంచడం తెలుసు. అమాయకురాళైళ్న సతరీల జీవితాలని నాశనం చేయడానికి సందేహించడు. ఒకసారి 
తెహీమ్నా వంట చేసుత్ండగా,  అతనేవో కబురుల్ చెపూత్ ఆమె వాటిని నమమ్లేదనుకునన్పుప్డు- ఆమెని కొటట్బోతాడు కానీ ఆమె పర్తిసప్ందన చూసి, తెహీమ్నా 
మౌనంగా బాధననుభవించే సతరీ కాదనన్ సంగతిని లీలగా గర్హిసాత్డు. మొదటిసారి ఖర హింసాతమ్క పర్వరత్నని చూసిన తెహీమ్నా నిరాఘ్ంతపోతుంది.  
తపుప్ చేసిందనుకునన్ బానిస వెజైనాలో కారపొప్డి కూరమని ఖర తన నౌకరల్కి పురమాయించినపుప్డు, తెహీమ్నాకి అతని సవ్భావం పూరిత్గా అరథ్ం అయి, 
అతని ఆ చీకటి కోణం గురించి పరిచితురాలైన తరువాత అతని దౌరజ్నాయ్నికి అలవాటు పడడ్ం పార్రంభించి, తన వివాహబంధంలో ఉనన్ డొలల్తనం 
గురిత్సుత్ంది. 
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తన మాజీ భరత్ అనీస తో తెహీమ్నా ఇంకా ఫోనోల్ మాటాల్డుతోందో ఏమిటో,  అతనిన్ కలుసుకుంటోందేమో అనన్ అనుమానంతో, ఖర 
మళీళ్ ఆమెని చావబాదుతాడు. ఆమె మీద నిఘాపెటిట్, ఇంటినుండి బయటకి కాలు పెటట్నీయడు. అకారణంగా ఆమె మీద అసత్మానం చెయెయ్తత్డమే కాక 
ఆమెని హింసిసూత్ ఉంటాడు. నూయ్స పేపరుల్ చదవనీయడు. సేన్హితురాళళ్ని కలుసుకోనీయడు. ఆమె తలిల్తండుర్లతోనూ సంబంధం తెంచేసాత్డు. తెహీమ్నా 
రాసుత్ంది: 
  “I had no power, no rights, and no will of my own”.  

తెహీమ్నా తన భరత్ అభిరుచులకి అనుగుణంగా తన వసత్రధారణనీ, తన మేక- అప నీ, తన పొడుగాటి జుతుత్ అలంకరణనీ 
మలుచుకుంటుంది. వివాహిత సతరీలు పాటించవలిసిన నియమాలనిన్టినీ అనుకరిసూత్, వాటిలోల్ంచి సంతోషం పొందడం కూడా నేరుచ్కుంటుంది.  
‘The women in our circle did not seem to look beyond their raised noses. They chattered endlessly about 
disobedient servants, clothes,  jewellery and interior decorations…. Many a day in the lives of these women was 
completely devoted to the topic of what to wear that evening.’ 

ముసాత్ఫాకి సతరీలు అణిగిమణిగి పడి ఉండటమే పర్ధానం. ఈ లక్షణం పాకిసాత్నోల్ ఒకక్ భూసావ్ములకే కాదు, ఏ సగటు పాకిసాత్నీ 
పురుషుడికయినా ఉంటుంది.  తన పుటిట్ంటివారు ఆధునిక జీవితమే గడిపినపప్టికీ, అకక్డ దాగి ఉనన్ సాంపర్దాయకమైన వాతావరణం, తెహీమ్నా భరత్ 
తనమీద చేసే శారీరిక హింసనీ, లైంగిక దాడినీ తన విధికి భాగంగా అంగీకరించేలా చేసుత్ంది. ఆమె తలిల్ మాటలు వీటిని సముచితంగా 
దృషాట్ంతపరుసాత్యి: 
‘If a husband behaves in a strange or unreasonable manner, you should treat him like a sick human being, like 
someone who needs medical care and treatment. Deal with him like a psychiatrist.  

సతరీ కూడా పొలంలాగానే అధికారానికీ, పరపతికీ చిహన్ం అనీ ఉపయోగించుకోడానికి మాతర్మే పనికి వచేచ్దనన్ అభిపార్యం ఉంటుంది 
ఖర కి. అలా అని చాలాసారుల్ చెపాత్డు కూడా. తెహీమ్నా మనసుస్లోకి ‘విడాకులు’ అనన్ ఊహ వచిచ్నపప్టికీ, అపప్టికే ఒకసారి తను అనీస నుంచి 
విడాకులు పొందినది కనుక, మళీళ్ అలా అయితే పాకిసాత్నీ సమాజంలో తన సిథ్తి ఇంకా దిగజారుతుందని ఆమెకి తెలుసు.  

Law Of Jungle: 1977 తిరుగుబాటు తరువాత, జనరల జియా ఉల హక- సైనిక శాసనానిన్ విధించినపుప్డు, ఖర  ఇతర 
కొదిద్మంది PPP (పాకిసాత్న పీపులస్ పారీట్) నాయకులతోపాటు జైలుకి వెళాత్డు. విడుదల అయీ అవగానే, భారయ్ తెహీమ్నాతో పాటు మెకాక్ మీదగా 
ఇంగాల్ండ పారిపోయి, సీవ్య పర్వాసంలో 11 ఏళుళ్ంటాడు. ఆ కాలపరిధిలో, అతను పాకిసాత్న పర్జాసావ్మాయ్నిన్ పూరవ్సిథ్తికి తేవడానికి రహసయ్ 
కారయ్కలాపాలు కొనసాగిసూత్, జనరల జియాకి పర్ధాన పర్తయ్రిథ్ అవుతాడు.  

రాజకీయ పర్వాసంలో ముసాత్ఫా పేరిట ఏ ఆసీథ్ లేక, అతను కషాట్లోల్ ఉనన్పుప్డు తెహీమ్నా అతనికి పూరిత్ సహకారానన్ందిసుత్ంది. 
అపుప్డకక్డునన్ తన పుటిట్ంటివారు అతనిన్ అంగీకరించేలా పర్యతిన్సూత్, తలిల్తండుర్ల పేర్మని తిరిగి పొందడానికి పర్యతిన్సుత్ంటుంది. ఆ సమయానన్, 
తెహీమ్నా తలిల్తండుర్లు ముసాత్ఫాని- అతని విపరీతతతవ్ం, దురాగతాలూ వంటి అనిన్ అవగుణాలతోనూ అంగీకరిసాత్రు. కూతురూ అలుల్డూ కలిపి 
సుఖంగా బతకాలనే ఆశతో, తమ లండన అపారుట్మెంటోల్ వాళళ్ని ఉండమని చెపాత్రు.  ముసాత్ఫా, తెహీమ్నా కలిపి నాగరీకమైన జీవితం పార్రంభిసాత్రు. 
అపుప్డే తండిర్ తెహీమ్నాని హెచచ్రిసాత్డు : 

‘You can only leave his home in a coffin.’ 
మామగారి ఆమోదమూ, అతత్గారి ధోరణీ ముసత్ఫా ధైరాయ్నిన్ ఎకుక్వ చేసాత్యి. ఒకవైపు తెహీమ్నా మీద కర్మం తపప్కుండా శారీరిక దాడి 

సాగిసూత్నే, ఆమె ఆఖరి చెలెల్లయిన 13 ఏళళ్ ఆదిలాతో రహసయ్ సంబంధం పెటుట్కుంటాడు. నిజానికి, ఈ వైవేహేతర సంబంధానికి నాంది పలికినది 
ఆదిలాయే. ఖర ఆ పిలల్ని హోటెలోల్ కలుసుకుంటూ ఉండి, ఆ అమామ్యి గరభ్ం దాలిచ్నపుప్డు, ఆమెకి దగిగ్రుండి గరభ్విచిచ్తిత్త్ చేయిసాత్డు. ఆ సంబంధం 
యుకెలో మూడేళల్పాటు కొనసాగుతుంది.   
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వీళిళ్దద్రి గురించీ తెలిసినపుప్డు, తెహీమ్నా గాభరాపడుతుంది.  కోపం తెచుచ్కుంటుంది. భరత్తో పోటాల్డాడ్నికి పర్యతిన్సుత్ంది. కానీ, 
తలిల్తండుర్ల దృషిట్లో భరత్ దిగజారతాడనే భయంతో,  చెలెల్లిన్ మాతర్ం ఒకక్మాటా అనదు.  ఒకసారి ఖర తన తుపాకీ కొనతో ఆమెని గుచుచ్తూ, 
నిరాద్కిష్య్ణయ్ంగా కొడతాడు. తెహీమ్నా బటట్లూడబీకి, వివసత్రని చేయడంతో ఆమె ఆతమ్గౌరవానికీ, భదర్తకీ మిగిలి ఉనన్ ఆవశేషాల చిహాన్లని కూడా 
విడవడతను. ఈ ఉదంతం తన ఆతమ్పైన బలవతత్రమైన పర్భావం చూపినపుప్డు, తెహీమ్నా వరిణ్సుత్ంది:  
‘This episode would cripple my spirit perhaps beyond salvation. From this movement forward it would be nearly 
impossible for me to function as an individual. There was not one iota of self- esteem left. The shame had burned it 
down to ashes’ 

ఇనిన్ సమసయ్ల మధాయ్ తెహీమ్నా గరబ్వతి అవుతుంది. ఊహించలేని పరిసిథ్తులు ఎదురయి, మగ డాకట్రు చేత పరీక్ష చేయించుకోవలిసి 
వచిచ్నపుప్డు, అది ముసత్ఫా పురుష అహంకారానిన్ దెబబ్ తీసుత్ంది. ఆమె క్షమించరాని తపుప్ చేసిందనుకునన్ ముసత్ఫా, గరభ్వతి అయిన భారయ్ని ఆమె 
తలిల్తండుర్ల ఇంటోల్,  చేతికి ఏది దొరికితే దానితో కొడతాడు.  తెహీమ్నా దీనికి అభయ్ంతరం తెలిపినపుప్డు, ఆమె తలిల్తండుర్ల ఎదుట కపట సానుభూతి 
కనబరుసూత్ ఖర చెపాత్డు: 

‘Tehmina isn’t well at all. .. She’s imagining things,’ 
ఇంక అనాయ్యానిన్ భరించలేక, తెహీమ్నా నోరు విపుప్తుంది: 
‘This is my father’s house and I do not think that you should dare to lift a hand on me here’”  
ఈ మోసాలూ, అబదాధ్లూ, అకర్మాలూ నిండిన జీవితం గడుపుతూనే ఆమె- అలీ ఖర, హమాజ్ ఖర లని కంటుంది. భారయ్ని కొటిట్న 

చాలాసారుల్ ఖర  పశాచ్తాత్పప్పడుతూ, తనని క్షమించమని తెహీమ్నాని వేడుకుంటూ ఉంటాడు. ఒకోక్సారి, ఆమె వొళోళ్ తల పెటుట్కుని కనీన్ళుళ్ కూడా 
కారుసాత్డు. 
‘A prisoner ultimately settles into a monotonous routine. Anger recedes, senses dull. The spirit is crushed.’ 

ఖర కఠినహృదయానీన్, అతని సతరీ లోలతావ్నీన్ సహిసూత్- అలా కాలం గడుసూత్ ఉండగా, తెహీమ్నాకి నసీబా ఖర, నిషా ఖర లు 
పుడతారు. తెహీమ్నా విడాకుల గురించి ఎనోన్సారుల్ ఆలోచిసుత్ంది. అయితే, భరత్ మారతాడనన్ సతరీకుండే విలక్షణమైన ఆశతో- దౌరాభ్గయ్ం, దౌరజ్నయ్ం నిండిన 
వైవాహిక జీవితంలో తిరిగి కాలు పెడుతుంటుంది. పిలల్లిన్ వదులుకోలేకే ఆమె ఖర నుండి వేరుపడనపప్టికీ, ఆ పిలల్లేన్ ఆమెనుండి ఎతుత్కుపోయి, దాచేసి, 
ఆమె పుటిట్ంటివారి ఎదుట ఆమెని అవమానపసూత్- ఆమెని భౌతికంగా, మానసికంగా కూడా ఉపాయంగా బలహీనురాలిని చేయడం తెలిసిన ఖర ఆమెని 
తనని వదిలి ఎకక్డికీ వెళళ్నీయడు కూడా.  

అపుప్టికలాల్ ఆదిలాతో అతని సంబంధం బయటపడుతుంది.  మెలిల్మెలిల్గా ఖర అంటే ఉనన్ అయిషట్తని పోగొటుట్కుంటునన్ తెహీమ్నా 
తలిల్ కాసాత్,  తపప్ంతా అతనిమీదే మోపి అదిలాని వెనకేసుకు వసుత్ంది. తెహీమ్నా తన ఆతమ్గౌరవం కోసమూ, హకుక్లకోసమూ ఎంత పెనుగులాడినపప్టికీ 
కూడా తన పుటిట్ంటివారు తనిన్ సమరిథ్ంచరనీ, తనకి సహాయం అందించేవారెవరూ లేరనీ గురిత్ంచినపుప్డు- ఆమె పర్తిఘటన బలహీనమవుతుంది. భౌతిక 
మదద్తుత్ కానీ మానసిక సహాయం కానీ లేక, నిరాశాజనకమైన భవిషయ్తుత్ కళళ్ముందు కదలాడుతునన్పుడు భరత్తో రాజీపడుతూ ఉంటూనే, ‘తన కషాట్లని 
తగిగ్ంచమనీ, భరత్ తన లోపాలని గురిత్ంచేలా చేయమనీ’ అలాల్కి పార్రిథ్ంచడంలో  ఓదారుప్ పొందుతుంటుంది. 

పితృసావ్మయ్ సమాజంలో సతరీలకి నేరప్బడే పర్ధానమైన బోధన- ‘భరత్వలల్ ఏ వయ్కిత్గత సంకోష్భం, ఏ అనాయ్యం ఎదురుకునాన్కానీ, అది 
బయటపెటట్కుండా జాగర్తత్పడి తన భరత్కి హాని కలిగించవదుద్.’ అనన్ది.  అయినపప్టికీ, సామాజిక నిరబ్ంధాలకి కూడా పరిమితులుంటాయి. ఒకరోజు, భరత్ 
తనని యధాపర్కారంగానే కొటట్బోయే పర్యతన్ం చేసినపుప్డు ఆమె గటిట్గా హెచచ్రించి, కోపంతో తిపిప్కొడుతుంది: 

‘The next time you raise your hand on me. I will pick- up a knife and kill you’ 
1979 లో జరిగిన భుటోట్ ఉరితీతతో పాకిసాత్న రాజకీయాలోల్ మారుప్లు వసాత్యి. అమెరికా జియాకి ఆరిథ్క  సహాయానిన్ 

అందించడంతో అతని సాథ్నం పటిషట్ం అవుతుంది. కానీ, దేశ బహిషాక్రంలో ఉనన్ పాకిసాత్నీయులు మాతర్ం, ‘జియా ఎపుప్డు సాథ్నభర్షట్ం చెందుతాడా!’ 
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అని ఎదురు చూసూత్ ఉంటారు. జియా పర్భుతావ్నిన్ పడగొటేట్ వారి పర్యతన్పు నిరరథ్కతని ఖర గురిత్ంచి, ఒక పర్ణాళికని పాటిసూత్, సమసత్ ఖండం 
పర్యాణిసాత్డు. వలసలో ఉనన్ పాకిసాత్నీ పర్జలందరినీ కూడదీసి, వారిని కలుసుకుంటూ, అలుపనన్ది లేకుండా పబిల్క మీటింగస్ పెటిట్ పాకిసాత్న 
పర్భుతవ్ంలో మంచి మారుప్ రావాలంటూ లెకచ్రిల్సూత్ ఉంటాడు. 

అతని ఈ పకాష్నిన్ చూసిన తెహీమ్నాకి తమ దేశం సైనిక శాసనంనుండి తపిప్ంచుకోగలిగే అవకాశం ఉందేమోననన్ ఆశ కలిగి, ఖర 
మాటల వలల్ పోర్తాస్హం పొందుతుంది.  

ఈ సంఘటన తరువాత తెహీమ్నా భరత్తో విడివడక, అతనితోపాటు దౌతయ్వరగ్ంలో భాగంగా భారతదేశానికి వసుత్ంది. జియాని 
పదవీచుయ్తునిగా చేసే కుటర్లో భారతదేశపు RAW తో ఖర చేతులు కలపడం గురించిన కొనన్ ఆశచ్రయ్కరమైన సంగతులని వెలల్డిసుత్ంది తెహీమ్నా.  
 మీటింగ పూరత్యిన తరువాత ఆమె ఇదద్రు సెకూయ్రిటీ సతరీలు తనతోపాటు ఉండగా, అజెమ్ర పుణయ్కేష్తార్నిన్ దరిశ్ంచుకుంటుంది 
‘My two shadows were at my side as I entered the shrine. Their Hindu presence disturbed my Islamic prayers….I 
asked God to curb Mustafa’s bouts of violence and insanity. I want a normal home with peace and harmony. I 
prayed that God would give Mustafa respect and end in exile.’ 

భారతదేశంనుండి తిరిగి వచాచ్క, పరసప్ర సమమ్తితో విడిపోడానికి నిశచ్యించుకునన్ ఖర, తెహీమ్నాలు వేరువేరుగా ఇంగాల్ండ 
నాయ్యసాథ్నం కిర్ంద అవసరం అయిన పతార్లని దాఖలు చేసాత్రు. అవి మంజూరు చేయబడి, చటట్పరంగా ఇదద్రూ విడిపోతారు. ఆమె తన కక్ష 
సాధించుకుంటుంది కానీ ఆమె తనిన్ విడిచిపెటిట్ందనన్ విషయానిన్ ముసాత్ఫా అహం అంగీకరించలేకపోయి, అవమానం భరించలేక తిరిగి ఆమెని మంచి 
చేసుకునే పర్యతాన్లు చేసాత్డు కానీ, తెహీమ్నా లొంగదు. అతనిన్ వదిలించుకోవాలనన్ ఆలోచనతో, తన పొడుగాటి జుటుట్పైన ఖర కి ఉనన్ వాయ్మోహానిన్ 
చంపేసుత్నాన్నని సూచిసూత్, ఆమె తన జుతుత్ని పొటిట్గా కతిత్రించేసుకుంటుంది: 

‘Mustafa soon heard and understood its significance. He knew that I had finally decided not to 
return to him ever again otherwise I would not have done away with what he loved most about me. Without my 
hair he was a weak Samson.’  

అయినా, ఖర కి ఆమెని విడిచిపెటేట్ ఆలోచన ఉండదు. తమ దేశానిన్ సైనిక పాలన యొకక్ కంబంధ హసాత్లనుండి రకిష్ంచాలనే 
తనకునన్ ఘనమైన లకాష్య్నిన్ ఆమెకి ఆశగా చూపినపుప్డు, అది ఆమెని ఉతాస్హపరుసుత్ంది. తిరిగి ఆమెని పొందడంలో అతను మరొకసారి 
కృతకృతుయ్డవుతాడు. ఒక విధమైన సైదాధ్ంతిక సంబంధం వాళిళ్దద్రినీ కలిపి, వారు తిరిగి పాకిసాత్న చేరుకునేలా చేసుత్ంది. 

 1988 లో అతను తల వంచుతూ, తన అహంకారానిన్ పకక్కి పెటిట్- క్షమించమని దేశానిన్ అరిథ్సూత్ పాకిసాత్నోల్కి –తెహీమ్నాతోనూ తన 
నలుగురు పిలల్లతో పాటూ అడుగుపెడతాడు. జెనరల జియా పటల్ తిరుగుబాటు గురించి అతను ఏరాప్టు చేసిన కుటార్,  మరి కొనిన్ కేసులూ అతనిమీద 
ఉండటంవలల్ అతను కరాచీ ఎయిర పోరట్ లో దిగీ దిగగానే, అతనిన్ అరెసుట్ చేసి జైలోల్ వేసాత్రు.  

అపుప్డు, తొలిసారిగా తెహీమ్నా అతని భారయ్గా పర్జా దృషిట్ని ఆకరిష్ంచి, నాయకురాలిగా అంగీకరించబడుతుంది. చటట్బదధ్ంగా 
విడిపోయినపప్టికీ, ఒక బాధయ్తగల భారయ్గా తెహీమ్నా జైలోల్ ఉనన్ ముసాత్ఫాని తరచూ కలుసుకుంటూ, అతనిన్ విడిపించడానికి పర్జల మదద్తును 
కూడగటుట్కుంటూ ఉంటుంది. ఆమె తపిప్తే అతనికి ఇంకే విధమైన సహకారమూ లేకపోవడంతో, అతను తన కోపానిన్ అదుపులో పెటుట్కోడానికి 
పర్యతిన్సాత్డు. అయినపప్టికీ, అతని వకర్బుదీధ్, విపరీతతతవ్మూ అతని పర్యతాన్నిన్ అధిగమించి, తన పుటిట్నరోజున తనిన్ చూడాలని వచిచ్న తెహీమ్నా పటల్ 
కామం తిరిగి తలెతిత్ జైలోల్నే ఆమెని రేప చేసాత్డు. అపుప్డామె తనకి కొతత్గా జరిగిన సరజ్రీనుంచి సరిగాగ్ కోలుకుని కూడా ఉండదు. 
 ఆ సంఘటన తరువాత, తెహీమ్నా ఇసాల్మిక, ‘ఖులా’ లేక విడాకుల కోసం అరీజ్ పెటుట్కుంటుంది. ఆమె మాతర్మే తన విడుదలకి ఏకైక మారగ్ం అని 
గర్హించిన ముసాత్ఫా తమ పెళిళ్ చెడకుండా ఉండటానికి అనేకమైన పర్యతాన్లు చేసాత్డు. ఆమె ఆదరశ్ సమాజం గురించి కలలు కనేలా ఆమె ఆలోచనలని 
తనకి అనుకూలంగా మలచడానికి, మళీళ్ విజయవంతంగా పర్యతిన్సూత్ ఆమెమీద వొతిత్డి తెసాత్డు. ఆమె తిరిగి అతని విడుదల కోసం పర్చారం చేయడం 
మొదలెడుతుంది: 
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‘I feel suddenly in love with a noble idea – the return of the exiled leader. My original love for 
Mustafa was replaced by faith in his mission.’ 

రెండునన్రేళళ్ తరువాత ఖర విడుదలవుతాడు. 
ముసాత్ఫా జైలునుండి బయటకి వచాచ్క,  అతని నిజసవ్రూపం మళీళ్ బయటపడుతుంది. అతను అణగదొకక్బడిన పర్జల పర్తినిధి 

కాడు. సావ్రథ్పరుడూ, అసూయకి బానిసా,  అహంభావీ అయిన పాత ముసాత్ఫాయే. తను జైలోల్ ఉనన్పుప్డు, తెహీమ్నా తన చుటూట్ కూడగటుట్కునన్ 
సేన్హితుల సహకారం పటల్ అతను ఈరష్య్తో రగిలిపోతూ, తన విడుదలకి కారణం ఆమే అని గురిత్ంచడానికి కూడా నిరాకరిసాత్డు.  
 అపుప్డే తెహీమ్నాకి ఉనన్ ఒకే ఒకక్ ఆశా కిరణం అయిన అమమ్మమ్ మరణిసుత్ంది. అపప్టికి, పాకిసాత్న కి తిరిగి వచిచ్ ఉంటుంది తెహీమ్నా కుటుంబం. 
ముగిసిపోయిందనుకునన్ ఆదిలా అధాయ్యం మళీళ్ పార్రంభం అవుతుంది. ఖర జైలు బయటకి వచీచ్ రావడంతోనే, నేరుగా ఆమెతో తనకునన్ పాత 
సంబంధానిన్ కొనసాగిసాత్డు. అపప్టికే ఆదిలాకి పెళళ్యిపోయినాకానీ ఆమె కూడా తన భరత్ని పటిట్ంచుకోదు.  
అపుప్డు, తన నలుగురి పిలల్ల సంరక్షణా వదులుకోడానికి కూడా సిదధ్పడి తెహీమ్నా,  ఖర ని పూరిత్గా వదిలేయాలని నిశచ్యించుకుని తన విడాకుల 
పర్కిర్యని ముగిసుత్ంది. తను లేకపోతే ఆమె ఉనికి పైసాకి కూడా చెలల్దనన్ ముసత్ఫా మాటలని పటిట్ంచుకోకుండా తన ఈ సీవ్యచరితర్ని రాయాలనన్ 
నిరణ్యం తీసుకుంటుంది. ఆసిథ్మీద తనకునన్ హకుక్లనిన్టినీ వదిలేసుకుని, తనింక విధేయురాలైన, వినయం ఉటిట్ పడుతూ,  రాజీపడుతూ ఉండే 
సహనశీలత ఉనన్ సతరీని కాదంటూ, అందరిముందూ ఆమె బాహాటంగా ముసాత్ఫాతో చెపుత్ంది: 

‘Your marriage according to the Koran, was over years ago when you slept with my sister, I have 
been living with you in sin. The contract stood null and void long ago.’  

 అణిచివేతనుంచి విముకుత్రాలయిన తెహీమ్నాకి కలిగిన నమమ్కం ఇది: 
‘Silence condones injustice, breeds subservience and fosters a malignant hypocrisy. Mustafa Khar and other feudal 
lords thrive and multiply on silence. Muslim women must learn to raise their voice against injustice.’  

ఆఖరికి, ఆమె నిరంకుశమైన ఆ చటార్నిన్ తపిప్ంచుకుని, ‘‘విడాకులు పొందిన సతరీ’, అనన్ కళంకానిన్ భరిసుత్ంది. ముసత్ఫాతోపాటు 
ఉంటూ ఉనన్పుప్డు ఆమె అనుభవించిన అతి బాధాకరమైన ఆ కాలంలో, తనకి అతయ్ంతవరసరమైన తలిల్తండుర్ల భావోదేవ్గ మదద్తు తెహీమ్నాకి దొరకదు.  
13 ఏళళ్పాటు తన ఆతమ్గౌరవానీన్, వైయుకిత్కతనీ పణంగా పెటిట్, అసూయ పడనవసరం లేని వైవాహిక జీవితం గడిపిన తెహీమ్నా, తన అసిథ్తావ్నిన్ తిరిగి 
పొందేటందుకు లేచి ధృడంగా నిలబడుతుంది.  

ఈ పుసత్కంలో ముసాత్ఫావంటి భూసావ్ములకి అసలైన శకిత్ని అందించేవి ఇసాల్ం గురించిన వకీర్కృత పాఠాంతరాలూ, దానికి సతరీలు 
మౌనంగా మదద్తు పలకడమేనని పుసత్కంలో తెహీమ్నా వాదిసుత్ంది. ఫూయ్డల లారడ్స్ గురించి రచయితిర్ చెపిప్న మాటలు పుసత్కం మొదటోల్నే ఉనాన్యి. 

‘There is a fantasy of a feudal lord as an exotic, tall, dark and handsome man, with flashing eyes 
and traces of quick-tempered gypsy blood. Images of him parrying thrusts with the fiercest of swordsmen and 
riding off into the sunset on his black steed set the pubescent heart aflutter. He is seen as a passionate ladies man 
and something of a rough diamond, the archetypal male chauvinist who forces a woman to love him despite his 
treatment of her. 

But the fantasy is far from reality, and my country of Pakistan must face up to reality of it is ever 
to grow and prosper. ‘ 

ఈ అధాయ్యాలనిన్టిలో ఒక పురోగతి సప్షట్ంగా కనబడుతుంది. ధనిక వరాగ్నికి చెందిన సాధారణ గృహిణిగా జీవితం పార్రంభించిన 
తెహీమ్నా,  సతరీల సమానహకుక్లు,  సతరీ సాధికారత కోసం పోటాల్డుతుంది/తోంది ఇపుప్డు.  
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పార్రంభ దశలలో ఉనన్ పాకిసాత్న చరితర్ యొకక్ ఈ గొపప్ రాజకీయ నాటకం మధయ్  తెహీమ్నా కథ ఆ దేశంలో ఉనన్ సతరీల దురబ్ల సాథ్నానీన్, మతానీన్- 
కొరానీన్ తమ ఇషాట్లకీ, లకాష్య్లనీ అనుగుణంగా మలచుకుంటూ, సతరీలని అణిచివేతకి గురి చేసే పురుషుల గురించినది.  

‘ముసిల్ం సమాజంలో మహిళల పాతర్ వినాశకరమైన నేరారోపణకి గురయేదే’ అంటునన్ Corgi edition కవర మీద వరిణ్ంచబడిన 
పుసత్కపు సమగర్మైన, నిరొమ్హమాటపు వృతాత్ంతం ఇది: 
‘Yet Mustafa is neither sick nor unreasonable. He is simply insanely and irrationally possessive in a manner 
reminiscent of the Duke of Ferrara in Robert Browning’s My Last Duchess. For, according to Mustafa, a woman, 
like land, is “ power, prestige and a property” - a commodity meant for utilization and consumption in whichever 
way the owner / master deems fit.  
 
పేర్మరహితమైన తన వైవాహిక జీవితం గురించి తెహీమ్నా చెపిప్న మాటలు: 

‘There was not a day that Mustafa did not hit me … I just tried my best not to provoke him …I was 
afraid that my slightest response to his advances would reinforce his image of me as a common slut. This was a 
feudal hang – up: his class believed that a woman was an instrument of a man’s carnal pleasure. If the woman 
ever indicated that she felt pleasure, she was a potential adulteress, not to be trusted. Mustafa did not even realize 
that he had crushed my sensuality. I was on automatic pilot …responding as much as was important for him but 
never feeling anything myself. If he was satisfied there was a chance that he would be in better humor. It was at 
these times that I realized that prostitution must be a most difficult profession." 
 

ఇనేన్ళళ్యినపప్ప్టికీ కూడా, ఈ పుసత్కంలో ఉనన్ సంగతులు ఈనాటి పాకిసాత్న కి కూడా వరిత్సాత్యి. పెతత్ందారీ పదధ్తి అలాగే 
నడుసోత్ంది. సతరీల పరిసిథ్తిలోనూ ఎకుక్వ మారేప్మీ లేదు.  తెహీమ్నా  తన కథని లోకానికి చెపాప్లనుకునన్పుప్డు, వివాదాసప్దంగా ఉనన్ ఆమె రాతపర్తి చూసి 
పబిల్షరస్ ఇబబ్ంది పడినపుప్డు, ఆమే తన పుసత్కానిన్ సవ్ంతంగానే పబిల్ష చేసుకుంది.  

దానితో, పిడుగు పడినటట్నిపించి పాకిసాత్నీ సమాజం పునాదులతో సహా కదిలింది. ఇపుప్డు పాశాచ్తయ్ పాఠకులకోసం అనుకూలంగా 
మారిచ్న తెహీమ్నా కథ- ముసిల్మ సమాజపు సంకిల్షట్మైన జాలంలో చికుక్కునన్ సతరీల బలహీనమైన పరిసిథ్తి గురించిన పరిజాఞ్నం కలిగిసుత్ంది. అపుప్డు 
తెహీమ్నా మాజీ భరత్తో, ‘నువువ్నాన్ లేకపోయినా, నా అసిథ్తావ్నికొచిచ్న నషట్ం ఏదీ లేదు. చూశావుగా! అనన్ సందేశం పంపుతుంది. 

పుసత్కం చదువుతునన్పుప్డు ఒకక్ సంగతి మాతర్ం మరచిపోకూడదు. ఇది పర్ధానంగా ఖర గురించీ తన గురించీ తెహీమ్నా చెపిప్న కథ 
మాతర్మే. ఇది మనకి తెలిసిన నిజంలో కొదిద్భాగమే కూడా అయి ఉండవచుచ్. ఖర, అసలు ఈ పర్శకేత్ ఎకక్డా ఎతత్లేదు.  
కాకపోతే, తెహీమ్నా చెపిప్న సంగతులు కూడా హేతువు లోపించినవి అయి ఉండవు. ఒక పేరునన్ రాజకీయవేతత్ని వేలెతిత్ చూపి, అతనిపైన అబదధ్పు నేరాలు 
మోపడం అంత సులువైన పని కాదు. 

గులామ ముసాత్ఫా ఖర PPP లో Z A Bhutto కి కుడిభుజంగా ఉనన్వాడు. కానీ, కాలం తనకి అనుకూలంగా లేనపుప్డు, లండను 
వెళళ్డానికని జియా పర్భుతవ్ంతో చేతులు కలిపి, PPP నీ, భుటోట్నీ కూడా ముంచడానికి తటపటాయించలేదు. యుకె పర్వాసంలో ఉనన్పుప్డు అతను 
Indian Intelligence agency తో రహసయ్ంగా సంపరక్ంలో ఉండి, భారతదేశానికి రెండుసారుల్ వచాచ్డు కూడా.  

భరత్ చేతులోల్ దెబబ్లూ, తనున్లు తింటూ ఉనన్ ఒక సతరీ సీవ్యచరితర్ అంత ఆసకిత్కరంగా అనిపించకపోవచుచ్ కానీ, కథనశైలి పుసత్కం 
చదివించేలా ఉనన్ందువలల్, విసుగు మాతర్ం పుటట్దు. పూరిత్ పుసత్కంలో- విషాదానేన్ ఎదురుకుంటూ, బాధపడుతూ గడిపిన కథకురాలి ఉదంతం అంత 
నమమ్దగగ్దిగా అనిపించదు. నిజానికి , ‘తనమీద పాఠకులకి జాలి కలిగించడానికి కథకురాలు పర్యతన్ం చేసోత్ందేమో’, అనన్ అనుమానం కూడా వేసి, 
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పుసత్కంలో నిజాయితీ లోపించినటుట్గా కనపడుతుంది. పుసత్కమేమీ అంత గొపప్గా ఉండనపప్టికీ, సతరీల సమానహకుక్ల కోసం, సాధికారతకోసం పోరాడే 
ఒక ధనికవరాగ్నికి చెందిన భారయ్కి ఉండే సవ్లప్భేదాలని నేరుప్గా మాతర్ం విశేల్షిసుత్ంది.  

తెహీమ్నా దురానీ పుసత్కాలు కానీ, బెటీట్ మెహూమ్దీ రాసిన Not Without My Daughter కానీ- అందరూ చదవాలనుకునేవి 
కావేమో కానీ చదువుకునన్ ధనికవరగ్పు మహిళల దురవసథ్ గురించి సప్షట్ంగా అరథ్ం అవడానికి వాటిని చదవడం మాతర్ం చదవాలేమో!  
తెహీమ్నా  భూసావ్మయ్ వయ్వసాథ్, రాజకీయాల గురించిన చీకటి రహసాయ్లని వెలల్డించడం వలల్ ఈమె పుసత్కం అచచ్యిన తరువాత, అది దేశంలో గలభాని 
సృషిట్ంచింది. మొదటోల్ పుసత్కం ఎగతాళిపాలయినాకానీ కాలం గడిచినగొదీద్ పాఠకులకి నచచ్డం పార్రంభించింది- పర్తేయ్కంగా సతరీలకి.  

కొనిన్ పర్శన్లు మాతర్ం మనలిన్ వీడాడవు. తన మొదటి భరత్ని వదిలేసి, తన అవసరం పడిన తన సవ్ంత కూతురేన్(తానాయ్ని) తన దారికి 
తనిన్ (3 సారుల్) వదిలిపెటేట్సిన సతరీ,  ఖర తో అయిన తన పెళిళ్ని నిలబెటుట్కోడానికి ఎందుకంతగా పర్యతిన్ంచింది? అతను పలుకుబడి కలిగినవాడయి 
ఉండి, తన మొదటి భరత్ అయిన అనీస  సామానుయ్డవడం వలాల్! అదేకాక, సతరీలు సవ్తంతర్ంగా బతకాలనీ, సామాజిక నిబంధనలకి కటుట్బడి ఉండనవసరం 
లేదనన్ నమిమ్కా, రాజకీయ కుతంతార్లంటే జుగుపాస్ ఆమెకి ఉనన్పుప్డు- తిరిగి మూడోసారి, పేరు పొందిన ఇంకొక రాజకీయవేతాత్, భూసావ్మీ అయిన 
శెహాబ్జ శరీఫ ని ఎందుకు పెళిళ్ చేసుకుంది? 

చెలెల్లు ఆదిలా తన భరత్ ఉచుచ్లో చికుక్కునన్పుప్డు,  ఆ చినన్పిలల్ని అతని చేతులోల్నుంచి తపిప్ంచే పర్యతాన్లేవీ చేయకుండా ఆ పిలల్ 
తనకేదో శతుర్వో, సవితో అనన్టెట్ందుకు పర్వరిత్ంచింది?  
కథకురాలు భారతదేశంలోకి ఏ వీసా లేకుండానే పర్వేశిసుత్ంది( భరత్ భారతదేశపు సహాయానిన్ అరిథ్ంచినపప్టికీ కూడా.) ఇదద్రు సెప్షల ఏజెంటల్తోపాటు 
అజెమ్ర షరీఫ దరాగ్లోకి వెళేళ్ అనుమతి పొందుతుంది. కానీ, మళీళ్ తనకేదో ఇండియా అంతా సేవ్చచ్గా తిరిగే అనుమతి లేకుండా భారతదేశపు పర్భుతవ్ం 
తనమీద నిఘా పెటిట్ందనన్ ఫిరాయ్దులెందుకు? ఆమె పరాయి దేశంలో(శతుర్దేశంలో!), ఆ పుణయ్కేష్తర్ంలో పార్రిథ్సుత్నన్పుప్డు ఏజెంటుల్ పకక్న ఉండగా :  

"Their Hindu presence disturbed my Islamic prayers." అనుకునే అధికారం తనకి ఉందని ఎలా అనుకోగలిసింది!  
ఈ సీవ్యచరితర్, ఇటాలియన మారిసాస్ బెలాల్సారియో పురసాక్రం గెలుచుకుని 39 భాషలోల్కి అనువదించబడి, best seller  అయింది. అపప్టినుంచీ 
తెహీమ్నా పాకిసాత్నోల్ మానవహకుక్ల కారయ్కరత్గా పైకొచిచ్ంది. ‘తెహీమ్నా దురానీ ఫౌండేషన’ అనన్ సంసథ్ సాథ్పించి,  లాహోరోల్ ఉనన్ పర్ధాన కారాయ్లయంలో 
వాలంటీరల్ బృందంతో కలిపి పని చేసోత్ంది. 

ఆమె రాసిన రెండవ పుసత్కం, A Mirror to the Blind, అబుద్ల సతాత్ర ఇధీ సీవ్యచరితర్. అతను పాకిసాత్న సమాజసేవకుడు. ఈ 
పుసత్కానిన్ 1996 లో the National Bureau of Publications తో కలిపి ఇధీ ఫౌండేషన ముదిర్ంచింది. 
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