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 ہجرت :مفاہیم ، تاریخی تناظرات اور ادب پر اثرات:۔ : پہال باب

۔۔۔سیاسی ہجرت۔۔۔ معاشی ہجرت۔۔۔دفاعی ہجرت۔۔۔ ہجرت تاریخی تناظر مذہبی ہجرت 

اور اثرات۔۔۔ آباد کار۔۔۔معیادی کارکن۔۔۔پیشہ کام کرنے والے۔۔۔غیر قانونی تارکیِن 

وطن۔۔۔پناہ کے متالشی خانہ بدوش۔۔۔عالمی ادب میں ہجرت۔۔۔ اُردو اد ب اور 

 ں ہجرت۔۔۔ہجرت۔۔۔ اُردو شاعری میں ہجرت۔۔۔ اُردو فکشن می 

 کالسیکی اردو غزل میں ہجرت کا تجربہ:۔  :دوسراباب

 کالسیکی شعرا کے ہاں ہجرت۔۔۔ 

ولی دکنی۔۔۔ مرزا رفیع سودا۔۔۔ محمد تقی میر۔۔۔میر سوز۔۔۔قائم چاند پوری۔۔۔ قلندر )

بخش جرأت۔۔۔ انشا ہللا خاں انشا۔۔۔شیخ غالم ہمدانی مصحفی۔۔۔شیخ ابراہیم 

نسیم دہلوی۔۔۔نواب مصطفی خاں شیفتہ۔۔۔ میر مہدی حسین ذوق۔۔۔اصغر علی خاں 

 ( مجروح۔۔۔قربان علی بیگ سالک۔۔۔

 جدید اُردو غزل میں ہجرت کابیان:۔ :تیسرا باب

جدید اُردو غزل میں ہجرت کے تجربات۔۔۔شعرا کے حاالت و کوائف۔۔۔تقسیم ہند سے 

 پہلے کے مہاجر شعرا ۔۔۔ 

 ( ی۔۔۔احسان دانش۔۔۔صوفی غالم مصطفی تبسم۔۔۔اختر شیران)

 تقسیم ہندکے بعد کے مہاجر شعرا۔۔۔ 

تلوک چند محروم۔۔۔فراق گورکھ پوری۔۔۔جوش ملیح آبادی۔۔۔حفیظ جالندھری۔۔۔ م )

حسن لطیفی۔۔۔ صبا اکبر آبادی ۔۔۔تابش دہلوی۔۔۔حفیظ ہوشیار پوری۔۔۔جگن ناتھ آزاد۔۔۔  

عبدالمتین۔۔۔منیر نیازی۔۔۔   انجم رومانی ۔۔۔محشر بدایونی۔۔۔ ضیا جالندھری ۔۔۔ عارف

ادا جعفری،جمیل الدین عالی۔۔۔ ناصر کاظمی۔۔۔ شہرت بخاری۔۔۔سرشار صدیقی۔۔۔  

حمایت علی شاعر۔۔۔ ابن انشا۔۔۔ سلیم احمد۔۔۔حبیب جالب۔۔۔ رسا چغتائی۔۔۔مصطفی 

زیدی۔۔۔ جون ایلیا۔۔۔ شہزاد احمد۔۔۔ محسن بھوپالی۔۔۔ اطہر نفیس۔۔۔ مظفر وارثی۔۔۔  

 (ہیلہ۔۔۔ سمپورن سنگھ گلزار۔۔۔کشور ناہید۔۔۔ افتخار عارف۔۔۔فہمید ریاض۔۔۔پرتو ر

سفر ہجرت کی تلخیاں ۔۔۔ہجرت کے بعد مشکالت / مسائل ۔۔۔منافقت۔۔۔تشخص کا 

 بحران/ شناخت کا مسئلہ۔۔۔وطن کی یاد۔۔۔یاِد ماضی۔۔۔اداسی۔۔۔اُمید۔۔۔ 
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۔۔۔علی سردار  غیر مہاجر شعرا۔۔۔)فیض احمد فیض ۔۔۔ اسرار الحق مجاز

 (جعفری۔۔۔جان نثار اختر۔۔۔ احمد ندیم قاسمی۔۔۔ قتیل شفائی۔۔۔ احمد فراز۔۔۔ظفر اقبال۔۔۔

 بیرون ملک ہجرت کرنے والے اردو شعرا کے تجربات :۔:چوتھا باب

باصر سلطان کاظمی۔۔۔ ساقی فاروقی۔۔۔عاصی کاشمیری۔۔۔ منصور آفاق۔۔۔ ارشد 

یوسف قمر۔۔۔احسن جاوید۔۔۔ سائرہ بتول۔۔۔احمد مشتاق۔۔۔ لطیف۔۔۔ لطیف کلیم۔۔۔ ڈاکٹر 

 اشفاق حسین۔۔۔ عرفانہ عزیز۔۔۔تسنیم عابدی۔۔۔ محمد ممتاز راشد۔۔۔ ڈاکٹرمنور ہاشمی۔۔۔

 مجموعی جائزہ :۔ :پانچواں باب

 کتابیات *

شعرا کے کلیات۔۔۔تاریخ ادب۔۔۔تنقیدی کتب۔۔۔ متفرق کتب۔۔۔ انسائیکلوپیڈیا اور 

 مطبوعہ مقاالت۔۔۔رسائل ۔۔۔اخبارات ۔۔۔انٹرنیٹ۔۔۔ لغات۔۔۔غیر
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 دیباچہ

 

شعروں کے انتخاب نے 

 رسوا کیا مجھے

 

کیا خبر تھی کہ شعروں کا انتخاب اتنا مہنگا ثابت ہو گا۔ سکول کی سطح سے 

ٹکڑوں ، رسالوں کی کترنوں سے شروع ہونے واال یہ سلسلہ جو کبھی اخبار کے 

ڈائری کے صفحات تک محدود تھا اس قدر طویل ہو گا کہ شعراء کے کلیات تک 

جا پہنچے گا۔ سکول کی سطح پر اخبارات کے سنڈے میگزین سے اشعار چنتا رہا، 

کالج میں کچھ شاعروں کی کتابیں خرید لیں اور یونیورسٹی میں تو یہ سلسلہ اور  

 طول پکڑ گیا۔

 :مصحفیبقول 

جیییرس غنچیییہ کیییی چلیییی بھیییی جیییا 

 صییییییییییییییدا پییییییییییییییہ نسییییییییییییییییم

ار ٹھہییرے کہیییں تییو یییہ قافلییہ نییو بہیی 

 گییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا
 

ایک وقت تھا کہ جب شعر پڑھتے ہی یاد ہو جایا کرتا تھا، ان دنوں اصناف سخن 

سے آشنائی نہ تھی صرف اشعار کی سمجھ تھی اور شعردل میں اتر جاتے تھے 

جب مطالعہ کیا، ادب کو پڑھا، اور شاعری صرف غزل ہی کو سمجھتا تھا مگر 

اصناف سخن کی سمجھ آئی تو معلوم ہوا کہ غزل کے عالوہ بھی اشعار ہوتے ہیں۔ 

مگر جب ان تمام اشعارکو جو ازبر تھے دیکھا گیا ، مختلف شعرا کی کتابوں میں 

تو وہ سب کے سب غزلوں کے اشعار تھے۔ غزل کے اشعار ہی میں یہ جاذبیت 

 اپنے نفس مضمون کی وجہ سے دل میں اتر جاتے ہیں۔اور رعنائی ہے کہ وہ 

غزل جسے اردو شاعری کی آبرو کہا جاتا ہے۔ مشرقی شعریات میں غزل کی 

اہمیت مسلم ہے۔ ہر دور میں غزل نے اپنا وقار برقرار رکھا ، حاالنکہ غزل پر 

بہت کٹھن وقت بھی آیا، جب غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا گیااور اس کے 

  محاذ بنا لیا گیا۔خالف اک 
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غزل کو ربط ، اتفاق اور تکمیل کی کمی کی بنا پر رد کرنے کی کوشش کی گئی 

کہ اس کے مختلف عناصر ترکیب پاکر بھی مکمل صورت تخلیق نہیں کرتے اور 

غزل پر معاشرے سے دوری کے بھی الزامات لگائے گئے مگر ان سب کے 

یت حاصل ہے وہ کسی اور صنف باوجود غزل کو اردو شعری تخلیقات میں جو اہم

سخن کے حصے میں نہیں آئی اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا 

ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز تک کم و بیش تمام عالی منزلت شعرا نے اپنے 

لطیف ترین جذبات اور تجربات کے اظہار کے لیے غزل کو دوسری تمام اصناف 

 پر ترجیح دی ہے۔

سے ایک تاثر اور بھی پایا جاتا ہے کہ غزل میں صرف عشقیہ غزل کے حوالے 

مضامین ہی نظم کیے جاتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ غزل کا مزاج 

عشقیہ ہے۔ اس کی فضاؤں میں محبت کے نغمے اور کاروبار شوق کی غنایت 

موجود ہے مگر یہ غزل کا ایک پہلو ہے۔ غزل کے اور بے شمار پہلوؤں میں، 

عشقیہ شاعری غزل کا سرمایہ ہے مگر زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے  خالص

تعلق رکھنے واال غزل کا سرمایہ بہت بڑا ہے جن کو غزل نے اپنی حدود میں 

 :رہتے ہوئے اپنے دامن میں سمو لیا ہے، میر کا یہ شعر دیکھیں

 کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات

 کلی نے یہ سن کر تبسم کیا

دی طور پر عشقیہ ہے مگر رود کی سے لے کر احمد مشتاق تک غزل کا مزاج بنیا

ایک ہزار سال سے طویل عرصہ میں جس قدر غزل کے مضامین میں وسعت پیدا 

ہوئی، اس کا اندازہ غزل کے متنوع مضامین سے ہو سکتا ہے اور غزل میں عشق 

و محبت کے ساتھ ساتھ فکر و فلسفہ، تصوف، سیاست، اخالق اور سماجی مسائل 

میت بے شمار موضوعات آج شامل نہیں ہوئے بلکہ یہ غزل کے ساتھ ساتھ ہی س

پروان چڑھے ہیں ہر دور کے شاعر نے اپنے عہد کے حاالت و واقعات کو غزل 

 :میں سمویا ہے بقول آتش

تھکیییں جییو پییاؤں تییو چییل سییر کییے بییل، 

 نییییییییییییییییہ ٹھیییییییییییییییییر آتییییییییییییییییش

گیییِل میییراد ہیییے منیییزل مییییں، خیییار راہ 

 مییییییییییییییییییییییییییییں ہیییییییییییییییییییییییییییے
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ری نے غزل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے غزل اسی لیے فراق گورکھپو 

کوانتہاؤں کا ایک سلسلہ قرار دیا ہے۔حیات و کائنات کے وہ مرکزی حقائق جو 

انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔انہی تاثرات، انتہاؤں اور مترنم 

کرنا خیاالت و محسوسات کو مناسب ترین یا موزوں ترین الفاظ و انداز میں بیان 

 غزل ہے۔

گویا غزل میں ہر قسم کے مضامین باندھے جاسکتے ہیں مگر شرط صرف یہ ہے 

کہ جو بھی کہا جائے وہ غزل کی زبان اور اس کے عالئم و رموز ہی میں کہا 

 جائے۔ غزل کی زبان سے کسی بھی مضمون میں اضافہ دو چند ہو جاتا ہے۔

 :یہ اشعار دیکھیں

 سرمسیییتیاں کہیییاںوہ بیییادہ شیییبانہ کیییی 

اٹھیییییے بییییس اب کییییہ لییییذت خییییواب 

 سییییییییییییییییییییییییحر گئییییییییییییییییییییییییی

 (غالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییب)
 

کچیییھ قفیییس مییییں ان دنیییوں لگتیییا ہیییے 

 جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 آشیییییییاں اپنییییییا ہییییییوا بربییییییاد ہییییییے

 (مییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییومن)
 

 یییاراں تیییز گییام نییے منییزل کییو جالیییا

 ہیییم محیییو نالیییۂ جیییرس کیییارواں رہیییے

 (حالی)
 

 

اپنا غزل نے مرور ایام کے ساتھ ساتھ نئے موضوعات کو اپنایا زمانے کے رخ پر 

رخ تبدیل کیا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی اردو غزل کی اہمیت اور وقار میں کمی 

نہیں آئی، آج بھی غزل کو وہی پذیرائی حاصل ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے تمام 

اصناف سخن میں غزل کی صنف کی امتیازی خصوصیت کا سبب اس کا مزاج 

ر یہ مزاج اس تہذیب قرار دیا ہے کہ وہ اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتی ہے او 

 کے مزاج کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے جس سے ہماری زندگی عبارت ہے۔

اصیییغر غیییزل مییییں چیییاہیے وہ میییوج 

 زنییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدگی
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جییییو حسیییین ہییییے بتییییوں میییییں، جییییو 

 مسییییییییییییتی شییییییییییییراب میییییییییییییں

اصیییییییییییییغر )                            

 (گوندوی
 

اور  تقسیم ہند کے نتیجے میں ہندوستان کی عوام پر جو قیامت برپا ہوئی

جس قدر لوگ دربدر ہوئے ۔قتل وغارت گری کا جو طوفاِن بال اٹھا اور پورے 

ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سانحے کو جس طرح شعراء نے بیان کیا ہے 

 اس سے غزل کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

اس صبح آزادی نے برصغیر کی عوام کی خوشی کو جس طرح لہو میں 

دنیا میں نہیں ملتی۔ ادیب معاشرے کے حساس ترین لوگ ہوتے  نہالیا اس کی مثال

ہیں۔ ادیب اور شاعر عام لوگوں سے زیادہ واقعات کو احساسات و جذبات کی 

صورت میں صفحہ قرطاس پر اتارنے کی صالحیت رکھتے ہیں۔ اس واقع پر بہت 

 سا ادب تخلیق ہوا۔ 

واقعے اور اس کے  ہر شاعر و ادیب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس عظیم

 نتیجے میں پیدا ہونے والی صورت حال کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔

اس واقعے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال کو بیان کرنے میں 

اردو غزل گو شعراء کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اردو غزل میں جس طرح شعرا 

س سے غزل کی اہمیت کے ساتھ نے اس واقعے اور ان حاالت کو بیان کیا ہے۔ ا

ساتھ اس کی انفرادیت بھی نمایاں ہوجاتی ہے کہ غزل میں تمام حاالت و واقعات 

 کے بیان کی صالحیت موجود ہے۔

بجلییییوں کیییی ییییورش سیییے شیییاخ شیییاخ 

 رزاں ہیییییییییییییییییییییییییےلییییییییییییییییییییییییی 

کیییا یہییی بہییاراں ہییے۔ کیییا یہییی گلسییتاں 

 ہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییے

حبیییییییییییییییب )                               

 (جالب
 

گھییییییر جالئییییییے شییییییہر در شییییییہر 

 گیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییئے
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یییییییییوں بھییییییییی جشیییییییین طییییییییرب 

 منییییییییییییییییییییییائے گییییییییییییییییییییییئے

ناصییییییییییییییییییییییر )                      

 (کاظمی
 

کیسیییے کیییر سیییکتی ہیییے اس ظلیییم کیییو 

 تییییییییییییییییییییییییاریخ معییییییییییییییییییییییییاف

مییییییرا گھیییییر لیییییوٹنے والیییییے میییییرے 

 ہمسیییییییییییییییییییییییائے تھیییییییییییییییییییییییے

محشیییییییییییر )                                 

 (بدایونی
 

شعراء نے صرف یہی نہیں کہ غزل میں ان وقتی حاالت سے متاثر ہو کر 

لکھ دیا۔ شعراء نے اس واقعے کے بعد میں پیدا ہونے والے ان سب حاالت کو غزل 

کے سانچے میں ڈھاال اور ان تمام مسائل کی ناصرف نشاندہی کی بلکہ ان مصائب 

 و مسائل کو اس انداز سے بیان کیا کہ غزل کی انفرادیت واضح ہو گئی ۔

نیرنگییییییییی سیاسییییییییت دوراں تییییییییو 

 دیکھییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییے

ملییییی جییییو شییییریک  منییییزل انہیییییں

 سیییییییییییییییفر نیییییییییییییییہ تھیییییییییییییییے

 (محسن بھوپالی)
 

اردو غزل مکمل طور پر ہماری تہذیب و معاشرت سے لبریز ہے۔ غزل کو اس 

تہذیب و معاشرت سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہے اور وقت کے بدلتے دھارے کو 

اپنی مخصوص ہیئت میں ڈھال لینا ہی غزل کی انفرادیت ہے جو اسے دوسری 

 رتی ہے۔اصناف سخن سے ممیز ک

شاعری کا شوق مجھے ایم اے اردو کرنے کی خاطر گورنمنٹ مرے کالج 

سیالکوٹ لے گیا۔ مرے کالج کے علمی و ادبی ماحول کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی 

ً پروفیسر محمد امین  صحبت سے میرے شعری شغف میں اضافہ ہوا، خصوصا

اجوہ طارق صاحب کی ادب دوستی اور اچھے شعری ذوق، پروفیسر اسحاق ب 

صاحب کی پنجابی شاعری اور پروفیسر ندیم اسالم صاحب کی کمال شفقت اور 

 رہنمائی نے مجھے مزید پڑھنے کا حوصلہ دیا۔
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میں اس کو اپنی خوش قسمتی کہوں گا کہ علم کی تشنگی مجھے وفاقی اردو 

یونیورسٹی ، اسالم آباد لے آئی شعبہ اردو کے اساتذہ نے جس قدر احسن انداز سے 

کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی اور میری دلچسپی کا موضوع مجھے پی  تعلیم

ایچ ڈی کے لیے تفویض کیا جو میری دلی خواہش تھی۔’’اردو غزل میں ہجرت کا 

تجربہ‘‘ پر مقالہ کے دوران غزل کو بہتر طریقے سے پڑھنے وار سمجھنے کا 

پانچ ابواب موقع مال جس سے میرے شعری ذوق کی تسکین ہوئی۔ اس مقالے کو 

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پہال باب : ’’ہجرت:مفاہیم تاریخی تناظرات اور ادب پر اثرات‘‘ میں ہجرت کے 

معنی و مفاہیم ، ہجرت کی ضرورت و اہمیت کو لغات اور قرآن و حدیث کی 

روشنی میں دیکھا گیا ہے ۔ ہجرت کی ممکنہ صورتوں اور انسانی تاریخ میں ہونے 

ہجرتوں جن میں پیغمبروں کی ہجرتیں مثالًحضرت نوح ؑ ، حضرت والی مختلف 

ابراہیم ، حضرت عیسٰی ؑ ، حضرت موسٰی اور حضرت یوسفؑ  اسی طرح ابتدائے 

اسالم میں ہونے والی ہجرتیں مثالً ہجرت حبشہ ، ہجرت مدینہ اور ان کے بعد 

والی  مختلف جنگوں اور قدرتی آفات کی وجہ سے اور انسانی تاریخ میں ہونے

ہجرتوں پھر تقسیم ہند اور افغانستان پر روسی حملے سے ہونے والی ہجرتیں اور 

موجود دور میں شام سے یورپ کی طرف ہونے والی ہجرتوں کا تجزیہ کیا گیا ہے 

  ۔ اس کے بعد ہجرت کو عالمی ادب اور اُردو ادب کے تناظر میں دیکھا گیاہے۔

رت کا تجربہ ‘‘ میں ولی دکنی سے لے دوسرا باب: ’’ کالسیکی اردو غزل میں ہج

ء کی جنگ میں دہلی سے ہونے والی شعرا کی ہجرت کو موضوع ۱۸۵۷

بنایاگیاہے کہ کون کون سے کالسیکی شعرا نے ہجرت کی اور ہجرت کی واردات 

کا اظہار ان کی غزلوں میں کس طرح ہوا ۔ انھوں نے اپنی مہاجرت کے تجربات 

ان شعرا میں میر، سودا ، قائم ، میر حسن ، کو غزل میں کیسے پیش کیاہے ۔ 

جرأت اور مجروح وغیرہ شامل ہیں ان شعرا کا تجزیہ زمانی ترتیب سے کیا گیا 

  ہے ۔

تیسرا باب : ’’ جدید اُردو غزل میں ہجرت کا بیان ‘‘ کو تین ذیلی عنوانات کے تحت 

کی غزل میں تقسیم کیا ہے ۔ پہال حصے میں ’’ تقسیم ہند سے قبل کے مہاجر شعرا 

ہجرت کا تجربہ ‘‘، دوسرے حصے ’’تقسیم ہند کے بعد مہاجر شعرا کی غزل میں 

ہجرت کا تجربہ ‘‘ اور تیسر ے حصے میں ’’ غیر مہاجر شعرا کی غزل میں 

ہجرت کا تجربہ ‘‘ ، اس طرح اس باب میں تقسیم سے پہلے ہجرت کر کے الہور 
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سان دانش وغیر ہ کی غزل کا آنے والے شعرا صوفی تبسم ، اخترشیرانی اور اح 

ہجرت کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد تقسیم ہند کے دوران ہجرت 

کرنے والے مہاجر شعرا جن میں بڑے اہم نام تلوک چند محروم ، حفیظ جالندھری 

، جوش ملیح آبادی، جگن ناتھ آزاد، حبیب جالب ،جون ایلیا،صبا اکبر آبادی ، تابش 

وشیار پوری ، انجم رومانی ، منیر نیاز ی ، ضیا جالندھری ، عارف دہلوی ، حفیظ ہ

عبدالمتین ، اداجعفری ، ناصر کاظمی ، جمیل الدین عالی ،شہزاد احمد،حمایت علی 

شاعر، ابن انشا، سر شار صدیقی ، سلیم احمد، رسا چغتائی ، مصطفی زیدی ، 

فتخار عارف اور فہمیدہ محسن بھوپالی ، مظفر وارثی ، اطہر نفیس، کشور ناہید ، ا

ریاض وغیر ہ شامل ہیں ۔ ان شعرا کے کالم میں ہجرت کے تجربات کا جائزہ لیا 

گیا ہے۔ اور تیسرے حصے میں غیر مہاجر شعرا جن میں فراق، فیض ، ندیم ، قتیل 

، شہرت بخاری،احمد فراز ظفر اقبال ، اسرارالحق مجازاور علی سردار جعفری 

رانے ہجرت کے اس سانحے کو کس طرح اپنی غزل میں وغیرہ شامل ہیں ۔ ان شع

  پیش کیا اس کا تجزیہ کیا گیا ہے۔

چوتھے باب : ’’ بیرون ملک ہجرت کرنے والے اردو شعرا کے تجربات ‘‘میں 

بیرون ممالک میں رہنے والے جدید اردو غزل کے شعرا جن میں احمد مشتاق، 

جاوید ، ڈاکٹر یوسف قمر ،  باصر سلطان کاظمی، لطیف کلیم ، اشفاق حسین ،حسن

ساقی فاروقی ، عاصی کشمیری ، جمیل الرحمن ، منصور آفاق، نسیم سید ، عرفان 

عزیز، محمد ممتاز راشد ، تسنیم عابدی ، نذیر قمر ، اور سائرہ بتول وغیرہ جدید 

اردو غزل کے ایسے شعرا ہیں ۔ جنھوں نے بیروں ملک جا کر اپنے وطن سے 

ر محبت اور وہاں مہاجرین کو درپیش مسائل اور ذات کی اپنی سر زمین سے پیا

تنہائیوں کو موضوع بنایا اردو غزل کو موضوعاتی حوالے سے قابل فخر بناتے 

  ہوئے ہجرت کے تجربات کوکس طرح اپنی غزل میں سمویا ہے ۔

پانچواں باب ’’ مجموعی جائزہ ‘‘ ہے جس میں پورے مقالے کے نتائج تحقیق کو 

۔ اس طرح آخر میں مقالے کی تکمیل میں استعمال ہونے والے  پیش کیا گیاہے

  تحقیقی مواد ماخذات کو ’’کتابیات ‘‘ کے تحت درج کیا ہے ۔

اس مقالے کی تکمیل تک بہت سے لوگوں کا تعاون میرے شامل حال رہا جن کے 

 تعاون کے بغیر اس مقالے کی تکمیل میرے لیے ممکن نہ تھی۔
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مستحق میری نگراِن مقالہ اور صدر شعبہ اردو  سب سے پہلے میرے شکریہ کی

ڈاکٹر فہمیدہ تبسم ہیں۔جس طرح انہوں نے مقالے کی تکمیل تک میری رہنمائی 

فرمائی ان کے علم و تجربے سے مستفید ہونا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ میں ان 

کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں ان کی بروقت رہنمائی کے بغیر مقالے کی تکمیل 

 لیے ممکن نہ تھی۔میرے 

اپنے استاد محتر م پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کا شکریہ بھی مجھ پر واجب 

ہے کہ انھوں نے جس طرح اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر اعزازی 

طور پر ہمیں پڑھایا اور ہماری رہنمائی فرمائی ۔ مجھے ان کا شاگرد ہونے پر فخر 

 رہے گا ۔

ڈاکٹر محمد وسیم انجم ، ڈاکٹر منور ہاشمی ، ڈاکٹر قرۃالعین  شعبہ اُردو کے اساتذہ

طاہرہ ،ڈاکٹر عون ساجد نقوی، ڈاکٹر سعدیہ طاہر اور ڈاکٹر ناہید قمر صاحبہ کا 

بھی ممنوِن احسان ہوں کہ انہوں نے کورس ورک اور بعد ازاں مقالہ لکھنے کے 

 دوران رہنمائی اور اچھے مشوروں سے نوازا۔ 

اد کے حصول کے لیے مجھے مختلف الئبریوں میں خاک چھاننا اس مقالے کے مو 

پڑی ۔ مقتدرہ قومی زبان، نیشنل الئبریری اسالم آباد اور مونسپل الئبریری راولپنڈی 

وغیرہ سے جو مواد دستیاب ہوا وہ مقالے کی تکمیل کے لیے ناکافی تھا خاص 

کے شعری  طور پر ساٹھ اور ستر کی دہائی میں شائع ہونے والے بعض شعرا

مجموعے دستیاب نہ ہو سکے ۔ پھر میں نے الہور کا رخ کیا ۔ الہور میں استاد 

محترم ڈاکٹر محمد سعید صاحب کی کمال مہربانی سے مجھے جی سی یونیورسٹی 

الہور کی الئبریری تک رسائی ملی اور ان کی کرم فرمائی سے مجھے سنٹرل 

جیسے ڈاکٹر (Personal collactions) الئبریری کے عالوہ مختلف گوشوں

وحید قریشی کولیکشن ، مظفر علی سّید، سّید معین الرحمن ، قیوم نظر ، صوفی 

تبسم ، ڈاکٹر سہیل احمد خاں اور اشفاق احمد کولیکشن سے مختلف شاعروں کے 

شعری مجموعوں اور دیگر کتب و رسائل سے مستفید ہونے کا موقع مال۔ میں ڈاکٹر 

جی سی یونیورسٹی الہور کی الئبریری کے سینئر محمد سعید صاحب کے عالوہ 

 الئبریرین جناب محمد نعیم ، عمر ، افضل اور منظور کا شکریہ ادا کرتا ہوں ۔

میرے الہور کے قیام کے دوران عزیز دوست محمد نوید کا ساتھ میرے لیے بہت 

 معاون و مدد گار رہا کہ اس شہر میں میں نے ان کی رفاقت میں کبھی تنہائی اور
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اجنبیت محسوس نہیں کی، اس طرح میں اپنا مقالہ ہمت اور حوصلے سے مکمل کر 

  پایا۔

مجھ پر اپنے دوست ڈاکٹر صفدر رشید کا شکریہ بھی واجب ہے کہ انہوں نے 

مقالے کی تکمیل اور مقالہ جمع کروانے کے لیے تکنیکی اور دفتری امور میں 

 رہنمائی فرمائی ۔

والدین کے لیے دعا گو ہوں کہ جس طرح انھوں نے میری تعلیم آخر میں میں اپنے 

پر توجہ دی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں پی ایچ ڈی کر سکوں ۔ وہ میرے اس 

مقالے کے لیے بہت فکرمند ہیں ۔ میرے مقالے کی سب سے زیادہ خوشی میرے 

ائے اور ان کا والدین کو ہے۔ ہللا تعالٰی انہیں زندگی ، صحت اور تندرستی عطا فرم

سایہ تا دیر میرے سر پر قائم رکھے کیونکہ یہ رنگینی انہی کے دم قدم سے ہے 

  میں ان کی محبتوں اور عناتیوں کا ہمیشہ مقروض رہوں گا۔

 نبی احمد
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Migration is a multidimensional area but my topic is the effects of 

migration on poetry pertaining to the migration of the selected poets. 

This dissertation consists of the following five chapters. 

Chapter one, "Migration: Historical perspective and its effects on 

literature" demonstrates the meaning and definitions of migration, its 

need and importance as described in the diction, in the Holy Quran and 

in Hadith (Narration). Among the possible types of migration, the 

different migrations include migrations of the Prophets of Allah e.g. of 

the Prophet Noah, Abraham, the Christ, Moses and the Prophet Joseph. 

In the same way, the migration in the beginning of Islam like migration 

to Abyssinia and Madinah. After that, the migrations caused by the 

wars, calamities and other migrations of the human history; later on the 

after the partition of India and the Russian attack on Afghanistan 

resulting in migration whereas, in the current situation, the migration 

from Syria to Europe have also been analyzed. 

Chapter Two "The experience of migration in the classical Ghazel" 

discusses the migration from Wali from Dakkan (Wali Dakkani) upto the 

migration of the poets from Delhi during the war in 1857; discussing the 

classical poets who migrated during this period and how did they 

describe this experience in their Ghazels. This includes Mir, Sauda, 

Qaim, Mir Hassan, Jurra't and Majrooh. The work of these poets has 

been discussed temporally. 

Third chapter "The depiction of migration in the modern Urdu Ghazel" 

has further been divided into three sub headings. The first part deals 

with the portrayal of migration in the poetry of the migrated poets before 

the partition of India, the second part discusses the Ghazels of the 

migrated poet after the partition of India whereas the third part consists 

of the discussion on the poetry of the native (who are not migrated) 

poet. In this way, the chapter deals with the analysis of the works of the 

poets who migrated prior to the partition including Sufi Tabassum, 

Akhter Shirani, Ehsan Danish and others. Afterwards, the poetry has 

been discussed of the poets who migrated during the partition of India. 

This section includes Taluk Chend Mehrum Hafeez Jalandhari, Josh 
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Malihabadi, Juggan Nath Azad, Habib Jalib, Jaun Elia, Saba 

Akbarabadi, Tabish Dehlvi, Hafeez Hoshyarpuri, Anjum Rumani, Munir 

Niazi, Zia Jalandhari, Arif Abdulmateen, Ada Jafferi, Nasir Kazmi, Jamil 

Uddin Aali, Shehzad Ahmed, Himayat Ali Sha'ir, Ibne Insha, Sirshar 

Siddiqui, Saleem Ahmed, Risaa Chughtai, Mustafa Zaidi, Mohsin 

Bhopali, Muzzafar Warsi, Ather Nafees, Kishwar Naheed, Fehmeeda 

Riaz, and others. The works of these poets have been analyzed with 

reference to migration. In the third part, the description of migration has 

been discussed int eh poets works of the native poets including Firaq, 

Faiz, Nadeem, Qateel, Shohrat Bukhari, Ahmed Faraz, Zafar Iqbal, Isra 

Ulhaq Maffaz and Ali Sardear Jaffery. 

In the fourth chapter titled, "The Poets who migrated abroad" the poetic 

works of the modern poets who have settled poutside Pakistan. This 

section includes the Zhazels of Ahmed mushtaq, Basir Sultan Kazmi, 

Latif Kalim, Ashfaq Hussain,Hassan Javed, Dr. Yousaf Qamar, Saqi 

Farooqi, Aasi Kashmiri, Jamil Urrehman, Mansoor Afaq, Naseem Syed, 

Irfan Aziz, Muhammad Mumtaz Rashid, Tasnim Abidi, Nazir Qamar and 

Saira Batool. These are the poets who; while living abroad; have 

depicted their love for country, the problems of migrated and the 

loneliness of the self in their poetry and enriched the Urdu Ghazel with 

their artistic description of the pangs of migration as the subject of their 

poetry. 

The fifth chapter, "holistic analysis" the fidings of the research 

have been presented. In the end, the list of the "bibliography" and 

"references" has been enlisted that have been during the completion of 

this research. 
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 باب اول

 ہجرت:مفاہیم ، تاریخی تناظرات اور ادب پر اثرات
 

انسان ہجرت کیوں کرتا ہے ؟یہ ایک اہم بات ہے ۔ ہجرت کا سفر انسان 
کی تخلیق کے ساتھ شروع ہو گیا تھاکیونکہ انسان اپنی جبلت سے مجبور ہے ، 

جسمانی طور اس کی جبلت یہ ہے کہ وہ پابند نہیں رہ سکتا ۔ قید ذہنی طور ہو یا 
پر ، انسان کو آزادی چاہیے۔ انسان کے اندر خواہشات کا سمندر ٹھاٹیں مارتا 
رہتا ہے ۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نئی جگہیں ، نئے عالقے دیکھے اور نئی 
نئی چیزوں سے آشنا ہو ۔ نئی تہذیبوں کے فنون لطیفہ ، فنون جمیلہ یا فن ادائیہ 

فیِق سفراور ذوق سفر رکھتا ہو تو وہ ہجرت سے روشناس ہو۔ اگر کوئی فرد تو 
کرتاہے۔ اس طرح کسی فرد کا اپنی خواہشات کے تحت کسی دوسرے عالقے 
یاجگہ پر عارضی یا مستقل طور پر چلے جانا اس کی انفرادی ہجرت کہالتا ہے 

 ۔
جس عالقے یا ملک کے لوگ سماجی ، معاشرتی ، تہذیبی ،سیاسی اور 

، خانہ جنگی ہو رہی ہو، لوگ عدم تحفظ کا شکار مذہبی جبریت کا شکار ہوں 
ہوں ،وہاں کی معیشت تباہ ہو گئی ہوتو وہاں کے لوگ اپنی بقا کے لیے وہاں 
سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں انہیں 
چین سے جینے دیا جائے۔ باوجود اس کے کہ انہیں علم ہوتاہے کہ سفر کی 

اں جاکے چند سال دوبارہ آباد ہونے میں لگیں گے ۔ لیکن ان صعوبتیں ہیں ، وہ 
کے اند ر ایک امید ہوتی ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور وہ 
نئی زندگی یہاں سے بہتر ہو گی ۔ نئی زندگی کی یہ امید انہیں سفر ہجرت کی 

وگ مصیبتوں سے نبردآزما ہونے کا حوصلہ اور قوت بخشتی ہے ۔ اسی لیے ل
پیدل یا سمندروں کے گہرے پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے ، مختلف پر خطر 
پہاڑوں کی چوٹیوں سے گزرتے ہوئے ، راہ کی تمام مشکالت و مصائب کو 

 صبر و ہمت سے برداشت کرتے ہوئے مختلف ممالک میں پہنچتے ہیں ۔ 
ہجرت کی واردات کے جہاں جسمانی طور پر مختلف اثرات مرتب ہوتے 

اں انسان کی روحانیت بھی اس تجربے سے فیض یاب ہوتی ہے ۔ انسان  ہیں وہ 
اپنی بہت سی روحانی قوتوں سے آشنا ہوتا ہے اور یہ قوتیں انسان کو عملی 
زندگی کے میدا ن میں شخصیت کی تعمیر میں اور تخلیقی حوالے سے گہر ے 

رت مشاہدے اور ذات کی پنہاں وسعتوں کے ادارک سے ہمکنار کرتی ہیں ۔ ہج 
کرنے واال اگر کوئی تخلیق کار ہو تو اس واردات سے بیک و قت ، روحانی ، 
شخصی اور تخلیقی سطح پر مختلف مشاہدات سے دوچار ہوتاہے۔ اس کے ساتھ 
ساتھ انسان کے مخفی گوشوں میں چھپے جذبات و احساسات سے آگاہی حاصل 

ار بھر پور انداز کرتے ہوئے خود بھی اپنی ادبی تخلیقات میں ان کیفیات کا اظہ
میں کر پا تا ہے ۔ یہ اس کی ہجرت کا ثمر ہوتا ہے کہ وہ نئی تراکیب ، 
اصطالحات ، تشبیہات و استعارات یا لفظوں کا انتخاب اور چناؤ ایسے کرپا تا 
ہے کہ قاری اسے پڑھ یا سن کر اسی کیفیت ، اسی جذبے یا اسی واردات سے 
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نی اور روحانی سطح پر اپنے جوہر گزرتا ہے کیونکہ وہ تخلیق انسان کی ذہ 
دکھاتی ہے ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے لغوی و اصطالحی معنی و مفاہیم 
کیا ہیں ۔ ہجرت کی عمومی اقسام کون کون سی ہیں ؟ عالمی ادب اور اردو ادب 

 میں ہجرت کے تجربات کیا ہیں ۔ 
 

 ہجرت کا مفہوم 
گہ منتقل ہو جانا ۔ اردو ہجرت کے عام معنی ہیں ایک جگہ چھوڑ کر دوسری ج 

کی مختلف لغات میں ہجرت کے مفاہیم و معنی کچھ یوں ہیں مثالً نسیم اللغات 
 میں لکھا ہے : 

دوسری جگہ آباد ہونا۔ وطن کو ہمیشہ کے لیے   کر’’ ایک جگہ چھوڑ 
 ۱چھوڑ دینا ‘‘۔  

 فرہنگ آصفیہ میں یوں درج ہے : 
’’ہجرت: جدائی ، مفارقت ، وطن کو ہمیشہ کے واسطے چھوڑ 

  ۲دینا ، کنبہ سے جدا ہونا ، چھوڑ دینا‘‘۔

 اسی طرح اردو انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہے : 
’’ہجرت مادہ ہے ، ھ۔ج۔ر۔، چھوڑ دینا مقاطعہ کر لینا ، ترک 
تعلق کر لینا ، ہجرت کے معنی ہیں کسی جگہ کو چھوڑ کر 

 ۳تقل ہو جانا‘‘۔ دوسری جگہ من 

‘‘ کا لفظ  Migrationاردو کے عالوہ انگریزی زبان میں ہجرت کے لیے’’ 
استعمال ہوتا ہے ۔ جس کا مطلب ہے ترک وطن ، نقل مکانی ، نقل وطن ، تبدیل 
مقام ، ایک مقام سے کوچ کر جانا وغیرہ ہے ۔ مذکورہ باال لفظی معنوں کے 

اد کاری اور ترک الوطنی کے لیے عالوہ ہجرت اپنے اصطالحی معنی میں آب 
استعمال ہوتاہے ۔انسائیکلو پیڈیا آف سوشل سائنس میں ہجرت کا مفہوم یوں 

 واضح کیا گیا ہے:
"Migration is a generic term used to refer both 
to immigration ( or in -migration) and to 
emigration (or out- migration) for mally these 
terms may refer to various types of change of 
residence, but we customasily speak of 
immgration and emigration when the change 
of residence is between nations, and of in -
migration and out migration when the change 
of residence is between submits of nation . 
The term net migration,is used to denote the 
difference between the unmber of in- 
migration events with respect to a particular 
geographic unit during a given time period" .4 



3 
 

رسمی طور پر اس اصطالح سے مراد کئی قسم کی سکونت کی تبدیلیاں ہیں 
جب ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف سکونت کی لیکن روایتی طور پر 

تبدیلی ہو تو ہم تارک الوطنی اور آبادکاری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور 
جب تبدیلی ایک ہی قوم کے ذیلی گروپوں کے درمیان ہو تو نقل مکانی کے 
الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت ایک عالقے سے 

ں نقل مکانی یا ایک ملک سے دوسرے ملک ، ایک شہر دوسرے عالقے می 
سے دوسرے شہر، جانے، ترِک سکونت کرنے ، اپنے عالقے شہر یاگاؤں کو 
چھوڑ دینے کو کہتے ہیں ۔اس ترِک سکونت کے کوئی بھی مقاصد ہو سکتے 
ہیں۔مثالً ہجرت کرنے کی ایک اہم وجہ یا مقصد کا ذکرہمیں قرآن مجید کی 

 ملتا ہے ۔ ارشاد باری تعالٰی ہے: سورۃ النسا ء میں 
ف ٰىُھُم  ٱل ِذین   إِن   ِئك ةُ ت و 

َٰٓ ل ٰ ظ اِلِميَٰٓ أ نفُِسِھۡم ق الُواْ فِیم  ُكنتُۡمۖۡ ق الُواْ ُكن ا  ٱۡلم 
اْ أ ل ۡم ت ُكۡن أ ۡرُض  ٱۡۡل ۡرِض  ُمۡست ۡضع ِفین  فِي  ِ ق الُوَٰٓ اِجُروْا  ٱّلل  ِسع ٗة ف تُھ  و ٰ

ِئ 
َٰٓ ا  ف أُْول ٰ ِصیًرافِیھ  ۡت م  س آَٰء  ن ُمۖۡ و  ھ  ٰىُھۡم ج  ۡأو    (5)ك  م 

ترجمہ :’’بے شک ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے 
ہیں ، جنھوں نے اپنے آپ کو گنہگار کر رکھا تھا تو وہ ان 
سے کہتے ہیں کہ تم کس کام کے تھے ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم 
لٰی سر زمین میں محض مغلوب تھے ، وہ کہتے ہیں کیا خدا تعا

کی زمین وسیع نہ تھی ۔ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چال 
جانا چاہیے تھا ۔ سو ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور جانے 

  ۶کے لیے وہ بری جگہ ہے ‘‘۔

ایسے لوگ جو کسی عالقے میں مغلوب ہوں ۔ہللا تعالٰی سختی سے انہیں ہجرت 
کا حکم فرماتا ہے ۔قرآن مجید میں ہجرت کے تذکرے اور احکامات مختلف آیات 

میں حضرت ابراہیم ؑ کی  ۱۰۱میں ملتے ہیں مثال سورۃ ’’الصفت ‘‘کی آیت نمبر 
میں مختلف  ۲۷اور  ۲۶ہجرت کا بیان ، سورۃ’’ العنکبوت ‘‘ کی آیات نمبر 
میں حضرت  ۶۷اور  ۶۶پیغمبروں کا ذکر ،سورۃ ’’ھود ‘‘ کی آیات مبارکہ 

صالؑح کی ہجرت کابیان کہ جب ان کی قوم نے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر 
میں حضرت موسٰیؑ اور دیگر لوگوں کے  ۷۷دیا۔ سورۃ’’ طٰہ‘‘ کی آیت نمبر 

 ۵۶سے ۵۲’’شعراء‘‘ کی آیات نمبر مصر سے نکلنے کا بیان ۔ اسی طرح سورۃ 
میں حضرت موسٰیؑ کی ہجرت کا ذکر ملتاہے ۔ ہللا رب العزت ہجرت کرنے 
والے سے خوش ہوتا ہے اور ان کے لیے آخرت میں انعام بھی رکھا ہے مثالً 

 سورۃ انفال میں ہللا رب العزت ارشاد فرماتاہے کہ : 
ٱل ِذین   دُ  و  ھ  ج ٰ ُرواْ و  ھ اج  نُواْ و  ام  ِ واْ ِفي س ِبیِل ء  وْا  ٱل ِذین  و   ٱّلل  او  ء 

ِئك  ُھُم 
َٰٓ اْ أُْول ٰ ُروَٰٓ ن ص  ِرۡزٞق ك ِریٞم  ٱۡلُمۡؤِمنُون  و  ٞۃ و  ۡغِفر  ا  ل ُھم م 

ق ٗ ٱل ِذین  ح   چ و 
أُْولُواْ  ِئك  ِمنُكۡم  و 

َٰٓ ع ُكۡم ف أُْول ٰ ُدواْ م  ھ  ج ٰ ُرواْ و  ھ اج  نُواْ ِمۢن ب ۡعُد و  ام  امِ ء   ٱۡۡل ۡرح 
ِب  ِ  ب ۡعُضُھۡم أ ۡول ٰى ِبب ۡعٖض فِي ِكت ٰ ِلیُمۢ  ٱّلل   إِن   ٱّلل   (7)ِبُكل ِ ش ۡيٍء ع 

ترجمہ :’’جو لوگ ایمان الئے اور جنہوں نے ہللا کی راہ میں 
گھر بار چھوڑے اور جد وجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور 
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مدد کی وہی سچے مومن ہیں ۔ ان کے لیے خطاؤں سے در 
ہے اور بہترین رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان الئے گزر 

اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد وجہد 
 ۸کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں ‘‘۔

ہللا تعالٰی نے قرآن حکیم میں ہجرت کے حوالے سے احکامات میں انعامات کا 
کو ہجرت کا حکم دیا تو مسلمان ذکر فرمایا ہے کہ جیسے پہلے انبیا ء یا قوموں 

بھی ہللا کی رضا کی خاطر ہجرت کریں ۔اس کی کئی صورتیں ہیں ان کو علما 
اکرام نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ جنگ وجدل ،حج، تبلیغ اسالم ، 
حصول علم یا حصول رزق کی خاطرجو لوگ ہجرت کرتے ہیں ہللا تعالٰی ان 

مت نازل فرماتے ہوئے ان کی حفاطت سے خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنی رح 
کرتا ہے ۔ ان کے زرق اور اعمال نیک میں برکت ڈالتاہے لیکن اس دوران اگر 
کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے یا قتل کر دیا جاتاہے تو ہللا تعالٰی اس پر اپنی 
 خاص رحمت فرماتا ہے جیسا کہ سورۃ ’’حج ‘‘ میں ہللا رب العزت فرماتا ہے : 

ٱل ِذین   ُرواْ فِي س ِبیِل  و  ِ ھ اج  اتُواْ ل ی ۡرُزق ن ُھُم  ٱّلل  اْ أ ۡو م  ُ ثُم  قُِتلُوَٰٓ ِرۡزقًا  ٱّلل 
إِن   ٗنا  و  س  ۡیُر  ٱّلل   ح  ِزقِین  چ ل یُۡدِخل ن ُھمل ُھو  خ  ۡون هُ  ٱلر ٰ اٗل ی ۡرض  ۡدخ  إِن   ۥ مُّ و 

ِلیٞم  ٱّلل     9ل ع ِلیٌم ح 
لوگوں نے ہللا کی راہ میں ہجرت کی ، پھر ترجمہ : ’’اور جن 

قتل کر دئیے گئے یا مر گئے ان کو اچھا رزق دے گا اور 
یقیناہللًا ہی بہترین رازق ہے ۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا 
جس سے وہ خوش ہو جائیں گے ۔ بے شک ہللا علیم اور حلیم 

 ۱۰ہے ‘‘۔ 

ے ہے اور ہر انسان اس ہجرت ایک فطری عمل ہے جو انسان کے ساتھ ازل س
عمل سے دو چار ہوتاہے ابتدا سے انتہا تک انسان ہجرت کے عمل سے 
گزرتاہے ۔ بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی ایک جہاں سے دوسرے جہاں کا سفر 
کرتاہے عالم ارواح سے عالم ناسوت میں ،اس کا پہال سانس لینا اس کو مہاجر 

ہجرت کرنا پڑتی ہے ۔ ایک دن ہر  بنا دیتاہے اور پھر اسے مختلف حاالت میں
انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے لیکن ان ہجرتوں کے تجربے کا اظہار 
نہیں ہو پاتا کہ پیدا ہونے واال اپنی پیدائش سے پہلی زندگی سے واقف نہیں ہوتا 
اور مرنے واال مرنے کے بعد کے تجربات کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا ۔ 

 کی ہجرت کہا جا سکتاہے جس کا تجربہ بیان سے باہر ہے ۔اس کو روح 
ہللا تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں تخلیق کر کے 
ان کو عالم ارواح میں رکھا ہوا ہے اور ہر ذی روح کی پیدائش اس کی روح 
کی ہجرت کے ساتھ عالم اجسام میں رونما ہوتی ہے یوں ہجرت ایک فطری 

ے اور اسی لیے انسان تبدیلی چاہتا ہے جو اس کی سرشت میں شامل ہے عمل ہ 
اور زندگی نام ہی تغیر پیہم کا ہے اگر انسانی زندگی میں تغیر کا عمل نہ ہو تو 
ارتقا رک جاتاہے ارتقا کا عمل رک جائے تو زندگی جامد اور بے حرکت ہو 

 ے ۔جاتی ہے یعنی پھر وہ ایک اور جہاں کی طرف سفر کر جاتی ہ 
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 مذہبی ہجرت :  
یعنی ہللا کی رضا کی خاطر ، ہللا کے نام کی سر بلندی کے لیے اپنا گھر بار 
چھوڑ دینا ، اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر کسی دوسرے خطہ زمین کی طرف 
چلے جانا کسی بھی عقیدہ یا مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اپنے مذہب 

عقیدہ لوگوں کے خوف سے ایک جگہ یا عقیدے کی اشاعت و ترویج یا غیر 
 سے دوسری جگہ نقل مکانی کر جانا مذہبی ہجرت کے زمرے میں آئے گا ۔

اگر ہم تاریخ انسانی پر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کم و پیش ہر نبی ، 
پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی ، ہر مذہب کے شارع کو چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ 

ہجرت کے تجربے سے دوچار ہونا پڑا ۔ ہللا کے نیک  مذہب لے کر آیا ہو اسے
بندوں نے ہمیشہ مجبوری کی حالت میں ہجرت فرمائی۔ انہیں ان کی قوم کے 
طاقتور لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں اور راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی 
مگر انھوں نے ان طاقتور لوگوں کی دشمنی مول لی مگر راہ حق سے رو 

 کی چاہے اس کے لیے انہیں وطن چھوڑنا پڑا:  گردانی گوارہ نہ
’’انبیا ء اکرام میں سب سے پہلی ہجرت کا واقعہ حضرت نوعؑ  
سے منسوب ہے انھوں نے طوفان کے وقت ہللا تعالٰی کے حکم 

سے کوہ جودی کے لیے  سے دجلہ و فرات کی سر زمین
 ۱۱‘‘۔ ہجرت فرمائی

ف ؑ نے کنعان سے مصر حضرت ابراہیم نے بابل سے فلسطین ، حضرت یوس
اور حضرت موسی ؑ نے قبطی کو ہالک کرنے کے بعد ہجرت کی ، اصحاب 
کہف نے ظالم حکمران سے نجات کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ ا اور پھر چشم 
فلک نے دیکھا کہ عرب کے تپتے صحرا میں لوگوں نے دین اسالم کی خاطر 

رام نے حبشہ کی طرف اپنے وطن کو چھوڑا ۔ بنی کریم کے حکم پر اصحابہ ک
ہجرت کی جب قریش کا ظلم حد سے بڑھا تو حضور ؐ نے صحابہ کو ہجرت 
حبشہ کا حکم دیا ۔ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے دو ہجرتیں کیں حبشہ کی 

نبوی ماہ رجب میں واقع ہوئی اس کا روان  ۵طرف مسلمانوں کی پہلی ہجرت 
مائش کی اس گھڑی میں ہجرت میں گیارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں آز

 رسول خداملسو هيلع هللا ىلص نے صحابہ سے فرمایا۔ 
ترجمہ : اچھا ہو کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ 
وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہو تا 
اور وہ بھالئی کی سر زمین سے ہے جب تک ہللا تعالٰی تمہاری 
اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت نہ پیدا کرے تم 

  ۱۲لوگ وہاں ٹھہرے رہو‘‘۔

جرین کو خبرملی کہ قریش مکہ نے اسالم قبول کر لیا ہے حبشہ میں مسلمان مہا
تو مہاجرین ،مکہ واپس آگئے مگر یہ خبر غلط تھی اس لیے مسلمانوں کو پھر 
سے واپس حبشہ جانا پڑا ۔اس دفعہ اور مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے 

 خواتین شامل تھیں۔ ۱۸مرد اور ۸۰۔حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں 
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رف دوبارہ ہجرت کرنے کے بعدبھی جب مکہ میں رہنا حبشہ کی ط
ناممکن ہو گیا تو مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ جس کے بہت مثبت اثرات 
مرتب ہوئے ۔ دین اسالم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی طاقت میں بھی 
اضافہ ہو اتاریخ اسالم میں بہت سی مذہبی شخصیات اورمذہبی رہنماوں نے 

کہیں مجبوری سے،کہیں اشاعِت اسالم کی خاطر اور کہیں ہجرت کی ہے۔
حصوِل علم کے لیے۔صحابہ اکرام،محدثین،فقہا، اولیا ہللا اور صوفیا اکرام نے 

 مختلف اوقات میں اورمختلف وجوہات سے ہجرت کی ۔ 

 سیاسی ہجرت :  
انسانی زندگی میں سیاست کا تعلق بھی بہت گہرا ہے اور ہماری زندگی 

سیاسی اہمیت بھی قابل غور ہے جس طرح روح اور جسم ایک  میں ہجرت کی
دوسرے کے لیے الزم و ملزوم ہیں ٹھیک اسی طرح انسان اور سیاست کا تعلق 
ہے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول بنانے پڑتے 
ہیں جن پر عمل کر کے وہ زندگی گزارتا ہے ۔ ہجرت کی سیاسی اہمیت کا 

م اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب کسی عالقے میں بہت مخالفت کی وجہ اندازہ ہ 
سے کسی شارع یا رہبر کی بات نہیں سنی جا رہی ہو تو وہ اگر کسی ایسے 
عالقے میں چال جائے جہاں اس کی بات سنی جائے ۔کچھ لوگ اس کے ساتھ 

ہے مل جائیں اور اسے اپنی بات کرنے میں آزادی ہو تو وہ انقالب برپا کر سکتا
۔ اس کی مثال ہم ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ سے لے سکتے ہیں کہ جب مکہ 
میں مسلمانوں کو تنگ کیا جارہا تھا، ان کو آزادی سے بات کرنے کی اجازت 
نہ تھی مگر اس کے مقابلے میں حبشہ اور مدینہ میں مسلمانوں کو تبلیغ کی 

رین قریبی مسلم آزادی تھی تو پھر اس کے اثرات پوری دنیانے دیکھے مہاج 
ممالک میں تبلیغی و سیاسی سرگرمیاں جاری کر کے اپنے حق میں عالمی 
رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں جس طرح اس وقت فلسطینی عرب اور 

 افغان مہاجریں اردن ، لبنان ، پاکستان اور ایران سے کر رہے ہیں ۔ 
 

 معاشی ہجرت:
کا پیش خیمہ ہے ۔ یہ ہجرت ،عزت ، قوت آزادی اور امن و خوشحالی 

قوموں کے لیے زمین میں وسعت اور رزق کی فراخی کی ضمانت فراہم کرتی 
ہے ۔ ہزاروں لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف مختلف اغراض و 
مقاصد کے حصول کے لیے ہجرت کرتے رہتے ہیں کوئی تجارت کے لیے 

وگ اپنے وطن ترک کرتا ہے تو کوئی حصول علم کے لیے ایسے میں کچھ ل
 مقاصد کے حصول کے لیے مہاجرت کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں ۔ 

رزق کی تالش کے لیے اچھے کاروبار اور نوکری کے لیے لوگوں کو 
دیہاتوں سے شہروں ، چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں اوراپنے ملک سے 
بیرون ملک جانا پڑتا ہے جس کے لیے اکثر لوگ مستقل طور پر اپنی سکونت 
تبدیل کر لیتے ہیں جہاں معیشت کے بہتر ذرائع ہوں وہیں پر مستقل سکونت 

 کر لیتے ہیں یوں یہ لوگ معاشی مہاجر بنتے ہیں ۔  اختیار
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بڑے شہروں میں حصول علم کے لیے بھی ہجرت کی جا رہی ہے جو بعض 
اوقات پورے خاندان کے ساتھ ہی اپنے بچوں کو بہتر تعلیم کے حصول کے 
لیے نقل مکانی کر جاتے ہیں اور بعض حاالت میں صرف طالب علم ہی کو 

بارکو چھوڑ نا پڑتاہے۔ آج کے اس جدید دور میں گو تعلیم کے لیے اپنے گھر 
ہجرت کرنا اتنا مشکل نہیں رہا مگر ہجرت کر کے دوسرے شہر یا دوسرے 
ملک جا کر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بڑے شہروں میں ہم 
دیکھتے ہیں کہ جب مختلف شہروں اور دیہاتوں سے لوگ وہاں نقل مکانی کر 

اپنے مقاصد، نوکریوں اور تعلیم کی خاطر آئے ہوئے لوگ ایک جاتے ہیں اپنے 
دوسرے سے بیگانہ ہوتے ہیں یوں شہر وں میں انہیں اپنے مسائل اور دکھ درد 
میں شریک ہونے کے لیے کوئی شخص میسر نہیں آتا۔ وقت کی رفتار اور 
پیسے کی دوڑ نے ہر شخص کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اسے دوسرے کے 

میں شریک ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا اور پھر ایسے معاشرے میں دکھ سکھ 
جہاں لوگ مختلف قبیلوں اور مختلف عالقوں سے آئے ہوئے ہوں ۔ ایسے میں 
لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی شناخت ختم ہو کررہ 
جاتی ہے ایسے لوگ جو اپنے عالقے یا شہر میں بہت معروف تھے بڑے 

ں آ کر ایسے گمنام ہو جاتے ہیں کہ ہمسایوں تک کو ان کا پتا نہیں شہروں می 
 ہوتا۔ 

 

 دفاعی ہجرت:
دفاعی نقطہ نظر سے بھی ہجرت بہت اہمیت کی حامل ہے انسان کو 
چونکہ ہللا تعالٰی نے آزاد اور فطرت سلیم پر پیدا کیاہے اور اس کی صالحیتیں 

بغیر کسی دباؤ کے زندگی اسی وقت نکھرتی ہیں جب وہ مکمل آزادی کے ساتھ 
 بسر کرتاہے اقبال کے بقول 

بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے 
 اک جوئے کم آب
اور آزدی میں بحِر بے کراں ہے 

 زندگی 
 

ہمارے ملک میں چونکہ جاگیر دارنہ نظام ہے خاص طور پر سندھ اور 
جنوبی پنجاب کے عالقے اب بھی اس کی زد میں ہیں تو ایسے میں غریب اور 

تحت رہنے والے لوگوں کی صالحتیں مکمل طور پر نہیں نکھر سکتیں وہ ہمہ ما
وقت بڑے جاگیر دار وں کے زیر سایہ رہتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی کام 
نہیں کر سکتے تو وہ لوگ اگر وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے عالقے 

 میں آ جائیں تو ان کی صالحتیں دو چند ہو جاتی ہیں ۔ 
طاقتور دشمن کے خوف سے بھی بعض اوقات ہجرت کی جاتی ہے جس کی 
سب سے بڑی مثال ہجرت مدینہ میں ہمیں ملتی ہے کہ جب مسلمانوں کو آزادی 
سے اپنا کام نہیں کرنے دیا گیاتو انھوں نے عالقہ چھوڑ دیا تو پھر چشِم فلک 
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نکاال گیا نے دیکھا کہ انہیں لوگوں نے جن کو بے سرو سامانی کے عالم میں 
 تھا ایک دن مکہ فتح کر لیا ۔ 

ہمارے معاشرے میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ خاندانی 
دشمنی کو ختم کرنے کے لیے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے بعض اوقات 

ر خواہ نتائج بھی اپنا مستقبل سنوارنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کے خاط
 ۔ برآمد ہوئے ہیں
انسان کی بحیثیت انسان پہچان کرواتی ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے ہجرت 

کہ طاقتور اور ظالموں کے درمیان رہتے ہوئے وہ اپنی شخصیت کا مکمل 
اظہار نہیں کر پاتا وہ اپنے بنائے ہوئے تمام اصولوں پر اپنی مرضی سے عمل 
نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کی صالحتیں نکھرنے کی بجائے ماند پڑ 

ی ہیں ۔ ہجرت کے بعد وہ ایک آزاد سر زمین پر پہنچ جاتا ہے ۔ جہاں وہ جات 
کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتاہے اور اپنے اصول و قوانین پر عمل پیرا ہو 
سکتاہے جہاں پر وہ کسی کے دباؤ کے تحت نہیں بلکہ اپنی مرضی سے ایک 

ہے اور نئے آزاد فرد کی حیثیت سے دوسرے انسانوں سے تعلقات قائم کرتا
 معاشرے کی تشکیل میں کردار ادا کرتا ہے ۔ 

ہجرت ہی کی بدولت امن اور خوشحالی ہے قوموں کو زمین میں وسعت 
اور رزق میں فراوانی ہجرت ہی سے میسر آتی ہے۔ غالمی کی نحوست سے 
نکل کر آزادی کی وسیع وعریض فضاؤں میں سانس لینا ہجرت ہی کا رہن منت 

میں کسی بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں کہ ہجرت قوموں ہو جاتاہے اس بات 
کے لیے قلت سے کثرت کی طرف پیش قدمی کی آئینہ دار ہوا کرتی ہے یہ ان 
کی کمزوری سے قوت کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے اور خوف سے امن کی 

 طرف سفر ہوتاہے ۔ 
ہجرت کی اور بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثالًملک گیر ی ، مہم 

ئی ، آفات ارضی و سماوی ، مذہبی اور سیاسی تشدد کے نتیجے میں بھی جو
ہجرتیں کی جاتی ہیں اس کے عالوہ ذاتی وجو ہ) جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے ( 
کی بنا پر ہجرت کی جاتی ہے اور ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے۔ بیسویں صدی 

۔ کر لی ہے ر مسئلے کی صورت اختیارمیں ہجرت نے تمام دنیا میں ایک گھمبی 
اس کی وجہ آبادی کا حد سے زیادہ پھیالؤ اور سر حدوں کا تعین جس نے 

کی صورت میں بدل دیا ہے اب ہجرت کرنے والے کو  refugesہجرت کو 
(کہا جاتاہے ۔ اب جسمانی مہاجرت یا refugeمہاجر نہیں بلکہ پناہ گزیں)

تجربے سے مسافرت سے گزر کر آج کا انسان ذہنی طور پر بھی مہاجرت کے 
 گزررہا ہے۔ اس ہجرت کو نفسیاتی یا روحانی ہجرت کہا جا سکتاہے ۔ 

روحانی ہجرت صوفیا کے ہاں زیادہ موئثر طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ 
روحانی طور پر اپنے مرشد کے پاس ہوتے ہیں ۔ بہت زیادہ محبت اور عقیدت 

نی طور میں انسان روحانی طور پر اپنے محبوب کے پاس ہوتاہے چاہے جسما
پر وہ کہیں بھی ہو ۔بہت سے محبت کرنے والے جب حج و عمرہ کے لیے 
جاتے ہیں تو وہ کہیں بھی ہوں مگر ان کی نگاہیں مدینہ کی طرف ہوتی ہیں وہ 
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روحانی طور پر وہیں ہوتے ہیں ۔ وہاں سے ویزہ کی مدت ختم ہو جانے پر 
ہے اور وہ ہمیشہ  انہیں وطن واپس آنا ہوتا ہے مگر ان کی روح وہیں رہ جاتی

 ان مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں ۔ 
جسمانی ہجرت کی ایک شکل اس وقت سامنے آئی جب مختلف ممالک 
نے اپنے ہی لوگوں کو بے وطن کر دیا۔ اس کے پیچھے بہت سے مقاصد 
کارفرما ہو سکتے ہیں۔ جنگ کے خطرے کے پیش نظر سرحدی عالقوں سے 

جبور کیا جاتاہے یا کسی اور بڑے پراجیکٹ مثالً ڈیم وغیرہ عوام کو انخال پر م
کی تعمیرات کی خاطر لوگوں کو نقل مکانی پر زبردستی مجبور کیا جاتاہے۔ 

 اس طرح کی ایک عالمی رپورٹ کے مطابق : 
’’اس کی مثالیں بے شمار ہیں مثالً کسی حکومت کا سرحدوں 

ا کیوں کہ وہاں پر مقیم قبائلیوں کو ڈرا دھمکا کر بے گھر کرن 
 nambiaہائیڈو پاور پراجیکٹ کا اہتمام کرنا ہے یا نمیبیا )

(کے کاال ہاری صحرا میں بسے لوگوں سے ان کی زمین اس 
مقصد کے لیے ہتھیا لینا کے وہاں سیاحوں کی تفریح کے لیے 

( کے  ecvadorنیشنل پارک تعمیر کیا جاسکے ۔ ایکوا ڈور )
ٹرپرائزز کی تکمیل کے لیے ایمزون کے عالقے میں کمرشل ان

 ۱۳وہاں کی مقامی آبادی کو نکال باہر کیا گیاہے ‘‘۔

 
 ہجرت ، تاریخی تناظرات اور اثرات : 

ہجرت ایک فطری عمل ہے اور انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ عمل 
شروع ہوا اور آج تک جاری ہے بلکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر آنے واال 

ہو تا رہے گا ۔یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اس عمل سے دوچار 
روگردانی کسی کے بس کی بات نہیں ۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں 
اس عمل سے گزرنا ہوتاہے ۔ اس دنیا کی ابتدا ہی ہجرت سے ہوتی ہے اور اس 

 کی بقا و ترقی بھی ہجرت ہی میں مضمر ہے ۔ 
ن کو ہی کرنا پڑی ۔ انسانی تاریخ کی پہلی ہجرت دنیا کے پہلے انسا

حضرت آدم ؑ و حوا کو اپنے مسکن یعنی جنت سے ہللا کی حکم عدولی کرنے 
کی وجہ سے نکلنا پڑا۔ یہ ایک قسم کی جبری ہجرت تھی اور اس کو ہم جال 
وطنی کے زمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں مگر چونکہ اس کے اثرات بہت 

ئنات مضمر تھی اس دورس تھے اور اس ہجرت کے پس پردہ ایک بہت بڑی کا
لیے ہم اس کو جال وطنی نہیں بلکہ ہجرت سے تعبیر کریں گے کیونکہ 
جالوطنی میں کسی وطن سے نکاال جاتاہے مگر اس کے اثرات ایسے مثبت 
نہیں ہوتے کہ پھر سے اسے اسی جگہ خوش آمدید کہا جائے مگر ہم تاریخ میں 

رسے ایک نئے جوش دیکھتے ہیں کہ ہجرت کرنے والوں نے اپنے مسکن کو پھ
اور جذبے کے ساتھ حاصل کر لیا تو حضرت آدم ؑ وحواکے جنت سے انخال کو 
ہجرت ہی کہا جائے گا کہ ان کے دنیا میں آنے سے ایک بھر پور نظام قائم ہوا 
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اور ایک پورا جہاں آباد ہو گیا جو ان کے جنت میں رہتے شاید ممکن نہ تھا۔ 
 نہیں پہلے مہاجر قرار دیا گیا ہے:انسائیکلوپیڈیا امریکا نامیں بھی ا

’’ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں پہلے مہاجر تھے ‘‘۔ 
۱۴ 

دنیا کا یہ عظیم انقالب اسی ہجرت کا مرہون منت ہے جو حضرت آدم ؑ و حوا 
 نے جنت سے کی ۔ دراصل: 

’’ خدا نے آدم کو بے شعوری کی جنت سے شعور اور اختیار 
کی سر زمین میں ہجرت کرنے کا حکم دے کر ہجرت کے 
نئے مفہوم اور انسان کی تقدیر کو جنم دیا ۔ اب ہجرت ایک 

ی نہ تھا ایک داخلی مسئلہ بھی بن گیا اور انسان خارجی مسئلہ ہ 
کی تقدیر یہ ٹھہری کہ وہ شعور اور اختیارکی بھول بھلیاں میں 
مہاجروں کی طرح یہاں سے وہاں بھٹکتا پھرے اور آخر کار 

 ۱۵اپنے مسیحا اپنے خداوند کی طرف لوٹ جائے ‘‘۔ 

لفاظ سے جنت سے قرآن مجید میں ہللا تعالٰی نے حضرت آدم ؑ و حوا کو ان ا
 زمین کی طرف جانے کا حکم دیا: 

قُۡلن ا  ل ُكۡم فِي  ٱۡھِبُطواْ و   و 
ۡۖ ُدو ٞ ٌع  ٱۡۡل ۡرِض ب ۡعُضُكۡم ِلب ۡعٍض ع  ت ٰ م  ُمۡست ق ر ٞ و 

 ۱۶۔إِل ٰى ِحینٖ 
ترجمہ : فرمایا! تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، بہشت سے اُتر 

اس میں ایک جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانا ہے اور 
 ۱۷وقت)خاص مد ت( تک فائدہ ہے ‘‘۔ 

حضرت آدم ؑ و حوا کے بعد انسانی تاریخ کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ جب 
حضرت نوح ؑ نے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی مگر ان میں 
چند لوگ ہی ایمان الئے اور باقی لوگوں نے حضرت نوح ؑ کو تکلیفیں پہنچانے 

کسر اٹھا نہ رکھی تو حضرت نوح ؑ نے دل برداشتہ ہو کر ہللا سے  میں کوئی
اپنی قوم کی تباہی کی دعا کی اور پوری دنیا میں تمام کافروں کو تباہ کرنے کی 
التجا کی جو قبول ہوئی تو حضرت نوح ؑ کو اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک 

 کو یوں حکم دیا  ؑکشتی میں بیٹھ کر ہجرت کرنا پڑی۔ہللا تعالٰی نے حضرت نوح
 : 

نُوُح  قِیل   ٞم  ٱۡھِبطۡ ی ٰ أُم  ع ك   و  ن م  م  ٖم م ِ ل ٰىَٰٓ أُم  ع  ل ۡیك  و  ٍت ع  ك ٰ ب ر  ن ا و  ٖم م ِ
ل ٰ ِبس 

ن ا ع ذ اٌب أ ِلیمٞ  سُُّھم م ِ ت ِعُُھۡم ثُم  ی م   ۱۸۔  س نُم 
سے اور ’’ اے نوحؑ  اُتر جاؤ سالمتی کے ساتھ ہماری طرف 

ں تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں برکتیں نازل ہو 
 ۱۹‘‘۔ 

اسالمی انسائیکلو پیڈیا میں سید قاسم محمود نے حضرت نوح ؑ کی طوفاِن نوحؑ  
کے نتیجے میں ہونے والی ہجرت کو انبیا اکرام میں پہلی ہجرت قرار دیا ہے 
ں کیونکہ حضرت آدم ؑ نے تو جنت سے ہجرت کی تھی اور زمین پر نبیوں می

 سب سے پہلے حضرت نوح ؑ ہی نے ہجرت کی : 
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’’انبیا کرام میں سب سے پہلی ہجرت کا واقعہ نوح ؑ سے 
منسوب ہے انھوں نے طوفان کے وقت ہللا تعالٰی کے حکم سے 

یں کوِہ جودی کے لیے دجلہ و فرات کی سر زمین سے کشتی م
 ۲۰‘‘۔ ہجرت فرمائی

 حضرت ابراہیم ؑ نے کہا:
ق ال  إِن ِي ذ    ی ۡھِدینِ و  ب ِي س   ۲۔ا اِھٌب إِل ٰى ر 

ا ’’میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں ) یعنی ہجرت کرت 
 ۲۲‘‘۔ہوں ( وہی میری رہنمائی کرے گا

حضرت ابراہیم ؑ نے دوسری ہجرت اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ  
عین اسی دوران حضرت لوطؑ  کو  ،کے ساتھ کی جب آپؑ  نے ہجرت کی تو 

وہاں سے ہجرت کا حکم مل چکا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیمؑ  کے ساتھ 
 حضرت لوؑط نے بھی ہجرت کی :

ن  ل هُ   ف   ب ِيَٰٓۖۡ إِن هُ  ۥام  اِجٌر إِل ٰى ر  ق ال  ِإن ِي ُمھ   و 
ٞۘ
 ٱۡلع ِزیزُ ُھو   ۥلُوٞط

ِكیمُ   ۲۳۔ٱۡلح 
راہیم نے کہا :میں اپنے رب کی ’’ تو لوط اس پر ایمان الیا ، اب 

طرف ہجرت کرتا ہوں ۔بے شک عزت واال ،حکمت واال ہے ‘‘۔ 
۲۴ 

اس طرح حضرت ابرہیم ؑ اپنے خاندان کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر 
گئے ۔ہجرت کی عظمت یہ ہے کہ انسان کی تخلیقی اور پیداوار ی صالحیتیں 

مبری ہے جس کے بغیر نکھر کر سامنے آتی ہیں ۔ دراصل ہجرت وہ سنت پیغ
 کوئی انقالبی دعوت اپنی تکمیل کے مراحل طے نہیں کر سکتی ۔ 

’’ایک داعی انقالب اپنے وطن میں ابتال و آزمائش کے مختلف 
مراحل طے کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کی سب سے اہم 
منزل ہجرت سے گزرتا ہے ۔ اسی طرح حضرت آدم ؑ اپنے 

 ۲۵‘‘۔ وطن جنت میں اس امتحان سے گزرے 

ہللا تعالٰی نے اس جہاں کو بنانا سنوارنا تھا اور اس میں مختلف اوقات 
میں انبیا کو بھیجنا تھا اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام اور ایک منظم راستے کی 
ضرورت تھی جس کو حضرت آدم ؑ اور دوسرے پیغمبروں کی ہجرتوں نے 

 واضح کر دیا جس سے یہ ایک فطری عمل بن گیا۔ 
وح ؑ اور حضرت ابراہیم ؑ کی ہجرت ہی تھی جس نے حضور حضرت ن

اکراؐم کے آنے کا راستہ دکھایا اور اس عالقے کو آباد کیا جہاں نبی آخر الزمان ؐ 
 کو آنا تھا: 

’’یہ دوسری ہجرت تھی جس نے حضرت نوح ؑ کو دجلہ و 
فرات کی وادی سے نکال کر کوہ جودی پر پہنچا دیا اور پھر 

سر زمین بابل سے فلسطین اور اس ارِض حضرت ابراہیم ؑ 
مقدس تک پہنچے جس کے لیے خاتم النبین حضرت محمد ؐ کے 

 ۲۶مولد و منشا ہونے کا شرف مقدر کر دیا گیا تھا ‘‘۔ 
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اسی طرح حضرت صالح ؑ کو ہللا تعالٰی نے قوم ثمود کی طرف بھیجا 
ذاب نے آ لیا مگر اس قوم نے معجزے کے باوجود نہیں مانا تو ان کو ہللا کے ع

اور حضرت صالح ؑ اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا ۔ حضرت شعیبؑ  
قوم مدین کی طرف بھیجے گئے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور انھوں 
نے اپنی قوم کے غیر اسالمی عقائد اور غیر دینی اعمال اور طور طریقوں پر 

ی اور قوم کو بھی ان سے  تنقید کی خود بھی ان اعمال سے دور ی اختیار ک
 بچنے کی تلقین کی مگر وہ نہ مانے تو انہیں بھی ان سے دور جانا پڑا۔  

حضرت یونس ؑ جب ہللا سے قوم کے لیے عذاب مانگتے ہیں اور ہللا کے 
حکم کا انتظار کیے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو عذاب میں 

ایک خاص مقصد اور حکم کے تحت ہوتی پھنس جاتے ہیں گویا انبیا کی ہجرت 
ہے ۔ وہ اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے انہیں حکم 

ہجرت ہو یا پھر کوئی  خداوندی کا انتظار کرنا پڑتاتھا اس میں چاہے
 ۔ اوراحکامات

حضرت یوسف ؑ کو ہللا تعالٰی نے کس طریقے سے کنعان سے مصر 
عناِن حکومت سنبھالیں اور آنے والے سات خشک سالوں کے پہنچا دیا تاکہ وہ 

لیے جمع کیا گیا اناج بہتر انتظامات کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کر سکیں اگر ہللا 
تعالٰی یہ انتظام نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ سات خشک سالوں میں بغیر غلے کے 

ا کہ اب جو سات لوگ مر جاتے کیونکہ ان کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہونا تھ
سالوں میں اچھی فصلیں ہو رہی ہیں وہ اگلے سات سالوں تک ہوں گی ہی نہیں 
۔اب بھلے ان کی جدائی میں حضرت یعقوب ؑ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی 
مگر اہل مصر کی بینائی برقرار رہی اور پھر بعد میں ہللا نے ان باپ بیٹوں کو 

 ھی خوش اسلوبی سے چلتے رہے :بھی ملوا دیا اور حکومتی معامالت ب 
’’حضرت یوسف ؑ کا وطن کنعان تھا ۔۔۔۔ اگر حضرت یوسف ؑ کو 
ابتدائی عمر میں اس طرح مصر نہ پہنچا دیا جاتا تو وہاں کی 
متمدن حکومت کا کاروبار شائد وہ اتنی خوش اسلوبی سے نہ 

 ۲۷ سکتے‘‘۔چال

رت موسی ؑ قرآن میں جس پہلی اجتماعی ہجرت کا ذکر آتا ہے وہ حض
کی ہجرت ہے جس کو پہلی عظیم ہجرت بھی کہا جاتاہے ۔ حضرت موسؑی نے 
اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے مصر سے ہجرت کی 
اور ان کے گروہوں میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی تمام لوگ شامل تھے جو 

جرت تھی حضرت موسؑی پر ایمان رکھتے تھے۔ کرہ ارض پر یہ پہلی بڑی ہ 
جس میں اتنی تعداد میں لوگ ہجرت کرتے ہیں ۔ قرآن مجید کے عالوہ ’’ بائبل ‘‘ 
میں بھی ’’ خروج ‘‘ کے عنوان سے اس ہجرت کی تفصیل بیان کی گئی ہے ۔ 
ہللا تعالٰی نے حضرت موسؑی کو ہجرت کا حکم دیا اور فرعون کے چنگل سے 

 نکلنے کا راستہ بتایا: 
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ۡین آَٰ إِل ىٰ  أ ۡوح  ت ب عُون   و  ف أ ۡرس ل  فِۡرع ۡوُن  چ ُموس ٰىَٰٓ أ ۡن أ ۡسِر ِبِعب اِديَٰٓ إِن ُكم مُّ
آَِٰئنِ فِي  د  ِشِرین   ٱۡلم  آَِٰئنِ ف أ ۡرس ل  فِۡرع ۡوُن ِفي چ ح ٰ د  ِشِرین   ٱۡلم   إِن   چح ٰ

ٞة ق ِلیلُون   َِٰٓء ل ِشۡرِذم  ُؤال 
َٰٓ  ۲۸ھ ٰ

ے بندوں کو ’’ہم نے موسی ؑ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میر
لے کر چل پڑا،بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے تو فرعون نے 
شہروں میں جمع)فوجیں جمع( کرنے والوں کو بھیجا۔)اور کہا ( 

 ۲۹بے شک وہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔ 

بائبل میں اس بات کو یوں لکھا ہے کہ ہللا تعالٰی نے حضرت موسیؑ  کو ہجرت 
کو لے کر نکل جا مگر فرعون بہت  کی اجازت دے دی تھی کہ اپنی قوم

متعصب تھا فرعون کے مفادات ان سے وابستہ تھے وہ ان سے کام لیتا تھا 
محنت مزدوری کرواتا، کھیتوں میں کام کرواتا، اپنے احکامات منواتا تھا سو اس 
نے جانے نہ دیا مگر حضرت موسؑی اور ان کی قوم نے ہمت سے کام لیا اور 

تو پھر فرعون اور اس کے حواریوں نے جب ان مصر سے نکل کھڑے ہوئے 
کا پیچھا کیا تو وہ تباہ و برباد ہو ئے اور ان کا سب مال و اسباب حضرت 
موسؑی اور ان کی قوم کے کام آیا یوں ہجرت کا صلہ مال ۔ اس کا ذکر سورہ 

 شعرا میں کچھ یوں ہے :
ُعیُوٖن  ٖت و 

ن ٰ ن ج  ُھم م ِ ۡجن ٰ ق   چف أ ۡخر  م  ُكنُوٖز و  ِلك ۖۡ  چاٖم ك ِریٖم و  ك ذ ٰ
ِءیل   َٰٓ ا ب ِنيَٰٓ إِۡسر ٰ ھ 

ۡثن ٰ أ ۡور   ۳۰۔و 
تو ہم نے انہیں )فرعونوں کو(باغوں اور چشموں سے نکال 
باہر کیا، نیز خزانوں اور پیاری سی جگہ )شہر مصر(سے بھی 
انہیں نکال دیا، اس طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کو اس 

 ۳۱)مصر( کا وارث بنا دیا۔ 

 تعالٰی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی اگر یوں ہللا 
بنی اسرائیل وہاں سے ہجرت نہ کرتے اور حضرت موسی ؑ کی بات مانتے 
ہوئے اپنے گھروں سے نکلنے کو ترجیح نہ دیتے تو پھر وہ ہمیشہ وہاں فرعون 

 کی غالمی کرتے رہتے اور اس کے ظلم کی چکی میں پستے رہتے ۔ 
جتنے بھی پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے ان سب نے اپنی قوم اس طرح 

کے مشرکانہ اور غیر اسالمی و غیر انسانی افعال و اعمال سے پہلے خود 
ہجرت کی اور لوگوں کے سامنے اپنے کردار کی صورت میں اپنا اسوہ رکھا 
لوگوں کے سامنے اپنی مثال پیش کی اور پھر لوگوں کو خدا کی طرف بالیا ۔ 

و ان کے برے اعمال سے بچنے کی تلقین کی اور آخر میں ہمارے بنی ان ک
اکرم ؐ نے بھی قوم کو تبلیغ کی جس کے نتیجے میں آپ ؐ اور صحابہ اکرام 
کوہجرتیں کرنا پڑیں۔ ہمیں پیغمبران اکرام ؑ کی زندگیوں سے پتا چلتا ہے کہ 

بلکہ دعوت انھوں نے نہ صرف اپنی قوموں کو راہ راست پر آنے کی تبلیغ کی 
تبلیغ کے عالوہ ان سے تمام تعلقات منقطع کر لیے جب تک کہ وہ ایمان نہیں 
الئے اور پھر صرف تعلقات نہیں بلکہ اپنے وطن تک کو بھی چھوڑ دیا ان سے  
دوستی اور محبت تک تمام رشتے توڑ دیے اور انھوں نے وقت کے سرداروں 
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ہا ۔ یہ انقالب انبیا اکرام کی اور حکمرانوں کو بھی خدا کی اطاعت میں آنے کا ک
سینکڑوں سالوں کی محنتیں ہیں جو آخر میں نبی آخر الزماں ؐ تک آئیں اور نبی 
کریم ؐ پوری دنیا کی فالح کے لیے تشریف الئے ۔ ہجرت صرف انبیا ہی کو 
نہیں کر نا پڑی بلکہ ہر اس شخص کو کرنا پڑی جس نے اس وقت کے موجود 

کی بہترین مثال ہمیں اصحاب کہف کی زندگی  نظام کے خالف بغاوت کی اس
سے مل سکتی ہے کہ چند ایسے نوجوان تھے جو حضرت عیسٰی ؑ پر ایمان 
الئے تھے اور اپنی قوم کی بداعمالیوں سے بد دل ہو کر ان سے کنارہ کش ہو 
گئے تھے جب وقت کے بادشاہ کی طرف سے ان پر دباؤ بڑھا تو وہ شہر چھوڑ 

غار میں پناہ لی۔ ہللا تعالٰی نے قرآن پاک میں ان کے نام  کر بھاگ گئے اور ایک
 سے ایک سورہ نازل کر دی جس میں ان کا واقعہ بھی بیان کیا:

إِِذ   ۡلتُُموُھمۡ و  ا ی ۡعبُُدون  إِال   ٱۡعت ز  م  ی نُشۡر ل ُكۡم  ٱۡلك ۡھفِ إِل ى  ۥَٰٓاْ ف ۡأوُ  ٱّلل   و 
ِتهِ  ۡحم  ن ر  بُُّكم م ِ ی ِۡئ ل كُ  ۦر  یُھ  ۡرف ٗقاو  ۡن أ ۡمِرُكم م ِ  ۳۲۔م م ِ

’’ترجمہ : اور جب تم لوگوں سے ان کے معبودوں سے علیحدہ 
ہو گئے ہو مگر ہللا سے نہیں تو تم )فالں ( غار میں چل کر پناہ 
لو تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیالئے گا اور تمہارے لیے 

 ۳۳اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا‘‘۔ 

 کی ہجرت کی تکمیل حضرت محمؐد پر ہوئی جب مشرکین مکہ کی  ؑانبیا
طرف سے صحابہ اکرام پر ظلم و ستم بڑھتے گئے تو آپ ؐ نے صحابہ کو پہلے 
حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا حبشہ کی طرف یکے بعد دیگرے دو ہجرتیں 
کرنے کے بعد بھی جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کی طرف سے ابتال 

سلسلہ برقرار رہا بلکہ درازہو گیا تو صحابہ نے حضور اکرم ؐ سے وآزمائش کا 
شکایت کی۔ آپ ؐ نے فرمایا مجھے کھجور کے گھنے درختوں کے درمیان 
ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے چند دنوں بعد ایک دن حضور ؐ اپنے صحابہ کی 

 طرف خوشی خوشی تشریف الئے اور فرمایا: 
ی خبر دی گئی ہے اور وہ ’’ مجھے تمہارے ہجرت کے مقام ک

یثرب ) مدینہ ( ہے اب تم میں سے جو کوئی مکہ سے نکل کر 
 ۳۴جانا چاہے اس کو نکل جانا چاہیے‘‘۔ 

مکہ سے مدینہ کی ہجرت سے ایک ایسا انقالب برپا ہو اکہ چشم فلک نے ایسا 
انقالب نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا یہ ہجرت ہی کا معجزہ 

ا کہ وہ لوگ جو کھل کر اعالنیہ مکہ میں عبادت نہیں کر سکتے تھے آٹھ تھ
سال کے مختصر عرصہ میں اسی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے 
اور تیس سال کے مختصر عرصہ میں اس وقت کی دو بڑی طاقتوں کو شکست 

 دے کر روم ، فارس میں اسالم کا پرچم لہرا دیا۔  
انسانوں کی ہجرت کا سلسلہ ختم ہوا لیکن  مقدس پیغمبروں اور عظیم

ہجرت کی سنت برقرار رہی ۔ ہجرت کے مذہبی اور دینی مفہوم کی روشنی میں 
اسالم میں ایک نئی روح  حضرت امام حسین اور ان کے قبیلے کی ہجرت نے
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۔ کربال کی سر زمین جہاں صرف خاک اڑتی تھی شہیدوں کے لہو پھونک دی
 سے گلزار بن گئی ۔ 

ص حاالت میں جہاد کی طرف ہجرت ایک دینی فریضہ ہے لیکن مخصو 
اس فریضے سے قطع نظر ہجرت کا عمل قطرے سے سمندر بننے کا عمل ہے 
الہامی کتابوں میں جتنی ہجرتوں کے حوالے ہیں وہ سب انقالب کا ذریعہ ثابت 
ہوئیں ۔ فطرت کا ارتقا ہجرت سے وابستہ ہے آدم کے مقسوم میں تو ہجرت ازل 

 کھی ہوئی ہے ۔ سے ل
’’ انسانی تاریخ ہجرتوں سے عبارت ہے کبھی انسانی فطرت 
مہم جوئی اور آزاد فضاؤں میں جینے کی خواہش تو کبھی 
بھوت اور قحط سالی سے فرار کبھی جنگوں کی ہولناکیاں اور 
مذہب ، زبان اور فرقہ پرستی کے نام پہ نسلی کشی کا خوف ۔ 

ر کے ساتھ محفوظ جگہ غرض اپنی زندگیوں کو سکون و وقا
پر بسر کرنے کی خواہش میں انسانی قافلوں کی ہجرت کا 
سلسلہ ازل سے جاری و ساری ہے ۔ ہجرتیں جہاں میزبان 
زمین کو اپنی ثقافت کی چاشنی اور رنگ عطا کرتی ہیں وہیں 
بہتر مستقبل کے حصول کا خراج بھی چکاتی رہتی ہیں جو 

ثقافت میں خم ہونے نئے سرے سے اپنی جڑیں لگانے ، نئی 
کے دباؤ اور مادِر وطن کی یادوں کی کسک کی صورت ہے 

 ۳۵‘‘۔ 

دنیا کا کوئی خطہ ، کوئی ملک ، کوئی براعظم ایسا نہیں جہاں سے لوگ 
نقل مکانی کر کے نہ گئے ہوں۔وجوہ کچھ بھی ہوں ہجرت ناگزیر ہو جاتی ہے 

ام لوگوں کے لیے اہل کتاب تو ہجرت ایک فریضہ سمجھ کر کرتے ہیں مگر تم
بھی زمینی حقائق ایسی صورت حال پیدا کر دیتے ہیں کہ ہجرت کرنے پر 
مجبور ہونا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں ہجرتوں کی سینکڑوں داستانیں رقم ہیں 

 طاقتور اقوام کمزور قوموں کو روندتی ہوئی آگے نکل جاتی ہیں ۔ 
نے مقامی آبادی کو ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو آریا حملہ آوروں 

پیچھے دھکیال ، رامائن اور مہابھارت کے نیم اساطیری اور نیم تاریخی واقعات 
ہجرت کی تفصیل بیان کرتے ہیں بظاہر تو رام اور لکشمن سیتا کی حفاظت 
کرتے ہوئے جنگل میں پناہ لیتے ہیں لیکن وہ عمالً جفا کش قبائل کی مدد سے 

ا قلعہ مسخر کرتے ہیں۔ ایک عالقے کی تہذیب جن کا نمائندہ ہنو مان ہے لنکا ک
دوسرے عالقے کی تہذیب پر غالب آتی ہے سکندر اعظم مقدوینہ کی سر زمین 
سے دنیا کو فتح کرنے نکلتا ہے اور نقل مکانی کا المتناہی سلسلہ شروع ہو 
جاتاہے ۔ منگولوں کے حملے تہذیب کے ایوانوں کوہال دیتے ہیں فاتح اور 

ے آفاق تالش کرتے ہیں ۔ کولمبس ایک نیا براعظم تالش کرتاہے مفتوح دونوں نئ
یورپی اقوام گروہ در گروہ اس براعظم کی زرخیزی سے مستفید ہونے کے لیے 
مسافرت کی راہ اختیار کرتی ہیں ۔ پھر یہ سفید فام اقوام اپنی طاقت کے بل 

کالے سیاہ فام   بوتے پر افریقہ سے سیاہ فام لوگوں کو اپنا غالم بناتی ہیں اور یہ
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تالش کرتے ہیں اور اپنی تہذیب  rootsلوگ بیسویں صدی کے آخر میں اپنی 
 اور اپنے فنون لطیفہ کو امریکی تہذیب پر غالب کرتے ہیں ۔ 

قدیم یہودیوں کی ہجرت اور زمانہ ماقبل مینیہودیوں کا بڑے پیمانے پر 
ر کے ساتھ اپنے عالقوں کو چھوڑ کر نئے جزیروں کی تالش ایک واضح تصو

دکھائی دیتی ہے اور یہودیوں کے آٹھویں قبیلے کی گمشدگی اس بات کی واضح 
دلیل ہے کہ تاریخ ہجرت کے واضح تصور سے نا آشنا نہ تھی پھر اسی طرح 

عیسوی میں یونانی جرنیل بیڈرکس کے خوف سے ہونے والی ہجرت ایک ۸۶
بڑی ہجرت تھی جس کو ہجرتوں کے تسلسل کی ایک بڑی کڑی قرار دیا  

 جاتاہے ۔ 
ء میں انقالب فرانس کا آغاز ہوتاہے یہ انقالب پورے یورپ کو ہال ۱۷۸۹

روس کا دیتاہے عوامی قوت شہنشاہیت پر غالب آ جاتی ہے یہ انقالب ،انقالِب 
پیش خیمہ ثابت ہوا۔ انقالب فرانس کے مثبت اثرات فوری طور پر سامنے نہیں 
آتے بہت سے لوگ برطانیہ منتقل ہو جاتے ہیں اس کے مثبت اثرات برطانیہ پر 
پڑتے ہیں اور وہاں ایک جمہوری نظام تشکیل پانے لگتاہے ۔ اٹھارویں اور 

ا نہیں کرتیں وہ خونی انیسویں صدی میں جو حکومتیں اپنے اندر لچک پید
انقالب سے گزرتی ہیں جیسے روس میں ہوا ۔ چین میں النگ مارچ ) انقالبی 

 ہجرت کی ایک صورت ( کے نتیجے میں عظیم تبدیلی واقع ہوئی ۔ 
اقتصادی طور پر مضبوط اقوام نے اپنی حکمت عملی اور اسلحے کے 

آغاز کیا ۔ فرانس، ہالینڈ ، زور پر پیداواری خطوں میں اپنی نوآبادیات بنانے کا 
پرتگال اور برطانیہ نے بِر  عظیم پاک وہند پر اپنا تسلط جمایا ۔ اور ایسی 
صورت حال سے وسیع پیمانے پر نقل مکانی بھی شروع ہو گئی ۔ لوگ روزگار 
کی تالش میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنے لگے ۔ جس ملک 

گئے لوگوں کا رجحان اس ملک کی میں روزگار کے بہتر مواقع میسر آتے 
 طرف زیادہ بڑھنے لگا:

’’پیداواری ممالک میں غیر پیداواری ممالک کی طرف نقل 
مکانی کا رجحان بڑھ گیا البتہ اقتصادی بد حالی کے دنوں میں 
یعنی دو عظیم جنگوں کے درمیانی وقفے میں نقل مکانی کا 

نی ء تک درمیا۱۹۱۰سے  ۱۹۰۱عمل بہت سست ہو گیا تاہم 
الکھ افراد نے نقل مکانی کی  ۹عرصے میں امریکہ کی طرف 

۔ان میں سے آٹھ الکھ افراد یورپ سے گئے تھے ۔سوسالہ 
الکھ افراد نے  ۳۳ء( بتاتی ہے کہ کل۱۹۲۰ء تا ۱۸۲۱تاریخ )

الکھ افراد صرف یور  ۳۰امریکہ میں قدم جمائے جن میں سے 
 ۳۶پ سے آئے تھے ‘‘۔

ے ہجرت اور نقل مکانی کے فرق کو یوں واضح کیا ہے انسائیکلوپیڈیا امریکانان
 : 

’’ وسیع حصوں میں ہجرت کا عمل ایک فرد یا ایک گروہ سے 
وابستہ ہے جب وہ فرد یا گروہ مستقل طور پر دور دراز کے 
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عالقوں میں منتقل ہو جائے ایک ہی ملک میں ہجرت کو نقل 
مہاجر مکانی کہتے ہیں اور دوسرے ملک میں منتقل ہونے واال 

 ۳۷کہالتا ہے ‘‘۔

انسائیکلوپیڈیا میں ہجرت کے دو سبب بیان کیے ہیں پہال یہ کہ کسی 
شخص کا اپنے طبقے سے بیزار ہو کر یا مالزمت سے محروم ہو کر یا 
پیداواری ذرائع یا کسی سیاسی و سماجی دباؤ کے سبب ہجرت پر مجبور ہو جانا 

دوسرا سبب یہ کہ انسان   کہتے ہیں ۔Push factors of migrationجس کو 
دلکش مالزمت کے حصول یا دنیوی فوائد کی دستیابی کے لیے ہجرت کرئے 
جیسے کیلے فورنیا میں جب اچانک سونے کے ذخائر دریافت ہوئے تو لوگ 

کہتے  Pull factors of migrationادھر کھینچے چلے گئے ایسی ہجرت کو 
 ہیں ۔ 

وہ ) شاید ان میں بھی کسی حد انسانی تاریخ میں انبیا کی ہجرت کے عال
تک یہ عناصر کار فرما تھے ( باقی جو بھی ہجرت ہوئی یا ہو رہی ہے اس میں 
یہی عوامل کار فرما ہیں ۔ یہاں پر مہاجرین کی اقسام پر بات کرتے ہیں کہ 
ہجرت کرنے والے لوگ کس کس درجے میں آتے ہیں اور دنیا میں آج کے دور 

ہو رہی وہ ان میں سے کس ایک زمرے میں آتی  میں جو ہجرت یا نقل مکانی
 ہے۔ 
 (Settlersآباد کار) ۔۱
 ( Contract workersٹھیکے پر کام کرنے والے کارکن ) ۔۲
 ( Professionalsپیشہ ور کام کرنے والے ) ۔۳
 (Illegal workersغیر قانونی تارکین وطن ) ۔۴
 ( Asylum seekers and reduggesپناہ کے متالشی خانہ بدوش ) ۔۵

 (:Settlersآباد کار)
ایسے لوگ جو کسی دوسرے ملک میں مستقل سکونت رکھنے کے 
خواہش مند ہوتے ہیں اس میں متعلقہ ملک کی ترقی یا وہاں کی خوبصورتی اور 
سہولیات بھی ان کے پیش نظر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ا ن میں سے اکثر 
ں لوگ نقل مکانی کے لیے برطانیہ ، امریکہ ، کینڈا اور اسٹریلیا کا رخ کرتے ہی

اور ان ممالک میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جن کی کسی شخص کو 
 ضرورت ہوتی ہے یا جو کوئی شخص خیال کرتا ہے۔ 

 (: Contract workersمعیادی کارکن )
یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی پسماندہ یا ترقی پذیر ملک کے باشندے 

خاب کر کے اس کا ہوتے ہیں اور روزگار کے لیے کسی ترقی یا فتہ ملک کا انت
ویزہ حاصل کرتے ہیں اور پھر وہاں اس ویزے کی مدت تک کام کرتے رہتے 
ہیں ۔ اکثر اقات وہ اپنے ویزے کی مدت بڑھا بھی لیتے ہیں ۔ بیسویں صدی کے 
آخر سے اور اکیسویں صدی میں بھی ایشیاء خاص طور پر پاکستان ، انڈیا اور 

کینڈا اور عرب ممالک میں  بنگلہ دیش سے بہت سے لوگ یورپ امریکہ ،
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جاتے ہیں اور وہاں سے روزی کما کر اپنے گھروالوں کو بھیجتے ہیں پاکستان 
 کی آمدنی کا بھی بڑا حصہ سمندر پار پاکستانیوں پر منحصر ہے ۔ 

 (: Professionalsپیشہ ور کام کرنے والے )
ا پیشہ ور کارکن ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالزم ہوتے ہیں جو پوری دنی 
میں اپنا نیٹ ورک رکھتی ہیں اور ہر ملک میں وہ متعلقہ ملک سے اس مقامی 
آبادی سے بھی ورکرز کو بھرتی کرتے ہیں مگر اصل ماہرین جو پروفیشنلز 
 ہوتے ہیں وہ ان کے خاص مالزم ہوتے ہیں ہر ملک میں وہ لے کر جاتے ہیں ۔ 

 (:Illegal workersغیر قانونی تارکین وطن )
تارکین وطن بھی ترقی یافتہ ملکوں میں کسی نہ کسی غیر قانونی 

طریقے سے گھس جاتے ہیں جن میں کچھ لوگوں کے پاس تفریحی ویزے ہوتے 
ہیں جو تین ماہ میں ختم ہو جاتے ہیں مگر وہ واپس آنے کی بجائے وہیں رہتے 
ہیں اور چھپ چھپا کر کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں 

ہیں جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہیں کے ہو رہتے ہیں پائے جاتے 
مختلف ملکوں میں بھی جس طرح یونان وغیر ہ میں سمندر کے راستے ایسے 
لوگ داخل ہوتے ہیں اور پھر وہاں جا کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور جب 
تک چاہتے ہیں وہاں کام کرتے رہتے ہیں۔ ایسے غیر قانونی لوگ وطن واپس 

 تے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ جانے کے لیے ویزے کی ضرورت پڑتی ہے ۔ آ

 Asylum seekers andپناہ کے متالشی خانہ بدوش )
refugges :) 

پناہ کے متمنی لوگ اپنا گھر بار کسی خاص خوف و خطرے کے باعث 
کسی دوسرے مقام پر سکونت حاصل کرنے کے لیے ترک کر دیتے ہیں اگر ان 

کانی یا جال وطنی کو جال وطنی برائے خوف تسلیم کر لیا کے دعوی نقل م
جائے تو انہیں پناہ گزین کہتے ہیں اکثر کثیر انخال کے بعض مواقعوں میں 
ہزاروں لوگ ایک سر حد سے دوسری سر حد میں داخل ہوتے ہیں ۔ ایسے وقت 
 میں ان لوگوں کے انفرادی انخال کو پناہ گزین کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتاہے

 ۳۸۔
عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور نقل مکانی کے حوالے سے شیخ منیر 

 احمد رقمطراز ہیں کہ : 
’’انسانی تہذیب ابھی ابتدائی شکل میں تھی اور معاشرہ ابھی 
کسی بندھے ٹکے نظام پر قائم نہ تھا اس وقت بھی مختلف افراد 
ر اور مختلف گروہوں سے بعض ناموافق حاالت کے پیش نظ

اپنی آبائی سر زمین کو خیر آباد کہا اور اپنی اوالد اور مال 
اسباب کو لے کر وہاں سے کوچ کر گئے اور زمین کے کسی 
نئے اور غیر آباد ٹکڑے پر زندگی کا پھر سے آغاز کیا ۔ حیات 
انسانی کا شیرازہ یونہی بکھرتا اور مجتمع ہوتا رہا ۔ سر زمین 

بیرونی حملے اور  وطن کو چھوڑنے کا بڑا سبب جنگ ،
اندرونی خلفشار تو تھے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ بعض افراد 
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اور گروہوں نے ایک عالقہ چھوڑ کر دوسرے کو محض اس 
لیے آباد کیا کہ وہ انسانی فطرت کے اس جذبے کی تشفی کرنا 
چاہتے تھے جس میں خوب سے خوب تر کو دیکھنے کی 

 ۳۹خواہش مضمر ہے‘‘۔

سموئیل پی ہنگئن ’’ تہذیبوں کا تصادم ‘‘ میں معاشی ناہمواری اور حکومتی 
 قرار دیتے ہیں:پالیسیوں کو ہجرت کی بڑی وجہ 

’’صدیوں پہلے پیداوار کی مختلف شرحوں ،معاشی صورت 
حال اور حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے یونانیوں ، یہودیوں ، 

نیوں اور جرمن قبیلوں ، نوروں ، ترکوں ، روسیوں ، چی
دوسروں کو بڑے پیمانے پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا 

 ۴۰پڑا ‘‘۔ 

انسائیکلوپیڈیا پاکستانیکامیں بھی بیسویں صدی کو نقل مکانی کی صدی قرار دیا 
 گیاہے: 

’’بیسویں صدی ترِک وطن کی صدی ہے اس صدی کے دوران 
میں ایک براعظم سے دوسرے براعظم ایک ملک سے 

ک شہر سے دوسرے شہر میں لوگوں کی دوسرے ملک ، ای 
منتقلی اور عارضی سکونت روزمرہ کا معمول بن چکی ہے‘‘۔ 

۴۱ 

انیسویں صدی کے اختتام اور بیسویں صدی کے شروع میں کثیر تعداد 
میں جو نقل مکانی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے سکوِن عالم کو تباہ کر دیا 
تہذیبوں کے تصادم سے مختلف جنگوں کی صورتیں بنیں اوریہی جنگیں پھر 
قل عالمی جنگوں کی صورت اختیار کر گئیں جن سے بہت سارے ممالک کو ن 

مکانی کرنا پڑی ۔ ان جنگوں کے نتیجے میں ایک کثیر تعداد ملک بدری کا داغ 
 لے کر مہاجر ہوئی۔ 

دراصل انیسویں صدی کے آواخر اور بیسویں صدی کے اوائیل میں 
پوری دنیا میں لوگوں کے معیاِر زندگی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے اور بدلتے 

ئل کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہوئے حاالت میں ڈھلنے کے لیے بہت سے وسا
ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے پھر طاقتور ملکوں نے وسائل سے بھر 
پور کمزور ملکوں پر چڑھائی کی اور جو لوگ ان ممالک سے تعلق رکھتے 
تھے جن کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی طاقت کہ وہ کسی پر قبضہ کر 

تالش میں دوسرے ممالک کا سکیں تو ان ممالک کے باشندوں نے روزگار کی 
رخ کیا اور اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے وسائل حاصل کئے ۔ 
جس کی بدولت اتنی کثیر تعداد میں نقل مکانی کا عمل شروع ہوا اور ابھی تک 

 یہ عمل تیزی سے جاری ہے :
ء کے درمیان ساڑھے پانچ کروڑ یورپی ۱۹۲۴ء سے ۱۸۲۱’’

مائیگریشن کی ، جن میں تین کروڑ  لوگوں نے سمند ر پار
چالیس الکھ امریکی تھے ۔ ۔۔۔۔ جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ 
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 ۱۵میں آبادی کی بڑے پیمانے پر نقل و حمل دیکھی گئی تقریبا 
ملین جرمن قومیت سے تعلق رکھے والے جرمنی کی نئی 
حدوں میں ردوبدل کے نتیجے میں اپنے عالقے سے بے دخل 

۔ اپنے تہذیبی ممالک کی جانب نقل مکانی کر دئیے گئے تھے 
ء میں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی ۔ جس میں ۱۹۴۹

 ۴۲افراد شامل تھے ‘‘۔ ۸۰۰۰۰۰

اور جب کچھ امن ہوا ملکی سر حدیں مستحکم ہوئیں تو بہت سے لوگ اپنے 
 وطن واپس بھی آ گئے۔ 

ء تک اڑتالیس الکھ نوے ہزار سے زائد ۱۹۶۰ء سے ۱۹۰۰’’
امریکی تکلیف دہ حالت میں جنوبی عالقوں سے فرار افریقی ، 

وں میں آباد ہوئی ہوئے۔ ان باشندوں کی بڑی تعداد شمالی شہر
، کلیولینڈ ، ڈی ٹروائیلڈ ، پیٹر برگ اور نیو یارک جبکہ شیکاگو

جنگ کے سالوں میں جنوبی سیاہ فاموں کا عظیم ترین انخال 
 ۴۳دیکھا گیا ‘‘۔

 تنویر ہاشمی لکھتے ہیں : 
ء کے درمیانی عرصے میں افریقا نے ۱۹۶۰ء سے ۱۹۵۰’’ 

یورپی اقوام سے آزادی حاصل کی اور اپنے ممالک کی 
سرحدیں قائم کرنا شرو ع کیں ، جس کے نتیجے میں بڑے 

ہزار افراد  ۶۰الکھ  ۸ء میں ۱۹۶۸پیمانے پر جنگیں ہوئی ہیں ۔ 
سوڈان نے افریقا میں نقل مکانی کی ۔۔۔۔۔۔افریقا میں سب زیادہ 

سے مہاجرین نے نقل مکانی کی ،جب کہ دیگر ممالک میں 
انگوال برونڈی، کیمرون ، سینٹرل افریقن ری پبلک ،چاڈ 
،آئیوری کوسٹ ،ڈیموکرٹیک ری پبلک آف کانگو ،ایرپیٹر یا 
ایتھوپیا شامل ہیں ۔ایشیا میں سب سے زیادہ جس ملک سے 

میں ء ۱۹۷۹لوگوں نے نقل مکانی کی وہ افغانستان ہے ۔ 
ء میں امریکی ۲۰۰۱سوویٹ یونین کے قبضے سے لے کر 

الکھ افغانی باشندے ہجرت کر چکے ہیں ۔ ۶۰قبضے تک تقریباً 
افغانستان کے ان مہاجرین نے اپنے پڑوسی ممالک پاکستان 
اور ایران کا رخ کیا۔ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ  

گ کے ء میں امریکا ،عراق جن۲۰۰۳مہاجرین آبادہیں ۔۔۔۔۔۔
الکھ بے گھر  ۴۷دوران میں الکھوں افراد نے ہجرت کی اور 

 ۲۰فیصد ہیں ۔ ان میں  ۱۶ہوئے جو عراق کی کل آبادی کا 
الکھ باشندے سر حد پار کر کے دوسرے ممالک میں پناہ گزین 

۔ نے ملک کے اندر ہی نقل مکانی کی الکھ ۲۷ہو گئے جب کہ 
الے افراد کی دنیا میں جنگوں کے باعث نقل مکانی کرنے و 

تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ۔ بہت سے ممالک میں 
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اندرونی انتشار اور تشدد کے باعث لوگ اپنا وطن چھوڑ نے 
  ۴۴پر مجبور ہو رہے ہیں ‘‘۔

بر صغیر کے لوگوں خاص طور پر مسلمانوں نے ہجرت کے جذبے کو 
تو ہجرت ایک  پناہ گزینی کی کیفیت میں بدلتے دیکھا چونکہ ان کے نزدیک

مقدس اور مذہبی فریضہ تھا مگر وہ ہجرت اس وقت ناکام ہوئی جب افغانستان 
نے اپنی سرحد سیل کر دی اور کسی کو بھی افغانستان میں داخل ہونے کی 

 اجازت نہ ملی ۔
دراصل یہ وہ لوگ تھے جو انگریزوں کی غالمی سے تنگ آ چکے 

ان کیے ہوئے تھیں دراصل یہ تھے اور ہندوؤں کی ریشہ دوانیاں ان کو پریش
لوگ مذہبی تھے اور انھوں نے مذہبی جذبے کے تحت ہی ہجرت کی تھی جب 

ء میں موالنا ابوالکالم آزاد نے فتوٰی دیا تو ان کو ایک جواز مل گیا ایک ۱۹۲۰
مذہبی جواز جس نے ان کے جذبے کو ہوا دی اور وہ ہجرت کر گئے موالنا 

 :ابولکالم آزاد نے فتوی دیا کہ 
’’ ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اس وقت ہندوستان میں سب 
سے بڑا اسالمی عمل انجام دینا چاہیں ضروری ہے کہ 

 ۴۵ہندوستان سے ہجرت کر جائیں ‘‘۔

اس فتوٰی کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے افغانستان کی طرف 
ے ساتھ برصغیر ہجرت کی کیونکہ یہی ایک اسالمی ملک قریب پڑتا تھا جس ک

کے مسلمانوں کے بہت روابط بھی تھے ۔ لیکن افغانستان میں ان کا استقبال 
 نہایت سرد مہری سے ہوا۔ 

ء میں ہندوستان دو حصوں میں ۱۹۴۷تقسیم ہند ایک اہم واقعہ ہے جب 
تقسیم ہو گیا اور اس دوران الکھوں مسلمان ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آ ئے ۔  

ثیر تعداد ہندوستان ہجرت ے سکھوں اور ہندوؤں کی ایک کاسی طرح پاکستان س
 ۔کر گئی

ء کے کنونشن میں ایسے افراد کو مہاجر قرار دیا  ۱۹۵۱اقواِم متحدہ نے 
جو اپنے ملک میں نسل ،مذہب،قومیت یا کسی مخصوص سماجی گروپ کے 
ممبر ہوں یا سیاسی نقطہ نظر کے باعث ان کو جان کا خطرہ الحق ہو ،آبائی 

ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو اور انھوں نے کسی دوسرے ملک ملک 
ء کے کنونشن ۱۹۶۷میں نقل مکانی کی ہوایسے افراد کو مہاجر کہا جائے گا ۔ 

میں مہاجر کے تصور کو توسیع دی اور اب اپنے ملک میں جنگ یا تشدد کی 
ن نے بھی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے بھی مہاجر کہالتے ہیں ۔ یورپی یونی 

اپنے قانون میں موجود اقواِم متحدہ کے کنونشن برائے مہاجرین میں مزید اضافہ 
کیاکہ وہ لوگ جن کو تحفظ درکار ہو اور انھوں نے اپنے تحفظ کی خاطر نقل 
مکانی کی ہو اور اسے ڈر ہو کہ اگر وہ اپنے آبائی ملک واپس گیا تو اسے تشدد 

ے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے یا کسی بھی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے یا موت ک
طرح کی سزا ہو سکتی ہے تو وہ شخص بھی مہاجر ہے ۔ مہاجر ین کے تحفظ 
اور مدد کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ یو این ایچ سی آرکام کرر ہا ہے ۔ اس 
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جون کو ’’یوِم مہاجرین‘‘ بھی منایا جاتاہے ۔ اس دن  ۲۰ادارے کے تحت ہر سال 
صد اقوام عالم کی توجہ اس انتہائی اہم انسانی مسئلے کی جانب کے منانے کا مق

مبذول کروانا اور دنیا کو یہ احساس دالنا ہے کہ وہ لوگ جو بے سروسامانی 
کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اجنبی عالقوں میں پناہ حاصل کرتے ہیں ان 

کر کے کی حالت زار کیا ہے، کیونکہ جس عالقے کے مہاجرین نقل مکانی 
دوسری جگہ جاتے ہیں کچھ ہی عرصے بعد ذرائع ابالغ اور دنیا کی توجہ اس 
سے ہٹ جاتی ہے ۔ اس روز میڈیا اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ان 
مہاجرین کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور ان کی مشکالت او ر مسائل کو 

 اجاگرکیا جاتاہے۔ 
ی کے باعث الکھوں شامی آج کے دور میں سیاسی حاالت کی خراب 

مہاجر ہو کر یورپ میں جا رہے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ مہاجرین کی 
تعداد جرمنی میں ہے ۔ جرمن نشریاتی و برقی اردو اشاعتی ادارے ڈویچے 

(روزانہ مشرق وسطٰی اور شمالی افریقہ سے ہجرت کر کے یورپ  DWویلے)
برقی اردو اخبار پر  DWل کو پہنچنے والے مہاجرین کی تازہ ترین صورت حا

پیش کر رہا ہے ۔ اس کے مطابق اس وقت زیادہ تعداد شامی تارکین وطن کی 
ہے جو چند مہینوں میں مختلف سمندری راستوں سے ہوتے ہوئے یورپ پہنچے 

الکھ کے قریب ہو چکی ہے ۔سب سے  ۹ہیں ۔ ان کی مجموعی تعداد تقریباً 
۔ عالمی سطح پر ہجرت کا عمل بڑی تیزی زیادہ مہاجرین جرمنی پہنچ رہے ہیں 

سے جاری ہے ۔ ہر دور میں جب بھی کسی ملک میں امن و امان اور معیشت 
تباہ ہوئی لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی ہے اور کسی ایسی جگہ پہنچے ہیں 

 جہاں وہ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ۔
پر نگاہ  الہامی صحیفوں اور تاریخی کتابوں کے ذریعے اگر تاریخ عالم

دڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی بڑی ہجرت ہوئی اس کے 
نتیجے میں ایک عظیم انقالب برپا ہوا۔ مذہب کی طرح علم کی ترویج اور تہذیب 
و تمدن کے اثرات بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی بدولت نمایاں ہوئے جب 

اقوام کو غالم بنایا تو  ہوس اور ملک گیری کی بدولت طاقتور اقوام نے کمزور
المحالہ طور پر فاتح اقوام کی تہذیب و تمدن اور علم و ہنر سے مفتوح عالقے 
متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسالم جب عرب سے نکل کر فارس کو فتح کرتا 
ہوا یورپ کے دور دراز عالقوں میں پہنچا تو وہاں کی آبادی پر بہت گہرے 

تح کیا اور صدیوں تک اس پر حکومت کی آج اثرات مرتب کیے ۔ اسپین کو ف
اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمیں اسپین میں عربی تہذیب و ثقافت کے 
اثرات ملتے ہیں۔ اسپین میں معماری کا فن مسلمانوں کی دین ہے افغانستان اور 
ایران کی تہذیب میں نمایاں تبدیلی بھی مسلمانوں ہی کی مرہون منت ہے ۔ مغلوں 

ان کے ساتھ راوبط نے وسطی عالقوں میں ایک گنگا جمنی تہذیب کے ہندوست 
کو ختم کر دیا اور اولیائے کرام کی تعلیمات سے خانقاہی زندگی وجود میں آئی 
یوں ہجرت کے عمل نے بڑے رنگ دکھائے اور تہذیب و تمدن میں بہت زیادہ 

 تبدیلیاں رونما ہوئیں ۔ 
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ساتھ ہے اور یہ ہجرت ہجرت ایک فطری جذبہ ہے جو ازل سے آدم کے 
صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے مرغ و ماہی ، چرند ،پرند اور نباتات 
میں بھی ہجرت کا عمل موجود ہے ۔ ناگزیر حاالت میں پرندے اور جانور بھی 
ایک عالقے سے دوسرے عالقے میں ہجرت کر جاتے ہیں ۔ ڈاکٹر وزیر آغا 

 لکھتے ہیں : 
Migratary Birds ش میں ہزاروں میل کا سفر رزق کی تال

کرتے ہیں ۔ جانو ر خوارک کی تالش میں اور درندوں سے 
محفوظ رہنے کے لیے اپنے ٹھکانے بدلتے ہیں ۔ پرندوں ، 
ہواؤں اور آندھیوں کے ذریعے ایک عالقے کی فصل دوسرے 
عالقے تک پہنچتی ہے ۔ ہجرت سے ایک نیا امریکہ دریافت 

ہیں نئے معانی اجاگر ہوتے ہوتاہے نئے رشتے وجود میں آتے 
ہیں ہجرت سے صدیوں کا زنگ اترتا ہے آنکھوں میں چکا 
چوند پیدا ہوتی ہے اپنے پرائے کا فرق دکھائی دینے لگتا ہے 

 ۴۶ہجرت کے بغیر زندگی نامکمل ہے ‘‘ ۔

ہجرتوں کے جہاں انسانی زندگی پر سیاسی ، سماجی ، معاشرتی اور 
مذہبی حوالے سے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں وہاں ہجرت کے تجربات اور 
ہجرت کی واردات شعر و ادب کو بھی متاثر کرتی ہے ۔ انسان ہجرت کے عمل 
سے گزرتے ہوئے جہاں اپنے بہت سے سیاسی ،مذہبی ، سماجی اور معاشرتی 

ادات حاصل کرتا ہے وہاں وہ بہت کچھ کھو بھی دیتا ہے ۔ اسے ہجرت کے مف
دوران بہت سے مصائب کا شکار ہونا پڑتا ہے ، بہت سی تکالیف اٹھانا پڑتی 
ہیں ۔ اپنی زمین سے دور ، اپنے عزیز و اقارب او ر احباب کو چھوڑ کر نئی 

میں انسانی جگہ پر زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران 
جذبات کی توڑ پھوڑ ، مختلف کیفیات سے گزرنا انسان کے باطن میں جہاں 
سکون و اطمیان پیدا کرتاہے وہاں ہجرت کے عمل سے بے چینی و بے قراری 
، اداسی ، اجنبیت اور شناخت کے المیوں کی واردات سے بھی گزرنا پڑتاہے ۔ 

و دنیائے ادب کے تخلیق انہی انسانی المیوں ، دکھوں ، مصائب اور رنجوں ک
کاروں نے اپنی تخلیق کا حصہ بناتے ہوئے نظم و نثر میں اس کا اظہار کیا ہے 
۔ ہجرتوں کے سفر اور سلسلے ایک طرف تو تاریخ دان تاریخ کی کتب میں رقم 
کرتے ہیں دوسری طرف شعوری یا ال شعوری طور پر یہ ادب کا حصہ بھی 

سے ہونے والے تجربات کو اپنے انداز بنتے ہیں ۔ تخلیق کار ہجرت کے عمل 
میں لوگوں کے جذبات کا نمائندہ ہوتے ہوئے ادبی سطح پر پُر تاثیر انداز میں 
پیش کرتے ہیں ۔ کسی بھی زبان کا ادب ہجرت کے ذکر سے خالی نہیں ہو گا ۔ 
کیونکہ جہاں دوسرے لوگ ہجرت کرتے ہیں وہاں شعرا و ادبا بھی سفر کر کے 

سری معاشرت کی طرف سفر کرتے رہتے ہیں ۔ عام انسانوں ایک تہذیب سے دو 
کی نسبت تخلیق کار بہتر انداز میں اپنی ہجرت کے تجربات کا اظہار کرتے ہیں 
۔ ذیل میں نہایت مختصر انداز میں ’’ عالمی ادب میں ہجرت ‘‘ کا مطالعہ پیش 

دیبوں کیا جاتاہے تاکہ ایک نظر دیکھا جا سکے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ا
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نے نظم و نثر میں کس طرح سے ہجرت کے اثرات و ثمرات اور تجربات کو 
 بیان کیا ہے ۔ 

 

 عالمی ادب میں ہجرت :
کرہ ارض پر جب پہلی کہانی ہجرت کے موضوع پر لکھی گئی تو اُس 
کہانی کے مرکزی کردار حضرت آدؑم ، اماں حوا اور ابلیس بنے۔ ابلیس نے 

ب کا کردار ادا کیا تھا ۔ ہللا کی رضا کے خوبصوت سانپ کے روپ میں رقی 
خالف قدم اٹھانے کی سزا ہجرت کی راہ پر چلنا تھا ۔ اس کہانی کے عالوہ اور 
بھی کہانیاں الہامی کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں جن میں حضرت 
ابراہیم ؑ ، حضرت یعقوؑب اور حضرت موسٰیؑ  کی ہجرت کے واقعات شامل ہیں 

دوسری کتاب خروج سار ی کی ساری بنی اسرائیل کی مسافرت کی ۔ بائبل کی 
کہانی بیان کرتی ہے لیکن انسانی ذہن کی پہلی تخلیق ہومر کی رزمیہ نظم ’’ 

(ہے۔یہ نظمیں تمام و کمال odyssey( اور دوسری ’’ اوڈیسی ‘‘ ) iliadایلیڈ‘‘ )
انے والی ہجرت اور مسافرت کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ہومر نے زبانی گائی ج 

نظموں کو اپنے تخیل کی مدد سے رزمیہ میں ڈھاال لیکن اس نظم کے واقعات 
تاریخی بھی ہیں۔ اگر اس نظم سے ہیلن کے اغوا کا قصہ نکال دیا جائے تو یہ 

قرار پائے گی۔ مرتضٰی احمد خاں  pull factors migrationاہل یونان کی 
 نے ’’تاریخ اقواِم عالم ‘‘ میں لکھا ہے کہ :

’ جرمن ماہر حضرتیات نے حصار لک ) ٹرائے ( کی کھدائی ’
کر کے ایسے آثار دریافت کر لیے ہیں جن سے ہومر کے 
ٹرائے کا سراغ مل گیا اور حصار لک سے شہزادہ یریام کا 
خزانہ جو اس نے نظم کی روایت کے مطابق یونانیوں کے 
حملہ کے وقت دفن کر دیا تھا مل گیا ۔ معلوم ہوتاہے کہ سر 

میِن یونان کی ریاستوں نے اتحاد کر کے ٹرائے )حصارلک ( ز
پر حملہ کیا تھا اور مقصد اس حملے کا یہ تھا کہ سونا لوٹا 
جائے ۔ ایشائے کوچک میں تانبے اور سونے کی کانیں تھیں ۔ 
کوہ قاف میں لوہے اور سونے کی کانیں تھیں ۔ یونان کے 

اس لیے وہ  لوگوں کو اپنے ہاں سے دھاتیں نہیں ملتی تھیں
بحری ڈاکو بن گئے ۔ پولیس اور زریں پوستیں کی کہانی میں 
ایسی ہی کسی مہم کا ذکر کیا گیا ہے جو بحر اسود کی راہ سے 

 ۴۷کوہ قاف کی طرف کی گئی ہو گی ‘‘۔ 

ادبی نقطۂ نظر سے اوڈیسی مسافرت کی ایسی دلگداز داستان ہے کہ 
یں ہیرو اوڈیسیس کے عمل کو جس کا مطالعہ ہر صدی میں کیا گیا اور اس م

کے نام سے  lilyssesعالمتی رنگ میں پیش کیا گیاہے ۔ جیمز جوائس نے 
ناول لکھا جس کا بیک گراونڈ ڈبلن کا ہے ۔ کہا جاتاہے کہ یہ کتاب آج کے 

odysseus ۴۸کی کہانی ہے۔ 
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اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہومر نے اوڈیسی میں جسمانی 
نی ہجرت کی کہانی کو بیان نہ کیا ہوتا تو کبھی آئر لینڈ کا رہنے واال مسافرت یع

کاکردار تخلیق نہ کر سکتا leopdd bloomجیمیس جوائس بیسویں صدی میں 
۔ اس کردار کو اس نے ہومر کے ہیرو کے مماثل قرار دیا ہے ۔ ڈاکٹر احسن 

 فاروقی لکھتے ہیں : 
ے یولیسیس ) ’’جدید ماحول میں یوں ہی گزر رہا ہے جیس

اوڈیسیس ( مختلف مقامات پر پھرتا رہا اور عجیب عجیب قسم 
کی مخلوق دیکھتا رہا اس کے شعور کے سامنے عجیب عجیب 
واقعات اور کردار آئے ہیں جو یولیسیس کی مہمات کی طرح 

 ۴۹ہیں‘‘۔

یوں جدید ادیبوں نے اس ہجرت کو جو عملی طور پر کی جاتی تھی ۔ 
ی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرکے جس میں انسان جسمان

جاتاہے جدید مصنفین نے اس کو ذہنی اور نفسیاتی ہجرت بنا دیا ہے ۔ اب ہجرت 
کے لیے مصنفین کو جسمانی ہجرت نہیں کرنا پڑتی وہ ذہنی اور روحانی طور 
پر اس تجربے سے گزر جاتے ہیں ۔ ہومر کے رزمیے کی پہلی کتاب ’’ جہاں  

اپسی‘‘ میں اوڈیسیس کی مسافرت کو عمدہ طریقے سے یوں بیان کیا گرد کی و 
 ہے:

’’جس کہانی کو بیان کرنے کی خاطر میں شاعروں کی دیوی 
سے فیضان کا طلبگار ہوں اور اس کا ہیرو وہ خوش تدبیر 
انسان ہے جو تروے کا مقدس قلعہ تاراج کرنے کے بعد دنیا 

ران میں بھانت بھر میں گھومتا رہا ۔ جس نے سیاست کے دو 
بھانت کی قوموں کے شہر دیکھے اور ان کے رسم و رواج 
سے آگاہی حاصل کی اس نے ہر چند کوشش کی کہ اپنے رفقا 
کے ساتھ صحیح سالمت وطن واپس پہنچ جائے اور کھلے 
سمندروں میں کڑی صعوبتیں اٹھائے اس کے باوجود وہ انہیں 

کی بیٹی! میں  بچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مقدس دیوی زیوس
تیری منت کرتا ہوں تو یہ کہانی ہمیں سنا اور جہاں سے تیرا 

 ۵۰دل چاہے اسے شروع کر دے ‘‘۔ 

اس کہانی کو ہومر نے بہت طویل کیا اس حوالے سے اس داستان کے مترجم 
 محمد سلیم الرحمن لکھتے ہیں : 

’’اوڈیسی مسافرت اور جال وطنی کا جہاں ہے۔۔۔۔۔ مسافرت اور 
طنی کے ایک نہ ایک دن ختم ہونے کا امکان صبح کے جال و

اس تارے کی طرح روشن رہتا ہے ۔ جس کی چھاؤں میں 
(بیس برس سرگرداں رہنے کے بعد odysseusاوڈیسیوس)

 ۵۱اپنے وطن کے ساحل پر پہنچا‘‘۔
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ق۔ م قرار دیا جاتا ہے  ۸۵۰ہجرت کی ان دونوں نظموں کا تصنیفی سال 
۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں قدیم ہندوؤں کے عہد میں اسی طرز پر رزمیہ 
 نظمیں لکھی گئیں جیسا کہ ’’ مہابھارت‘‘ اور ’’ رامائن ‘‘ جو بہت مقبول ہوئیں ۔ 

’’جو آریا اقوام کی اس سر زمین میں آباد ہونے کے کئی 
گئیں۔ یہ نظمیں  صدیوں گزر جانے پر ضبط تحریر میں الئی

  ۵۲بہت طویل ہیں اور سنسکرت زبان میں لکھی گئی ہیں‘‘۔

(نے ایک طویل رزمیہ virgilہو مر کی ایلیڈ کی تقلید میں رومی شاعر ورجل )
( کے واقعات کو Trojan war(لکھا اس میں بھی ٹروجن وار )aeneidاینیڈ )

یں بھی ظاہر وسعت دی گئی یوں ہجرت اور بے وطنی کے اثرات رومی ادب م
 ہوئے ۔ 

یورپ میں نشاۃ الثانیہ کی تحریک ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور 
اسی تحریک کی بدولت اہل یورپ کی تخلیقا ت کو نئی جہت ملی ان کی تخلیقی 

 صالحیتوں میں نکھار آیا ۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان لکھتے ہیں کہ : 
تخلیقی  ’’نشاۃ الثانیہ کی تحریک کی بدولت اہل یورپ کی

صالحیتوں کو نئی زندگی ملی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی 
ماننا چاہیے کہ اس زمانے میں مغربی یورپ اور اٹلی پر اسالم 
کے گہرے اثرات پڑرہے تھے ۔۔۔۔۔ اندلس کی جامعات کے 
ذریعے سے اسالمی علوم یورپ میں پھیلے اور اہِل یورپ کی 

کرنے میں ممددو معاون  خوابیدہ قوتوں اور صالحیتوں کو بیدار
ثابت ہوئے ۔۔۔۔۔ اندلس کی جامعات کا اثر نشاۃ الثانیہ اور مذہبی 

  ۵۳اصالح کی تحریک میں ایک حد تک موجود ہے‘‘۔

قسطنطنیہ رومیوں کا ایک بہت بڑا علمی و ادبی مرکز تھا۔ یونان کے 
کے بہت بڑے بڑے علما وہاں مقیم تھے یہی وجہ ہے کہ متعدد بار حملہ کرنے 

باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام رہے کیونکہ انھوں نے اس کا دفاع 
بہت مضبوط بنا رکھا تھا اور صدیوں سے وہ رومیوں کے زیر تسلط تھا مگر 

عیسوی میں اسے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں فتح  ۱۶۹۳جب ترکوں نے 
ہاں پر یونانی علما کا کیا تو وہیں سے یورپ میں نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہوا کیونکہ و

ایک جِم غفیر تھا جو شکست کے بعد اٹلی بھاگ گئے اوریونانی علم اور یونانی 
شاہکاروں کے مسودات کو اپنے ساتھ لے گئے جن کے ذریعے یورپ میں 
انقالب کی تحریک اٹھی۔ یہ لوگ اٹلی کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہوئے 

ان عیسائی علما کی بدولت یورپ میں ایک اور تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا یوں 
 نئی روح پھونک دی گئی ۔ 

انقالب فرانس کے بعد عالمی ادب میں ایک تبدیلی آئی ڈکنز کے ناول 
’’tale of turo cities میں فرانس اور برطانیہ کے سیاسی حاالت کے پس‘‘

ھارہ منظر میں ہجرت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا ۔ وکٹر ہیو گو نے اٹ
برس تک خود ہجرت اور جال وطنی کی زندگی گزاری ۔ ڈاکٹر یوسف حسین 

 خاں لکھتے ہیں : 
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’’اٹھارہ سالوں میں اس نے ہر صنف ادب پر طبع آزمائی کی 
اور اس کے سب شاہکار ، نظم اور نثر دونوں میں ، اسی 

 ۵۴جالوطنی کے زمانے کی یادگار ہیں ‘‘۔

ں ہجرت کا موضوع آیاوہیں ناول روسی ادب کے عظیم ناولوں میں جہا
‘‘ میں ٹالسٹائی نے نپولین کی  war and peaceکی عظمت میں اضافہ ہوا۔ ’’

لشکر کشی اور ماسکو کی آبادی کے انخال پر بہت خوبصورت ابواب تخلیق 
 کیے۔ اس ناول کا سارا سوز وگداز ہجرت کے واقعات میں پوشیدہ ہے۔ 

میں اندازہ ہوتاہے کہ اس میں بھی ہجرت فارسی ادب کا مطالعہ کیا جائے تو ہ 
اور مسافرت کا بڑا عمل دخل ہے ۔ سعدی کی تمام تر حکمت ان کے سفر میں 
پوشیدہ ہے ۔ فریدالدین عطار اور موالنا روم نے بھی اپنے عالقے ، اپنے وطن 
کو چھوڑ کر ہجرت کی اور دوسری جگہ جا کر پناہ لی اور زندگی بھر اسی 

م کیے ۔ موالنا عطار کی مثنوی ’’ منطق الطیر‘‘ ذہنی ہجرت کے مضامین نظ
سفر کا قصہ ہے جس میں پرندے سیمرغ کی تالش میں نکلتے ہیں اور آخر کار 
اپنی شناخت کرنے میں کامیاب رہتے ہیں ۔ امیر خسرو کی تخلیقات کی عظمت 
ان کے وسیع مطالعہ میں پوشیدہ ہے ۔ امیر خسرو نے کئی بادشاہوں کا زمانہ 

ھا اور بہت زیادہ سیر و سیاحت کی اسی سیاحت سے ان کے ادب میں دیک
 معنویت پیدا ہوئی ۔

 

 اُردو ادب اور ہجر ت :
مشہور مقولہ ہے ’’ السفر وسیلہ الظفر‘‘کوئی بھی کامیابی سفر کے بغیر 

ممکن نہیں اور ہجرت ضرور کسی نہ کسی انقالب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے 

۔ یہ انقالب ادبی یا لسانی سطح پر ہو یا پھر مذہبی یا دنیاوی نوعیت کا اس کے 

رما ہوتے ہیں ۔ پس منظر میں ہجرت کے محرکات کہیں نہ کہیں ضرور کارف

اُردو ادب میں چار ہجرتیں اتنہائی اہمیت کی حامل ہیں جن کے نتیجے میں اردو 

زبان و ادب میں ترویج و ترقی کے ساتھ ساتھ نئے موضوعات بھی شامل ہوئے 

 اور اردو لسانی اور فکری سطح پر ترقی کے مدارج طے کرتی گئی۔ 

نتیجے میں ہوئی جب پہلی ہجرت اورنگ زیب عالم گیر کی فتح دکن کے 

دکنی شعرا دہلی کے قرب وجوار میں پہنچے ان میں ولی کے دیوان کو ایک 

بڑے مہاجر کا درجہ حاصل ہے جو محمد شاہی عہد میں دہلی پہنچا اور دہلی 

میں لسانی اور فکری سطح پر بڑی تبدیلی رونماہوئی۔ پہلے پہل تو شعرا نے 

مائی کی ، ایہام کو برتا پھر آہستہ فقط چٹخارہ زبان کے لیے اردو میں طبع آز

آہستہ اس نے پر آشوب دور میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا اور اس عہد کی 

فکر کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اردو زبان دکن کے پر امن ماحول سے نکل کر 

دہلی کے آشوب میں داخل ہو چکی تھی ۔ دہلی میں صحیح معنوں میں اردو 

پیروی میں شروع ہوئی اور فکری وموضوعاتی  شاعری ولی کے دیوان کی
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تبدیلی کے ساتھ عظیم شاعری وجود میں آئی اور میر و سودا جیسے کالسک 

 شعرا نے اس کو باِم عروج عطا کیا۔ 

دوسری ہجرت احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کے جنگی جنوں کی 

ر پرستی بدولت ہوئی اور لکھنو میں شعرو شاعری کا چرچا ہوا جس کی س

شجاع الدولہ ،آصف الدولہ اور واجد علی شاہ نے کی ۔ دہلی کے پریشان حال 

اہل ہنر کو لکھنو کی فارغ البالی نے پناہ دی جس سے لکھنوی دبستان کی بنیاد 

پڑی ۔ اس ہجرت میں فکری سے زیادہ لسانی حوالے سے ترقی ہوئی ناسخ نے 

 زندگی بخشی۔  اصالحِ زبان کی تحریک سے اردو کو جدت اور نئی

ء کی جنگ آزادی بنی ۔ جس ۱۸۵۷اردو ادب میں تیسری ہجرت کا سبب 

میں دہلی پر انگریزوں کا تسلط مستحکم ہوا اور دہلی پر عتاب کی وجہ سے 

شعرا کو دہلی سے نکلنا پڑا ۔ دہلی کے انگریزوں سے خوف زدہ اور لکھنو 

کے سہمے ہوئے عوام نے کسی پر امن مقام کی تالش شروع کی تو ایسے میں 

ہ تھا جہاں وہ آزادانہ اپنے فکر و فن کا الہور سے بہتر کوئی اور مقام ایسا ن 

مظاہرہ کر سکیں تو اساتذہ علم و ادب نے الہور کا رخ کیا جن میں موالنا محمد 

حسین آزاد ، موالنا حالی اور ارشد گورگانی کے عالوہ بہت سے اساتذہ فن  

شامل تھے ۔ ان کے الہور آنے سے الہور کی علمی و ادبی اہمیت میں بے پناہ 

ا۔ بعد ازاں انہی لوگوں نے الہور میں انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی جس اضافہ ہو 

 سے اردو شاعری کی فکری اور فنی جہت میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں ۔ 

 

 اُردو شاعری میں ہجرت : 
اردو کے کالسیک شعرا کو دیکھا جائے توایک بڑی تعداد ایسے شعرا 

رنا پڑی ۔ مثالً ولی دکنی، کی ہے جن کو اپنے آبائی عالقوں سے ہجرت ک
مصحفی ، اشرف علی فغاں ، مرزا رفیع سودا، میر سوز، قائم چاند پوری ، میر 
حسن ، انشا ہللا خان انشا ء ، میر تقی میر ، قربان علی ، بیگ سالک، اصغر 
علی خاں نسیم دہلوی ، قلندر بخش جرأ ت اور نواب محمد مصطفی خان شیفتہ 

لم سے زیادہ اپنے ناسازگار معاشی حاالت اور اس وغیرہ ۔ یہ شعرا تحصیل ع
عہد کی سیاسی ابتری کی وجہ سے ہجرت کا شکار ہوئے ۔ انھوں نے اپنے 
ہجرت کے تجربے کو اردو شاعری کا حصہ بنایا اور اپنے دکھ ، درد ، غم و 
الم ، غریب الوطنی کی مسافت کے مصائب اور ناقدری و ناداری کو بڑے پر 

یان کیا ۔ ان کے اشعار میں ہجرت کے اثرات غالب نظر آتے ہیں درد انداز میں ب
 ۔ ڈاکٹر خلیق انجم مہاجر شعرا کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

’’ ہندوستان میں دکن ، فرخ آباداور اودھ وہ عالقے تھے جہاں 
شاعروں کا استقبال ہوتا تھا ۔ یہاں دولت کی فراوانی تھی ۔۔۔۔  

کے ان مقامات پر چلے ۔ جہاں   منتخب روز گار ، ترک کر
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متاع ہنر کی قیمت سونے چاندی کے سکوں میں ملتی تھی ۔ 
خان آرزؔو ، عارف علی خاں عاجؔز ، قیام الدین قائم ؔ ، احسن ہللا 
خاں بیان ؔ ، محمد فقیہہ صاحب درد مند ، ہدایت ہللا ہدایت ، 

قلی  قلندر بخش جرأتؔ  ، مصحفؔی ، میؔر ، قمر الدین منؔت ، ہیبت
خاں ، حسرت ؔ ، وغیرہ وہ شاعر ہیں جنھیں حاالت سے مجبور 

 ۵۵ہو کر دلی کو خیر آباد کہنا پڑا‘‘۔

درج باال شعرا کے عالوہ بھی شعرا کی ایک طویل فہرست ہے جنھوں 
نے ناسارگار حاالت میں دلی سے ہجرت کی ہے ۔ ڈاکٹر ابوللیث صدیقی اس 

تے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ عہد کی معاشی صورت کو ہجرت کا سبب بتا
مختلف شعرا کا روز گار کے لیے اپنے آبائی عالقے سے ہجرت کر کے کہیں 

 اور آباد ہونا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں :
’’ خان آرزو نے عرصہ تک اودھ میں قیام کیا اور وہیں 

ء میں وفات پائی ۔ شجاع الدولہ کے ہی عہد میں اشرف ۱۷۰۰
میر ، میر سوز بھی ترک  علی فغاں اور ان کے بعد سودا ،

وطن کر کے فیض آباداور لکھنو پہنچے اور یہی آسودہ خاک 
ہوئے ۔ ان کے عالوہ مرزا جعفر علی حسرت ، میر علی 
جبراں ، خواجہ حسن ، مرزا فاخر مکیں ، میر ضاحک اور 
میر حسن بھی یہیں چلے آئے ۔۔۔۔۔ جرات، انشا اور مصحفی 

صغر علی نسیم دہلوی پر بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو ا
ختم ہوتاہے ۔ صرف ایک میر درد ایسے تھے جو آخر دم تک 

 ۵۶وضعداری اور درویشی کو نباہتے رہے۔

دلی شعرا کے حوالے سے ایک اہم مرکز تھا لیکن دلی میں بار بار حملہ 
آوروں کی تباہی اور لوٹ مار نے یہاں کا امن کئی بار برباد کیا یہاں سے کئی 

رت کرنا پڑی ۔ کیونکہ شعرا کا روزگار عام طور پر اشرافیہ سے شعرا کو ہج
وابستہ تھا جب نوابین اور شرفا لٹنے لگے یا ہجرت کرنے لگے تو ان کے رحم 
و کرم اور عنایت پر گزر بسر کرنے والے شعرا کو ان کے ساتھ یا کہیں اور 

ے ہوئے غم روزگار کے لیے سفر کرنا پڑا۔ دلی کے زوال کی داستان بیان کرت 
 ثنا الحق لکھتے ہیں : 

’’سلطنت دہلی مائل بہ انحطاط و زوال تھی بادشاہ دلی امراء و 
زرا کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا تھا ۔ ذی اقتدار لوگ خود 
غرضی میں مبتال ہو گئے تھے ۔ محالتی سازشیں بڑھتی جا 
رہی تھیں ۔ قومیت کا احساس فنا ہو چکا تھا ۔ عوام کی حالت بد 

بد تر ہوتی جارہی تھی ۔ فالکت و نکبت لوٹ مار اور سے 
غارت گری وقت کا قانون بن گئے تھے ۔ درانی کے پے درپے 
حملوں ، روہیلوں اور جاٹوں کی لوٹ مار اور مرہٹوں کی 
غارت گری نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا تھا ۔ دلی روزانہ 

ا کرنا اجڑتی تھی اور شہریوں کو ہر روز اک نئی بال کا سامن 
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پڑتا تھا ۔ انتشار و خلقشار کا اس درجہ غلبہ ہوا کہ لوگ زندگی 
رک وطن سے عاجز آ گئے اور دلی کے ہزاروں باشندے ت 

  ۵۷‘‘۔کرنے پر مجبور ہو گئے تھے

دلی میں توڑ پھوڑ ، لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے شعر و ادب کا 
اکے ہاں داخلیت کا ماحول بھی سو گوار اور پر سوز ہو گیا ۔ دلی کے شعر

نمایاں وصف اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ جہاں سیاسی صورت بہت ابتر رہی ہے 
۔ ڈاکٹر محمد حسن ابتر سیاسی حاالت کے سبب سے شعرا کی ہجرت کے 

 حوالے سے بیان کرتے ہیں : 
’’ بارھویں صدی ہجری کی دہلی میں اپنے پرانے تز ک و 

ہٹوں ، انگریزوں احتشام کی صرف پرچھائیں رہ گئی تھی مر
کی بڑھتی ہوئی طاقت اور متعدد خود سر خود مختار ریاستوں 
کے قیام نے دہلی کی مرکزی حکومت کو کمزور کر دیا تھا 
دربار کے اندر امراء کی سازشوں اور دہلی کے ارد گرد 
خارجی سیاسی عناصر کی سرگرمیوں نے شہر میں بد نظمی ، 

ا دی تھی ۔ ظاہر ہے کہ بد امنی اور بے اطمینانی کی لہر دوڑ
ایسی فضا میں شاعر ی کا پنپنا محال تھا کیونکہ امرا ء جن 
سے ہمارے شاعر وابستہ تھے یا تو دہلی چھوڑ چکے تھے یا 
ان کی جیبیں خالی ہو چکی تھیں ۔ مجبوراً شعرا کے لیے بھی 
اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ یا تووہ خانہ نشیں ہو جائیں 

دوسرے درباروں میں قسمت آزمائی کریں یا دلی سے باہر 
 ۵۸‘‘۔

ایسے حاالت میں دلی میں رہنا کس قدر مشکل تھا ۔ ہر طرف افراتفری ، 
نفسا نفسی اور ہنگامہ بر پا تھا جو لوگ لٹنے سے، مارے جانے سے بچ جاتے 
وہ فاقوں مرتے ۔ اس لیے ان کے پا س صرف ایک ہی راستہ تھا وہ یہاں سے 

ت کر جائیں جہاں ان کی جان محفوظ رہے اور کوئی کسی ایسی جگہ ہجر
ذریعہ روز گار بھی بن جائے ۔ ڈاکٹر خلیق انجم مغلیہ دور کا زوال بیان کرتے 

 ہوئے لکھتے ہیں : 
’’دوِر زوال میں مغل حکومت کی حالت ایک ایسے مریض کی 
تھی جو جانکنی کے عالم میں ہو، مگر جسے موت نہ آتی ہو۔ 

امرا ، اور عوام تک سب ہی کی زندگی کو  یہ تکلیف بادشاہ ،
اجیرن بنائے ہوئے تھی ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی گردن پر 
ایک ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے جو کسی وقت بھی ان کے سر 
کو جسم سے عالحدہ کر سکتی ہے ۔ عظمت ماضی کا احساس 
ان کے زخموں پر نمک چھڑک سکتا تھا ، سکون نہیں پہنچا 

ھا ۔ جاگیر دار طبقہ کے دست و بازو شل ہو چکے تھے سکتا ت 
۔ اس لیے سماج کے تمام افراد کے سامنے ایک ہی راستہ تھا 
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اور وہ تھا ’’فرار‘‘ زندگی اور اس کے تلخ حقائق سے فرار‘‘۔  
۵۹  

دلی کے شعرا رفتہ رفتہ دلی کو ترک کر فرخ آباد ، اودھ اور فیض آباد 
یونکہ مہاجر شرفا نے انہی عالقوں میں قیام وغیرہ میں قسمت آزمانے لگے ک

کیا اور یہاں شعرو ادب کی محفلیں سجیں ، یہاں شعرا کی بہت قدر ہوئی اور 
شعرا جوق در جوق وہاں پہنچنے لگے۔ ڈاکٹر خلیق انجم ان عالقوں کا ذکرتے 

 ہوئے لکھتے ہیں : 
’’ اودھ کے باقاعدہ ادبی مرکز بننے سے پہلے فرخ آباد ایک 
ایسا مقام تھا جہاں نواب احمد بنگش کے دیوان مہربان خان رند 
کی ضیافتوں نے کچھ شاعروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا 

  ۶۰تھا۔

مہاجر شعرا نے مختلف موضوعات کو بیان کیا لیکن ان کی شاعری میں 
، اپنے دوست و احباب ، عزیز و اقارب،اپنی تہذیب  اپنے وطن ، اپنی سر زمین

و معاشرت سے پیار محبت اور یاد ماضی کی کیفیت و جذبات کا اظہار ان کی 
شاعری کا حصہ بنا ۔اس دور کی شاعری کے موضوعات کا ذکرتے ہوئے 

 ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ : 
نہی ’’ اس دور کی اردو شاعری میں وطن پرستی کا اظہار ا

عالقوں اور سر زمینوں کی تہذیب و معاشرت سے انس و 
محبت کی شکل میں ابھر اہے چوں کہ اس عہد کے افراد میں 
معاشرے کو بہتر بنانے کی سکت نہیں تھی وہ اس عہد کے 
معاشرے کے زوال کا مرثیہ ہی لکھ سکتے تھے اس کی مثال 

 ۶۱میر کی غزلوں اور سودا کے شہر آشوب میں ملتی ہیں ‘‘۔

اردو ادب کی تاریخ میں چوتھی ہجرت تقسیم ہند کے نتیجے میں ہوئی 
جس میں ایک بڑی تعداد میں عوام کے ساتھ ساتھ شعرا نے بھی ہجرت کی اور 
ان میں سے اکثریت نے کراچی کا رخ کیا اور کراچی میں علمی وادبی فضا 

 پروان چڑھی ۔ ڈاکٹر شبیہ الحسن لکھتے ہیں: 
پاکستان کے بعد مہاجر شعرا اور ادبا اپنے ساتھ مختلف ’’ قیام 

عالقوں کی شعری و ادبی روایات لے کر پاکستان وارد ہوئے۔ 
اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ مختلف 
ذائقوں کے دریا ایک عمیق سمندر میں آ کر یکجا ہو گئے 

 ۶۲‘‘۔

 

 اُردو فکشن میں ہجرت:
ک طرِز احساس کے طور پر ابھری ہے ۔ اُردو فکشن میں ہجرت ای 

ہجرت چونکہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسانی جبلت میں داخل ہے تو 
تقسیم ہند سے پہلے لکھا گیا ادب بھی اس سے رو گردانی نہیں کر سکا۔ ادیب  
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چونکہ معاشرے کا ایک حساس ترین فرد ہوتا ہے اس لیے اس سے کوئی بھی 
 رے افراد سے زیادہ اس سے اثر لیتاہے ۔ عمل چھپ نہیں سکتا وہ دوس

کالی داس کی ’’ شکنتال‘‘ کا سارا حسن بے وطنی اور مسافرت میں 
پوشیدہ ہے ۔ انشا کی ’’ رانی کیتکی کی کہانی‘‘ اور حید ر بخش حیدری کی ’’ 
آرائش محفل ‘‘ میں مسلسل مسافرت اور بے وطنی کی تصویر کشی ملتی ہے ۔ 

رجب علی بیگ سرور ان سے بھی ایک قدم آگے چلے میرامن دہلوی اور مرزا 
گئے ۔ میر امن کی ’’ باغ و بہار ‘‘ میں دہلوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی 
الشعور ی طور پر کی گئی ہے ۔ اس میں مسافرت اور بے وطنی کے ساتھ 
ساتھ اپنی تہذیب و معاشرت سے محبت کا ثبوت بھی ملتاہے ۔ رجب علی بیگ 

نۂ عجائب ‘‘ جال وطنی کے دنوں میں لکھی تھی جب ان کو سرور نے تو ’’ فسا
لکھنو سے کانپور بدر ہونا پڑا۔ چنانچہ انھوں نے خاص طور پر لکھنوی تہذیب 
کو ملحوِظ خاطر رکھا ۔ یوں اپنے ماحول سے وابستگی جو ایک جذباتی کیفیت 
ہوتی ہے اور اس سے جدا ہونے پر جو ذہنی جالوطنی کا احساس ابھرتا ہے ۔ 

 اس کا احساس بھی اس داستان میں ملتا ہے ۔ 
ء تقسیم ہند کے بعد منظر عام پر آنے والے ادب میں ہجرت اور ۱۹۴۷

بے وطنی کا احساس بہت زیادہ شدت سے سامنے آتاہے ۔ قرۃ العین حیدر کا 
ناول ’’ آگ کا دریا‘‘ تاریخ کے عمل میں فرد کی مسلسل بے وطنی اور مہاجرت 

یبوں کے بکھرنے کے نتیجے میں بیگانگی ، اجنبیت اور کی داستان ہے ۔ تہذ
اجنبی لوگوں سے واسطہ اور نئی تہذیب و معاشرت میں بے شمار مسائل انسان 

 میں ہمیشہ کے لیے بے وطنی کے احساس کو اجاگر کرتا ہے ۔ 
قرۃ العین کے ہاں یہ خیال بار بار ابھرتا ہے کہ انسان کی جنم بھومی ہی 

اور جب تک انسان واپس اپنی جنم بھنومی میں نہیں آ جاتا اس کا اصل وطن ہے 
بھٹکتا پھرتا ہے ۔ اگر انسان جسمانی طور پر اپنی جنم بھومی میں واپس نہیں جا 
سکتا تو ذہنی اور روحانی طور پر وہیں رہتا ہے اور اگر مر جائے تو اس کی 

ھر روح اپنے وطن کی تالش میں بھٹکتی رہتی ہے ۔ قرۃ العین کے ہاں گ
کاتصور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے ۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے 
رہنا اور کسی کو اپنانہ سکنا ، کسی کو اپنانہ کہہ سکنا ہمارے وقت کا بہت بڑا 

 المیہ ہے ۔ مثالً وہ لکھتی ہیں : 
’’ یہ تقسیم شدہ دنیا ہے ۔ ملک ، انسان ، نظریے ، روحیں ، 

ں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کر ایمان ، ضمیر ، ہر شے تلوارو 
دی گئی ہے ۔ یہاں ہر طرف سر حدیں ہیں ۔ اس تقسیم شدہ دنیا 
میں ہم ایک دوسرے سے سرحدوں پر ہی مل سکتے ہیں 

  ۶۳‘‘۔

حاالت کا دباؤ انسان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے انسان کا دل کہیں اور ہوتاہے 
ذیب و معاشرت میں زندہ اور دماغ کہیں اور وہ جسمانی طور پر تو کسی اور تہ

ہوتاہے مگر جذباتی اور روحانی طور پر وہ کسی دوسری تہذیب میں سانس لے 
رہا ہوتا ہے ۔ یہی حال ہمارے اکثر ادیبوں ، شاعروں اور بعض دوسرے حساس 



33 
 

لوگوں کا بھی ہوا کہ جذباتی سطح پر ہندوستانی اور سیاسی سطح پر پاکستانی 
تانی اور سیاسی جبر نے انہیں ہندوستانی بننے ہیں یا پھر جذباتی سطح پر پاکس

 پر مجبور کر دیا ہے۔ 
انتظار حسین کا ناول ’’آگے سمندر ہے ‘‘ کا مرکزی موضوع بھی یہی 
ہجرت ہی کا احساس ہے ۔ اس ناول کے کردار دو طرح کے خیاالت رکھتے ہیں 

ے شب ۔ ایک طرح کے کردار وہ ہیں جو تقسیم کے بعد پاکستان آتے ہیں اور اپن 
و روز ماضی میں بسر کرتے ہیں اور دوسرے کردار جو واپس اپنے آبائی 
گاؤں کی طرف جاتے ہیں اپنی زمینوں پر جاتے ہیں مگر دوبارہ جانا بھی ان 
کے ہجرت کے احساس کو ختم نہیں کر سکا۔ پھر ماضی کی یاد ترک وطن کی 

ے کا احساس ابتری ، بے سر وسامانی اور ایک لمحہ میں پوری زندگی جی لین 
 یوں نظر آتا ہے : 

’’حویلی نے کتنی برساتیں دیکھی ہیں ۔ برساتیں ہم سے پہلے 
آئی بھی ہوں گی جو ہمارے بڑوں نے دیکھی ہوں مگر ہم نے 
بھی ان برسوں میں جب میں ابھی یہی تھاکتنی برساتیں دیکھ 
لیں ۔ لگتا ہے کہ پورا زمانہ ہم نے جیا ہے ، برساتوں کی 

۔۔ ہاں پوری صدی ۔۔۔۔۔اگلی برساتیں آنے والے پوری صدی ۔۔۔
 ۶۴دیکھیں گے‘‘۔

عبدہللا حسین کا ناول ’’ اُداس نسلیں ‘‘ کے واقعات کی ایک اہم صفت یہ 
ہے کہ برطانوی غالمی کے پُر آشوب دور نے ستم زدہ اور اعصابی طور پر 
مضحمل اور حسرت و نا امیدی سے بھری ہوئی جو نسلیں پیدا کیں ۔ ان کی 
موئثر صورت گری اور تصویر اس ناول میں کی گئی ہے ۔ اس ناول میں عبدہللا 
حسین نے منتقلی اور پھر آبادکاری کی تکلیف دہ صورت حال کو موئثر پیرائے 

 اظہار کے ساتھ یوں بیان کیاہے : 
’’سارے پلیٹ فارم بے گھر لوگوں سے اٹے پڑے تھے ۔۔۔۔۔ اس  

ب چہروں اور عقیدوں کا فرق انسانی آبادی پر وہ وقت آیا تھا ج 
 ۶۵مٹ جاتا ہے ‘‘۔

تقسیم ہند کے بعد اور پہلے جب تحریک چل رہی تھی جو انتشار اور 
بحرانی کیفیت ہندوستان کے گھرانوں کی تھی ان میں چاہے وہ مسلم تھے یا 
ہندو اور یہ کیفیت افراد اور حاالت کے درمیان عدم مطابقت کا باعث بنی اور یہ 

گھر ، اپنے ہی وطن اور اپنے ہی درو دیوار میں اجنبی بن کر رہ  لوگ اپنے ہی
گئے ۔ اس کرب نا ک کیفیت کو خدیجہ مستور نے اپنے ناول ’’ آنگن ‘‘ میں 

 کمال فن سے یوں پیش کیاہے : 
’’ تو کیا سارے مسلمان پاکستان جاکر رہیں گے ؟ بڑی چچی 

ں ہے نے پوچھا ۔ ’’ واہ اس کی کیا ضرورت پڑے گی؟ جو جہا
وہاں رہے گا‘‘۔ مگر ہندو ہمیں رہنے کیوں دیں گے؟ وہ نہیں 

 ۶۶کہیں گے کہ اپنے ملک جا کر رہو‘‘۔ 
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ناول کے عالوہ افسانوں میں بھی اس عظیم تقسیم کے اثرات ہمیں ملتے 
ہیں ۔ افسانہ نگاروں نے بھی اس رنج و الم اور کرب ناک داستان کو موضوع 

یجے میں پیدا ہونے والی عدم تحفظ کی صورت بنایا ہے ۔ ہجرت اور اس کے نت 
حال کو ہم افسانوں میں دیکھ سکتے ہیں ۔ انتظار حسین کا ایک افسانہ’’ ایک بن 

 لکھی رزمیہ ‘‘میں وہ لکھتے ہیں : 
’’ وہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کی سر حدوں کو عبور کرتا 
 ، اس سر زمین کی سر حد میں جا نکال جس کا اور چھور نہیں

 ۶۷ہے جہاں روز ان گنت مہاجرین ٹوٹتے ہیں ‘‘۔

تقسیم کے بعد آباد کاری ، گھر ، روز گار کے عالوہ فرد کو سب سے 
بڑا مسئلہ اپنی شناخت کا درپیش آیا۔ نقل مکانی سے اس کی شناخت ختم ہو گئی 
تھی ۔ شناخت کے بحران سے خالصی پانے کے لیے پھر سے اسے اندرون 
ملک ہجرت کرنا پڑی جس نے عدم استحقاق کو جنم دیا۔ اس حوالے سے بہت 
سے افسانے لکھے گئے جیسے بانو قدسیہ کا ’’ شناخت‘‘ امراؤ طارق کا ’’ 

 دراڑوں میں سانپ‘‘وغیرہ بہت ہم ہیں ۔ مثالً:
’’میں کہاں پیدا ہوا تھا؟ اُس نے بڑے کرب سے سوچا میں کہاں 
پیدا ہوا تھا؟ یہ سوال گذشتہ اکتیس سالوں میں اس سے اتنی 

لگی ل سے ابکائی آنے دفعہ پوچھا گیا تھا کہ اسے اب اس سوا
  ۶۸‘‘۔تھی

درج باال چند ایک افسانوں اور ناولوں کے عالوہ اور بھی بہت سے 
ادیبوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ۔ جیسے سعادت حسن منٹو کی کتاب ’’سیاہ 
حاشیے ‘‘ کے تمام مختصر افسانے ہجرت اور تقسیم کے نتیجے میں فسادات  

 کرتے ہیں ۔ کے المیہ کی مختلف جھلکیاں پیش 
تقسیم ہند کے بعد شاعری ، ناول اور افسانوں میں اس قدر اس موضوع 
کوزیِربحث الیا گیا کہ باقی تمام موضوعات دب کر رہ گئے کیونکہ یہ اتنا بڑا 
المیہ تھا۔ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ جو لوگ اس سے براہ راست متاثر نہیں ہوئے وہ 

کر اتنے بڑے سانحے سے اثر لیے بھی تو اس معاشرے کا حصہ تھے وہ کیون 
بغیر رہ سکتے ہیں لٰہذا ادیب اور شاعر نے برصغیر کی تاریخ کے اس عظیم 
سانحے کو اپنا موضوع بنایا اور اس پر اپنے اپنے انداز میں نوحہ کناں ہوئے 
۔اردو فکشن کے بعد اردو کے کالسیک شعرا کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے 

 ہجرتوں سے حاصل ہونے تجربات کا اظہار ملتا ہے ۔ تو وہاں بھی ہمیں ان کی 
کراچی قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا دارلحکومت تھا تو زیادہ تر 
لوگوں نے کراچی ہی کو ترجیح دی اور پھر کراچی مہاجرین کو پناہ دینے کی 
صالحیت بھی رکھتا تھا۔ اس لیے زیادہ تر پڑھے لکھے مہاجرین نے کراچی کا 

کراچی میں شاعری کا حلقہ وسیع ہوا ، علمی و ادبی سطح پر ترقی  رخ کیا اور
ہوئی ۔ اس ہجرت سے جہاں کراچی کی علمی و ادبی فضا میں ترقی ہوئی وہاں 
جدید شاعری میں بھی نئے رجحانات متعارف ہوئے ۔ کراچی میں مہاجر شعرا 
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 کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی جس کی وجہ سے کراچی ایک ادبی مرکز کی
 حیثیت سے سامنے آیا۔ 

کالسیک اردو غزل کے بعد جب جدید اردو غزل کا مطالعہ کرتے ہیں تو 
جہاں ہمیں دیگر جدتیں نظر آتی ہیں وہاں مہاجر شعرا کے ہاں نئے موضوعات 
بھی ملتے ہیں ۔ تقسیم ہند ایک بہت بڑا سانحہ جس نے ہندوستان کے الکھوں 

بھی  لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا ۔ ان مہاجرین میں بہت سے شعرا
ہندوستا ن سے پاکستان آئے اور اسی طرح پاکستان سے ہجرت کر کے 
 ہندوستان بھی گئے۔ جنہوں نے جدید اردو غزل کو وقار ، معیار اور مقام بخشا ۔ 
قیام پاکستان کے بعد بہت سے شعرا پاکستان سے ہجرت کر کے بیرون 

سے  ملک چلے گئے ۔ جنھوں نے بیروں ملک جا کر اپنے وطن سے سر زمین
پیار محبت ، وہاں مہاجرین کو درپیش مسائل اور ذات کی تنہائیوں کو موضوع 
بناتے ہوئے اردو غزل کو موضوعاتی حوالے سے قابل فخر بنانے میں اہم 

 کردار ادا کیاہے ۔ 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوالہ جات
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 باب دوم

 تجربہ  کا ہجرت  میں غزل  اردو کالسیکی
 

 اردو  میں دکن پہلے سے ترقی و  ترویج کی شاعری اردو میں ہند شمالی
 ہاں کے شعرا دکنی نمونے ابتدائی کے شاعری اُردو ۔  چڑھی پروان شاعری
 میں دکن اور کی آزمائی طبع میں اصناف مختلف نے انھوں جہاں ، ہیں ملتے
 کا  جن کیا ادا کردار اہم نے حکمرانوں مختلف میں اس پہنچی کیسے اردو 

 ۔  جاتاہے کیا پیش یہاں جائزہ مختصر
 مگر کیے حملے نے حکمرانوں مختلف لیے کے کرنے فتح کو  دکن
 کرنے حکمرانی کا اس لیا کر فتح کو  گجرات اور دکن نے خلجی عالؤالدین
 طریقہ ایک اپنا کا چالنے سلطنت امورِ  اور سنبھالنے کو  سلطنت بڑی اوراتنی

 کر تقسیم میں حلقوں مختلف کو  گجرات اور دکن بعد کے فتح نے عالؤالدین۔  تھا
 امیرِ ’’  جو  دیا کر مقرر امیر کو  سردار ترک ایک پر حلقے ہر اور دیا

 کا فوج اور مال محکمہ ، نسق و  نظم کے عالقے صدہ امیرِ ۔ تھا کہالتا‘‘صدہ
 ساتھ کے متوسلین اور خاندان اپنے سرادر ترک طرح اس۔  تھا ہوتا دار ذمہ بھی
 ۔  گئے ہو  آباد وہاں

 محمد سلطان اور ہوئی قائم حکومت کی بعدتغلقوں کے زوال کے خلجیوں
 کو حال صورت کی امان و  امن اور کرنے مستحکم کو  سلطنت اپنی نے تغلق
 ھ۷۲۸ اور کیا ارادہ کا کرنے تبدیل دارالحکومت اپنا سے غرض کی بنانے بہتر
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 اور جائیں کر ہجرت آباد دولت سے دہلی لوگ سب کہ دیا حکم میں ء۱۳۲۷ /
 سفر رخت اپنا اپنا نے سب کہ تھا سننا کا حکم اس۔ ہے آباد دولت تخت پایۂ نیا

 اپنا بھی کو  شہر جس حکمران۔ کیا شروع سفر طرف کی آباد دولت اور لیا باندھ
 ہنر کاروبارو  اور ادبی و علمی ، ثقافتی تہذیبی، شہر وہ۔ ہیں بناتے تخت پایۂ
 جس ہیں ہوتے جمع ہنر اہلِ  سب میں شہر اس کیونکہ ہے جاتا کر ترقی میں
 کی آباد دولت نے تک چاکروں نوکروں کے اس کر لے سے تغلق محمد طرح
 ہو منتقل بھی زبان اور ثقافت و  تہذیب ساتھ ساتھ کے لوگوں طرح اس۔  لی راہ
 پر سطح لسانی اور معاشرتی ، تہذیبی میں دکن سے آنے کے لوگوں اوران گئی
 ۔  تھے رس دور بہت اثرات کے جن ہوئیں رونما تبدیلیاں پناہ بے

 آپس کے جن صدہ امرانِ  سب تو  پڑی کمزور حکومت مرکزی کی تغلقوں
 کیا  بلند بغاوت علم خالف کے حکومت مرکزی کر مل تھے، روابط گہرے میں
 جس لیا کر منتخب بادشاہ اپنا میں ء۱۳۴۷ /ھ۷۴۸ کو  الدین عالؤ  امیر ایک اور
 سلطنت بہمنی میں دکن یوں ڈالی بنیاد کی سلطنت نئی ساتھ کے لقب بہمنی نے
 جاتی بولی زبانیں مختلف میں ریاستوں مختلف ان کی دکن۔ ہوا شروع دور کا

 تھی ضرورت کی زبان ایسی ایک لیے کے رابطے میں آپس کو  سب مگر تھیں
 جس کیا نے زبان ہوئی گئی سے ہند شمالی کام یہ اور سکیں سمجھ سب کو  جس
  سب  صدہ امیرانِ  مقررکردہ کے خلجی عالؤالدین کیونکہ ہیں کہتے اردو  ہم کو 

 تعداد بڑی جو  متوسلین اور عیال و  اہل کے ان اور تھے گئے سے ہند شمالی
۔ تھے بولتے زبان کی ہی ہند شمالی بھی سب وہ تھے ہوئے آباد کر جا وہاں میں
 اور بنایا تخت پایۂ اپنا کو  آباد دولت بجائے کے دہلی جب نے تغلق طرح اس
 کے کر ہجرت تعداد بڑی ایک بھی وقت اس تو کہا کو  کرنے ہجرت سے دہلی
 سے لوگوں مقامی کے لوگوں ان۔  ہوئی آباد کر جا پر مقامات مختلف میں دکن
 سے نام کے اردو دکنی کو  جس لیا جنم نے زبان کی رابطے سے مالپ میل

 ۔  جاتاہے کیا موسوم
 لے  سانس آخری حکومت کی ان جب میں دور آخری کے سلطنت بہمنی

 بہمنی اور کیا کام کا تیل پر جلتی نے جنگیوں خانہ اور فسادات تو  تھی رہی
 ہونے آزاد صوبے مختلف اور رہی ناکام میں سدھارنے کو  حاالت ان سلطنت
 بھی نے شاہ عادل یوسف حاکم کے پور بیجا میں ء۱۴۹۰ میں ایسے تو لگے
 ایران جو  تھا شہزادہ ایک کا عثمانیہ سالطین یہ۔  دیا کر اعالن کا مختاری خود
 بہادری ، ذہانت اپنی میں دور کے بہمنی شاہ محمد اور پہنچا دکن ہوا ہوتا سے
 بیجا نے شاہ عادل یوسف۔ تھا ہوا مقرر حاکم کا پور بیجا پر بنا کی محنت اور
 بہت کو ان سے شاعری و  شعر رکھی بنیاد کی سلطنت شاہی عادل میں پور
۔  تھے دان قدر زیادہ بہت کے شعرا اور تھے کہتے شعر بھی خود تھا شغف
 دراز  دور اور دی ترقی مزید کو  ذوق اس اپنے نے انھوں بعد کے بننے بادشاہ
 علم پور بیجا یوں اور کیا اکٹھا کو  فن  و  علم ارباب سے ملکوں اور شہروں کے
 ۔ گیا بن مرکز اہم ایک کا ادب و 
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 کے ادب و  علم فرمانروا تمام والے آنے بھی بعد کے شاہ عادل یوسف
 اور رکھا لگائے سے دل کو  دولت کی ادب و  شعر نے انھوں اور تھے دلدادہ
 سرکاری  اور دفتری میں دور اس۔ رہے میں دربار کے ان بھی فن و  علم ارباب
 خود حکمران شاہی عادل میں پور بیجا۔  گیا دیا کر رائج کو  اردو  بھی پر سطح
 گرد کے ان بھی حلقہ وسیع ایک کا ادیبوں اور شاعروں مگر تھے شاعر بھی
 اشرف داول، شیخ خانم، الدین برہان۔  ہیں شامل نام بڑے بڑے میں جن تھا جمع

 ، رستمی ، خشنود ملک ، پوری بیجا صنعتی عبدل، مقیم، محمد مرزا بیابانی،
۔  ہیں ذکر قابل نام کے نصرتی اشعرا ملک اور ہاشمی سیدمیراں ، شوقی حسن
 نمونے بہترین کے شاعری بھی میں اردو  ساتھ ساتھ کے فارسی نے شعرا ان

 ۔ چھوڑے
 بچا جان اپنی قلی سلطان نژاد ترک اور ایک طرح کی شاہ عادل یوسف

 کے بہمنی محمود بدولت کی جانبازی اور وفاداری اپنی پہنچا دکن سے ایران کر
  ایام  ان ۔  گیا دیا کر مقرر دار صوبے کا تلنگانہ اسے زاں بعدا اور ا ہو  قریب
 اپنی اپنی نے داروں صوبے تمام تھی رہی لے سانسیں آخری سلطنت بہمنی میں
 سلطان۔ تھیں لیں کر قائم حکومتیں اپنی اپنی ہوئے کرتے اعالن کا مختاری خود
 کا سلطنت شاہی قطب میں گولکنڈہ یوں بنا بادشاہ  سے نام  کے شاہ قطب قلی،
 اور تھا رکھتا شغف بڑا سے ادب و  علم بھی شاہ قطب قلی سلطان۔  ہوا آغاز
 بھی میں گولکنڈہ پر طرز کی پور بیجا یوں۔  تھا بھی دان قدر کا فن و  علم اربابِ 
 معامالت باقی بھی صوبہ یہ اور گئی ہو  جمع تعداد بڑی ایک کی ادبا اور شعرا
 ترویج کی شاعری اردو اور لگا کرنے ترقی بھی میں ادب و  علم ساتھ ساتھ کے
 ۔ کیا ادا کردار اہم میں ترقی و 

 یہ ہیں ملتے نمونے ابتدائی بہترین کے شاعری اردو  میں دور اس
 سلطان  فرمانروا پانچویں کے عہد شاہی قطب تھے شاعر بھی د خو  حکمران
 کے  اس۔  ہیں بھی شاعر دیوان صاحب پہلے کے اردو  شاہ قطب قلی محمد
 فیروز میں جن تھے شاعر سے بہت میں دور اس منسلک ساتھ کے ان عالوہ
 عبدہللا ، نشاطی ابن ، خواصی ، گجراتی احمد ، وجہی مال ، مالخیالی محمود،
 ۔  ہیں ذکر قابل طبعی اور جی ں میرا ، شاہ قطب

 ساتھ میں دور ہے ایک شاہی قطب اور شاہی عادل ، سلطنتیں دونوں یہ
 ان اور تھی قدر بڑی کی فن و  علم ارباب میں دونوں ان اور تھیں رہی چل ساتھ
 پروان شاعری اردو  میں دور اس لیے اس۔  تھے شاعر بھی خود بادشاہ کے

 نمونے اچھے میں غزل اور رباعی ، قصید ، مثنوی پر طور خاص اور چڑھی
 ترقی قدر قابل میں فضل و  علم اور وادب شعر جہاں نے سلطنتوں ان۔  ہیں ملتے
 نے بادشاہوں ان۔  ہوئیں رونما تبدیلیاں مثبت بھی میں معاشرت و  تہذیب وہاں کی
 ہاں کے شعرا دکنی۔  کی خدمت کی ادب شعرو اور رعایا اپنی پر سطح ہر

 ان کی غزل مگر ہیں ملتے شہکار اچھے کے مرثیے اور مثنوی ، قصیدے
 کے مزاج کے غزل شعرا دکنی۔  ہے یا اپنا کو  ہی ہیت صرف نے شاعروں
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 کے شاعری ہندی پر غزل کی ان۔  پاتے کر نہیں انصاف طرح پوری ساتھ
 ۔  ہیں زیادہ اثرات

 عالقوں باقی کے ہندوستان جہاں نے عالمگیر زیب اورنگ حکمران مغل
 گولکنڈہ میں ء۱۶۸۶ اور ء۱۶۸۵ نے انھوں وہیں کی مستحکم حکومت اپنی پر
  شیرازہ  کا ریاستوں ان بعد کے فتح کی دکن۔  لیا کر فتح بھی کو  پور بیجا اور
 شعرا دکنی میں حاالت ان۔  لیا کر شامل میں سلطنت مغل کو  دکن اور گیا بکھر
 شاہی قطب طبعی میں جن ، کہے بھی اشعار میں محبت کی وطن نے کو 

 اس بعد کے فتح کی دکن نے جنھوں ہیں سے میں شاعروں آخری کے سلطنت
 مثالً ۔ کہیے اشعار میں محبت کی

 وطن  اپنا نہیں  کرتا یاد  جلوئی 

 کفن کا اصل ہے پیرن ہے مردا او 

 کرئے شاہی میں غربت کوئی اگر

 ہوئے الکھاں ملک ہور مال اگر

 جواں کر کھول دیکھے کوں ایس

 انکھیاں

  نشاں کا وطن کا تن خاک دیوے

 ہے پیارا میں دنیا ں کو  سب وطن

 ( ۱)ہے بادباراں سوجوں ہے سفر
 

 دور اس۔  ہے آتی نظر میں انداز اثر پر بڑے الوطنی حب میں کالم کے طبعی
 پر معیار اور مزاج کے غزل ہیئت سوائے طور صحیح غزل کی شاعروں کے
 کو  سب نے غزل کی دکنی ولی طرح جس اترتی نہیں پوری سے طرح اس
 ذیل۔ ہوئی ثابت خیمہ پیش کا آغاز کے شاعری اردو  میں ہند شمالی اور کیا متاثر
 ہاں  کے شعرا کالسیکی کے غزل اردو تک شیفتہ کر لے سے ولی ہم میں

 سے  واردات اس طرح کس نے انھوں کہ ہیں لیتے جائزہ کا تجربات کے ہجرت
 ۔   بخشا فروغ کو غزل اردو 

 :دکنی ولی
 دکنی ولی۔ ہے جاتا پایا اختالف سے حوالے کے پیدائش تاریخ اور نام کے ولی
 گئے آ دکن کے کر ہجرت سے گجرات والدین کے ان۔  ہیں مشہور سے نام کے
 ہوئی بعد کے ء۱۷۳۰ وفات کی ان مطابق کے تحقیق کی جالبی جمیل ڈاکٹر۔ 

 ہجرت سفر کے دکنی ولی۔  ہوئی میں ء۱۷۰۷ مطابق کے محققین دیگر بعض
 :  ہیں لکھتے جالبی جمیل ڈاکٹر میں بارے کے

 پر سفر کے دلی ہ ہمرا کے المعالی ابو سی د میں ء۱۷۰۰’’
 اور ہوئی مالقات کی اس سے گلشن ہللا سعد شاہ یہیں ہوا روانہ
 ہمیشہ ہمیشہ نے جس آیا پیش واقعہ تاریخی وہ کا ادب اردو 
 ۲۔ ‘‘دیا بدل رخ کا ادب و زبان لیے کے
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 کو  مزاج کے غزل نے انھوں ہیں قدر گراں خدمات سے اعتبار لسانی کی ولی
۔  دی وسعت کو مضامین کے غزل اور کیا مطالعہ کا شاعری فارسی سمجھا
 میں مقبولیت کی غزل تو  لکھا تحت کے اثرات فارسی سے اثرات ہندی کو  غزل
 آمد  دلی کی دیوان کے ان بعدازاں آمد دلی میں ء۱۷۰۰ کی ولی اور ہوا اضافہ
 نے  شعرا۔  کی پیدا تبدیلی بڑی بہت سے حوالے ادبی و  علمی میں دلی نے

 دیوان کے ولی یہ دی کر شروع شاعری میں اردو  کر چھوڑ کو  شاعری فارسی
 پر سطح ادبی میں ہند شمالی تو  پہنچا ہند شمالی سے دکن جب تھی ہجرت کی
 بے ، جدائی کی وطن میں کالم اپنے نے دکنی ولی۔  گیا ہو  برپا انقالب ایک

 ۔ ہے کیا بیان یوں کو تابی بے اور قراری
 خار خار ہے سوں فراق کے گجرات

 دل
  دل بہار آتش سینں سنے ہے تاب بے
 جہاں کا زخم کے اس ہے نہیں مرہم
 میں

  فگاردل ہے ہوا جو  سوں شمشیر
 سراپا میں جگ ہوں کیا حاصل

 شکستگی
 صبح سوں شکیب ھجہ ہے دیکھا
 بہاردل
 مرا جی ہوا کے دوستاں سوں ہجرت
 گداز

 تار تار کیا کیا کوں پیرہن کے عشرت
  دل
 من تن سوں گرمی میں یاد کی آشنا ہر
  دل شرار مثل ہے قرار بے میں دم ہر

 دوستاں کو آخر کو تمام ہے افسوس
 صد چال کے اٹھ سوں کدے مے اس
  دل بار
 فیض کے حق ولیؔ  شکر ہزار لیکن
 سوں
 امیدوار ہے کا دیکھنے کے اس پھر
 دل

                                             
(۳) 

 

 جدائی کی اس وہ لیے اس ہے عزیز طرح کی محبوب شہر اپنا کو  دکنی ولی
 اس  نے جذبات شدت کے ولی۔  رہاہے ہو  خار خار دل کا اس۔  ہے رہا تڑپ میں
 ۔  گا جائے دوبارہ میں شہر اپنے وہ کہ ہے دی کر پیدا امید ایک ر اند کے
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 : سودا رفیع مرزا
۔ کیا اختیار پیشہ سپاہی نے انھوں۔ ہوئے پیدا میں دہلی ء۱۷۰۷ بمطابق ھ۱۱۱۸
 صنف میں اردوشاعری کالسیکی۔  ہیں شاعر ہمصر کے میر تقی میر ، سودا
 ہے تعلق سے دور جس کا سودا۔  رکھتے نہیں ثانی اپنا سے حوالے کے قصیدہ

 جنگ میں آپس نواب اور اقوام مختلف تھا، دور کا زوال کے حکمرانوں مغلیہ وہ
 جگہ ایک۔ تھا دورہ دور کا جنگی خانہ میں ملک۔  تھے مصروف میں جدل و 

 ہجرت سے آباد فرخ میں حکومت دور کے الدولہ شجاع سودا،۔  تھا مشکل رہنا
 کرتے بیان سے حوالے کے ہجرت کی سودا الحق ثنا۔ گئے آ آباد فیض کے کر
 :  ہیں

 بڑھے کے عمادالملک اور نشینی تخت کی ثانی عالمگیر ’’
 چار کو  عظمت و عزت کی سودا سے وجہ کی اقتدار ہوئے
 کی ان کر دیکھ کو ابتری کی حاالت عام لیکن گئے لگ چاند

 اتفاق جائیں چلے اور کہیں کر چھوڑ کو  دہلی کہ ہوئی خواہش
 اپنے بھی سودا تو  گیا آباد فرخ عمادالملک میں ء۱۷۵۵ سے
ً  میں آباد فرخ نے سودا۔۔۔ہولیے ساتھ کے مربی  ۱۴۔۱۵ تقریبا
 آباد فرخ   کے کر ہجرت سے دلی سودا اگرچہ کیا قیام تک سال
 مگر تھے چاہتے کرنا نہیں مکانی نقل مزید اور تھے گئے
 کار آخر۔۔دیا کر مجبور پر جانے لکھنو  کو  ان نے حاالت
 سفر رختِ  بھی سے آباد فرخ وہ بھگ لگ کے ء۱۷۶۹
ً  اور گئے ہو  مجبور پر باندھنے  کے بنگش خان احمد نواب غالبا
 چلے آباد فیض پاس کے الدولہ شجاع وہ بعد کے ہونے نابینا
 ۴۔‘‘گئے

 رہے وابستہ سے درباروں مختلف بھی سودا مطابق کے حاالت کے وقت اس
 احمد الدولہ یوسف پھر اور خاں علی بسنت سرا خواجہ کے شاہ محمد پہل پہال
۔  گئے ہو  متوسل کے الملک عماد ازاں بعد رہے منسلک سے بہادر خاں علی
 بعد کے قتل کے ثانی عالمگیر مگر رہے میں دلی تک(  ء۱۷۵۹) ھ۱۱۷۴ سودا
 کر چھوڑ دلی عمادالملک تو ملی خبر کی حملے کے ابدالی شاہ احمد جب

 نواب میں ء۱۷۶۲۔  تھا ساتھ کے ان بھی سودا تو  مال جا سے جاٹ مل سورج
 خاں احمد۔  کیا حملہ پر آباد فرخ کر مل ساتھ کے عالم شاہ نے الدولہ شجاع
 سودا ساتھ کے الملک عماد تو  لکھا خط لیے کے مدد کو  عمادالملک نے بنگش
 ۔  گزارے یہیں ایام آخری کے زندگی اپنی اور پہنچے آباد فرخ بھی
 نے خاں مہربان میں آباد فرخ اتھا ہو  پھیال طرف ہر چرچا کا شاعری کی سودا
 آباد  فرخ تک ۱۷۶۹ سے ء۱۷۶۲ سودا یوں لیا مانگ کو  سودا سے الملک عماد
۔  گئے ہو منسلک سے دربار کے الدولہ شجاع کر آ آباد فیض میں ء۱۷۶۹ رہے
 آصف بعد کے وفات کی الدولہ شجاع۔ ہوئی عطا خلعت اور ماہوار روپے سو  دو 

 منتقل لکھنو  آبادسے فیض جب الدولہ آصف رکھی بحال تنخواہ بھی نے الدولہ
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 وفات میں لکھنو ء ۱۷۸۱ جون ۲۷ ھ۱۱۹۵۔  گئے آ لکھنو  بھی سودا تو  ہوئے
 ۔  پائی

 کی سودا مرزا اور وفات کی عالمگیر زیب نگ اور حکمران مغل میں ہندوستان
 حالت کی ہندوستان بعد کے وفات کی زیب اورنگ ہے ہی ایک سال کا پیدائش
 جنگی خانہ میں نتیجے کے جس ہوئی پزیر زوال حکومت مغلیہ ہوئی تبدیل

 دیے کر شروع حملے پے در پے پر دلی نے خاندانوں اور قبیلوں مختلف
 ہندوستان گویا ، جنگیں میں آپس سے غرض کی کرنے قبضہ پر عالقوں مختلف

 سودا مرزا تھا نہ ممکن رہنا میں شہر دلی میں ایسے گئی ہو  بہ ناگفتہ حالت کی
 شامل میں مصاحبوں کے ان ہیں رہتے ساتھ کے نوابین اور سرداروں چونکہ
 ساتھ کے سرداروں ان تو  ہوتی صورت کی جنگ کوئی بھی کہیں جہاں تو  تھے
 مستقل طرح اس تو  پڑتا کرنا قیام وہیں رہتے جہاں وہ پڑتا جانا بھی کو  مرزا
 نہ قابل اس بھی حاالت میں دلی اگرچہ گئے ہو  دور سے دلی وطن آبائی اپنے
 آبائی اپنے ہے کرتا ہجرت انسان میں حاالت جن مگر جاتا رہا وہاں کہ تھے
 تو احساس کا جدائی سے وطن ہے ستاتی تو  یاد اسے۔ ہے چھوڑتا کو  وطن

 ۔ ہوں گزرے نہ سے کیفیت اس سودا کہ ہے ممکن کیسے یہ تو  ہوتاہے
 تنہا زباں کوہم مجھ گئے چھوڑ کو  کدھر
 رواں کا گرد جوں میں دہشت ہوں پھروں
 تنہا

                                                
(۵) 

 رویا بہت آزاد کر ہو  دل سے قید تجھ
  رویا بہت دیا کر اسیری کو  لذت

                                                
 (۶) 

 آشنائی ڈھب پڑا ےس لذت جو کی اسیری
 کا
 رخصت ہوا سے دل مرے رو  رو  مزہ

  کا ریائی
                                                
(۷) 

 

 پر طور خاص اور ہے کی شکایت کی بات اس بھی میں کالم اپنے نے سودا
 ۔  کیاہے شکوہ بھی سے میر

 جس غربت شہرِ  ہے آئی لے ہمیں

  سے دن

 نامہ نہ سے طرف کی انھوں کبھو

  پیغام و

 میر کو  تغافل الخصوص علی
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 صاحب

 باوصف کہ سے کس میں کہوں

  تمام اتحاد

 مدت اتنی بھی کاغذ ، پرچہ نہ لکھا

  میں

 موجب وے تاہیو کو  قراروں بے کہ

   آرام

                                         

(۸) 

 لے چاہے جہاں ہوا کو  جس ہے ہوتا مانند کی گردکارواں مہاجر الوطن غریب
 وہ ہوتی نہیں اوقات کوئی کی اس ، ہوتی نہیں مرضی اپنی کوئی کی اس جائے
 ہم اپنے سودا ہے پڑتا چل وہ جائیں لے حاالت کو  طرف جس ہے ہوتا مجبور
 یوں اور ہیں گئے چھوڑ تنہا اسے وہ کہ ہے کرتا شکوہ بھی کا والوں دلی زبان
 ۔  ہے گیا ہو  سہارا بے و  کس بے وہ

 کے غربت میں یماٹ  خرمی  ہے  نہیں آسا  نہال

 کر باندھ پر قدم دل اے خاک مشتِ  سے وطن

 جا لے

                                                      

  (۹) 

 پہ مجھ کو  کسی خوباں اے ترجیح دو نہ

 میں غربت

 گا ہو کیا ناکام و  کس بے کوئی سے مجھ زیادہ

                                                      

 (۱۰) 

 دور سے چمن دیکھا میں ٹرپتے کیا کو  بلبل

 دور  سے وطن کو  کسی تو  کیجیو نہ یارب

(۱۱) 

 ہے آنا تو  کہیے قفس کنج نالہ گر ہمیں

 مت سے گرفتاروں کرنا زمزے کے چمن

  پوچھو 

                                                      

 (۱۲) 

 باتیں وہ ہیں آتی یاد ، سے دکھ اس ہوں مرتا
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 وہ  تھیں خوب کیا تھے، مبارک وہ دن کیا

  راتیں

                                                      

(۱۳) 
 

 سے مرضی اپنی وہاں کیونکہ ہے نہیں آسان رہنا خوش میں مٹی کی غیر دیار
 کہ کہتے سودا لے کے رہنے خوش میں الوطنی غریب۔سکتا جا کیا نہیں کچھ
 تو ہو  اداس سے وطن دل جہاں تاکہ جاؤ لیتے بھی خاک بھر ُمٹھی سے وطن
 جاسکے کیا کر مطمئن کو  دل کر لے باس کی اس کر دیکھ کو  مٹی کی وطن

 غریب کیونکہ دیں نہ ترجیح پر مجھ کو  کسی کہ ہیں کہتے سودا میں غیر دیار۔
 زیادہ  سے سب ہی الوطن غریب ہوتا نہیں ہی الئق کسی انسان تو  میں الوطنی
 دالسا کو  اس ہوتا نہیں کوئی واال سننے آواز کی اس ہوتاہے سہارا بے اور ناکام
 پر مجھ کہ ہے کہتا سے محبوب اپنے وہ لیے اس۔  ہوتا نہیں کوئی واال دینے
 نہیں شک کوئی میں اس کیونکہ ہے نہیں مقصد کوئی کا دینے ترجیح کو  کسی
 ۔ ہوتاہے بس بے اور غریب زیادہ سے سب مسافر ایک کہ ہے

 دور  سے اصل اپنی ہے ہوتا دور سے مرکز اپنے بھی جو جانور یا ہوں انسان
 دور  سے چمن کو  بلبل۔  ہے ہوتا مبتال میں مصیبت۔  ہے ہوتا پریشان وہ ہے ہوتا

 تو  جاتاہے آ یاد بھی وطن اپنا کو  شاعر کر دیکھ ٹرپتے میں جدائی کی گلستان
 ۔  ہو  نہ الوطن غریب مسافر بھی کوئی کہ ہے گو  دعا سے ہللا  وہ

 اور زاری و  آہ وہ ہے میں قید دور سے وطن جو  مسافر ، الوطن غریب ایک
 لیے کے اس مگر ہے سکتا رو  تو  رونا کا الم و کرب اپنے ہے سکتا کر فریادتو

 و خوشی وہ گائیں نغمے کے بہاروں میں گلستان وہ کہ ہوتا نہیں ممکن کبھی یہ
 ۔ ہوتا نہیں میں بس کے ان یہ گائیں گیت کے شادمانی اور بجائیں ساز کے طرب
 کے دوستوں ہو  گزارا وقت اچھا ، ہوں دیکھے دن کے خوشی نے انسان جب
 ساری وہ کر رہ رہ اسے تو  ہے جاتا بچھڑ وہ جب اور ہوں جمائی محفلیں ساتھ
 ان وہ کہ ہے ہوتی شدت اتنی میں ان اور ہیں آتی یاد محفلیں وہ کام وہ ، باتیں
 کو  دنوں کے اورخوشی راتوں رنگیں اپنی بھی شاعر یہاں سکتا نہیں بچ سے
 ۔  ہیں نہیں میسر محفلیں وہ دوست وہ اب کہ ہے رنجیدہ کے کر یاد

 لکھنو وہ تک عمر آخری اور کی ہجرت پر طور عملی چونکہ نے سودا مرزا
 کا جذبوں جن کے ہجرت ہمیں میں شاعری کی ان۔ پائی وفات وہیں رہے ہی میں

 بچھڑنے سے دوستوں احساس، کا دوری سے وطن وہ ہے ملتا سے شدت اظہار
 ۔  ہے نمایاں ہ وغیر احساس کا اورتنہائی ماضی یاد ، رنج کا

 ہے ملتا میں انداز مخصوص اپنے بیان کا الوطنی غریب ہاں کے سودا مرزا
 ملکہ کا ڈھالنے میں خوشی کو غم وہ کہ تھی ایسی طبیعت کی ان چونکہ
 کا گفتگو  جو  کا مرزا اور رہے حال آسودہ بھی پر طور مالی وہ۔  تھے رکھتے
 بھی آشوب شہر۔  تھے ہوتے زیادہ بہت چٹکلے ، لطیفے میں اس تھا انداز
 کی طبیعت کی ان سے جس ہیں لکھی بھی ہجو  مزاحیہ نے انھوں مگر لکھے

 الوطنی غریب ہاں کے ان بھی لیے شایداس ہے چلتا پتہ کا ظرافت اور شگفتگی
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 سے جن ہیں ضرور اشعار سے بہت ایسے لیکن نہیں زیادہ اتنے مضامین کے
 ۔ ہے تا جا ہو  نمایاں اظہار کا جذبات کے الوطنی غریب کے ان

 :  میر تقی محمد
 عرصہ کچھ یہاں گئے آ دکن کرکے ہجرت سے حجاز اجداد آباو  میرکے میرتقی
 رہے میں(  آگرہ) آباد اکبر عرصہ کچھ پھر۔ گئے ہو  منتقل آباد احمد پھر کیا قیام
 دو  نے متقی علی محمد والد کے میرؔ  تقی میر۔  ہوئے پیدا میر تقی میر یہاں

 جس سے بہن بڑی کی آرزو  خاں علی الدین سراج شادی پہلی تھیں کی شادیاں
 والد کے ان۔  تھے رکھتے تعلق سے گھرانے غریب  ؔمیر۔ ہوا پیدا بیٹا ایک سے
 گیارہ ابھی میرؔ ۔  تھے مشہور سے وجہ کی وتقویٰ  زہد اپنے متقی علی محمد
 کے جالبی جمیل ڈاکٹر۔  گیا ہو انتقال کا والد کے ان کہ تھے ہوئے ہی کے سال

 کے وفات کی والد۔  ہوئی میں ھ۱۱۴۶ رجب ۲۱ وفات کی والد کے میر مطابق
 بڑے میرؔ ۔  تھا نہ کوئی واال کرنے کفالت کی بھائی بہن کے ان اور  ؔمیر بعد
 تالش اور بٹھایا گھر کو  بہن اور رضی محمد بھائی اپنے نے انھوں سو  تھے

 کوئی باوجود کے بسیار ش تال۔  ہوئے کھڑے نکل میں شہر لیے کے روزگار
 لکھتے حوالے کے ہجرت ابتدائی کی  ؔمیر جالبی جمیل ڈاکٹر۔ مال نہ روزگار

 :  ہیں
 نے انھوں تو  ہوئے ناکام میں گار روز تالش میں شہر جب’’

 وہاں اور کیا سفر لیے کے گار روز تالش میں شہر دوسرے
 ء۱۱۴۷ کر ہو  ناچار کار خر آ۔  رہے پھرتے گرداں سر بھی
 ۱۴‘‘۔  ہوئے روانہ لیے کے آباد شاہجہاں میں

 ملتا جو  کہاں تھا گار روز مگر گئے بھی آباد شاہجہاں میں گار روز تالش  ؔمیر
 کی ان سے توسط کے کسی تو  پہنچے دہلی میر بعد عرصہ کچھ پھر اور

 روپیہ ایک وظیفہ کا  ؔمیر نے الدولہ صمصام۔  ہوئی سے الدولہ صمصام مالقات
 جب رہا ملتا تک(ء۱۷۳۹) ھ۱۱۵۱ کو  ان وظیفہ یہ اور دیا کر مقرر روزانہ
 میں آباد اکبر میر ہوئے زخمی میں جنگ ساتھ کے شاہ نادر ، الدولہ صمصام

 ۔  گئے ہو  سہارا بے پھر
 کر برباد و  تباہ کو شہر نے کھسوٹ لوٹ اور گری غارت و قتل کی شاہ نادر
 گیا واپس سے دلی شاہ نادر جب کو ( ء۱۷۳۹)ء۱۱۵۲ کار آخر اور دیا رکھ کے
 دلی نے میر لیے کے گار روز تالِش  سے پھر تو  آئے پر معمول ذرا حاالت تو 
 ۔  کیا اختیار سفر کا
 تو گئی ہو  ناچاقی سے ان دن ایک پھر رہے ہاں کے ماموں سوتیلے اپنے  ؔمیر
 میں ھ۱۱۶۱۔  لیے ہو  ساتھ کے خاں رعایت اور گئے چلے کر چھوڑ گھر  ؔمیر
 تھی رہی جا کو  مقابلے کے اس فوج شاہی اور کیا حملہ نے ابدالی شاہ احمد جب
 ھ۱۱۵۲۔  تھے ساتھ کے خاں رعایت میر تو تھے ساتھ بھی خاں رعایت تو
 گئے ہو  مبتال میں مرض کے جنون ہی جلد تو  آئے دلی میر جب میں( ء۱۷۳۹)

 ۔ تھا جاتا دیا جکڑ سے زنجیروں میں جنون کو میرؔ 
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 صفدر نے اس( ء۱۷۴۸) ھ۱۱۶۱ ہوا نشین تخت شاہ احمد بعد کے شاہ محمد
 مقرر صوبیدار کا اجمیر کو  سنگھ رنجیت راجہ اور کیا مقرر وزیر اپنا کو  جنگ
۔  تھے ساتھ کے خاں رعایت بھی میر اور تھا ساتھ کے ان خاں رعایت اور کیا
 بعد عرصہ کچھ کی زیارت کی مزار کے اجمیری خواجہ  ؔنے میر میں سفر اس

 کرانے صلح میر۔  گئی ہو  چپقلش درمیان کے سنگھ رنجیت اور خاں رعایت
 ۔  گئے آ دلی ساتھ کے خاں رعایت میر سے پھر یوں اور رہے ناکام میں
 گل نئے روز ہر آویزیشیں کی امراء۔ تھی بہ ناگفتہ حالت کی دلی وقت اس

 قتل بھی نواب اور امرا تھے جاتے چلے پستے غربا میں جس تھیں کھالتی
 اس میرؔ  دیکھا سے آنکھوں اپنی منظر یہ نے میرؔ  میرتقی۔  گئے چلے ہوتے
 :  ہیں کرتے نظم یوں کو  واقعے

  جن  پا خاک تھی جواہر کحلِ  کے شہاں

   کی

  سالئیاں  پھرتی میں  آنکھوں کی  انہی

   دیکھیں 

                                         

(۱۵ ) 
 

 حالت کی دلی مگر۔  ہوگئے نشین گوشہ کر آ واپس میرؔ  بعد کے واقعے اس
 حملہ پر دلی سے پھر نے ابدالی شاہ احمد گئی چلی ہوتی تر خراب سے خراب
 اور گیا ہو  بھر دو جینا کا الناس عوام۔  دی بجا اینٹ سے اینٹ کی دلی اور کیا

 لے کو  عیال و  اہل اپنے بھی میر۔  گئے ہو  مجبور پر مکانی نقل سے وہاں لوگ
 کے درخت ایک پر کوس ہی چند سے دلی ابھی ہوئے کھڑے نکل سے دلی کر

 میرؔ  نے اس گزریں سے وہاں بیوی کی کشور جگل راجہ کہ تھے بیٹھے نیچے
۔  گئیں لے برسانہ ساتھ اپنے تو  دیکھا میں عالم کے سامانی سرو  بے یوں کو 

  ؔ میر گئے آ وہاں بھی ناگرمل راجہ میں اثنا اسی پہنچے کھمبیر میرؔ  سے وہاں
  شاہ  احمد۔  رہے ساتھ کے راجہ ، میرؔ  تک عرصہ کافی پھر اور ملے سے ان

 دے شکست میں میدان کے پت پانی کو مرہٹوں اور کیا حملہ تیسرا نے ابدالی
 راجہ ، بھیجے پیغام کو  سرداروں کے اردگرد اور ہوا داخل دلی کر بن فاتح کر
 یوں حال کا دلی اور آئے دلی ساتھ کے راجہ میر تو  مال پیغام بھی کو  مل ناگر
 :  ہیں کرتے بیان

 تو بڑھا گے آ جب۔  کی حاصل عبرت اور رویا میں پر قدم ہر’’
 نہ نظر دیوار درو ۔  آئے نہ میں پہچان مکان۔ ہوا حیران اور
 کوئی کی والوں رہنے ، آئیں نہ نظر بنیادیں کی عمارت ، آئے
  ۱۶‘‘۔ ملی نہ خبر

  جا  آگرہ شہر اپنے سے پھر بار ایک اور رہے بہتے ساتھ کے زمانہ گردِش  میرؔ 
  اب  شہرت کی میرؔ  کیونکہ لیا طورپر کے فن امام انہیں نے شعرا جہاں پہنچے
 مگر گئے بھی پر مزارات کے بزرگوں اپنے وہاں  ؔمیر۔  تھی عالم دانگ چار
 واپسی کی ابدالی  شاہ  احمد۔ آئی نہیں میسر آسودگی میں آگرہ انہیں بار کے اب
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 کے مقابلہ بادشاہ کہ چال پتہ جب لیا کر قبضہ پر آگرہ نے مل سورج بعد کے
 تھے ساتھ کے راجہ میرؔ ۔  دی دعوت کی آنے کو ناگرمل راجہ تو  ہے رہا آ لیے
 میرؔ  دی کروا صلح درمیان کے دونوں نے راجہ اور ہوئی نہ جنگ وہاں مگر
 ۔  رہے وہاں تک ماہ چار
 اس نے میرؔ  ہوئی میں آگرہ جو  تھی تقریب کی صلح کی عالم شاہ اور بادشاہ یہ
 انہی ساتھ کے ان بھی  ؔمیر گئے جہاں جہاں ناگرمل راجہ۔  ہے کیا ذکر کا

 کے ان بھی میرؔ  گئے چلے کاماں شہر سے آگرہ راجہ رہے پھرتے میں عالقوں
 ان اور گئے ہو  علیحدہ سے ان میر تو  آئے دلی واپس جب راجہ۔  تھے ہمراہ
 مرہٹوں جب میں ء۱۷۷۲ لیے ہو  ساتھ کے سنگھ بہادر رائے بیٹے بڑے کے
 مرہٹے تھے ہمراہ کے سنگھ بہادر رائے میرؔ  تو  کیا حملہ پر سکرتال نے

 کی راجہ گئی ہو  خراب حالت کی لشکر شاہی تھے گئے لے کچھ سب چونکہ
۔ تھے رہے گزار زندگی کی ابتری ہی پہلے تو  میرؔ ۔  گئی ہو ابتر حالت مالی بھی
 :  ہیں لکھتے جالبی جمیل ڈاکٹر

 اور گئے ہو  نشین خانہ  ؔ میر کر آ واپس سے تال سکر’’
 گاہ بھی بادشاہ لگیے کزارنے زندگی پر سلوک کے دوسروں

 تھی سال ۵۰ عمر کی  ؔمیر وقت اس تھے دیتے بھیج کچھ گاہ
‘‘۔  تھیں محدود تک شعر و  ادب گرمیاں سر ساری کی ان اور
۱۷ 

 انہیں تو  نکلے سے گھر لیے کے معاش تالِش  بعد کے وفات کی والد اپنے میرؔ 
ً  ہوا نہ نصیب بیٹھنا سے سکون تک عرصہ ایک  میر تک صدی نصف تقریبا

 ۔ رہے کرتے سفر میں شہروں مختلف کے ہندوستان
 کی مرہٹوں اور حملے کے ابدالی شاہ احمد ، زوال کا مغلوں ، بربادی کی دلی
 تمام ان میرؔ ۔  دیکھا سے آنکھوں اپنی نے میرؔ  کو  غارت و  قتل اور مار لوٹ

 جو رہے شامل بھی میں جنگوں م تما ان میرؔ ۔  ہیں گواہ دید چشم کے حاالت
 ساری اس۔  لڑیں خاطر کی اقتدار نے راجاؤں مختلف خالف کے حکومت مغلیہ
 تمام ان پھر اور کیا محسوس اور دیکھا نے میرؔ  کو  غارت و  اورقتل مار لوٹ

 ۔ کیا پیش میں صورت کی شاعری کو  واقعات و  حاالت
 سے  دلی سودابھی جب میں دور کے بدنصیبیوں معاشی اور یقینی غیر مستقل
 ان میرؔ  تھے ہے جار کر چھوڑ دلی شہر اہل باقی اور تھے گئے کر ہجرت
 خود وقت بادشاہِ  سے کہاں آئے۔ تھا دور کا فاقوں دور یہ تھے نشین خانہ دنوں
 دان  قدر کے ہنر اہل اور مہاراجے ، راجے ، نواب جتنے۔  تھا چکا ہو  کنگال
 سکیں کر مدد کی کسی تھے نہیں قابل اس وہ پھر یا تھے گئے اٹھ سے دنیا تھے
 ۔ 
 کر مراجعت طرف کی اودھ سلطنت کہ تھی تو  خواہش کی میرؔ  میں حاالت ان

 ء۱۷۸۱ آخر رہے پڑے ہی میں دلی سبب کے ہونے ناموافق حاالت مگر جائیں
 کو میرؔ  اب کہ آیا خیال کو  الدولہ آصف نواب بعد کے وفات کی سوداؔ  مرزا میں
 فوراً  سے دلی میرؔ  اور کیا اہتمام کا راہ زادِ  نے ساالرجنگ نواب۔  جائے بلوایا
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 جنگ ساالر سیدھے اور رکے نہیں کہیں میں راستے میر۔  آئے چلے لکھنو 
 ۔ پہنچے پاس کے
 لکھنو  میں سن کس کہ لکھا نہیں کہیں سال کا پہنچنے لکھنو اپنے نے میرؔ 

 قاضی پہنچے لکھنو  میں ء۱۷۷۹/ ء۱۷۸۰ میر کہ ہے قیاس قرین مگر پہنچے
  ؔ میر میں ء۱۸۱۰۔  ہے کیا درج کو تاریخ اسی نے جالبی جمیل اور عبدالودود

 ۔ ہوئی وفات کی
 کالم کے ان کیونکہ جاتاہے کہا ی شاعر کی‘‘  آہ’’  کو  شاعری کی میر تقی میر
 ایک کی اس۔  ہے موجود کرب اور اداسی ، غم دردو  ، الم و  رنج طرف ہر میں
 سفر لیے کے رزق حصول اور معاش تالش پھر اور بدحالی معاشی کی ان وجہ

 آخری اپنی اور رہے ساتھ کے نوابین مختلف وہ کہ جیسا ، سختیاں کی ہجرت
 کی ہجرت سفر میں شاعری کی ان لیے اس۔  رہے ہی مسافر بھی تک عمر

 اشعار کے ان۔  ہے آتا نظر جگہ جگہ بھی کرب کا دلی ساتھ ساتھ کے تلیخوں
 جدائی کی اس اور ہے شہر دلی محبوب کا ان کہ ہے لگتا یوں تو  دیکھیں کو 
 ی شاعر اپنی وہ لیے اس۔  ہے دیتی کر طاری جنون پر ان تباہی کی اس اور
 ۔ کیجیے مالحظہ اشعار کچھ۔  ہیں کرتے یاد بار بار کو  دلی میں

 اوراق کوچے، تھے نہ کے دلی
 تھے مصور

 آئی نظر تصویر آئی، نظر شکل جو
                                        
(۱۸) 

 یک کیا کو  ہم جدا سے دہلی خاک
  بارگی
 سونکاال کدورت، تھی کو آسماں
 غبار یوں

                                         
(۱۹) 

 تھا یہ میں دلی آہ غبار کا کہاں
 گئی چھا سب بدلی خاک مری

                                        
(۲۰) 

 غموں بسا اجڑا مدت ایک دل شہر
 میں
 پایا  قرار کا اس دینا جاؤ  آخر

                                        
(۲۱) 

 ہو ن میدا سے طرف ہر شہر اب
  ہے گیا
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 یاں کو  کاہے کا طرح تھا پھیال
 خرابا

                                        
(۲۲) 
 ہے مذکور کیا کا ویرانی کی دل
 گیا لوٹا مرتبہ سو  نگر یہ

                                       
(۲۳) 

 سے دلی زدہ دل وہ سے راہ جس
  نکلتا
 ساہنگامہ کا قیامت کے اس ساتھ
 تھا رواں

                                       
(۲۴) 

 

 خرابی کی حاالت۔  ہیں ناالں بہت پر جانے لٹ بار بار کے دلی میر تقی میر
 میدان شہر یہ  اب کو  ان لیے اس۔  پڑی کرنا ہجرت سے یہاں انہیں باعث کے
 وہ بھی بعد کے نکلنے سے شہر اس مگر۔  رہتا نہیں کوئی جہاں ہے آتا نظر
 سے دل اپنے کو  تباہی کی دلی نے میر۔  کرتاہے محسوس میں شہر اس کو  خود
 کر بن استعارہ ایسا ایک دلی میں ی شاعر کی ان طرح اس اور ہے دی تشبیہ
 رہا ہو  زخمی ، ہے رہا اجڑ بار بار طرح کی دل کے شاعر جو  آتاہے سامنے
 ہمیں سے مٹی کی شہر محبوب اپنے کہ ہے غم شدید کا بات اس کو  میر۔  ہے
 ی شاعر اپنی نے میر۔ہے رہی آ نظر قیامت جدائی یہ انہیں۔  گیاہے دیا کر ا جد
 ۔ ہے دیا سمو  میں انداز درد پر بڑے کو  مناظر کے شہر دلی میں

 ، غافل ، برس پر غریباں گورِ  ابرم ت

 آہ 

 لہر بھی میں جی کے آزردوں دل ان

 گی آوے

                                           

(۲۵) 

 ہے اٹھتا سے جان کہ دل تو  دیکھ

  ہے اٹھتا سے کہاں سا دھواں یہ

 ہم سے گلی اُس  آہ اٹھے یوں

 ہے اٹھتا سے جہاں کوئی جیسے

                                           

(۲۶) 

 جانا کا دل پر تھے اور مصائب
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 ہے گیا ہو  سا  سانحہ اک عجب

                                           

(۲۷) 

 الوطنوں غریب ہیں جلتی میں دھوپ

  الشیں کی

 نہ دیوار سایۂ مگر میں کوچے تیرے

 تھا

                                           

(۲۸) 
 

 جدائی کی احباب دوست اپنے ساتھ ساتھ کے دلی میر میں الوطنی غریب
 رہتا سا بجھا بجھا دل کا ان لیے اس۔ ہیں کرتے محسوس سے شدت بھی غم کا
 ہے دکھ بہت کا چارگی بے اور بسی بے اپنی میں الوطنی غریب کو  میر۔ ہے
 ہو  جدا اور سکا نہیں بچا سے سانحے اس کو  دوستوں اپنے کو  شہر اپنے وہ کہ
 کی چینی بے کیونکہ ہے دیا کر بیگانہ سے نیند اسے نے جدائی اس۔ ہے گیا
 مسلسل  لیے اس سکتاہے کر کچھ وہ ہی نہ اور ہے آتی نیند نہ اسے سے وجہ
 وہ کہ ہے ہوتا اختیار بے قدر اس میں الوطنی غریب انسان۔ ہے مبتال میں مالل
 اس سکتا کر نہیں پورا کو  خواہشات اپنی سکتا کر نہیں کچھ سے مرضی اپنی
 میں برسات کہ ہیں کہتے کا برسنے دور سے الوطن غریب کو  بادل میر لیے
 پوری کیسے وہ تو لیا سراٹھا نے خواہش کوئی میں دل کے غریب کسی اگر

 ۔ گا کرے
  ہے رہتا سا بجھا کچھ سے شام
  کا مفلس چراغ ہے ہوا دل

                                        
(۲۹) 
 وطن مرا رہے خوفناک دشتِ  وہ
 حذر سفر نے خضر جیسے کر سن
 کیا

                                       
(۳۰) 
 تھے میں رستوں ان قافلہ در قافلہ یا

 لوگ
 پھر کہ سے یاں گئے ایسے یا

 پایا نہ کھوج
                                        

(۳۱ ) 
 کونہیں ڈالنے پر سر بھی خاک
 آباد ہوئے ہم میں خرابے کس
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(۳۲) 
 ساقی  آئے ہم میں ہوش بن تجھ نہ

 میں وطن اکثر رہے ہی مسافر
(۳۳) 

 شامِ  کروں برداری ناز تک کہاں
 کی غریباں
 صبحِ  بھی جلد سے سفر گردِ  کہیں
  نکلے وطن

                                       
(۳۴) 
 رونا چال تھا جاتا غریبانہ میرؔ  رہ
 تھا کا وطن یارانِ  پر لب گلہ گام ہر

                                       
(۳۵ ) 

 

 طرح ایک کہ ہے کیا بیان سے انداز اس کو  کرب کے ہجرت نے میر
 مفلس چراغ کو دل اپنے میر۔ہیں گیے بن دستاویز کی دور اس شعر کے ان سے
 اسی  جلتا نہیں کبھی چراغ کا غریب مفلس طرح جس کہ ہیں دیتے تشبیہ سے
 وطن بے میں غیر دیارِ ۔ہے ہوا بجھا میں یاد کی وطن اپنے بھی دل کا ان طرح
 بھی کا ڈالنے خاک پر سر میں دیوانگی انہیں کہ ہیں نوا بے و  بس بے قدر اس

 ہے گیر دامن بھی کاخیال کارواں والے نکلنے سے وطن کے میر۔نہیں اختیار
 چل پتا نہیں تک آج کا جن تھے گئے بچھٹر لوگ سے بہت سے میں ان کہ
 کی اس شاید کہ ہیں رہے اٹھا ناز بھی کے غریباں شامِ  سے خیال اس میر۔سکا
 ۔جائے ہو  نمودار صبح کی وطن سے خاک

 گئے تر دور کیا ایسے رفتہ یارانِ 
 ہیں
 کو  قافلے اس گامی تیز کے کر ٹک
 جالو 

                                        
(۳۶) 
 ترحم پر حال کے میر کر
 ہے وطن بے و  غریب شہر وہ

                                       
(۳۷) 

 

 ہے جو  دخل کو  ہم میں سبہ و  سپید کے یاں
 ہے اتنا سو 
 توں جوں کو  یادن کیا صبح رو رو کو رات
  کیا شام 

                                                  
(۳۸) 
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 اپنا ابتر دل حال ہے میں یار دوری
  اپنا گھر نظر ہے آتا سے کوس سو  کو  ہم

                                                   
(۳۹) 

 ہیں بھی ہم کے جہاں میں رفتگاں
  ہیں بھی ہم کے کارواں اس ساتھ

                                                  
(۴۰) 
 جوا سنا یہ ہاں کے میر نے ہم کے جا کل
 ب

 نہیں وطن غریب وہ تو  یاں کہ ہوئی مدت
                                                  

(۴۱) 
 مت حال کچھ مرا ہوں خوباں شہر غریب
 پوچھو
 مت جنجال بے کے وکالک زلف جی ہوا

 پوچھو
                                                  

(۴۲ ) 
 سفر ہیں دیکھو  جب گہ وبے ہ گا رات دن
 میں
 وطن ہوئے یارب داعی و  گھڑی کس ہم

 سے
                                                  

(۴۳ ) 
 

 بھی سے خاک اس وہ کہ تھا لگاؤ  قدر اس سے دہلی کو  میر تقی میر

 کہ  ہیں بھرتے آہیں ، ہیں رہتے مبتال میں غم اس وہ۔ کرتے نہیں گوارا جداہونا

 بار کے دہلی۔  ہے رہا کر پیش منظر کا میدان سے وجہ کی تباہیوں شہر کا اس

 پر طور کے استعارے کے دہلی کو دل اپنے وہ سے وجہ کی جانے لٹے بار

 کی پریشانیوں اور مشکالت باربار دل کا اس طرح جس کہ۔  ہیں کرتے استعمال

 چھوڑنا کو  دہلی۔  رہاہے جاتا لُوٹا مسلسل بھی دلی طرح اسی ہے ٹوٹتا سے وجہ

 کی دہلی اپنے کو  میر میں غیر دیارِ ۔  نہیں کم سے محشر ہنگامۂ لیے کے اس

 پورے دھواں ہوا اٹھتا سے دل کے اس میں جدائی کی دہلی۔  ہیں آتی یاد گلیاں

 میر۔  آتاہے نظر سہماہوا شہر پورا انہیں۔  ہے لیتا لے میں لپیٹ اپنی کو  شہر

 سانحہ بڑا سے سب کا زندگی اپنی کو  بربادی کی دہلی اور ہجرت سے دہلی

 ۔ اٹھاتا نہیں کوئی بھی الش کی الوطن غریب نزدیک کے ان ہیں دیتے قرار
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 مسافرت ، الوطنی غریب تو جائے دیکھا کو  تالزمات شعری کے میر

 میں اشعار باال مذکورہ مثال سکتاہے جا کیا انداز کا درد و کرب کے ہجرت اور

 وطن، شہر،غریبِ  توغریبِ  جائے کودیکھا تالزمات والے ہونے استعمال

 غریبانہ، رفتہ، یارانِ  قافلے، تیزگامی، بیوطن، غریب، شہرِ  رفتگاں، کارواں،

  قافلہ  خرابے، مسافِرخاک، غریباں، شامِ  وطن، صبحِ  سفر، گردِ  وطن، یارانِ 

 خرابا، ویرانی، گوِرغریباں، دھواں، الشیں، مفلس، چراغ، دشت، درقافلہ،

 ہجرت سفر کا میر سامنے ہمارے سے وغیرہ دہلی خاکِ  غبار، دل، میداں،شہرِ 

 ہجرت طرح جس نے میر۔ ہے جاتا آ سامنے نامہ منظر کا محبت سے دلی اور

 کی ان تڑپ کی طرح جس میں جدائی کی کیا،دہلی محسوس کو  کرب کے

 میں آپس غم کے دلی اور دل طرح جس ہاں کے میر ہے ملتی میں شاعری

 ملنا مثال کی اس میں روایت کی شاعری کالسیکی ردو  ا ہیں گئے ہو  مدغم

 ۔نہیں ممکن

 : سوز میر
 ملتان کے کر ہجرت سے بخارا میں زمانے کسی واجداد آبا کے سوز میر

 اور گجرات ہوئے کرتے ہجرت شہر در شہر سے وہاں پھر اور تھے پہنچے
 کے پیدائش تاریخ کی ان۔  ہوئے پیدا میں دلی سوز میر۔  پہنچے میں دلی پھر

 یہ میں بارے کے وفات تاریخ البتہ۔  ملتا نہیں کچھ میں تذکرہ کسی سے حوالے
 ۔  پائی وفات میں لکھنو  میں( ء۱۷۹۸) ھ۱۲۱۳ نے سوز میر کہ ہے طے بات

 شاعر نمایاں کوئی اگر بعد کے دردؔ  اور قائمؔ  میں دور کے سوداؔ  و میرؔ 
 ایک سوزؔ ۔  تھا دور کا افراتفری وہی زمانہ کا سوزؔ ۔  ہے ہی میرسوزؔ  وہ تو  ہے

 ان بعد کے معزولی کی شاہ احمد رہے میں فوج شاہی ساتھ کے  ؔقائم میں زمانے
 خاں مہرباں نواب اور گئے چلے آباد فرخ سوزؔ  پھر اور گئی چلی مالزمت کی
 نہیں کر چھوڑ دلی بھی سوداؔ  ابھی کہ تھا دور وہ یہ۔  گئے ہو  متوسل کے رند
 تو ہوئی ختم رونق کی آباد فرخ جب رہے آباد فرخ عرصہ کافی۔  تھے گئے
 :  ہیں لکھتے الحق ثنا سے حوالے کے ہجرت کی ان۔ گئے سدھار لکھنو 

 نہ گار ساز حاالت مگر گزارے میں لکھنو  سال بیس پورے’’
 نہ کامیابی بھی وہاں گئے آباد مرشد میں ء۱۷۹۷ مجبوراً  ہوئے
۔  کی یاوری نے طالع مرتبہ اس۔  گئے آ واپس لکھنو پھر ہوئی
 شروع دکھانا لیے کے اصالح کالم اپنا نے الدولہ آصف نواب
 یہ لیکن ہوئی نصیب ی فکر بے سے طرف کی معاش۔  کیا

 اجل داعی میں ء۱۷۹۸ بعد روز ہی چند تھی عارضی فراغت
 ۴۴‘‘۔  ہوئے خاک آسودہ میں لکھنو اور کہا لبیک کو 

 دربار کے  ؔسوز مگر ہوئی قائم حکومت کی الدولہ شجاع میں آباد فیض
 سوز تو ہوئے نشیں مسند الدولہ آصف جب مگر سکے ہو نہ پیدا اختالف سے
 ۔  رہے پذیر رہائش میں لکھنو  تک وفات اپنی وہ پھر اور کھلی قسمت کی
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 بنیادی  کا غزل کی ان اور ہیں شاعر کے غزل پر طور بنیادی  ؔسوز
 اور رکھا الگ  سے سب مزاج کا شاعری اپنی نے انھوں۔  ہے عشق موضوع
 رہتی برقرار انفرادیت کی ان سے جس اپنائی ادا طرزِ  خاص ایک میں لکھنو 
 نے انھوں مگر رہے وابستہ سے دربار کے نوابین اور امرا مختلف  ؔسوز۔  ہے
 ۔تھی درویشی کی ان یہ کہا نہیں قصیدہ کا کسی

 استعمال کو  تشبہات اور تراکیب فارسی شاعر ہر جب میں دور ایسے
 ہو بھی مجبوری کرنا استعمال کو  فارسی پھر یا تھا کرتا محسوس فخر کرنا
  کا  فارسی تو پائے کر نہیں ادا مطلب سے طرح صحیح میں اردو  کہ ہے سکتی
 ہے کارنامہ بہت کرنا گردانی رو  سے فارسی میں حاالت ایسے ہیں لیتے سہارا

 ۔ 
 ہے گہرائی جیسی  ؔ میر ہاں کے ان ہے شاعری سطحی ی شاعر کی سوزؔ 

 جاتی پائی کیفیت سی درمیانی ایک ہاں کے ان۔ ی بلند کی تخیل جیسی سوداؔ  نہ
 میں لکھنو  پھر اور آباد فرخ تھے گئے چھوڑ کو دلی ہی جلد چونکہ سوزؔ ۔  ہے
 رہا سے شدت احساس کا الوطنی غریب اپنی میں غیر دیار انہیں رہے عمر تمام
 کیا بیان کہیں کہیں میں شاعری اپنی نے انھوں کو  مسائل کے الوطنی غریب۔ 
 مثالً ۔ ہے

 اسباب بے رفیق، بے وطن، بے
 ؟ گا ہووے غریب ایسا کون
(۴۵) 

 کا غریب نہیں ہمدم کوئی
 نہیں یار کی ناتواں بھی آہ
(۴۶) 

  سے غریب عاشق کہ ہے نہیں سنا نے میں
 کہیں درگزر کرئے کوئی قتل بروقت

(۴۷ ) 
 کے کشتوں سے دل دھڑکا بھی کا قیامت
 جاوے نکل

  پر غریباں گور ہو  کا قاتل گزر خداوند
(۴۸) 

 غریب حال کبھو  تو  کر اٹھا آنکھ لے دیکھ
  آنکھیں کی حیا ہیں تیری کہ الریب تو  یوں
(۴۹) 

  

 کا پریشانیوں اور مسائل پر قدم ہر کو  انسان چونکہ میں الوطنی غریب
 تجربے اپنے بعد کے ہونے دوچار سے مسائل ان نے شاعر ہے پڑتا کرنا سامنا
 جیسی وطن اپنے اسے میں غیر دیار کیونکہ۔  بخشی صورت کی اظہار کو 

 بیان دل حال سے جن نہیں احباب دوست ، سکی ہو  نہیں نصیب توقیر و عزت
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 ہے نہیں الوطن غریب کوئی جیسا اس کہ ہے رہا کہہ شاعر لیے اس۔ سکے کر
 ۔  ہے نہیں بھی کچھ یہاں پاس کے اس چونکہ

 کو  الوطن غریب ، ہوتا نہیں ہمدرد یا ساتھی ، دوست کوئی میں غیر دیارِ 
 نہیں ہمدردی سے اس کوئی لیے اس ہیں دیکھتے سے نگاہ کی حقارت سب
 میں زاری آہ کی کمزور کہ افسوس آہ کہ ہیں جاتے کہہ تک یہاں سوزؔ  اور کرتا
 بھی تو  ہے کرتا فریاد و  آہ  سہارا  بے و  کس بے کوئی جب ، ہوتا نہیں اثر بھی
 جاتی رائیگاں بھی زاری و  آہ کی کسوں بے کیونکہ ہوتی نہیں یاوری کی اس
 ۔  ہے

 ہوئے کرتے اظہار کا مسائل دیگر درپیش میں الوطنی غریب شاعر
 تک آج نے میں کہ ہے کرتا بیان بھی سے حوالے کے عاشق الوطن غریب
 پر اس اور ہو عاشق الوطن غریب کہ ا ہو  واقعہ ایسا کوئی کہ سنا نہیں کبھی

 میں کرنے قتل اسے محبوب کہ ہے ہوتا ایسے بلکہ ہو کھایا ترس نے محبوب
 بھی جتنا پر اس۔  ہے تنہا یہ کہ ہے پتا کو  محبوب کیونکہ ہے رہتا پیش پیش
 ۔  ہے نہیں واال پوچھنے کوئی جائے ڈھایا ظلم

 ہی کرتے شکوہ کا رہنے تنہا اکیلے میں غیر دیار تو میں زندگی سوز
 ہیں کرتے بیان حال کا ویرانی کی قبر اپنی کے مرنے بعد وہ پر یہاں مگر ہیں
 ڈر کا قیامت سے دل کے مردوں تو  جائے آ پر قبر کی الوطن غریب قاتل کہ
 ۔  گا ڈھائے ظلم بھی پر قبر کی الوطن غریب قاتل کیونکہ جائے نکل

 کا اس کہ تک یہاں ہے ناتواں و کس بے میں الوطنی غریب شاعر
 بس بے ، ہے حال خستہ وہ اگرچہ کرتا نہیں التفات نظر طرف اس بھی محبوب

 چیز اور کسی جو  ہے سکتی دے سکون وہ اسے نظر ایک کی محبوب مگر ہے
 اور ہے دیتا نام کا حیا کو التفاتی بے کی محبوب شاعر تو  سکتا مل نہیں سے
 اگر بھی پھر مگر ہیں دار وضع اور دار حیا زیادہ بہت آپ کہ ہے کرتا اقرار
 ہو کم تھوڑا درد کا اس تو  لے دیکھ اٹھاکے نظر ایک طرف کی وطن بے اس

 ۔  جائے
 غریب سے ازل روزِ  بدوش خانہ

 تھا

 کہاں  آشیاں بھال کو  تم بتاؤں کا دل

 ؟

                                        

(۵۰) 

 ہے پریشان بہت تمہارا سوز غریب

 امام یا زور دو  بھی نواز اسے

  حسین

                                        

(۵۱) 

 تو کی شہر شہر کرئے سیر ہزار
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  سوزؔ 

 تجھے اپنے کے ہی دل کا اٹھے

 حظ سے دیار

                                        

(۵۲) 

  میں عدم ملک آرام تھا کیسا

 غربت وائے اے غربت وائے اے

                                       

(۵۳) 

 نے دل ولے گیا کر سفر جی

 کیا نہ سفر پھر سے کوچے تیرے

                                       

(۵۴) 

 پھر تو  نکال جو  سے وطن تیرے

 اسے

 کجا وطن عزمِ  کے اشک طفل مانند

                                       

(۵۵) 
 

 آنکھ بھی چمن سوئے ٹک کہ رخصت نہیں

 دیکھیں اٹھا

 قفس گنج یہ سے جب ہی یا محفوظ ہوئے

 دیکھا

                                                 

(۵۶) 
 

 تو  ہے ہوتا رہنا دور سے وطن مستقل اسے تو  ہے ہوتا مسافر جب انسان
 صدی اٹھارویں تھے جوحاالت کے دلی ہے ہوتی کیفیت کی اطمینانی بے ایک
 بھی کو ان جاتے وہ جہاں تو  تھے متصل ساتھ کے نوابوں مختلف شعرا میں
 اس۔  تھے کرتے سیر کی شہروں مختلف وہ طرح اس۔  تھا پڑتا جانا ساتھ

 پھرتا کرتا سیر کی شہروں مختلف تو اگرچہ کہ ہے کرتا بیان شاعر کو حقیقت
 میں شہر ہی اپنے میں وطن ہی اپنے میں دیس ہی اپنے خوشی حقیقی مگر ہے
 سیر سے مرضی اپنی انسان تو  ایک ہے فرق بھی میں کرنے سیر۔  ہے ملتی
 ایک اور ہے اٹھاتا حظ سے اس وہ اور ہے دیکھتا عالقے مختلف ہے کرتا
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 نہیں کیفیت کی خوشی میں ایسے تو پڑے جانا کو انسان ساتھ کے مجبوری
 ۔  ہے کیا بیان نے سوزؔ  کو  کیفیات انہی رہتی

 کو  طرز لکھنو  سوزنے۔  ہیں ملتے تجربات سے بہت کے الوطنی غریب
 ان ہمیں میں اشعار کے ان کیا بیان کو  تجربات اپنے سے رنگ الگ اور اپنایا
 بیان نے انھوں کو  کیفیت اس گزرے سے کیفیت جس وہ ہے ملتی واردات کی
 اور محبت سے وطن اور مشکالت میں غیر دیار میں اشعار کے ان۔  دیا کر

 ۔  ہیں ملتے اشعار لبریز سے جذبات کے یاد کی وطن

 ( : الدین  قیام شیخ)  پوری چاند قائم
 کی قائم۔  ہوئے پیدا میں بجنور ضلع پور چاند قصبہ پوری چاند قائم

 و میر البتہ آتی نہیں سامنے بات حتمی کوئی سے حوالے کے پیدائش تاریخ
 کے سودا مرزا پھر لی اصالح سے درد میں شروع۔  تھے عصر ہم کے سودا
 گئے آ دلی ساتھ کے بھائی اپنے ہی میں ی عمر اوائل قائم۔  آئے میں ادب تلمیذ
 آیا بھی ناجی شاکر شاعر نامور کے تحریک کی گوئی ایہام گھر کے ان جہاں
 انہی تھی ابتری معاشرتی اور معاشی جہاں وقت اس میں دلی۔  تھے کرتے
 ادب  شعری بہترین کا اردو  تھا پر عروج سخن و  شعر طرف دوسری میں حاالت
 پائی پرورش میں ماحول اسی نے بھی قائم۔  ہوا تخلیق میں دنوں کے آشوب انہی
 مگر تھا شہرہ بھی کا شعرا دوسرے ساتھ ساتھ کے سودا و  میر میں دور اس۔ 

 کے ان گئے لگ چاند چار کو  شہرت کی سودا و  میر ساتھ ساتھ کے ایام مرور
 کی ان شعرا دوسرے تو  ہوگیا تابناک اور روشن زیادہ سے  سب سورج کا فن

 ۔  گئے پڑ ماند سامنے کے تابناکی
ً  ہند شمالی میں ہندوستان وقت اس  نواع گردو  کے اس اور دلی خصوصا

 جگہ  ایک لیے کے معاش تالش تھی ابتر نہایت حاالت معاشرتی اور معاشی میں
 شاعر مگر پڑتا کرنا سفر کا شہر دوسرے سے شہر ایک ، جگہ دوسری سے
 کر نہیں تو  وغیرہ کاروبار کوئی جو ہیں ہوتے طبقہ ایسا ایک کا معاشرے تو 

 شاعری نے انھوں لیے اس ہوتی نہیں شامل ہی میں مزاج کے ان بات یہ سکتے
 پاتے انعام اور لکھتے قصائد کے نوابیں اور امراء۔ بنایا معاش ذریعہ ہی کو
 لیتے بھی تنخواہ ماہنامہ تو شاعر کچھ ، تھی چلتی اوقات گزر کی ان سے جس
 ۔  تھے

 سنائی طبل کا جنگ کہیں نہ کہیں روز ہر میں دور اس کے جنگی خانہ
 ہوتے ہی ساتھ کے ان بھی شاعر تو پڑتا جانا کر لے لشکر کو  امرا اور تھا دیتا
 ایسے بھی پوری چاند قائم۔  تھے رہتے سفر محو  میں عالقوں مختلف شاعر یوں
 آ دہلی ہی میں لڑکپن ساتھ کے بھائی اپنے چونکہ قائم۔  ے گزر سے حاالت ہی

 تین کم از کم کے خاندان شاہی بعد کے پہنچنے کو  شعور سن اور تھے گئے
 اور خاں ہللا  نعمت نواب دوسرے خان  یار اسد۔ رہا توسل کا ان ساتھ کے امرا
 ۔  ہیں شامل سرا خواجہ خاں نسبت

 کا قیام میں دلی کا ان۔  رہے خرم و خوش رہے میں دلی تک جب قائم
 سے  نگاہ کی قدر کو  ان میں صف کی شعرا تھا دور بہترین کا زندگی زمانہ
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 بھی شمار کا قائم خود بلکہ تھی میسر صحبت کی فن اساتذہ اور تھا جاتا دیکھا
 کی مالزمت۔ تھی رسائی کی ان تک روسا اور امرا۔  تھا لگا ہونے میں اساتذہ
 غنیمت کچھ سب یہ میں ماحول کشیدہ ایسے تھی فکری بے کو  ان سے طرف
 پھر تھے مالزم ہاں کے بادشاہ یہیں بھی سوز میر۔  تھی رہی گزر اچھی تھا

 کی جنگ صفدر میں ء۱۷۵۳ ہوا شروع سلسلہ ایک کا جنگی خانہ اور بغاوت
 پر وزارت سے مدد کی ہٹوں مر نے عمادالملک میں ء۱۷۵۴پھر اور بغاوت
 حال صورت اس۔  دیا کر اندھا کر اتار سے تخت کو  شاہ احمد اور لیا کر قبضہ
 دلی بھی قائم یوں گئے ہو  مجبور پر وطن ترک اور ہوئے متاثر ہنربھی اہل میں
 قائم ۔  گئے سدھار پور چاند وطن اپنے بعد کے ہونے فارغ سے مالزمت میں
 دوران  اس رہے سرگرداں میں عالقوں مختلف عرصہ ایک میں روزگار تالش
۔  گئے میں رزق تالش بھی میں بریلی اور بسوکی عالوہ کے پور چاند ، قائم

 آزمائی قسمت کر جا نے انھوں بھی میں آنوٰلہ اور آباد مراد ، سنبھل ، امروہہ
 :  ہیں لکھتے الحق ثنا سے حوالے کے پوری چاند قائم۔  کی

 خراب زیادہ حاالت جب آئے دلی سے پور چاند وطن اپنے’’
 بھیج کر بنا قاضی کے امروہہ سے وہاں۔  گئے واپس تو  ہوئے
 کئی ملنے سے اکابر اور احباب اپنے میں اثنا اسی گئے دئیے
 ۵۷۔‘‘رہا قیام میں آباد مراد سنبھل عرصہ کچھ آئے دہلی مرتبہ

 روانہ ٹانڈا وہ اور مال پیغام کا خاں یار محمد نواب کو  قائم میں ء۱۷۷۱
 کے قائم میں ٹانڈا دنوں ان۔  کیا مقرر ماہوار روپیہ سو  نے نواب۔  گئے ہو

 کر نواب پرستی سر کی جن تھے جمع میں بستی اس شاعر سے بہت عالوہ
 کی سکرتال۔  گیا بکھر بھی عافیت گوشہ یہ کا شعرا ہی جلد مگر تھے رہے
 تالش کی سایہ کسی سے پھر شعرا اور دیا کر ختم کچھ سب نے ناگہانی آفت
 ۔  آئے نظر سرگرداں میں

 کی ان دراصل ہیں جاتے بھی پاس کے الدولہ آصف میں ؤ لکھن قائم
 سفر کا لکھنو سے غرض کی کروانے واگزار کو  اس تھی گئی ہو  ضبط جائیداد
 انہیں تو  گئے لکھنو  جب بار دوسری پھر۔  ہوا نہیں فائدہ کوئی مگر کیا اختیار

 پور چاند سیدھے کر لے وہ جسے ہوا جاری پروانہ کا ملنے واپس زمین کی ان
 ۔ کروائی واگزار زمین اپنی اور گئے

 اپنے رہے پذیر قیام میں پور رام قائم تک وفات اپنی کر لے سے ء۱۷۸۰
ً  وہ دوران کے پور رام قیام سالہ ۱۴   عرصہ  سارا ورنہ گئے کہیں ہی ضرورتا
 وغیرہ خاں محمد غالم نواب نصرہللا  نواب پور رام روسائے جہاں کیا قیام وہیں
 یار محمد نواب اور ہوا انتقال کا ان پر وہیں آخر اور کی دانی قدر کی ان نے
 ۔  ہوئے دفن میں مقبرے کے خاں

 خوبصورت بڑے اظہار کا تجربوں کے ہجرت ہاں کے پوری چاند قائم
 کے بیان کو  کیفیت اس رہے میں مسافت بھر عمر وہ جیسے ہے ملتا میں انداز
 ۔ ہے گہرا بہت ہاں کے ان احساس کا ی دور سے وطن ساتھ
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 آرام مجھے ہے نہیں پہ جگہ ایک

 کہیں

 ، کہیں صبح میرا حال عجیب ہے

 کہیں شام 

                                       

(۵۸ ) 

 سے چمن ساعت سی کون جانے نہ

 تھے بچھڑے

 گلستاں سوئے پھر نہ کے بھر آنکھ کہ

 دیکھا

                                               

(۵۹) 

 قائم رکھیں میں ستاں گورِ  کہ کہو 

  کو 

 وہی اکثر بھی جیسے کا اس کہ

 تھا ٹھکانا

                                        

(۶۰) 

 شمع کہ گو  غریباں گورِ  الئے نہ

 میرے سرھانے سے سر داغ ہے

 ہنوز چراغ

                                        

(۶۱) 

 دیکھے جو  حال میرا میں غربت

 قاصد  تو ہے

 میں وطن یارانِ  اسے کہیو  نہ زنہار

                                        

(۶۲ ) 

 تر بیش جہاں دو  یک غریب جے ہو 

 آہ  کہ

 وطن ہوائے سے دل نہیں جاتی

 ہنوز
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(۶۳) 

۔ آئی نہیں ہی نوبت کی جانے وہاں سے پھر کہ نکلے سے وطن ایسے
 کوئی ایسی ہیں کرتے استعمال استعار کا چمن لیے کے وطن اپنے قائم یہاں

 گزارنی زندگی ہی دور سے وطن عمر تمام پھر چھوڑا کو  وطن جب تھی گھڑی
 نہیں ہی ساتھ نے حاالت کبھی گئی گزر زندگی ہی ہوئے ترستے کو  وطن۔  پڑی
 دیاغیر بھی موت کے تک یہاں یں گزار دن کے آزادی میں وطن اپنے کہ دیا
 ۔  آئی میں

 وفات  وہیں گزارے میں پور رام سال ۱۴ آخری کے زندگی اپنی نے قائم
 کے اس حاالت وہی ، ہوئے دفن میں مقبرے کے خاں یار محمد نواب اور پائی
 کے وہاں تو  کیا ڈھیر آکر نے موت میں غیر دیار جب کہ ہے عریاں سے شعر
 جی جیتے کیونکہ۔ ہیں دیتے کر دفن یہی کو  قائم کیا مشورہ نے والوں رہنے
 جب۔  سکتا رہ نہیں کیوں بعد کے مرنے تو  تھا رہتا میں دیار اسی وہ بھی

 ضروری کیا جانا کے مرنے بعد تو ہوا نہیں نصیب جانا میں وطن میں زندگی
 ۔  کہالئے ہی الوطن غریب بعد کے مرنے سو  ہے

 اس بعد کے مرنے کہ نہ ہے ہوتی میں زندگی قدردانی کی الوطن غریب
 ہوتا نوا بے و  کس بے انسان تو میں غیر دیار۔  ہے جاتی کی منزلت قدرو  کی
 بعد کے مرنے اور ہوتی نہیں قیمت کوئی کی اس ہے، ہوتا الحال ،مفلوک ہے
 کوئی اگر کہ ہیں کہتے قائم۔  آتا نہیں جالنے شمع بھی کوئی پر قبر کی اس

 کہ ہیں کہتے وہ نہیں بات کوئی تو جالتا نہیں شمع پر قبر کی الوطن غریب
 روشن طرح کی چراغ اب وہ ہے ہوا لگا داغ کا الوطنی غریب جو پر سر میرے
 چراغ پر اس۔  ہے قبر کی الوطن غریب کہ ہے چلتا پتا کو سب سے جس ہے
 سکون بھی کے مرنے بعد اور غم دردو  اسے بھی میں زندگی ، جالنا نہیں

 ۔  نہیں نصیب
 نہیں قدر کوئی کی احساسات کے اس خواہشات کی انسان میں غیر دیار

 غیر دیار۔  ہے جاتا رکھا روا ہی ایسا بھی سلوک وہاں ساتھ کے اس اور کرتا
 میرا تو تو  کہ ہے کہتا سے قاصد شاعر ہے ہوتی ناگفتہ حالت کی انسان میں
۔  ہواہوں گرا میں مسائل کن میں غیر دیار کہ ہے محرم میرا ہے جانتا حال

 کہتا وہ مگر ہوں رہا ہو  خوار و  ذیل طرح کس میں ہیں، پریشانیاں کیا کیا مجھے
 نہ گز ہر کو دوستوں میرے کر جا میں وطن میرے حال یہ میرا خبردار کہ ہے
 ۔  گے جائیں ہو  پریشان بھی وہ ورنہ بتانا

 ہے سناتا قصے کے حالی خوش اپنی کو دوستوں اپنے میں خط شاعر
 پے اسی ہے برعکس کے اس حقیقت مگر ہے بتاتا حال کا زندگی مطمئن اپنی
 دوستوں میرے دینا بتا نہ حال حقیقت تو  کہیں کہ ہے کرتا خبردار کو  قاصد وہ
 ۔ کو 

 طرف دوسری سے ہی مشکل سوا کے زاری و آہ انسان میں غیر دیارِ 
 کے وہاں اور آسائشیں کی وطن جب ہے آتا یاد وطن اسے کیونکہ ہے جاتا
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 شاعر۔  ہے بھرتا آہیں وہ تو ہے آتی یاد ہوا و  آب کی وطن اپنے اور دوست
 کوئی اگر کہ ہے کہتا تو ہے گزرا سے تجربے اس کے الوطنی غریب چونکہ
 ہے بھرتا ہی آہیں تر زیادہ میں جہانوں دونوں اکیال وہ تو  جائے ہو  پردیسی
 وقت ہر میں دل کے اس اور۔ہوئی نہیں پذیرائی میں جہاں بھی کی اس کیونکہ
 کرتا ہی زاری و  آہ وہ لیے اس ہے رہتی یاد کی وطن ہے رہتی ہوا کی وطن
 کے ان سے اسی۔  ہوتا نہیں چارہ کوئی پاس کے اس سوا کے زاری آہ۔  ہے

 کتھارسس کا اس سے وزاری آہ  اسی اور ہوتاہے اظہار کا  احساسات اور جذبات
 ۔  ہے جاتا ہو  بھی

 روی کج تیری زمانہ گردِش  اے

 بیچ کے

 سخن شعرو  سے ہند نواح سر یک

 گیا

 سے مدت میں حال اپنے تو  سودا

 ہے مست

 گیا وطن اپنے سو  ایک تھا رہا قائم

                                       

(۶۴) 

 جو میں صورت سیاسی میں ہندوستان میں آغاز کے صدی اٹھارویں
 اور ہوئیں انداز اثر طرح بری پر شعرا بیٹھے میں دلی وہ۔ ہیں ئی آ تبدیلیاں
 ہے رہا دے الزام کو  چال ٹیڑھی کی زمانے یہاں شاعر۔  پڑی کرنا ہجرت انہیں
 کر ہجرت شاعر سے نواح و  گرد کے دلی سے وجہ کی گردش کی زمانے کہ

 ۔  تھے نہیں گار ساز حاالت لیے کے یہاں کیونکہ گئے
 ایک تو  سودا مرزا کہ ہیں کرتے ذکر بھی کا سودا استاد اپنے قائم
 ہجرت سے دلی ہی پہلے تو  سودا کیونکہ ہیں مست میں حال اپنے سے عرصے

 نے شاعر یہاں ہیں رہے گزار دن سے آسودگی میں لکھنو  اور تھے گئے کر
 بار کے سودا استاد اپنے نے قائم تو ایک کہ ہے لیا کام بھی سے تعلی شاعرانہ

 ہیں چکے چھوڑ ہوادلی عرصہ ایک تو  وہ اور شاعرہیں بڑے وہ کہ کہا میں
 نے انھوں ہیں شاعر کے قال و  حال قائم۔  ہوں شاعر بڑا بعد کے ان میں اور
 اور درد جو  میں زندگی سے الوطنی غریب ، گزاری زندگی میں حاالت جن

 ۔ ہے کیا میں شاعری اپنی اظہار کا ان سہی تلخیاں

 :جرات بخش  قلندر
۔  ہوئے پیدا میں دلی ء۱۷۴۹ بمطابق ھ۱۱۶۲ جراتؔ  بخش قلندر شیخ

  ایسا  یہ۔  ہوتاہے میں خاندانوں معزز قدیم کے دلی شمار کا خاندان کے جرات
 بیرونی اور جنگیوں خانہ۔ تھا دشوار بہت کرنا زندگی میں دلی کہ تھا دور

 جالبی جمیل ڈاکٹر۔  تھا دیا کر مجبور پر وطن ترکِ  کو  معززین نے حملوں
 :  ہیں لکھتے
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 کے دل اہل کہ اجڑی ایسی دلی سے حملوں پے در پے کے ابدالی شاہ احمد’’
 آباد فیض وقت اس۔۔۔۔  تھا گیا ہو  دشوار کرنا بسر زندگی اور رہنا وہاں لیے

 کے دلی جہاں تھا جزیرہ شاداب ایک کا امان و  امن اور مرکز کا اودھ حکومت
 بعد کے حملوں ان ابدالی۔  تھے رہے کر ہجرت فن و  علم اور شہری معززین
 گئے آ  د آبا فیض کے کر ہجرت ساتھ کے خاندان اپنے بھی امان والد کے جرات

  ۶۵‘‘۔
 گئے  چلے آباد فیض کے کر ہجرت ساتھ کے والد اپنے میں نوعمری جرأت
 شاگرد کے حسرت علی جعفر اور کیا آغاز کا ی شاعر نے انھوں وہیں۔  تھے

 امرا دوسرے ساتھ کے ان تو  رہے آباد فیض الدولہ آصف نواب جب۔  ہوگئے
 میں ہی آباد فیض ساتھ کے ان بھی شعرا میں ایسے تو  رہے پذیر قیام وہیں بھی
 بعد کے وفات کی الدولہ شجاع نے الدولہ آصف جب میں ء۱۷۷۵ رہے مقیم
 سدھار لکھنو  بھی مشائخ و  امرا سب ہی جلد بعد کے ان تو  کیا قصد کا لکھنو 
 خان علی محبت نواب۔  تھے متوسل کے خان علی محبت نواب جرات۔  گئے
 ۔  گئے ہو  منتقل لکھنو  بھی جرات ساتھ کے

 لکھنو عمر تمام باقی رہے وابستہ بھی ساتھ کے شکوہ سلمان مرزا جرات
 ساتھ کے مصحفی میں مشاعروں دی گزار میں عالم کے کسمپری ہی میں

 کی جرات تھی تعداد کثیر ایک کی شاگردوں کے جرات رہی چلتی آرائی معرکہ
 ہی میں لکھنو ۔  ہے نمائندہ کی معاشرے ی لکھنو  پر طور مکمل شاعری
 والی ہونے پیدا سے الوطنی غریب میں ی شاعر کی ان۔  پائی وفات ء۱۸۰۹
  مثالً ۔ملتاہے اظہار کا کیفیات مختلف

 رہ رہ ہے آئے میں دل یہ سے جانے کے اس

 ہائے کے

 ہوا ویراں گھر ہی اپنا اک ہے بستا جہاں سب

                                                      

(۶۶) 

 سے مجھ تو  کچھ صغیرو  ہم میں قفس

 جاؤ  کر بات

 واال رہنے اپنے تو  کبھو  بھی میں بھال

 کا گلستاں

                                           

(۶۷) 

 راہ بھال کی کس کٹے سے باتوں

 ہماری

 سفر ہم نہیں کوئی سوا کے غربت

 اپنا
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(۶۸ ) 

 دید کی غریبی شام اور ہیں ہم اب

 ہے

 گیا وطن صبح نظارہ وہ سے مدت

                                        

(۶۹) 

 بود کی قفس کنج ہے اور ہیں ہم تو  اب

 باش و

 مسکن بھی اپنا چمن صحن کبھی تھا

 صبا اے

                                           

(۷۰) 

 یہ پوچھوں کو  غریب میں ہوں حیراں

 بات سے کس

 کا راہ کی مقصد منزل ہے کدھر رستہ

                                               

(۷۱ ) 

 تنہائی کوچہ طرح کی دوانوں ہم

 میں

 اپنا فسانا ہیں کہتے سے دیوار درو 

                                       

(۷۲) 

 احساس کا الوطنی غریب ہاں کے ان ہیں شاعر نمائندہ کے لکھنو  جرأت
 ایسا کوئی میں الوطنی غریب کو  شاعر۔  سکیں کر نہ کم بھی رونقیں کی لکھنو 
 اس جو  ہے نہیں دوست ایسا کوئی۔  سکے بانٹ دکھ کا اس جو  ملتا نہیں ساتھی
 دور سے وطن میں اگر اب کہ ہے کہتا شاعر۔  سنے غم داستان بھری درد کی
 دیار۔  کرتا نہیں بات کوئی تو  ہے نہیں وطن کوئی میرا ہوں اکیال اور تنہا ، ہوں
 کی باتیں کی دل ساتھ کے اس کہ سمجھتا نہیں ہی قابل اس اسے کوئی میں غیر
 کہ دیتاہے تشبہہ سے گلستان کو  وطن ہے کرتا یاد کو  وطن اپنے شاعر۔  جائیں
 کے شاعر۔ کیاہے تو ہوں الوطن غریب میں آج تھا کرتا ہوا وطن کبھی بھی میرا

 ایک اسے بھی میں خانے قید اس اور ہے خانہ قید ایک الوطنی غریب نزدیک
 کو  خود اور ہے رہا آ یاد گھر اپنا وطن اپنا اسے جہاں ہے مل جگہ میں کونے
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 مل نہیں ہمدم کوئی کے کرنے بات اسے کہ ہے رہا کر محسوس تنہا قدر اس
 ۔  سکے کر بیان درد دکھ اپنے وہ سے جس رہا

 :انشاء  خاں ہللا انشاء
 کر ہجرت سے وہاں ساتھ کے والدین اپنے سے آباد مرشد تعلق کا ء انشا

 کی مکمل تعلیم اپنی جہاں گئے چلے آباد فیض سے پھروہاں اور گئے آ دلی کے
 لکھتے پیشاپوری عابد سے حوالے کے ہجرت کی ان۔  گئے چلے لکھنو  پھر
 :  ہیں

 کی ان وقت اس تھے آئے آباد فیض ساتھ کے والد اپنے انشاء ’’
ً  عمر  آباد فیض تکمیل کی تربیت کی ان۔  تھی برس بارہ تقریبا
 نومبر ۱۹ سے مہمات آخری اپنی خاں نجف۔۔۔۔۔ ’’ہوئی ہی میں

 یہاں آئے دلی میں زمانے اسی انشا۔۔۔ ۔۔  پہنچا دلی کو  ء۱۷۷۹
 نہیں کا پائے کے اس سردار دوسرا کوئی عالوہ کے خاں نجف
 ۷۳‘‘۔ گئے ہو  شامل میں لشکر کے خاں نجف وہ لٰہذا۔۔۔۔  تھا

 شان  اپنی دلی دنوں ان مگر رہے وابستہ بھی سے دربار دلی عرصہ کچھ
۔  تھے چکے کہہ آباد خیر کو  دلی بھی سودا و  میر۔  تھی چکی کھو  شوکت و 

 دریائے ’’اور کی مالقات سے ان۔  تھے حیات ابھی جاناں جان مظہر میرزا
 انشا بعد کے وفات کی نجف مرزا۔ کی گفتگو ناقدانہ سے حوالے کے‘‘  لطافت
 نہیں معلوم تو زمانہ کا دور لکھنو کے انشا۔  گئے کہہ آباد خیر کو  دلی سے پھر
 میں لکھنو  انشا وقت اس ہوئی میں ھ۱۲۰۳ وفات کی خاں علی الماس مگر

 پر وفات کی خاں علی الماس تاریخ قطعہ ایک میں کلیات کے انشا تھے موجود
 ۔  ہے ملتا

 میں ی شاعر کی ان۔  ہوتاہے میں شعرا نمائندہ کے لکھنو شمار کا انشا
 کے رنگینوں کی لکھنو  ہاں کے انشا۔  آتاہے سامنے کر نکھر رنگ کا لکھنو 
 تذکرہ بھی کا دشواریوں کی الوطنی غریب ، یاد کی وطن کہیں کہیں ساتھ ساتھ

 ۔  ملتاہے
 کس  بے  ہو  عندلیب  گئے  پھنس 

   قفس  کنج  اور تنہائی  ہائے

                                              

(۷۴ ) 

 پڑ  رو تو ذرا کی  شہیدوں  کو مدفن دیکھ

  سے  غریباں گور اک ٹک  آغوش  کھول

   لپٹ 

                                              

(۷۵ ) 

 مل  ساتھ  و  صفیر  ہم  پہنچی  آن  غربت  شام 

 قفس  و زیر  و  بم  فریاد  اور  میں  ہم پھر
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(۷۶ ) 

 اپنی  طرح  کس کٹی  عمر  ہو پوچھتے  کیا

  برس  تیس اس کبھی  دیکھا نہ درد  جز

 میں 

                                             

(۷۷  ) 

 احساس  قدر اس کا چارگی بے و  کسی بے کی الوطنی غریب کو  شاعر
 ۔  چاہتاہے جانا لپٹ سے غریباں گورِ  وہ کہ ہے

 کا کسی بے کی الوطن غریب کر گزر سے تجربے کے ہجرت کو  شاعر
 میں زندگی کہ ہے چاہتا لپٹنا لیے اس صرف سے غریباں گور وہ اور ہوا اندازہ
 احساس یہ کا اس ہی بعد کے مرنے اب گا، ہو  ا ہو  نہیں مال کوئی سے اس تو 
 عمر میں الوطنی غریب۔  ملے سے اس جو  ہے کوئینہیں کا اس کہ جائے ہو کم

 کے شاعر ہوا نہیں نصیب سکون کبھی اسے ہوا عرصہ کہ ہے کٹی ایسے
 و  درد سوائے میں غیر دیار ہے ملتا میں ہی وطن اپنے سکون اور امن نزدیک
 ان دیکھیں اشعار چند کے غزل مشہور کی انشا۔ہوتا نہیں حاصل کچھ کے کرب
 ۔  ہے ملتی تصویر مکمل کی انتشار دور میں

 ہیں  بیٹھے یار سب  یاں  پہ چلنے  ہوئے باندھے کمر

   ہیں  بیٹھے تیار ہیں جو  باقی گئے  آ بہت 

 اپنی  لگ راہ بہاری باد  نکہت  اے چھیٹر نہ

   ہیں  بیٹھے  زار  بے  ہم  ہیں  سوجھی اٹھکیلیاں تجھے 

   پہروں  دنوں ان  سے  افتادگی ہے چال  اپنی  یہ

   ہیں  بیٹھے  دیوار سایہ پر  جہاں آیا  نظر

 انشا  سنا  ہے  دیتی  چین  کی  فلک  گردش کہاں 

 ہیں  بیٹھے چار  دو  یہاں صورت  ہم کہ  ہے غنیمت 

                                                             

(۷۸  ) 

 تصویر کی دور اپنے میں انداز خوبصورت بہت نے انشا میں اشعار ان
 ہو  کچھ وقت بھی کسی کہ حال صورت ایسی کی یقینی بے ہے کی کشی

 ۔  سکتاہے
 غربت دشت اے ہیں جانتے پاؤں  یہی 

 سر کیا نے خاروں ساتھ کے ان کہ

 کی زنش

                                                 

(۷۹) 

 اس جو  گا ہو کو کس اور بہتر سے شخص اس احساس کا الوطنی غریب
 ہی دوچار سے تجربے اس نہیں ہی پڑا میں مشکالت جو  ہو  گزرا سے تجربے
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 انھوں اور ہوئے دوچار سے تجربے اس باقاعدہ انشا۔ گا جانے کیا وہ ہوا نہیں
 و عیش البالی فارغ میں لکھنو  اگرچہ جھیلے مصائب کے الوطنی غریب نے

 کر نکل سے وطن اپنے اور نا بھال کو  یاد کی ماضی بھی پھر مگر تھی عشرت
 ۔  نہیں کام آسان رہنا کر جا جگہ دوسری

 : مصحفی
 سے زمانے قدیم خاندان کا ان۔  ہوئے پیدا میں ء۱۷۴۷ بمطابق ھ۱۱۶۰ مصحفی

 ان۔  ہے واقع کنارے کے جمنا دریائے عالقہ یہ۔ تھا پذیر رہائش میں پور اکبر
 وطن کا ان میں بعد اور ہیں جاتے آ امروہہ سے پور اکبر دادا اور والد کے
 ۔  ہے پاتا قرار

 مگر ہوئی میں عمری اوائل شادی کی ان تھی نہ اوالد کوئی کے مصحفی
 بھی بچی بعد ماہ ایک اور گئی ہو  فوت بیوی وقت کے پیدائش کی بچی پہلی
 ۔  کی نہیں شادی نے انھوں عمر تمام پھر گئی پا وفات

 ذوق کا شاعری و  شعر اور کی حاصل میں ہی امروہہ تعلیم ابتدائی نے مصحفی
 کر تک حد اس مشق کی سخن و  شعر میں ہی امروہہ۔  چڑھا پروان وہیں بھی

 کی امیر خاں یار محمد نواب اور گئے ٹانڈہ میں ھ۱۱۸۴ جب کہ تھے چکے
 ہو  قائل کے قابلیت کی ان پوری چاند قائم استاد کے نواب تو کہا قصیدہ میں مدح
 کرتے دیا دے ہی انہیں لیے کے اصالح بھی غزلیں کی صاحب نواب اور گئے
 سے دلی نے انھوں لیے اس تھے ر شکا کا دستی تنگ مصحفی یہاں۔  تھے
۔  ملی پذیرائی بہت وہاں انہیں میں شروع ع شرو ۔ کی ہجرت لیے کے لکھنو 
 کی ان لیکن رہا جاری سلسلہ کا خوانی شعر میں محفلوں اور مجلسوں رنگین
 نے شاگروں کے مصحفی۔ سکا ہو  نہ مداوا کا روزگار اور دستی تنگ ، غربت
 اور پریشانیوں ہمیشہ وہاں لیکن کیا تعاون سے ان ہوا ممکن تک حد جس

 ۔  گئی ہو  وفات کی ان میں ء۱۸۵۲ میں عالم اسی رہے ہی میں تکالیفوں
 ہے کی ہجرت سے وجہ کی بدحالی معاشی نے شعرا اکثر کے اُردو 
 لیکن ہو  کی ہجرت کر آ تنگ سے دستی تنگ کہ ہے ممکن عین نے مصحفی
 کے صدیقی افسر کہ جیسا ہیں کرتے بیان بھی وجہ دوسری ایک کی ان محققین
 امروہہ وہ۔ تھی پر بنا کی رنجش کسی سے گھروالوں اپنے ہجرت یہ مطابق
 تحریر کسی اپنی کی مصحفی تو  نہ ذکر کا رنجش اس اور گئے چلے کر چھوڑ
 کیا رنجش وہ کہ ہے کی وضاحت کی اس نے صدیقی افسر ہی نہ ہے ملتا میں
 صدیقی افسر۔  گئے نہیں واپس عمر تمام مصحفی بعد کے ہجرت حال بہر ؟ تھی
 :  کہ ہیں لکھتے سے حوالے کے عہد اس کے مصحفی ،

 سلطنت کیا عزم کا وطن ترک نے مصحفی میں زمانے جس’’
 کے دہلی سلطنت غریب عالم  شاہ ۔  تھی تنزل روبہ مغلیہ

 ، کھنڈ روہیل ہندوستان مشرقی۔  تھے میں جہد جدو  کی حصول
 میں ان اور تھا چکا بٹ میں حصوں چار بنگال اور بہار ، اودھ
 دہلی نے مصحفی لیے اس۔  تھیں قائم حکومتیں مستقل اور آزاد
 روہیل ریاست کی قریب اپنے بدلے کے کرنے رخ طرف کی
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 میں آنولے کر نگل سے امروہہ اور کی توجہ طرف کی کھنڈ
 ۸۰‘‘۔  کیا قیام

 میں لکھنو تک سال ایک۔ تھا سفر پہال یہ طرف کی لکھنو  کا مصحفی
 گزار میں دلی عرصہ کچھ اور کی مراجعت طرف کی دہلی پھر رہے پذیر قیام
 :  ہیں لکھتے صدیقی افسر۔  گئے سدھار لکھنو  سے پھر کر

 فیض بھی حسن میر تو  پہنچے لکھنو مصحفی میں ھ۱۱۹۸’’
 میر تو  ہوئی مالقات کی دونوں تھے چکے آ یہاں سے آباد
 اپنے کہ پڑا اثر اتنا کا اخالق حسن کے مصحفی پر حسن
 کر سپرد کے مصحفی لیے کے کالم اصالحِ  کو  خلیق لڑکے
  ۸۱۔‘‘دیا

 جہاں  رہے میں دلی وہ مگر تھا نہ دہلی اگرچہ وطن آبائی کا مصحفی
 وہ اور ملی جال بھی کو  ذوق شعری کے ان اور کی حاصل بھی تعلیم نے انھوں
 صدیقی ابوللیث۔پائے بھول نہیں کو  قیام عرصہ اس کے دلی اپنے عمر تمام

 :  ہیں لکھتے
 تربیت بھی کی شاعری ذوق ساتھ ساتھ کے تعلیم میں دلی’’

 شاعروں کے دلی بار بار میں تذکرہ اپنے چنانچہ رہی ہوتی
 حال کا صحبتوں رنگین اور مجلسوں دلچسپ کی وہاں اور
 کہ تھی گئی بڑھ تک حد اس وابستگی سے دلی۔ ہے کیا قلمبند

 ۸۲‘‘۔ ہیں بتاتے وطن اپنا اسے مصحفی

 کی مشاعرہ پر گھر اور کیا اختیار پیشہ کا تجارت نے مصحفی میں دلی
 دلی نے مصحفی۔  تھے کرتے ا ہو شریک شعرا کے دلی میں جس ڈالی طرح
 تھے کرتے اکثرجایا ہاں کے ان تھا رکھا جلنا ملنا بھی سے درد میر خواجہ میں
 تک لکھنو  کا شاعری کی ان۔ گئے ہو  بہت بھی شاگرد کے مصحفی میں دلی۔ 

 اپنا کو  شاعری شعرو  اور دیا چھوڑ کو  تجارت نے انھوں پھر۔  ا ہو  چرچا
 مشکالت میں زندگی کی ان نے حاالت ابتر یہاں مگر۔  چاہا بنانا معاش ذریعہ
 ہو مجبور پر گزارنے زندگی کی مفلسی بھی بادشاہ میں دلی۔ دیں کر کھڑی
۔  تھی بہتر بہت حال صورت معاشی دنوں ان میں لکھنو مگر۔  تھے گئے

۔  لکھے قصائد تر زیادہ میں دور اس نے مصحفی۔ گئے آ لکھنو بھی مصحفی
 ۔  گیا ہو  انتقال کا ان میں(  ء۱۸۲۴) ھ۱۲۴۰
 نے انھوں مدت ایک رہے پھرتے میں عالقوں مختلف تک عرصہ ایک مصحفی

 کا ان میں لکھنو لیکن بنا گاہ آرام آخری کی ان ؤ لکھن پھر اور گزاری میں دلی
 ۔  ہیں کرتے یوں اظہار کا جذبات ان۔  لگا نہیں دل

 پہ ہم رہے میں لکھنو  چند ہر

 مصحفی

 ہی بیزار تو اپنا دل سے شہر اس

  رہا
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(۸۳) 

 پوچھا سے اس غریبی دردِ  قصہ

 چاہیے

 سے آشیاں اپنے جو  میں گل موسم

 ہو دور

                                              

(۸۴) 

 کہ سے وطن نکلے بد ساعت کس

 کر پلٹ

 صبح پھر کبھی دیکھا نہ نے ہم ُمنہ

 کا وطن

                                              

(۸۵ ) 

 آتا یاد جب میں روتا سے دہلی فراق

 ہے

 عالم وہ اور کا جو  آب نا پھر وہ

 کا ہزارے

                                              

(۸۶) 

 ہوئی پہ نکلے سے دلی قدر کی دلی

 ہمیں

 میں سچ ہے آئے یاد میں غربت

 کاحظ وطن

                                              

(۸۷) 

 ہی یاد کی وطن جب ہو، سکون کیونکہ بہلے دل کر کیوں میں غیر دیار
 تو ہو  دور سے وطن میں بہار۔ ملتا نہیں سکون بالکل پھر تو  ہو پل ہر لمحہ ہر
۔  ہوتاہے احساس کا اجنبیت زیادہ اور ہے آتی یاد کی وطن سے شدت زیادہ اور
 گھڑی اس ، کو  لمحے اس شاعر۔  ہیں کرتے بیان یوں مصحفی کو  احساسات ان
 وطن کبھی سے پھر کہ پڑا جانا کر چھوڑ کو  وطن اسے جب ہے رہا کوس کو 
 اپنی سے آزادی کہ ہے رہا آ یاد زمانہ اپنا کا دلی کو  شاعر۔  ہوا نہیں گزر میں

 میں الوطنی غریب لمحات وہ کے خوشی اور سجانا محفلیں پھرنا، سے مرضی
 اپنے۔  ہے ستاتی یاد کی وطن سے شدت اور کو  شاعر تو ہیں نہیں میسر کہیں
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 کا تکلیف جو ہیں آتے یاد لمحات ہوئے گزرے ساتھ کے ان اور یاد کی دوستوں
 ۔ ہیں بنتے باعث

 کی مروت مہرو میں جنھوں باہم

 تھی رسم

 گیا کہاں زمانہ وہ ہوئے کیا لوگ وہ

                                              

(۸۸) 

 جانی سخت تو ہیں رہے جیتے ہنوز

 سے

 جدائیاں کیا کیا بھی نے ہم نہ وگر

 دیکھیں

                                              

(۸۹) 

 الغر و  بیمار ہمیں نے غربت رنج

 دیا کر

 وطن اپنے تنگ پہ بازو  تھی ورنہ

  آستین میں

                                              

(۹۰) 

 شوخ اے کا غریبوں تقل یوں

 ہے رواکب!

 جورو یہ کے خوبی تیری شایاں

  ہے کب جفا

                                              

(۹۱) 

 ملو نہ ، کا کسی بھی کہنا مانو 

 سے غیروں

 ستایا کا غریبوں ، جان مری کہ

 خوب نہیں

                                              

(۹۲) 

 گزرے میں وطن اپنے کو دوستوں والے کرنے محبت ساتھ اپنے شاعر
 ساتھ کے ان اب لوگ وہ کہ ہے کرتا افسوس اور ہے کرتا یاد کو  زمانے ہوئے
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 تو ہے زندہ بھی باوجود کے جدائیوں اور دکھ اتنے تک ابھی جو  ہیں،شاعر نہیں
 جتنی ہیں، غم سخت جتنے ورنہ ہے کمال کا جانی سخت کی اس میں اس

 نے شاعر ہے مترادف کے النے شیر جوئے رہنا زندہ میں ایسے ہیں، مشکالت
 رکھ کے کر بیمار نے جدائی اور غم اس مگر لیا کر برداشت کو  غم کے غربت
 محبوب شاعر ، ہے گیا ہو  کمزور و  الغر سے وجہ کی غربت رنجِ  شاعر۔ دیا
 ۔  ہے الوطن غریب وہ کہ ہے شکار لیے اس بھی کا ظلم کے

 ہے کہتا لیے کے رکھنے باز سے ستم و  ظلم پر خود کو  محبوب اپنے مصحفی
 ہے نہیں شان یہ تمہاری اور ہوں سہارا بے و  کس بے ، وطن بے ایک میں کہ
 سے مالقات کی رقیب کو  محبوب اور کرو  ظلم پر نوا بے و  مفلس ایسے تم کہ
 استعمال پر طور کے ڈھال کو  الوطنی غریب اپنی بھی لیے کے رکھنے باز
 ۔  ہے کرتا

 شہر اس ہم ہیں فریادی کہ ناکامی والے

 میں

 کوئی جہاں اپنا رس داد خاموشی جز

 نہیں

                                                    

(۹۳ ) 

 میں دل دردِ  اپنا کہوں سے کس تو  کہوں

  غریب

 کوئی نشیں ہم نہ ، مصاحب نہ ، آشنا نہ

                                                    

(۹۴) 

 مجھے جو  کا فلک ہے احسان بھی یہ

 بیچ کے خواب

 دکھالیا وطن اپنا ، مال سے دیایاروں

                                                    

(۹۵) 

 ہم تو گاہے میں بھرم تیری بھی آئے

 غریب

 سے نشیں ہم ترے بیٹھے کے ادب مارے

 دور

                                                     

(۹۶) 
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 میں بیایاں نے میں کیا روشن سے آہ

 چراغ

 چراغ میں غربیاں شام یہی آیا ہاتھ میرے

                                                    

(۹۷) 

 تک گلزار گر کہ میں ہوں ہوا اتنا حقیر

  جاؤں

 نوک واں ہے دکھالتا بھی کانٹا اک ہر

 کو مجھ سناں

                                                    

(۹۸) 

 جو  سے جہاں گئے اٹھ نہیں کوئی ہمارا

 ہم

 کسی بے گی رووے پہ گور ہماری

 پیچھے

                                                     

(۹۹) 

 میں زمانے کو  جس ہیں کہیں دلی

 مصحفی

 کا دیار اجڑے اسی ہوں واال رہنے میں

                                                   

(۱۰۰) 

  احساسات  کے ماضی یاد اور مسائل کے الوطنی غریب ہاں کے مصحفی
 میں غیر دیار کو  مصحفی۔ ہیں ہوئے پیش سے طریقے احسن بہت جذبات و 

 وہ سے جس ملتا نہیں ایسا کوئی ہے احساس سے شدت کا بیگانگی اور اجنبیت
 اسے ۔  لیں بانٹ درد دکھ اپنے لیں بنا رازداں کو  جس سکیں کہہ بات کی دل

 اپنے میں خواب مصحفی۔  نہیں کوئی ہی وال کرنے بات سے اس واال جاننے
 کرنا  اندازہ کا خوشی کی اس تو  ہے ملتا سے دوستوں اپنے ہے دیکھتا کو  وطن
 ۔  ہے مشکل

 اگر اور ہے جاتا ڈرتے ڈرتے بھی میں محفل کی محبوب الوطن غریب
 نہیں رسائی تک محبوب ہے جاتا بیٹھ ہی پیچھے کہیں بھی پھر تو  جائے پہنچ
 ساقی۔  ہے نہیں ہی پہنچتا تک اس جام تو  میں مے بزم اور کی چارے بے ہوتی
 کہ ہے لیتا بنا جام کا ہاتھوں اپنے الوطن غریب تو  ہے لگتا کرنے تقسیم مے
 ۔  دے ڈال شراب ہی میں ان کر سمجھ جام ساقی شاید
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 دکھوں کے الوطنی غریب سے انداز احسن بہت نے شاعر میں اشعار ان
 ہوتا ہے نوا بے و  کس بے کتنا الوطن غریب کہ ہے کیا بیان کو  مصائب اور
 کے ہجرت نے مصحفی۔ ہوتا نہیں کوئی بھی واال رونے پر قبر کی اس کہ ہے

 ان۔  ہے کیا بیان میں پیرائے کے غزل میں انداز خوبصورت بڑے کو تجربات
 جس یاد کی وطن ہاں کے ان۔  ہیں ملتے موضوعات متنوع کے ہجرت ہاں کے
 ساتھ کے ان ہمیشہ یادیں کی دلی ہے زیادہ بہت یاد کی دلی خاص بطور میں
 ۔  رہیں

 

 : ذوق ابراہیم  شیخ
 سے دنیا اس میں ء۱۸۵۴ اور ہوئے پیدا۱۷۸۸/ ۸۹ بمطابق ھ۱۲۰۳

 پاس کے دروازہ کابلی میں دلی۔ تھے استاد کے ظفر شاہ بہادر۔  ہوئے رخصت
 ہوئے شاگرد کے شوق رسول غالم تو  پہنچے کو  عمر کی مکتب۔  تھے رہتے
 نصیر شاہ شاعر بڑے کے دور اس میں بعد کیا تخلص ذوق سے نسبت کی انہی
 رہی نہ ضرورت کی اصالح ہی جلد مگر رہے لیتے اصالح میں اشعار سے
 سے  سب میں دور اپنے اور ہوئے مقرر استاد کے ظفر شاہ بہادر دوراں شاہ

 ۔ ٹھہرے معتبر
 ہوئے پیدا میں دلی کی نہیں ہجرت کوئی پر طور عملی اگرچہ نے ذوق

 کے ہجرت بھی ہاں کے ان مگر پائی وفات وہیں اور گزاری وہیں عمر تمام
 کے ذوق ہیں کرتے محسوس بھی وہ کو  کرب کے ہجرت ہیں ملتے احساسات

 : کیجیے مالحظہ اشعار چند
 نقص صاف میں وطن کِ  تر ہے ذوق

 آبرو

 جدا سے سمندر کر ہو  گہر ہے پھرتا بکتا

                                                    

(۱۰۱) 

 جا سے قفس جو  میں چمن ڈھونڈا آشیاں

 کر

 رکھا نے صبا باد تھا نہ بھی تنکا ایک

                                                   

(۱۰۲ ) 

 گیا بریں بہشت سوئے دوبارہ آدم

  گیا وہیں پھر ہوا خراب جہاں دیکھو

                                                   

(۱۰۳) 
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 سے ہجر دردِ  تیرے اور قصد کا کعبے

 سے منزل ہی پہلی ہوں صنم اے میں

 لوٹتا

                                                   

(۱۰۴) 

 الوطن غریب۔  تھے آگاہ بخوبی سے مشکالت کی الوطنی غریب ذوق
 اپنی انسان کر جا دور سے وطن کیونکہ۔  ہے ہونا آبرو  بے نزدیک کے ان ہونا
 میں بازار بعد کے ہونے جدا گہر سمندر طرح جس ہے بیٹھتا کھو  ومنزلت قدر

 ۔ بکتاہے
 جو کا رہنے دور سے وطن ، ہے خرابی جو  میں رہنے دور سے آشیاں

 جو  واال کرنے بھال دیکھ کی اس کیونکہ جاتاہے ہو  برباد آشیاں کہ ہے نقصان
 کے ذوق جیسے ہیں دیتے کر برباد تھپیڑے کے وقت اسے۔  ہوتا نہیں کوئی
 ہے چلتا پتہ مگر ہے کرتا تالش آشیاں میں چمن کر ہو  رہا سے قید بلبل کہ بقول
 ۔ رہا نہ محفوظ تک تنکا ایک دیا رکھ کے کر برباد نے صبا باد تو  اسے کہ

 اس ہے گزارتا عرصہ کچھ ہے رہتا انسان جہاں کہ ہے انسانی فطرت یہ
 کی اس ہوتاہے پیدا انسان جہان اور ہے جاتی ہو انسیت سے جگہ اور عالقے
 یہی ہے لوٹتی طرف کی اصل اپنی چیز ہر اور ہے رہتی میں دل ہمیشہ تو  تڑپ
 کو جانے میں بہشت بھی باوجود کے جانے نکالے سے جنت آدم کہ ہے وجہ
 وہاں عمر ساری اور ہے ہی بہشت گھر اصل کا اس سے پھر اور ہے تیار

 بھی دوری سے جنت یہ۔  گیاہے وہیں وفات از بعد اور رہی آرزو  کی جانے
 سے ومنزلت قدر کی اس تو  تھا گیا نکاال سے اس جو  تھا امتحان کا طرح ایک
 ہو نہ پاس وہ جب ہے ہوتی قدر کی چیز کسی ہی کر دورہ تھا مقصود کرنا آگاہ
 ۔  ہوتاہے اندازہ کا اہمیت کی اس ہی تو 

 محبوب در وہ۔ ہے مشکل بہت چھوڑنا کو  در کے محبوب لیے کے ذوق
 کعبے لیے اسی سکتا رہ نہیں جدا سے اس وہ سکتا کر نہیں برداشت جدائی کی
 منزل ہی پہلی ابھی ہوتاہے دور سے محبوب تو ہے نکلتا جب سے ارادے کے
 تو  ہے تلمالتا دل پر دوری سے محبوب جاتاہے ہو  تاب بے دل کہ ہے ہوتا پہ

 ۔  ہے جاتا آ واپس سے وہیں
 پہنچا کوئی تک قفس اسیران یوں

 برگ گل

 کا وطن شفیقان میں غربت جیسے

 کاغذ

                                             

(۱۰۵) 

 نشیں ہم مرے مجھے الئے اٹھاتو

 ذوق اے
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 کوئے میرا عوض میرے گا رہے

  دل میں یار

                                             

(۱۰۶) 

 چلی لے قضا آئے ، حیات الئی

 چلے

 اوپنی نہ ، آئے نہ خوشی اپنی

 چلے خوشی

                                             

(۱۰۷) 

 سے خلد اور ہم سے جاناں کوئے

 نکلے آدم

 نکلتے کو  ہم پر نہیں دیکھا کو  ان

 دیکھا

                                             

(۱۰۸) 

 نکاالخلد نے شیطان کو  آدم حضرت

  سے

 بر دل کوئے ہے کیا کو  ہم نے غیر

 جدا سے

                                             

(۱۰۹) 

 اس کہ ہوتاہے معتبر اتنا بھی خط واال آنے سے وطن میں الوطنی غریب
 اسیران۔ ہو  رہا میں غیر دیار جو  سکتاہے جان وہی صرف منزلت و  قدر کی
 دوستوں سب اپنے دور سے گھر اپنے ہیں ہوتے ہیں الوطن غریب بھی قفس
 ان ہیں ہوتے رہے کر برداشت صعوبتیں کی بند و  قید الگ سے داروں رشتہ
 ۔  ہے حامل کی اہمیت زیادہ بہت بھی پتی کی پھول لیے کے

 اسے لگتا نہیں کہیں اور دل کا اس کرتاہے پسند رہنا میں یار کوئے ذوق
 سے یار کوئے زبردستی اسے دوست کے اس مگر ہے پسند فضا کی یار کوئے
 تو دل کا اس مگر پڑتاہے جانا اسے بھی ہوئے چاہتے اورنا ہیں چاہتے جانا لے

 گیا چال سے وہاں تو  پر طور جسمانی وہ یعنی ہے گیا رہ ہی میں یار کوئے
 میں یار کوئے پر طور ذہنی وہ۔  ہے وہیں دھیان کا اس ہے وہیں دل کا اس مگر
 پر طور ذہنی وہ ہے نہیں وہاں ہوابھی بیٹھا درمیان کے دوستوں وہ یوں ہے

 تو  پر طور جسمانی انسان کہ ہے ہجرت ذہنی یہ تو  ہے میں کوچے کے محبوب
 ۔  ہے اور کہیں پر طور ذہنی مگر ہے بیٹھا جگہ ایک
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 بھی ہوئے چاہتے نہ ہے مہاجر وقت ہمہ ہے میں سفر لمحہ ہر انسان
 التی زندگی اسے میں دنیا عالم سے ارواح عالم ہے پڑتا کرنا سفر یہ کو  انسان
 اپنی تو  نہ انسان ہے جاتی لے واپس سے ناسوت عالم اسے موت پھر اور ہے

 زندگی یہ جاتاہے واپس سے خوشی اپنی ہی نہ اور ہے آتا میں دنیا سے خوشی
 انسان اور ہیں جاتے لے میں جہان دوسرے سے جہاں ایک اسے ہی موت اور

 ۔  جاتاہے مہاجربن
 جاناں کوئے اور گیا نکاال کو  ان سے جہاں تھا گھر کا  ؑآدم حضرت جنت

 کا   ؑآدم۔  ہے ہوتا وہاں سے کثرت یا ہے رہتا وہ جہاں ہے ہوتا ٹھکانا کا عاشق
 گئے بن مہاجر وہ اور گیا نکاال کو  ان کہ ہے پرانا تو  قصہ کا نکلنے سے خلد
 ذوق مگر ہے ہی سنا نے سب دیکھا نہیں نے کسی ہوئے نکلتے کو  ان مگر
 مکانی نقل سے محبوب دیار ہوئے نکلتے سے جاناں کوئے کو  ہم ہیں کہتے
 بدر در ہمیں اور ہوئے رسوا ذلیل قدر کس ہم کہ دیکھا نے لوگوں ہوئے کرتے
 ۔ پڑا ہونا خوار

 کوئی نہ کوئی کی کرنے ہجرت جگہ دوسری سے جگہ ایک کے انسان
 سے جنت کو   ؑآدم حضرت کہ کہتاہے شاعر میں ایسے تو ۔  ہے ہوتی وجہ

 حضرت  سے چالبازی اپنی نے جس تھا فرما ر کا شیطان میں کرانے مہاجر
 نکلوایا یار کوئے نے رقیب میرے مجھے اور کیا باہر نکال سے جنت کو   ؑآدم
 آ میں باتوں کی رقیب بھی وہ اب۔سکتاہے کر نہیں ایسا تو  محبوب میرا ورنہ ہے
 ۔  ہے گیا ہو  دور سے مجھ کر

 : دہلوی نسیم   خان علی اصغر
 میں معززگھرانے ایک کے دلی میں ء۱۷۹۹ بمطابق ھ۱۲۱۴ دہلوی نسیم
 پہنچے کو  شعور سن۔  ہوئی میں دلی مطابق کے رواج مروجہ تعلیم۔  پیداہوئے

 شاعرانہ۔  تھا چرچا کا ی شاعر کی غالب اور ذوق ، مومن میں فضا کی دلی تو 
 کے مومن خان مومن۔  چڑھا پروان ذوق کا شاعری شعرو  سے وجہ کی ماحول
 ۔ کیے ادب ے زانو  سامنے

 نسیم تو  ہوا اختالف پر جائیداد تقسیم میں بھائیوں بعد کے وفات والدکی
 نہیں واپس پھر اور گئے چلے لکھنو  ساتھ کے خاں علی اکبر بھائی بڑے اپنے
 میں لکھنو  اور دیکھا، نہ کر پلٹ طرف کی جائیداد اپنی گزاری، عمر تمام وہیں

 :  ہیں لکھتے جالبی جمیل ڈاکٹر۔  گزاری زندگی کی کسمپرسی
 یہاں نے انھوں آئی نہیں میسر فراغت معاشی انہیں میں لکھنو ’’

 محمد الدولہ اشراف اور شاہ علی واجد۔  جھانکے در سے بہت
 میں شان کی وغیرہ خاں علی اصغر نواب اور خاں ابراہیم
 کہے مخمسات پر غزلوں کی الدولہ شرف۔  لکھے قصیدے
 فراغت کہ سکا ہو  نہ پیدا تعلق ایسا کوئی بھی سے کہیں لیکن
  ۹۶۔‘‘آتی میسر

 مگر آئے نہ دلی کبھی پھر اور گئے کے کر ہجرت لکھنو  سے دلی نسیم
 اور یادیں کی دلی ہمیں میں اشعار کے ان سکے نکال نہ سے دل اپنے کو  دلی
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 ہیں ملتی پریشانیاں اور دکھ کے الوطنی غریب اور یادیں کی وقت ہوئے گزرے
 ۔ 

 ویرانہ مرے کم ہے نہیں ہوتے

 دوستی

 وطن خیال سے سر ہے نہیں جاتا

 ہنوز

                                              

(۱۱۰) 

 ہوں میسر کہ اب نسیم ہے مشکل

  راتیں وہ

 نہیں پا بستر آرام ہوئے کھوئے

  سکتا

                                              

(۱۱۱) 

 بھی جتنا میں الوطنی غریب اور سکا نکل نہیں سے وطن خیالِ  شاعر
 مشکل میں وطن۔  ہے رہتی یاد کی وطن اپنے بھی پھر جائے مل ماحول اچھا
 سے وقت ہوئے کیے بسر سے خوشی میں الوطنی غریب وقت ہوا کیا بسر سے
 اور راحت کر چھوڑ کو  وطن کہ کہتاہے شاعر لیے اس ہے ہوتا محسوس بہتر
 ۔ آسکتا نہیں میسر آرام

 ملتا نہیں کچھ پتا فراموش وہم ہیں

 ہے کہیں جانہ کسی ہے مسکن

 اپنا وطن

                                              

(۱۱۲) 

 ہو عمر تیری شوق اضطراب اے

 دراز

 وطن تحمل نہ ہے میں سفر راحت

 تھا میں

                                              

(۱۱۳) 

 نے وحشت تاثیر دیا کر ویران شہر
 میری

 ہو بیاباں پہلے دن چار دو  قصدسے
 گیا
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(۱۱۴) 

 سے کسی ہم کہیں حال کا لحد کنج
 کیا
 مہربان کوئی نہ ہے پاس درد ہم

  قریب
                                              

(۱۱۵) 

 ہے کرتا ذکر کا مشکالت کی سفر اور مسائل کے الوطنی غریب شاعر
 وطن اور ہے رہتا میں قراری بے اور ہے نہیں گھر کوئی بھی کہیں کا اس کہ
 ہے نہیں بھی ہمدرد کوئی کا اس میں کونے اس اور ہے رہتا میں سفر دور سے
 اسے جو  ہے نہیں مہربان کوئی کا اس سکے کہہ بات کی دل اپنے وہ سے جس
 ۔  سکے بانٹ غم کے اس سکے دے تسلی

 سے مجھ قفس سے قفس اجنبی میں
  اجنبی
 صیاد میں ہے دیکھتا کو  مجھ وہ
 طرف کی

                                              
(۱۱۶ ) 

 رہتا ظاہری فروغ سے بختوں تیرہ
 دور ہے
 غریباں شام دامن دیکھا نے کس
 چراغ میں
(۱۱۷) 

 لیے کے زندگی کی ان کہ ہیں نصیب بد ایسے مسافر الوطن غریب
 ہوتی تر تاریک راتیں اور تاریک دن کے ان ہے گزرجاتی ہوئے ترستے

 الوطن غریب یہاں کہ جاتاہے ہو  اندازہ کا بستی کی ان ہی سے راہ دور۔ہیں
 ۔  ہوتے نہیں آثار کے زندگی وہاں کیونکہ ہیں مسافر

 : شیفتہ خاں  مصطفی محمد نواب
 کے سیر فرخ سے کوہاٹ عالقہ کے حد سر صوبہ اباواجداد کے شیفتہ

 ء۱۸۰۹ میں دلی شیفتہ۔  گئے ہو  مقیم کر آ میں آباد فرخ کے کر ہجرت میں دور
 ۔  ہوئے کوپیدا

 و غالب میں دلی وقت اس رکھا قدم میں سخن و شعر برم جب نے شیفتہ
 سے مومن میں دلی نے شیفتہ۔  تھا چرچا کا ناسخ و آتش میں لکھنو  اور مومن
 جہانگیر۔  رہے لیتے اصالح بھی سے غالب میں بعد اور کیا حاصل فیض تلمذ
 خریدی میں نیالم نے والد کے ان جو  تھی جائیداد کی ان میں میرٹھ ضلع آباد
 ۔  رہے مقیم میں ہی دہلی شیفتہ مگر تھی
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 ساتھ کے ان شیفتہ تو  کیا ارادہ کا حج سفر نے نانی اور والدہ کی شیفتہ
 نانی اور والدہ کی ان۔ آئے واپس میں ھ۱۲۵۶ بعد دوسال اور گئے پر حج سفر
  فن  و  علم ارباب پر مکان کے شیفتہ میں دلی۔  ہوئی وفات میں حجاز وہیں کی
 کے شیفتہ یوں۔ ہوتاتھا بھی انقعاد کا مشاعروں سے اکثریت اور تھے رہتے جمع
 انگریزوں میں غدر کے ء۱۸۵۷۔  تھا رہتا بندھا تانتا کا دوستوں فہم سخن ہاں
 سزا  کی بامشقت قید سال سات ہوئے گرفتار میں الزام کے بغاوت خالف کے
 بقیہ اور ملی رہائی سے مداخلت کی خاں حسین صدیق کو  ان میں بعد مگر ہوئی
 رہنے مسلمان میں دلی کیونکہ گزاری ہی میں آباد گیر جہاں نے انھوں زندگی

 :  ہیں لکھتے خاں علی کلب۔  تھی پابندی پر
 دے بھال سے دل کوئی کہ تھی نہ ایسی تباہی کی دہلی ’’

 جان دشواری ہزار بہ اور ہوئے قید آزادہ ، ہوئے شہید صہبائی
 شیفتہ لیے اس تھی گئی کرالی خالی دلی سے مسلمانوں۔  بچی
 ۱۱۸۔ ‘‘ آتے سے منہ کس میں دلی اجڑی اب

 جس تھے گئے ہو  کش کنارہ تقریباً  سے سخن و  شعر کر جا آباد گیر جہاں شفیتہ
۔  پرا نکلنا سے  دلی انہیں سے وجہ کی جس تھی بربادی کی دلی وجہ بڑی کی
 اور تھے موجود سخن اساتذہ تھا ماحول ایک کا شاعری و شعر چونکہ میں دلی
 اور تھیں کرتی ہوا بحثیں علمی اور ملتے سے دوسرے ایک کامل واران سخن
 یہ اب۔  تھا رکھتا حیثیت مرکزکی وادبی علمی ایک تو بھی مکان کا شیفتہ پھر
 ۔  تھا نہیں میسر میں آباد گیر جہاں کچھ سب
 سے پھر سے وجہ کی حالی کیا مقرر اتالیق کا بچوں اپنے کو حالی نے شیفتہ
 کی حالی میں شاعری کی دور اس کی ان اور پلٹے طرف کی سخن و  شعر

 اپنی میں یاد کی دلی نے شیفتہ۔  ہے آتی نظر واضح جھلک کی ی شاعر نیچرل
 ۔  ہیں کرتے یاد یوں کو  دلی وہ میں جس لکھی نظم بھرپور ایک

 شدگانِ  دل زھے و  دھلی ھائے
  دھلی
 نگران دل اور ہیں میں جنت آب

  دھلی
 میں تصور آتاہے نظر جلوہ وہی
  ہمیں
 نشان ہے باقی یہ بھی پر گئے مٹ
 دھلی

                                              
(۱۱۹) 

 کہ ہے غنیمت کو ہم بھی گاؤں
  ہے تو آبادی
 صحرا آشوب پُر سخت ہم ہیں آئے
  کر دیکھ
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(۱۲۰) 

 شیفتہ بھی دلی ہے شہر ہی عجب
 گز ہر
 کے دیار اس لوں نہ شام و  روم میں
 بدلے

                                              
(۱۲۱) 

 لگتا نہیں جی ذرا مانند کی ویرانے
 اپنا وطن دلی شیفتہ ہے کہ چند ہر

                                             

(۱۲۲ ) 

 وحشت نہ کیونکر وطن صبح جلوہ
 فزا 
 کی غریباں شام ہمیں ہے آتی یاد
 بہار

                                             

(۱۲۳ ) 

 خیز عشرت ہے زمین وہ کی ہند
 پرہیز کریں جہاں زاہد نہ کہ

                                             

(۱۲۴) 

  نسبت دینا نہ سے دلی کو نجد وادی
 بیاباں یہ بیاباں کا مجنوں وہ ہے
 میرا

                                             

(۱۲۵) 

 کی سخن و  شعر میں مکان کے دلی تھے انسان المشرب وسیع شیفتہ
 آباد گیر جہاں واپس کر چھوڑ کو  دلی جب مگر تھا رہتا لگا جلنا ملنا اور محفلیں
 کرتے یاد کو دور اس اور ہیں کرتے یاد کو  دلی وہ کر بیٹھ ادھر اور گئے چلے
 ۔  تھے گئے چلے سب سے وہاں بعد کے غدر جب ہیں

 شہر آباد گجان تھی بہ ناگفتہ بہت تھی حالت جو  کی دلی بعد کے غدر
 گھر’’ ہیں لکھتے میں خط ایک اپنے بھی غالب تھا رہا کر پیش منظر کا ویرانے

 آباد گیر جہاں شیفتہ جب سے حاالت ایسے تو ‘‘۔  ہیں پڑے چراغ بے گھر کے
 ملنے ہیں لوگ ہے آبادی وہاں کہ ہے لگتا اچھا کو  ان وہ لیے اس تو  ہیں جاتے
 ۔  ہیں جاتے آ والے جلنے

 دلی  میں کہ ہیں کہتے وہ کہ ہیں محو  قدر اس میں محبت کی دلی شیفتہ
  ہے  شہر ایسا دلی کہ ہوں تیار کو  نے ٹھکرا بھی کو  شام اور روم بدلے کے
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 مل نہیں اور کہیں میں خیال کے شاعر ، محفلیں کی جہاں  ، فضا کی جہاں
 دوسری ایک چاہتا لینا نہیں شہر کوئی میں بدلے کے دلی وہ لیے اس سکتیں
 ۔  ہے بھاتا کو  دل ہی شہر آبائی اپنا کہ ہے سکتی ہو  بھی یہ بات

 شہر  دوسرے رونقیں جیسی اس تھا مرکز کا تمدن و تہذیب چونکہ دلی
 انہیں کر نکل سے دلی اب اور تھے عادی کے ماحول اسی شیفتہ تھیں نہ میں
 ۔  ہیں کرتے زیادہ خیاالت کے دلی وہ اور لگتاہے ویرانہ جگہ ہر

 وہ سے جس ہے رہی بڑھا کو  وحشت صبح کی وطن ہاں کے شاعر
 کی غریباں شام کہ کرتاہے یاد کو  بہار کی غربت اور ہے رہا کر محسوس گٹھن
 ۔  نہیں میسر بھی میں صبح کی وطن وہ تھی شائستگی اور لطف جو  میں بہار

 شاعری کی ان۔ہے ہوتا شعرامیں گو غزل بہترین کے اردو شمار کا شیفتہ
 ۔ہے ملتا احساس کا دوری اور ہجرت سے دہلی عالوہ کے تغزل خالص میں

 : مجروج حسین مہدی میر
 نہیں تعین محققین بارے کے ئش پیدا تاریخ کی ؔ  ؔمجروح حسین مہدی میر

 شاہی میں دلی۔ ہوئی میں ء۱۹۰۵ مئی ۱۵ وفات تاریخ کی ان البتہ پائے کر
 انگریزوں جب بعد کے آزادی جنگ کی ء۱۸۵۷۔ تھا گھر کا ان میں بازار اردو 
 ان  بھی مکان کا ان تو ڈھایا کو  عمارتوں ساری بہت اور کیا قبضہ پر دلی نے
 وہاں تو گیا ہو  ناممکن رہنا میں دلی بعد کے بغاوت عظیم اس گیا آ میں زد کی
 : ہیں لکھتے جالبی جمیل۔  پڑی کرنا ہجرت کو  ان سے

 اور بھی مجروح تو ہوئی برباد دلی جب بعد کے ء۱۸۵۷ ’’
 چلے پت پانی کر چھوڑ وطن اپنا طرح کی والوں دلی سے بہت
 تھے رہتے بھی حالی جہاں میں محلہ کے انصاریوں اور گئے

  ۱۲۶‘‘۔ بسے آ

 شاعر اردو  نوحے کے ہونے گھر بے کے لوگوں اور اجڑنے کے دلی
 عام نے وکٹوریہ ملکہ تو  سنبھلے حاالت تھوڑے جب ہیں دیتے سنائی میں ی

 تھے بھی مجروح میں جن۔  گئے آ دہلی پھر لوگ تو  دیا کر اعالن کا معافی
 زندگی حاالت کی ان جالبی جمیل۔ تھا نہ باقی گھر کوئی کا ان میں دلی اب مگر
 :  ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیان

 یہاں  اب لیکن گئے آ دلی بعد سال پانچ بیش و  کم بھی مجروح’’
 تالش سے دلی معاش ذریعہ نہ ، در نہ گھر نہ۔  تھا نہیں کچھ
 گئے چلے الور ہاں کے سنگھ دھیان شیو  مہاراجا میں معاش
 وہ ۔۔۔  تو  کیا معزول انہیں نے انگریزوں میں ء۱۸۷۳ جب اور

 میں ء۱۸۸۰۔  چلے پاس کے سنگھ رام سوئی پور جے مہاراجا
  ۱۲۷‘‘۔ گئے آ دلی واپس پھر تو  پائی وفات نے مہاراجا جب

 رام  آف نواب مگر رہے ہی میں دلی تک وفات اپنی بعد کے اس مجروجؔ 
 رہتا جانا آنا ہاں کے ان سے وجہ کی وابستگی سے بہادر خاں علی حامد پور
 سے دلی۔  تھے د شاگر کے غالب ، مجروج۔ گئے نابیناہو  میں عمر آخری تھا

 ۔ ہیں ملتے اشعار سے بہت کے ان میں یاد کی وطن اپنے بعد کے جانے
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 ہمدم  کر  سنا کا دلی کا  بربادی ذکر

 گز  ہر  لگانا  نہ پر کہن  زخم  نشتر 

                                          

(۱۲۸ ) 

  جان  بے قالب  اک  ہے شہر یہ تو اب 

   ہمدم

  منانا  نہ  خوشیاں  کی  رہنے  یہاں  کچھ

 گز  ہر

                                          

(۱۲۹ ) 

  سالمت  کو غالب  حضرت  خدا یا

 رکھنا 

 دلی  نشانِ  ہے  باقی سے نام اسی اب 

                                          

(۱۳۰  ) 

 سے  خضر بات  کی  میں  غربت  نہ

   میں  احباب  یاد  یہ  غرق  رہے

                                           

(۱۳۱ ) 

 باقی  آشنا  یارو  رہے  نہ

 میں  وطن  ہوئی  غربت  کو  ہم 

                                          

(۱۳۲ ) 

 میں  قفس  آتی  نہیں  بھی  تک  ہوا 

   گلستان  پوچھیں  سے  کس ہم خبر

                                          

(۱۳۳ ) 

 ہر تھے زدعام زبان قصے کے بربادی و  تباہی کی دلی میں حاالت ان
 لیے اس تھا گیا نکاال سے دلی چونکہ شاعر مگر تھا گفتگو  موضوع یہ جگہ
 تباہی کی دلی شاعر تو  اب۔  ہے پہنچاتا تکلیف اسے بھی ذکر کا بربادی کی دلی
 ہوتی بحال دوبارہ رونقیں کی دلی اسے کہ ہے گیا ہو  برداشتہ دل اتنا سے

 ۔  نہیں پسند رہنا میں دلی سے پھر کو  شاعر لیے اس۔  دیتیں نہیں دکھائی
 تو  رہے نہ ہی وہ جب تھی سے لوگوں والے رہنے وہاں رونق کی شہر

 کیسی خوشی کی رہنے وہاں تو  رہے نہ احباب وہ رہیں، نہ محفلیں وہ میں شہر
 ۔  ہے ہوتی محسوس کشش تھوڑی میں دلی کو  شاعر بھی اب مگر
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 ہے کرتا یاد کو احباب اپنے میں الوطنی غریب کر نکل سے دلی شاعر
 اچھا تو  بھی کچھ سوا کے یاد کی احباب اپنے اسے ہے کرتا یاد صحبتیں پرانی
 ۔ لگتا نہیں

 :سالک بیگ  علی قربان
 کے والد اپنے میں ء۱۸۳۰ ہوئے پیدا میں آباد حیدر کو  ء ۱۸۴۲ دسمبر

 شاگر کے مومن میں شاعری کی مکمل تعلیم اپنی ہی میں دلی۔ گئے آ دلی ساتھ
 کر ہو  حاضر میں خدمت کی غالب بعد کے وفات کی مومن میں ء۱۸۵۲ ہوئے
 غدر کیونکہ تھے اچھے بہت ساتھ کے ان مراسم کے غالب۔  کیا تہ تلمذ ے زانو 
 ایک کی خطوط کے غالب نام کے سالک تو  نکلے سے دلی ہ و  جب بعد کے
 ۔  ہے تعداد بڑی

 تالش کی رزق ازاں بعد رہے الور عرصہ کچھ کر نکل سے دلی سالک
 اس میں۱۸۸۰ سالک۔  رہے وہیں عمر تمام پھر اور گئے چلے آباد حیدر میں
 دلی عرصہ ایک کا عمر تمام اپنی نے سالک۔  گئے کر کوچ سے فانی جہان
 کر سرایت میں دماغ و  دل کے ان محفلیں اور رونقیں کی دلی ، گزراتھا میں
 کلیات کے سالک۔  سکے نکل نہیں سے حصار کے دلی عمر ساری وہ گئیں
 ردیف کی جس ہے مرثیہ کا دلی کا قسم ایک جو  ہے ملتی غزل طویل ایک میں
۔  تاہے ہو  اندازہ کا وابستگی سے دلی ک سالک سے غزل اس ہے دلی بھی
 : کیجیے مالحظہ اشعار چند کے غزل

 بیانِ  کے کر ہم بھی میں جنت روئے

 دہلی

 دہلی بستانِ  نہیں ہے ظاہر سے اس

 ُسنا سے کس ، دل ہے کا پتھر کا کس

 ہے جاتا

 دہلی بیانِ  سے جس ہو  کہ ہے ایسا کون

 کا اس سکا نہ مٹ بھی سے غدر محشرِ 

 وجود

 دہلی جہانِ  سے فانی عالمِ  الگ ہے

 کا دلی نہیں ملتا تو  بھی پر گئی مٹ

 جواب

 دہلی گمانِ  ہو  پر اسی تو  ڈھونڈھے کون

 کیونکہ وہ ہو سے مزے کے سلویٰ  و  من

 واقف

 دہلی خوانِ  زلہ ہو  نہ ہی کھایا نے جس

 اس خریدار کو  مالئک ہے دیکھا نے میں

 کا
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 دہلی دکانِ  ہے دیکھی ہوئی چلتی نے میں

 ہوں نہ آنکھیں پہ شعر ہر کے سن

 ناک نم کیونکہ

 دہلی خوانِ  مرثیہ ہے زدہ غم سالکِ 

                                                   

(۱۳۴) 

 شیر آسماں ہوا میں ستم کیوں کہیے کیا

  شیر جہاں سارا پہ غریب بس ہوتاہے

 نقش پہ دل ہے سے طرح جس ہوں نکال

 ورنہ

  وطن تھا دشوار آنا یاد میں غربت

                                                   

(۱۳۵) 

 پہلو  ہر اور ہے دیا قرار ارضی جنت کو  دلی نے شاعر میں اشعار ان
 بہا  آنسو  میں یاد کی دلی کر بیٹھ دور میل سینکڑوں اور کیاہے یاد کو  دلی سے
 انسان ہو  گزری جوانی اور بچپن کا انسان جہاں یاد کی وطن دراصل۔  ہے رہا
 ہے جاتی آ ضرور کمی میں شدت کی اس ساتھ ساتھ کے وقت سکتا بھال نہیں
 کوئی ہے، لگتی ٹھوکر جب میں غیر دیار۔  سکتی نہیں نکل سے دل مگر

 ۔ ہے آتی یاد کی وطن اسے تو  ہے آتی مصیبت
 جائے لیا جائزہ کا تجربات کے ہجرت ہاں کے شعرا کالسیک کے اُردو 

 سے دکن میں نتیجے کے دکن فتح کی عالمگیر زیب اورنگ پہلے سے سب تو 
 حب ہاں کے شعرا عصر ہم کے ان اور طبعی سے میں شعرا والے نکلنے
 مسافرت  ، ہجرت ہاں کے دکنی ولی بعد کے اس۔ ہیں ملتے اشعار کے الوطنی
 شعرادہلی پھر اور آمد دہلی کی کلیات کے ان اور محبت سے وطن کی ان اور
 کے ابدالی شاہ احمد اور شاہ نادر پر دہلی اور شاعری میں زبان اردو  کی

 لوٹ ، بدامنی اور گری غارت و  قتل والی ہونے میں دہلی سے وجہ کی حملوں
 عافیت میں چھوڑنے کو  دہلی نے شعرا سے وجہ کی پروری فتنہ اور کھسوٹ
 آصف  اورنواب الدولہ شجاع نواب میں لکھنو  میں دور اس انہیں اور سمجھی
 شعرا۔ کیا رخ کا لکھنو  نے شعرا اور آئے میسر دان قدر میں صورت کی الدولہ
 دور یہ کیونکہ ہوئی ہجرتیں سی بہت بھی پہلے سے ہجرت طرف کی لکھنو کی
 تھی چکی ہو شکار کا زوال حکومت مرکزی کی مغلوں۔  تھا کا جنگیوں خانہ
 محکوم پر بوتے بل کے طاقت اپنی نے انھوں کو  جن نے قوموں سی بہت اور
 میں ایسے کیا اعالن کا مختاری خود اپنی اور اٹھایا سر نے انھوں تھا رکھا بنا

 ۔  ہوئیں بھی جنگیں میں آپس کی نوابین مختلف
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 اکرتے ہو مربی اور مرسل کے امرا اور نوابین ، شعرا میں دور اس
 اوقات بعض پڑتا جانا ساتھ انہیں کرتے رخ نواب بھی کو  جدھر لیے اس تھے
 تو گیا ہو  قتل میں جنگ یا گیا بھاگ کر کھا شکست نواب کوئی کہ ہوا بھی ایسا
 کا شاعری اردو میں دور اس دہلی۔ کی کوچ طرف کی شہر نئے نے شعرا پھر
 کرتے پسند رہنا میں دہلی میں محبت کی دہلی شعرا تمام تھا مرکز ترین اہم ایک
 نخواستہ بادل لیے اس تھے رہے دے نہیں اجازت کی اس حاالت مگر تھے
 ۔ پرا کرنا رخ کا شہروں دوسرے سے دہلی کو  شعرا

 ابھرا کر بن موضوع مرکزی محبت کی دہلی ہاں کے شعرا کے دور اس
 کہیں غزلیں کہے اشعار میں محبت کی دہلی نے شعرا تمام والے کرنے ہجرت۔ 
 در میں سفر کے ہجرت پھر اور کیا اظہار کا وابستگی ادبی اپنی سے دہلی۔ 

 موضوع کو  چارگی بے و  کسی بے کی غیر دیارِ  اور تذکرہ کا مشکالت پیش
۔ ہیں میر تقی میر مہاجر بڑے سے سب میں شعرا دورکے اس۔  ہے بنایا سخن
 گئے ہو حال بے میں فراق کے دہلی اور کیا یاد تحاشا بے کو  دہلی ے جنھوں
 اور دہلی ہاں کے ان۔  تھا چکا کر سرایت میں پے و  رگ کے ان دہلی کیونکہ

 اور ،مصحفی پوری چاند قائم ، سوز میر طرح اسی ملتاہے ساتھ ایک درد کا دل
 ان بھی احساسات و  جذبات کے ان اور تجربات کے ہجرت ہاں کے وغیر جرات
 ۔ہیں ملتے میں شاعری کی

 ہم سوداکے و  میر میں شعرا والے کرنے ہجرت میں صدی اٹھارویں
 کی سخن شعرو  میں لکھنو اور چھوڑا کو دہلی نے جنھوں ہیں مصحفی عصر
 غریب اپنی لمحہ ہر انہیں اور بھولے نہیں کو دہلی وہ مگر کیں آراستہ محفلیں
 بعد کے اس۔  ہے عیاں سے اشعار کے ان جو  رہا ستاتا بھی احساس کا الوطنی
 ہجرت کو  شعرا بھی وقت کے قبضہ کے انگریزوں پر دہلی میں صدی انیسویں
 انگریزوں سے دہلی میں دور اس تھا دور کا مومن و  غالب دور یہ پڑی کرنا
 اپنی نے وغیرہ مجروح اور سالک ، شیفتہ شعرا والے نکلنے سے عتاب کے

 ہے کیا اظہار کا جذبات اپنے میں جدائی کی اس اور محبت کی دلی میں شاعری
 جن ہیں ملتی بھی غزلیں مسلسل ہوئی کہی میں یاد کی دلی ہاں کے شعرا ان۔ 
 جا  کیا اندازہ کا وابستگی سے دہلی کی ان سے اس ہے دہلی ہی ردیف کی

 ۔  سکتاہے
 بربادی کی دہلی تجربات کے ہجرت ہاں کے شعرا کالسیکی کے اردو 

 نکل سے دہلی چرچے کے شاعری اردو  سے جس آئے سامنے میں نتیجے کے
 عوام اور شعرا کے عالقے دوسرے اور پہنچے بھی تک عالقوں دوسرے کر
 نے دہلوی پر سطح لحاظ فنی اور فکری۔ ہوئے یاب فیض سے زبان دہلوی بھی

 مزہ کا دہلی زبان بھی ہاں کے ان اور کیا متاثر کو  شاعروں کے دہلی بیرون
 ۔  ہے ناز کو  ادیبوں اور شاعروں کے دہلی پر جس ملتاہے

 ہاں کے سب کہ جو  یاد کی وطن ہاں کے شعرا مہاجر کے دور اس
 کہیں وہ اگرچہ ہے دیا قرار وطن اپنا کو دہلی نے شعرا سب اور ہے مشترک

 اظہار کے اس اور وابستگی سے دہلی کی ان سے اس ہوں آئے بھی سے باہر
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 تو یاد کی وطن۔  ہے منفرد سے حساب کے مہارت اور فن کے ان صورت کی
 ہاں کے شعرا ان وہ عالوہ کے اس۔  ہے مسئلہ بنیادی کا مہاجر دورکے ہر

 یاد کی دوستوں اور احساس کا کسی بے میں غیر دیارِ  ، صعوبتیں کی راستوں
 اور عالمتیں سے حوالے کے الوطنی غریب نے شعرا۔  ہے نمایاں ہاں کے ان
 ،شام دھواں ، غریباں گور تنہائی، جیسے کیا استعمال خوب کو  تالزمات کے ان
 سب ہاں کے شعرا مہاجر کالسیک طرح اس۔  ہ وغیر بربادی اور راہ گردِ  ،

 ہی دہلی ہاں کے شعرا تمام بھی وطن اور ہے یاد کی وطن خوبی نمایاں سے
 تمام میں جس ، ماحول ادبی ، تھا ماحول وہ کا دہلی غالباً  سے وجہ کی جس ہے
 کے دہلی۔  تھے چکے ہو  مانوس سے ماحول ادبی اس بھی شعرا غیر اور شعرا

 عمر کو  دلی وہ لیے اس۔  مال نہ اور کہیں ماحول ایسا انہیں بعد کے اجڑنے
 احساس  کا بسی بے میں الوطنی غریب بعد کے اس اور رہے کرتے یاد بھر

 ۔  آتاہے نظر نمایاں
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جات  حوالہ
 
ل جلد)‘‘پارے شہ اُردو  ’؛ بحوالہ طبعی، ۔۱  قادری الدین محی ڈاکٹر از(او 

 ۲۴۷:ص ء۱۹۲۹اول، ابراہیمیہ،طبع مکتبہ:حیدرآباددکن زور،
ل ،جلد‘‘ اُردو  ادب تاریخ’’  ،ڈاکٹر، جالبی جمیل ۔۲  ترقی مجلس: ،الہور او 

 ۵۳۰: ص ء،۲۰۰۸ ، ہفتم طبع ، ادب
 پبلی الوقار:الہور ہاشمی، الحسن ،مرتبہ؛نور‘‘ولی کلیات’’ دکنی، ولی ۔۳

 ۳۸۵۔۳۸۴:ص،ء۱۹۹۶کیشنز،
 ، تصنیف و  تحقیق ادارہ: کراچی ،‘‘دور کا سودا و  میر’’  ، الحق ثنا ۔۴

 ۲۸۰۔۲۷۹: ص ء،۱۹۶۵



89 
 

ل جلد)‘‘سودا کلیاتِ ’’سودا، ۔۵  الدین ،مرتبہ؛ڈاکٹرمحمدشمس(او 
  ۹۲:ص، ء۱۹۹۲دوم، ادب،طبع ترقی مجلس:صدیقی،الہور

ً  ۔۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۷:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۷ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۷۴:ایضاً،ص۔۔۔۔۔۔ایضا
 طبع دوم، جلد جالبی، جمیل ازڈاکٹر ،‘‘اُردو  ادب تاریخ’’ سودا،بحوالہ؛ ۔۸

 ۶۶۱:ء،ص۲۰۰۹ ادب، ترقی مجلس:الہور ششم،
 ۱۱۳:صدیقی، الدین شمش محمد ڈاکٹر ؛ مرتبہ ،‘‘ سودا کلیات’’  سودا، ۔۹
ً  ۔۱۰ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا   ۱۱۳: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۳۰: ص ایضاً،،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۶۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۵۰: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
: الہور ششم، طبع دوم، جلد ،‘‘اُردو  ادب تاریخ’’ ڈاکٹر، جالبی، جمیل ۔۱۴

 ۵۰۵: ء،ص۲۰۰۹ ادب، ترقی مجلس
 ا  ن دیوا)فائق، خاں علی ،جلداول،مرتبہ،؛کلب‘‘میر کلیات ’’میر، میر،تقی ۔۱۵

ل  ۲۶۷:ص ء،۱۹۸۶ادب، ترقی مجلس:الہور( و 
 ترقی مجلس:جالبی،الہور جمیل ڈاکٹر ،مرتبہ‘‘ میر ذکرِ ’’، میر تقی میر، ۔۱۶
 ۹۹: ص ء،۱۹۹۳ ، ادب
: الہور ، ششم طبع ، دوم جلد ،‘‘ اُردو  ادب تاریخ’’  ، ڈاکٹر ، جالبی جمیل ۔۱۷

 ۵۱۳: ،ص ء۲۰۰۹ ، ادب ترقی مجلس
ل،‘‘میر تِ  کلیا’’ ، میر تقی میر، ۔۱۸ ل دیوان) ،جلداو   ۴۲۵:ص ،( او 
 دیوان) فائق، خاں علی ،جلددوم،مرتبہ؛کلب‘‘میر تِ  کلیا’’میر، تقی میر، ۔۱۹

 ۱۳۱:ص ء،۱۹۹۱الہور، ادب ترقی مجلس:الہور(دوم
ل، ‘‘میر تِ  کلیا’’، میر میر،تقی ۔۲۰  ۴۱۵ جلداو 
ً  ۔۲۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۱۴: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۲۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۴۴:ایضاً،ص۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۲۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۳۸: ایضاً،ص۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۲۴ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۵۲:ص ، ایضا
ً  ۔۲۵ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۳۲: ص ، ایضا
ً  ۔۲۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۴۳:،ص ایضا
ً  ۔۲۷ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۵۶۷: ،ص ایضا
ً  ۔۲۸ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۸۵ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۲۹ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۶:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۳۰ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۵۶:ایضاً،ص۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۳۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۸۱:ایضاً،ص۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۳۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۳۲ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۳۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۱۰ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۳۴ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۵۰۴: ص ، ایضا
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 ۲۶: ص ، دوم دیوان ،‘‘میر تِ  کلیا ’’، میر میر،تقی ۔۳۵
ً  ۔۳۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۶۲:،ص ایضا
ً  ۔۳۷ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۶۴:ص ، ایضا
ل، ،‘‘میر تِ  کلیا ’’، میر میرتقی ۔۳۸  ۱۰۲:ص جلداو 
 فائق خاں علی ؛کلب ،مرتبہ ،جلدسوم‘‘میر تِ  کلیا ’’میر، میر،تقی ۔۳۹

 ۶۰:ص ،(سوم دیوان) ء۱۹۹۲، دوم طبع ادب، ترقی مجلس:،الہور
ً  ۔۴۰ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۳۶: ،ص ایضا
ً  ۔۴۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۶۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۴۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۳:،ص ایضا
ً  ۔۴۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۳۵: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ۳۳۸: ص ،‘‘دور کا سودا و  میر’’  ، الحق ثنا ۔۴۴
ل جلد)‘‘سوز میر کلیات’’سوز، میر ۔۴۵  الہور عامر، منیر زاہد ڈاکٹر ،مرتب(او 

 ۲۴۷: ص ء،۲۰۰۷ ، ادب ترقی مجلس: 
ً  ۔۴۵ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۸۰: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۴۷ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۸۰: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۴۸ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۴۳: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۴۹ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۸۰: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۰ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۳۷: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۵۵۸: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا   ۳۸۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا   ۳۰۵: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۴ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۷۷: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۵ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۱۲: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۳۷: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ۳۴۵: ص ،‘‘دور کا سودا و  میر’’  ، الحق ثنا ۔۵۷
ل،مرتبہ؛اقتداحسن،الہور ،جلد‘‘قائم کلیاتِ ’’قائم، ۔۵۸  ادب،طبع ترقی مجلس:او 
 ۱۱۹:ص ء۱۹۶۵اول،
ً  ۔۵۹ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۶۰ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۶۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۸۳: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۶۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱ا۹: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۶۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۸۳: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۶۴ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۲: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ۶۶: ص ،( سوم جلد)‘‘اُردو  ادبِ  تاریخ’’  ، جالبی،ڈاکٹر جمیل ۔۶۵
ل، طبع حسن، اقتدا ڈاکٹر ،مرتبہ؛‘‘جرأت کلیات ’’جرأت، بخش قلندر ۔۶۶  او 

 ۱: ص ء،۱۹۶۸ :الہور ادب، ترقی مجلس
ً  ۔۶۷ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
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ً  ۔۶۸ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۴: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۶۹ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۸: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۷۰ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۷: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۷۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۹۵: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۷۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۲: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 اکادمی، اُردو پردیش اتر: لکھنو  ،‘‘انشاء خاں ہللا  ء انشا’’ عابدپیشاوری، ۔۷۳

 ۱۱۶۔۱۱۵: ء،ص۱۹۸۵
: داؤدی،الہور الرحمن خلیل ،مرتبہ ‘‘انشا کلیات ’’، خان ہللا  انشا انشا، ۔۷۴

ل،ا ،طبع ادب ترقی مجلس  ۱۷۷:،ص۱۹۶۹ و 
ً  ۔۷۵ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۶:،ص ایضا
ً  ۔۷۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۹:،ص ایضا
ً  ۔۷۷ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۴۷:،ص ایضا
ً  ۔۷۸ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۵۹:،ص ایضا
ً  ۔۷۹ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۳۹:،ص ایضا
 نیا مکتبہ:  کراچی ،‘‘ کالم و  حیات مصحفی’’  امروہوی، صدیقی افسر ۔۸۰
 ۵۶: ص ، ء۱۹۷۵ ، دور
ً  ۔۸۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۷۰: ص ، ایضا
  مسلم : گڑھ علی ،‘‘شاعری دبستان کا لکھنو ’’ صدیقی،ڈاکٹر، ابواللیث ۔ ۸۲

ل، طبع یونیورسٹی،  ۱۷۱:ص ء،۱۹۴۴ او 
 ڈاکٹر ،مرتبہ دوم دیوانِ  ، ‘‘مصحفی کلیاتِ ’’، ہمدانی غالم مصحفی، ۔۸۳

ل طبع ، ادب ترقی مجلس: نقوی،الہور نورالحسن  ۲۵:ص، ء۱۹۶۹ ، او 
ً  ۔۸۴ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۴۷: ص ، ایضا
ً  ۔۸۵ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۳: ص ، ایضا
ً  ۔۸۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۷۳: ص ، ایضا
ً  ۔۸۷ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۶۳: ص ، ایضا
ً  ۔۸۸ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۷۷: ص ، ایضا
ً  ۔۸۹ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۷: ص ، ایضا
 ، نقوی الحسن نور ڈاکٹر:  ،مرتبہ ہفتم دیوانِ ‘‘ مصحفی کلیات ’’مصحفی، ۔۹۰

ل طبع ، ترقی مجلس: الہور  ۱۷۲: ص ء،۱۹۹۵ او 
 ڈاکٹر ،مرتبہ دوم دیوانِ  ، ‘‘مصحفی کلیاتِ ’’، ہمدانی مصحفی،غالم ۔۹۱

  ۳۹۵: ص نقوی، نورالحسن
 ڈاکٹر ،مرتبہ؛ سوئم دیوانِ  ، ‘‘مصحفی کلیاتِ ’’، ہمدانی مصحفی،غالم ۔۹۲

ل، طبع ، ادب ترقی مجلس: الہور نقوی، نورالحسن  ۸۴:ص ء،۱۹۷۱او 
ً  ۔۹۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۰۲: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ڈاکٹر ،مرتبہ؛ ششم دیوانِ  ، ‘‘مصحفی کلیاتِ ’’، مصحفی ہمدانی غالم ۔۹۴

ل، طبع ء،۱۹۸۵ ادب ترقی مجلس: الہور نقوی، نورالحسن  ۲۶۱:ص او 
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 ڈاکٹر ،مرتبہ؛ چہارم دیوانِ  ، ‘‘مصحفی کلیاتِ ’’، ہمدانی مصحفی،غالم ۔۹۵
ل، طبع ، ادب ترقی مجلس: الہور نقوی، نورالحسن : ص ، ء ۱۹۷۳ او 

۹۸ 
 ڈاکٹر ،مرتبہ؛ پنجم دیوانِ  ، ‘‘مصحفی کلیاتِ ’’، ہمدانی مصحفی،غالم ۔۹۶

ل، طبع ، ادب ترقی مجلس: الہور نقوی، نورالحسن   ۹۷:ص، ء۱۹۸۱او 
 ڈاکٹر ،مرتبہ؛ ہفتم دیوانِ  ، ‘‘مصحفی کلیاتِ ’’، ہمدانی مصحفی،غالم ۔۹۷

ل طبع ، ادب ترقی مجلس: الہور نقوی، نورالحسن  ۱۲۹:ص ء،۱۹۹۵او 
ً  ۔۹۸ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۹۸: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۹۹ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۰۷:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۰۰ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۷۴:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 کلیات’’ہلوی، د ،محمدابراہیم ذوق ۔۱۰۱

 دو ادب،طباعت ترقی مجلس:،مرتبہ؛ڈاکٹرتنویراحمدعلوی،الہور‘‘ذوق
 ۱۵۴:ص ء،۲۰۰۹م
ً  ۔۱۰۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۲۵: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۰۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۴۶: ص ، ایضا
ً  ۔۱۰۴ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۵۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۰۵ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۶۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۰۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۴: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۰۷ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۲۳: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۰۸ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۳۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۰۹ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۳۲: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ترقی مجلس: ،الہور چہارم جلد ،‘‘اردو  ادب تاریخ’’  جالبی،ڈاکٹر، جمیل ۔۱۱۰

ل طبع ادب،  ۴۴۴۔۴۴۵: ص ء،۲۰۰۸او 
 خان علی کلب مرتبہ، ،‘‘نسیم کلیات ’’، دہلوی خان علی اصغر ، نسیم ۔۱۱۱

ل ادب،طبع ترقی مجلس:  الہور فائق،  ۲۸۲: ص ، ء۱۹۶۶ ، او 
ً  ۔۱۱۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۱۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۱۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۳۵:ص ، ایضا
ً  ۔۱۱۴ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۴۸: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۱۵ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۹۶: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۱۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۰۹: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۱۷ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۰۳: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۱۸ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۰۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 مجلس:  الہور ،‘‘ شیفتہ کلیات’’  مشمولہ ،‘‘  مقدمہ’’، خاں علی کلب فائق، ۔۱۱۹

ل، ،طبع ادب ترقی  ۲۳: ص ء،۱۹۶۵او 
 فائق، خاں علی کلب ،مرتبہ‘‘ شیفتہ کلیات ’’، خاں مصطفیٰ  محمد شیفتہ، ۔۱۲۰
 ۴۴: ص
ً  ۔۱۲۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۴: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
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ً  ۔۱۲۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۴۹: ص ، ایضا
ً  ۔۱۲۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۶۰: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۲۴ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۶۳: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۲۵ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۸: ص ، ایضا
ً  ۔۱۲۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۰: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ۴۵۶: ص چہارم، جلد ،‘‘ اردو  ادب تاریخ’’  ، جالبی،ڈاکٹر جمیل ۔۱۲۷
 ۴۵۷: ص چہارم، جلد ،‘‘ اردو  ادب تاریخ’’  ، جالبی،ڈاکٹر جمیل۔ ۱۲۸
 ریاض ،مرتبہ؛‘‘مجروح کلیات’’، حسین مہدی میر مجروج، ۔۱۲۹

ل، طبع ، ادب ترقی مجلس:احمد،الہور  ۱۳۷:ص ء،۱۹۷۸او 
ً  ۔۱۳۰ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۳۸:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۳۱ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۴۸:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۳۲ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۱:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۳۳ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۹۰:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۱۳۴ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۱۹:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 خان علی کلب ،مرتبہ‘‘ سالک کلیات’’  ، بیگ علی سالک،قربان ۔۱۳۵

 ۳۷۹۔۳۷۷: ص ء،۱۹۶۶ ، ادب ترقی مجلس:  فائق،الہور
ً  ۔۱۳۶ ً ۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۷۸۔۳۷۷: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا

 
 
 
 
 
 
 
 

 باب سوم

 بیان  کا  ہجرت میں غزل اُردو جدید 
 

 اور پر پیمانے بڑے اتنے ہجرت والی ہونے میں نتیجے کے ہند تقسیمِ 
 میں تعداد بڑی اتنی نے فلک چشمِ  پہلے سے اس کہ تھی میں تعداد بڑی اتنی

 تھی نہ ہجرت جسمانی صرف یہ اور دیکھا نہیں ہوئے ہوتے گھر بے کو  لوگوں
 نے ہجرت اس۔  گئے بیٹھ کر جا جگہ دوسری اور اٹھے سے جگہ ایک کہ

 اور تہذیبی ، معاشی کیا، متاثر پر طور نفسیاتی اور ذہنی کو  عوام کی برصغیر
 یہ بھی پر طور نفسیاتی اور ذہنی مگر تھا ہی پڑنا فرق تو سے حوالے مذہبی
 متاثر ہی والے کرنے ہجرت صرف سے ہجرت اس۔ گئے رہ کر ہو  مفلوج لوگ
 اس اور کی نہیں ہجرت نے جنھوں ہوئے متاثر بھی لوگ وہ بلکہ ہوئے نہیں

 اٹھانا نہیں نقصان مالی یا جانی کوئی پرتو  طور ظاہری کو  ان میں ہجرت
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 حسین غالم ڈاکٹر۔  ہوئے متاثر بہت سے حوالے نفسیاتی بھی لوگ یہ پڑامگر
 :  ہیں لکھتے سے حوالے اس ذوالفقار

۔  تھا مظہر کا طلوع کے آزادی صبح جہاں ء۱۹۴۷ اگست’’
 بھی نشان کا دھبے گھناونے ایک پر دامن کے برعظیم یہ وہاں
 ساتھ ساتھ کے طمانیت احساس نے انقالب اس۔  گیا چھوڑ
 ایسے ایسے پر روحوں اور ذہنوں ، جسموں کے لوگوں
رکے  رہے ہوتی محسوس تک دیر کسک کی جن کہ لگائے چ 

 ۱‘‘۔  گی

 زندگی میں تمدن و  تہذیب اس اور ہے پرانی صدیوں تہذیب کی برصغیر
 میں معاشرت طرزِ  اس۔ تھیں گئی بیت صدیاں کو  لوگوں ان ہوئے کرتے بسر

 جس۔  تھیں گزاری زندگیاں نے والوں کرنے نہ اور والوں کرنے ہجرت
 تھی اہم ہی اتنی بھی عزت کی بچی کی کسان ادنیٰ  ایک کے گاؤں میں معاشرے

 قومیت اور مذہب میں معاشرے جس۔ ہے کی بچی کی جاگیردار ایک کہ جتنی
 ہوئے جڑے سے دوسرے ایک پر بنیاد کی انسانیت لوگ کر ہو  تر باال سے
 مذہب ہر کو  رسومات کی قوم بھی کسی اور تہوار کے مذہب بھی کسی۔  تھے
 کے دوسرے ایک اور تھے مناتے کے تعصب کسی بغیر لوگ کے قوم ہر اور
 ۔ جاتا مٹ فرق کا پرائے اپنے کہ تھے ہوتے شریک ایسے میں سکھ دکھ

 ایک شخص ہر اور تھا ماحول کا گھر ایک ماحول کا گاؤں یا شہر پورے
 کا دوری یا اجنبیت سے کسی تھیں رہتی سجی محفلیں تھا، مانوس سے دوسرے
 اور قوموں مختلف یہاں کہ تھا نہ تک احساس کا امر اس تھا نہ تک شائبہ
 جب افراد والے بسنے میں معاشرے ایسے ہیں بستے لوگ کے مذاہب مختلف
 کے اس بھی پر نفسیات کی ان ساتھ ساتھ کے جذبات کے ان تو  ہیں بچھڑتے
 باز تخلیقی کی جذبات جوان کار تخلیق میں افراد ایسے ہیں ہوتے مرتب اثرات
 لیے اس۔  ہیں کرتے اظہار کا جذبات ان میں تخلیق اپنی ہیں ہوتے قادر پر یافت
 و تہذیب کی اس پہلے سے لینے جائزہ کا تخلیق کی ادیب یا شاعر بھی کسی

 جاتی ہو  آسانی میں کرنے تجزیہ تو جائے لیا دیکھ نظر ایک اگر کو معاشرت
 :  ہیں لکھتے مصطفی اسد ڈاکٹر میں سلسلے اس ہے

 اور تنقید پر پاروں شہ ادبی کے ان اور ادیبوں ، شاعروں’’
 کسی سے اہمیت کی مطالعہ معاشرتی کے ان لیے کے تخلیق

 سے فرد مطالعہ یہ۔  سکتا جا کیا نہیں انکار بھی صورت
 ۲۔ ‘‘جاتاہے چال پھیلتا تک معاشرے

 معاشرے پورے جو  ہوتاہے فرد ترین حساس کا معاشرے ادیب اور شاعر
 ہے ہوتی عیاں معاشرت و  تہذیب کی اس میں تخلیق کی اس ہوتاہے نمائندہ کا

 سے ماحول کے د اردگر اپنے مواد لیے کے تخلیق اپنی کار تخلیق یہ کہ کیوں
 کا معاشرے طرح اس۔  کرتاہے عطا زبان کو جذبات ان پھر اور ہے کرتا اکٹھا
 کے اس ، کا معاشرے پورے میں اس التاہے سامنے تخلیق جو فرد ایک یہ

 ۔ ہوتاہے عکس کا حاالت کے عہد اس اور تمدن و  تہذیب
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 کا مسائل جن کو  ان۔  ہوئے متاثر لوگ جتنے سے تقسیم کی برصغیر
 ہر بیان کا سب ان۔ دیا کر سپرد کے حاالت جن انہیں نے وقت ، پڑا کرنا سامنا
 حوالوں مختلف عکس کا عہد پورے اس لیے اس۔  تھا نہ میں بس کے شخص
 کو سانحے اس نے ادیب اور شاعر ہر۔ ہے ملتا میں جہتوں تمام کی ادب سے
 کے زندگی عام اثرات کے سانحے اس۔  ہے کیا بیان مطابق کے بساط اپنی
 موضوعات نئے میں ادب شعرو  سے جس پڑے بھی پر ادب شعرو  عالوہ
 :  ہیں لکھتے شاہد نشاط سے حوالے اس ابھرے

 تو کہیں ، کیں اختیار صورتیں کئی نے ہجرت بعد کے آزادی ’’
 سے اس لیکن ہے ملتا تجربہ کا ہجرت جغرافیائی صرف ہمیں
۔  ہے پن اکیال بنیادی کا شاعر جو  تھی ہجرت وہ تر شدید بھی

 نے غزل میں سفر اس۔  ہے سکتا جا کہا ہجرت روحانی جسے
 بنی وسیلہ کا ترقی کی غزل ہجرت یہ کی ہجرت ہجرت بھی

 ۳‘‘۔  نہیں ہی ممکن بغیر کے ہجرت ترقی کیونکہ

 کے ہجرت میں غزل اردو  ہاں کے شعرا گو  غزل کے اردو  میں باب اس
 شامل میں تجزیے پہلے سے سب میں باب اس۔ گا جائے لیا جائزہ کا تجربے
 کیے بیان کوائف و  حاالت کے ان ، تعارف مختصر کا شعرا گو  غزل منتخب
 بعد کے اس۔  ہے کیا شامل ساتھ کے ترتیب زمانی کو  شعرا میں جس ہیں گئے
 اور تھے گئے آ پاکستان کے کر ہجرت ہی پہلے سے پاکستان قیام جو  شعرا وہ

 کے ہجرت میں کالم کے ان ۔  تھی لی کر اختیار سکونت یہیں پر طور مستقل
 ہے میں صورت کس تجربہ کا ہجرت ہاں کے ان کہ ہے گیا لیا جائزہ کا تجربے

 کو شیرانی اختر اور دانش احسان ، تبسم مصطفی غالم صوفی میں شعرا ان۔ 
 ۔  کیاگیاہے مطالعہ شاملِ 

 والے کرنے ہجرت بعد کے پاکستان قیام میں ِحص ے تیسرے بعد کے اس
 کی ہجرت میں انڈیا سے پاکستان یا پاکستان سے انڈیا نے جنھوں شعرا منتخب

 کا  مسائل والے آنے پیش میں نتیجے کے اس اور تجربہ کا ہجرت ہاں کے ان
 کے شاعری اپنی کو  مسائل ان طرح کس نے شعرا ان کہ گیاہے کیا تجزیہ
 ہجرت نے جنھوں شعرا ایسے میں حصے چوتھے کے باب اس۔ کیا بیان ذریعے
 منتخب ان پاکستان یا ہو  انڈیا وہ رہے بیٹھے میں دیس اپنے اپنے اور کی نہیں
 کس کو  سانحے اس نے انھوں کہ ہے گیا لیا جائزہ مختصر کا شعرا گو غزل
 سے  اس ح رو  ذی بھی کوئی کہ تھا سانحہ بڑا اتنا یہ کیونکہ کیا محسوس طرح
 کا کالم کے شعرا منتخب کچھ میں اس لیے اس تو  سکا رہ نہ بغیر ہوئے متاثر
 کے شعرا میں کوائف و  حاالت میں شعرا میں باب اس۔ ہے گیا کیا پیش تجزیہ
 ۔ہیں گئے کیے درج ساتھ کے ترتیب زمانی کوائف

 

 کوائف و حاالت کے شعرا
 

 (:ء۱۹۶۶۔ ء۱۸۸۵) محروم چند  تلوک
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۔  ہوئے پیدا میں خیل عیسیٰ  تحصیل کی میانوالی میں ء۱۸۸۵ چند تلوک
 طور کے استاد کے انگریزی میں ء ۱۹۰۸ آغاز کا زندگی عملی اپنی نے آپ
 بورڈ نمنٹ کنٹو میں ء۱۹۳۳ بعدازاں۔ کیا سے سکول کے خان اسماعیل ڈیرہ پر
 ہو  منتقل دہلی دوران کے ہند اورتقسیم ہوئے مقرر ماسٹر ہیڈ میں سکول ہائی
 کالم کے ان۔  کیاہے یاد سے شدت بڑی کو  وطن میں کالم اپنے نے انھوں۔گئے
 ہیں لکھتے نارنگ چند گوپی ڈاکٹر سے حوالے کے محبت سے وطن آبائی میں
 : 

 کہنا باد خیر کو  فضاؤں انہیں اسے اور رہا نہ وطن اپنا کا اس’’
 وطن ترکِ ۔  تھا رہا لے سانس وہ تک وقت اس میں جن ، پڑا

 سے عنوان کے‘‘الوداع کو  پاکستان ’’نے محروم ہوئے کرتے
 ۴۔ ‘‘لکھی نظم ناک درد ایک

 ، مجموعے شعری اہم کے ان۔  کیا انتقال میں دہلی کو  ء۱۹۶۶ فروری ۶
 ۔ آئے پر عام منظر ‘‘معنی گنجِ ’’ اور‘‘معنی نیرنگ’’  ،‘‘ وطن کاروانِ ’’ 

 (:ء۱۹۸۲۔  ء۱۹۹۶)  گھورکھپوری فراق
۔  تھا گھورکھپوری فراق نام قلمی کا ان اور سہائے پتی رگھو  اصل کا ان
 ۳ نے انھوں۔  ہوئے پیدا کو  ء۱۸۹۶ اگست۔ ۲۸ میں اترپردیش پور گھورکھ
 میں ورثے انہیں ذوق کا ردو  اور فارسی۔پائی وفات میں دہلی کو  ء۱۹۸۲ مارچ
 کے اعزاز امتحان کا انگریزی اے ایم سے یونیورسٹی آگرہ میں ء۱۹۳۰۔ مال
۔ گئے ہو  مقرر استاد کے انگریزی میں یونیورسٹی آباد الہٰ  اور کیا پاس ساتھ
’’  مجموعے شعری کے ان۔ تھے نقاد اور شاعر نامور کے صدی بیسویں فراق

’’  ، ‘‘نما نغمہ’’  ،‘‘ شعرستان’’  ،‘‘کروٹ کی دھرتی’’  ،‘‘  چراغاں’’  ،‘‘ گلبانگ
 سے بہت نے انھوں عالوہ کے ان۔  آئے پر عام منظر ‘‘مشعل’’  اور‘‘ غزلستان
 ۔  دیں انجام سر خدمات اہم بھی میں تنقید و  تحقیق اور تراجم

 (:ء۱۹۸۳۔ء۱۸۹۸) آبادی ملیح  جوش
 نام کے آبادی ملیح جوش نام قلمی اپنے۔تھا خاں حسن شبیر نام اصل کا ان

 آباد ملیح عالقے کے پردیش کواتر ء۱۸۹۸ دسمبر ۵  ؔجوش۔ ہوئے معروف سے
 کراچی سے ہندوستان میں ء۱۹۵۶ بعد برس چند کے ہند تقسیم۔  ہوئے پیدا میں
 ہی یہاں کو  ء۱۹۸۳ فروری ۲۲ اور گئے آ آباد اسالم ازاں بعد۔ گئے ہو  منتقل
 ادبی و  علمی کی ان۔  تھے مالک کے صالحتیوں خداداد جوش۔  پائی وفات
 ‘‘جوش نوادرِ ’’  ،‘‘ قلزم قطرۂ’’  مجموعے شعری کے ان۔ ہیں زیادہ بہت خدمات

 و  مہراب’’  ،‘‘صبا و  سموم’’  ،‘‘ جواہر و  نجوم’’  ، ‘‘ افکار و  الہام’’  ،
’’   ،‘‘فرش و عرش’’  ،‘‘جوش عرفانیات’’  ،‘‘ مرثیے کے جوش’’  ،‘‘مضراب
 کی ان عالوہ کے ان۔  ہوئے شائع وغیرہ‘‘سبو  و  سیف’’  اور‘‘ سالسل و سنبل
 کی یادوں’’  خودنوشت کی ان میں جن۔  ہوئیں شائع بھی کتابیں نثری سی بہت
 ۔  ہے حاصل مقبولیت بہت کو ‘‘  برات

 (: ء۱۹۷۸۔ء۱۸۹۹) تبسم مصطفی  غالم صوفی
 پاکستان قیام۔  ہوئے پیدا میں امرتسر کو  ء۱۸۹۹ اگست۔ ۴ تبسم صوفی

  سلسلے  کے مالزمت پھر الئے تشریف الہور لیے کے تعلیم حصول پہلے سے
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 تبسم صوفی۔ ٹھہرا وطن کا ان ہی پاکستان بعد کے ہند تقسیم۔  کیا قیام یہیں میں
 ابتدائی کر لے سے علمی ،طالب گزرا میں ہی امرتسر زمانہ کا عمری اوائل کی

 اس۔  ہے سے ہی امرتسر شہر آبائی کے ان بھی تعلق کا دورانیے کے مالزمت
 نکھار میں شخصیت کی تبسم صوفی نے فضا سیاسی اور ادبی و  علمی کی شہر
 بی تبسم صوفی۔ کیا ادا کردار بنیادی میں تعمیر کی شخصیت کی ان اور کیا پیدا
 نے انھوں بعد کے اے۔ بی۔  آئے ر الہو  کالج سی ایف لیے کے کرنے اے۔ 

 امرتسر واپس پھر۔  کیا پاس امتحان کا فارسی اے ایم سے الہور کالج اسالمیہ
 پھر کی شروع مالزمت میں امرتسر سکول ہائی گورنمنٹ اور گئے چلے

 کر بن لیکچرار کے شرقیہ السنہ میں ء۱۹۲۷۔گئے ہو  مقرر سکولز آف انسپکٹر
 پھر کیا قیام میں ہوسٹل عرصہ کچھ نے انھوں۔ گئے آ الہور کالج ٹرینگ ل سنٹر
 ۔  آئے لے الہور بھی کو خانہ اہلِ  اپنے

 کالسز میں کالج ٹریننگ سنٹرل بعد کے فیصلے محکمانہ میں ء۱۹۳۱
 ٹریننگ ل سنٹر سے مندی رضا باہمی کی صاحبان پرنسپل اور گئیں دی کر ختم
 صوفی یوں اور گیا دیا کر میں الہور کالج گورنمنٹ تبادلہ کا اساتذہ کے کالج
 رہے وابستہ استاد بحیثیت تک ء۱۹۵۴ سے ء۱۹۳۱ میں کالج گورنمنٹ تبسم
 ۷۸ کو  ء۱۹۷۸ فروری۷ وہ۔ ہوئے ریٹائرڈ سے یہیں کو  ء ۱۹۵۴ اگست۔ ۴ اور
 صاحب میانی میں الہور کو  ان۔  گئے کر کوچ سے فانی جہانِ  میں عمر کی سال

 ۔گیا کیا دفن میں قبرستان
 کا جذبات اپنے ذریعے کے زبان فارسی اور پنجابی ، اردو  تبسم صوفی

 بعد کی حاصل مقبولیت پر طور شاعر کے بچوں نے انھوں۔  رہے کرتے اظہار
۔  آئے سامنے سے حیثیت کی شاعر پختہ کے غزل اور نثر و  نظم باقاعدہ میں
 تین کے ان۔ ہیں رہے وابستہ بھی سے رسائل مختلف اور ویژن ٹیلی ، ریڈیو  وہ

 ان۔  ہوئے شائع‘‘ تبسم شکِ  سر’’  ،‘‘ گل دامنِ ’’  ،‘‘ انجمن’’ مجموعے شعری
’’  مجموعے تین بھی کے شاعری والی جانے کی لیے کے بچوں عالوہ کے

 نامہ  جاوید عالوہ کے ان۔  ہیں شامل‘‘ مٹول ٹول’’  ،‘‘بٹوٹ ٹوٹ’’  ،‘‘ جھولنے
 طرح اسی۔  ہوا شائع سے نام کے‘‘  افالک اپردۂ سر’’  جو  کیا ترجمہ کا اردو  کا

 ۔ کیا سے نام کے‘‘گونہ دو ’’  ترجمہ منظوم کا غزلوں سوفارسی کی خسرو  امیر

 (: ء۱۹۸۲۔ ء۱۹۰۰) جالندھری حفیظ
 انھوں۔ہوئے پیدا میں جالندھر کو  ء۱۹۰۰ جنوری ۱۴ جالندھری حفیظ

 کے کر پاس جماعت ساتویں ، کی حاصل میں ہی جالندھر تعلیم ابتدائی اپنی نے
 مختلف دوسرے اور کی مالزمت معمولی کی ریلوے ہفتے چند دیا چھوڑ سکول
 پھر۔  ہوا تلمذ شرف سے گرامی قادر غالم موالنا دنوں انہی رہے کرتے کام

 اپنا پھر اور رہے بھی مدیر کے ماہناموں مختلف تک عرصہ کچھ گئے آ الہور
 بیان سے حوالے کے آمد الہور کی ان ملک عزیز۔  کیا جاری بھی ماہنامہ
 : ہیں کرتے

 ستمبر ۱۱ سمیت کنبہ اپنے بمشکل سے وہاں پر پاکستان قیام’’
 ۵۔ ‘‘پہنچے الہور کو  ء۱۹۴۷
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 :  ہیں لکھتی ناصرہ سیدہ طرح اسی
 ستمبر تھا مقیم میں شملے حفیظ وقت کے تقسیم میں ء۱۹۴۷ ’’

 شاہنامے نے حفیظ ہی درمیان کے واقعات دوز جگر کے ء ۴۷
 بہادری اور ہمت نہایت ہی ساتھ اور کی ختم جلد چوتھی کی
 جگہ محفوظ ایک اور بچانے کو  مسلمانوں مظلوم ساتھ کے
 کے اس دن ایک کہ تک یہاں۔  رہا کرتا کام کا کرنے جمع
 اور گئے آ میں لپیٹ کی طوفان اس بھی عیال و اہل اپنے
 ناامیدی و  یاس عین۔  گئے ہو  پیاسے کے خون کے حفیظ بلوائی
 ساتھ کے امداد فوجی سمیت خاندان اپنے حفیظ میں حالت کی

 کئی کا موت جو گیا ہو  شامل میں کارواں والے آنے پاکستان
 پہنچ پاکستان سالمت صحیح آخر ہوئے کرتے مقابلہ جگہ
 ۶۔‘‘گیا

 میں غزل اردو ۔ پائی وفات میں عمر کی سال ۸۲کو ء۱۹۸۲ دسمبر۔ ۲۱
 ، زار نغمہ ساز، و  سوز میں تخلیقات کی ان۔  ہے حاصل مقام نمایاں کو  ان

 ۔  ہیں شامل وغیرہ اسالم نامہ شاہ ، سحری چراغِ  ، شیریں تلخابۂ

 ( :ء۱۹۴۸۔  ء۱۹۰۵)شیرانی اختر 
 ہوئے پیدا میں ٹونک ریاست کی بھارت کو  ء ۱۹۰۵ مئی ۴ شیرانی اختر

۔  آئے الہور لیے کے تعلیم حصول پہلے سے پاکستان قیام بھی اخترشیرانی۔ 
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے آمد الہور کی ان حسنی ڈاکٹر

 ء۱۹۱۹ کہ گی ہو  کی سال چودہ کوئی عمر کی اختر ابھی’’
 کے قیام مختصر میں دھپور جو  پڑا چھوڑنا ٹونک انہیں میں
 داخل میں کالج ئنیٹل اور اور پہنچے الہور میں ء۱۹۲۱ وہ بعد
 ۷‘‘۔ گئے ہو 

 سے مالزمت کی کالج اورئنیٹل شیرانی محمود والد کے ان میں ء ۱۹۴۰
 اور تھے ساتھ کے ان بھی شیرانی اختر گئے آ ٹونک واپس تو  ہوئے سبکدوش
 کی ان شیرانی اختر اور رہے بیمار مسلسل تک ء۱۹۴۶ فروری شیرانی محمود
 نہ ہی سنبھل بعد کے وفات کی والد اپنے بھی ا وہ۔  رہے کرتے داری تیمار
 نہ الہور وہ اکہ ہو  شروع سلسلہ  ایسا کا فسادات بعد کے ہند تقسیم کہ تھے پائے
 حسنی یونس ڈاکٹر۔  لگے کرنے انتظار کا ہونے بہتر کے حاالت اور آسکے
 :  ہیں لکھتے

 اوائل کے ء۱۹۴۸ وہ کر دیکھ سکون قدر کس میں حاالت ’’
 باآلخر۔۔۔  گئے پڑ بیمار ہی پہنچتے یہاں گئے چلے الہور میں

 ۸‘‘۔  کیا انتقال میں الہور نے انہوں کو  ء۱۹۴۸ ستمبر

 :  ہیں لکھتے مزید سے حوالے کے ان حسنی یونس
 میں زندگی ادبی کی اختر جانا چال الہور کا صاحب محمود ’’

 کی تاریخ ادبی کی اردو  انہیں نے جس۔۔۔۔ ہے رکھتا اہمیت بڑی
 کو  اختر کہ جائے کہا یہ اگر لیے اس دیا بنا شخصیت ناگزیر
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 نہ جا بے تو  ہے بڑادخل کا فضاؤں کی الہور میں بنانے اختر
 ۹‘‘۔  گا ہو 

۔  ہیں رکھتے مقام اپنا سے حیثیت کی شاعر رومانی کے ادب اردو  شیرانی اختر
 شاندار میں روایت ادبی کی شاعری اردو  کر لکھ غزلیں اور نظمیں نے انھوں
  اللۂ ’’  ،‘‘ ستان اختر ،‘‘ بہار صبحِ ’’  ، میں مجموعوں شعری کے ان۔ کیا اضافہ
 کلیات شعری کی ان۔  ہیں شامل‘‘شہرود ’’  اور‘‘ شہناز ’’،‘‘  آوارہ طیورِ ’ ،‘‘ طور
 ۔  ہے چکی ہو  شائع سے نام کے‘‘  شیرانی اختر کلیاتِ ’’  بھی

 (ء۱۹۵۹۔ ء۱۹۰۵) لطیفی حسن۔ م
 دسمبر ۱۱۔  ہے لطیفی حسن۔  م نام، قلمی۔  تھا حسن محمد نام اصل کا ان
 مئی ۲۳۔  گئے آ پاکستان کو  ء۱۹۴۷ ستمبر۔ ہوئے پیدا میں لدھیانہ کو  ء۱۹۰۵
ل لطیفیات’’  مجموعے شعری کے ان۔ کیا انتقال الہورمیں کو ء۱۹۵۹ ’’  ،‘‘ او 
 ۔  ہوئے شائع‘‘  سوم لطیفیات’’  اور‘‘ دوم لطیفیات

 (ء۱۹۹۰۔ء۱۹۰۸)  آبادی اکبر صبا
 اکبر صبا اور تخلص صباؔ  ، تھا امیر محمد خواجہ نام کا آبادی اکبر صبا

 گھرانے حال خوش ایک میں آگرہ کو  ء۱۹۰۸ اگست۔  ۱۴۔ تھا نام قلمی آبادی
 تعلیم محکمہ جہاں گئے چلے کلکتہ میں ۱۹۳۴ آبادی اکبر صبا۔ ہوئے پیدا میں

 آ پاکستان کے کر ہجرت سے وہاں میں ء۱۹۴۷ پھر گئی مل مالزمت میں نسواں
 پروفیسر۔  گئے ہو  منتقل کراچی پھر رہے میں آباد حیدر عرصہ کچھ۔ گئے
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے شاعری کی ان حسین کرار

 آواز، کی عہد اپنے ہمیں میں شاعری کی آبادی اکبر صبا’’
)  گشت باز کی تینوں آواز کی مستقبل اور آواز کی ماضی

ECHO )جو ہے گونج وہ یہ اور ہے دیتا سنائی عمل کا 
 کہیں جدید اسے ہم ہیخواہ ہوتی پیدا سے شاعری سچی صرف

 ۱۰۔ ‘‘قدیم یا

 :  ہیں کرتے بیان میں بارے کے ی شاعر کی ان ، صہبا ظفر ابو 
 اور ہیں کرتے پسند رہنا میں ماضی سے حیثیت کی فن صبا ’’

 ۱۱‘‘۔  میں زمانے اپنے سیے اعتبار کے زندگی احساس

  ‘‘بہار چراغ’’  ،‘‘ گل اوراقِ ’’ ، میں مجموعوں کے غزلوں کی ان
 بھی مرثیہ نے انھوں عالوہ کے ان۔  ہیں ،شامل‘‘ شنیدہ نا سخن ’’اور‘‘ثبات’’،

 سے جن ہیں مجموعے ایسے کے مرثیوں‘‘  شہادت’’  اور‘‘  بکف سر۔ ’’  لکھا
  ‘‘دعا دست’’ ، اور کی آزمائی طبع میں نعت و  حمد۔  مال فروغ کو صنف اس
 ۔ہوا شائع بھی مجموعہ حمدیہ اور نعتیہ کا ان سے نام کے

 

 (:ء۱۹۸۴۔ ء۱۹۱۱)فیض احمد فیض
 کاال گاؤں ایک کے ناروال ضلع کو ء۱۹۱۱ فروری ۱۳ فیض احمد فیض

 تعلیم ابتدای نے انھوں۔پائی وفات کو ء۱۹۸۴ نومبر ۲۰۔  ہوئے پیدا میں کالر
 سے سیالکوٹ لج کا مرے اورگورنمنٹ سکول ہائی مشن سکاچ میں سیالکوٹ
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 کچھ نے آپ۔کیا اے۔ایم میں انگریزی سے الہور کالج گورنمنٹ اور کی حاصل
 نقش’’مجموعے، شعری کے ان۔گزاری بھی زندگی کی وطنی جال عرصہ
’’  ،‘‘سینہ وادئ سرِ ’’  ، ‘‘سنگ تہِ  دستِ ’’،‘‘نامہ زنداں’’ ،‘‘ صبا دست’’ ‘‘فریادی،

 ہائے نسخہ’ ’  اور‘‘ایام غبارے اور‘‘مسافر مرے دل مرے’’  ،‘‘ یاراں شہر شامِ 
 ۔ ہوئی شائع کلیات شعری کی ان سے نام کے‘‘  وفا

 (: ء۲۰۰۴۔  ء۱۹۱۱) دہلوی تابش
 نام اصل کا ،ان ہوئے پیدا میں دہلی کو  ء۱۹۱۱ نومبر ۹ دہلوی تابش

 بعد عرصہ کچھ کے کرنے پاس ک میٹر نے دہلوی تابش۔ تھا الحسن مسعود
 ً  آل میں ء۱۹۳۹۔  کیا آغاز کا مالزمت اپنی سے ڈاک محکمہ میں ء۱۹۳۲ تقریبا
 منتقل الہور پاکستان ریڈیو بعد کے پاکستان قیام۔  ہوئے منسلک سے ریڈیو  انڈیا
 ۔  گیا ہو  تبادلہ کراچی بعد سال چند گئے ہو 
’’  ،‘‘ انجم غبارِ ’’  ،‘‘صحرا چراغِ ’’  ،‘‘ روز نیم’’ میں مجموعوں شعری کے ان
 آ پر عام منظر‘‘  تقدس’’  مجموعہ نعتیہ ایک اور‘‘ شکستہ ماہ’’  ،‘‘دید باز دید

 ۔  ہیں چکے

 (ء۱۹۵۵۔ء۱۹۱۱)مجاز اسرارالحق
 ء  ۱۹۱۱ نومبر ۱۹مجاز۔تھا تخلص مجاز ر او  اسرالحق نام پورا کا مجاز

 یونیورسٹی مسلم میں ء ۱۹۳۵۔ ہوئے پیدا میں بنکی بارہ ضلع رودولی قصبہ کو 
 وابستہ سے اسٹیشن ریڈیو  دہلی میں ء۱۹۳۶دہلی کیااور اے۔  بی سے گڑھ علی
 مجموعے شعری کے ان۔ فرمایا انتقال لکھنومیں کو  ء۱۹۵۵ دسمبر ۳۔  گئے ہو 
 ۔  ہوئیں شائع نظمیں لیے کے بچوں اور گیت عالوہ کے‘‘آہنگ’’ 

 (: ء۱۹۷۳۔ ء۱۹۱۲جنوری ۵)  پوری ہوشیار حفیظ
 اور تھے مقیم میں جھنگ ضلع میں سلسلہ کے مالزمت والد کے حفیظ

 پور دیوان میں ء۱۹۱۲ جنوری ۵ والدت کی ان۔  ہوئی پر یہیں پیدائش کی حفیظ
 اسالمیہ اور گئے چلے پور ہوشیار والدین کے ان پھر۔ ہوئی میں جھنگ ضلع
 بعد کے کرنے انٹر سے وہیں ، کیا پاس میڑک سے پور ہوشیار سکول ہائی
 سے کالج اسی پھر اور اے۔ بی سے الہور کالج گورنمنٹ اور گئے آ الہور
 ہو منسلک سے ریڈیو  انڈیا آل میں ء۱۹۴۰۔  کیا اے ایم میں فلسفہ میں ء۱۹۳۶

 چند ہوئے منتقل الہور پاکستان ریڈیو  بعد کے پاکستان قیام۔  گئے چلے دہلی کر
 :  ہیں لکھتے رضوی احمد وقار ڈاکٹر۔  گیا ہو  تبادلہ کراچی بعد سال

 اس تھا دیکھا کو  فسادات کے ء۱۹۴۷ نے پوری ہوشیار حفیظ’’
 ۱۲‘‘۔  ہے اثر کا فسادات کے ء۱۹۴۷ میں غزلوں کی ان لیے

 مختلف کالم کا ان۔  سکا ہو  نہیں شائع مجموعہ شعری کوئی میں زندگی کی ان
 م نا کے‘‘  غزل مقامِ ’’  کالم کا ان بعد کے وفات کی ان۔ رہا بنتا زینت کی رسائل
 ۔ پائی وفات میں کراچی کو  ء۱۹۷۳ جنوری۔  ۱۰۔ ہوا شائع سے

 (ء۲۰۰۰۔ء۱۹۱۳) جعفری سردار علی
 ء۱۹۱۳ میں پور بلرام ، گونڈا ضلع کے اترپردیش جعفری سردار علی

 کو ء۲۰۰۰ اگست یکم۔  کیا اے۔ ایم سے یونیورسٹی لکھنو۔  ہوئے پیدا میں
 مقام اپنا میں شاعری اور تنقید ، افسانہ ، ڈراما نے انھوں۔  پائی وفات میں ممبئی
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 سے حوالے ادبی کو ‘‘اور خواب ایک’’ مجموعے شعری کے ان۔  کیا حاصل
 ۔  ہے حاصل اہمیت بڑی

 (ء۱۹۷۶۔ء۱۹ا۴)  اختر  نثار جان
۔ ۱۹ اور ہوئے پیدا میں گوالیار کو ء۱۹۱۴فروری۱۸ اختر نثار جان

۔   بی سے یونیورسٹی مسلم گڑھ علی۔ پائی وفات میں ممبئی کو  ء۱۹۷۶ اگست
۔  ہوئے مقرر استاد کے اردو  میں گوالیار کالج وکٹوریا پھر۔کیا اے۔  ایم اور اے
 خاکِ ’ ’  اور ،‘‘ آنگن گھر’’  ،‘‘ جاوداں’’ ،‘‘ سالسل’’ ،‘‘ بتاں نظرِ ’’  کتب کی ان
 ۔  ہوئیں شائع‘‘  دل

 (:ء۱۹۸۲۔ء۱۹۱۴)دانش احسان
 سے  پاکستان قیام۔ ہوئے پیدا میں نگر مظفر ضلع کاندھلہ میں ء۱۹۱۴

 ذاتی مگر کی حاصل تعلیم تک پرائمری نے انھوں۔  گئے آ الہور ہی پہلے
 مشقت محنت زندگی ساری۔ کیا حاصل مقام بلند میں ادب و علم بنا کی مطالعہ
 انھوں۔  رہے کرتے بھی سامان کا ذوق شعری ساتھ کے اس اور گزاری میں
’’  مجموعے شعری کے ان۔  دیں انجام سر خدمات قدر گراں میں وادب علم نے

’’   ،‘‘مقامات’’  ،‘‘ شیرازہ ’’،‘‘ چراغاں’’  ، ‘‘خاموش آتِش ’’  ،‘‘گر کار نوائے
 بہت عالوہ کے‘‘  دارین’’  مجموعہ نعتیہ اور‘‘ سالسل و  فصل ’’  ،‘‘ مرہم و  زخم
 شائع نام کے‘‘  دانش جہان’’  ی عمر سوانحی کی ان۔ ہوئی شائع بھی کتب نثری
 ۔ پائی وفات میں الہور کو  ء۱۹۸۲ نے انھوں۔  ہوئی

 (:ء۲۰۰۶۔ ء۱۹۱۶)قاسمی ندیم احمد
 نومبر ۲۰ ندیم۔ ہے قاسمی نام احمد نام قلمی شاہ، احمد نام اصل کا ان
 وفات میں الہور کو  ء۲۰۰۶ جوالئی ۱۰۔  ہوئے پیدا میں خوشاب کو  ء۱۹۱۶
 سکول ہائی گورنمنٹ ، کی حاصل تعلیم ابتدائی سے اٹک پور کیمبل۔  پائی

۔ بی سے پور بہاول کالج ایجرٹن صادق میں ء۱۹۳۵۔  کیا میٹرک سے شیخوپورہ
 اور تنقید ، افسانے۔  رہے مدیر کے رسالوں ادبی معروف مختلف۔  کیا اے

 ہے زیادہ سے درجن دو د تعدا کی کتب کی ان۔  کیا کام ہ عمد بہت میں شاعری
 ۔  ہیں چکے ہو  شائع کلیات کے مجموعوں نثری اور شعری تمام کے ان۔ 

 (:ء۲۰۰۴۔ء۱۹۱۸)آزاد  ناتھ جگن
 پیدا  میں خیل عیسیٰ  تحصیل کی میانوالی ضلع کو ء۱۹۱۸ دسمبر ۵
 تقسیم۔ کی حاصل تعلیم بھی سے الہور پھر اور کالج گورڈن پنڈی راول۔ ہوئے
 یونیورسٹی کشمیر جموں۔  گئے ہو  منتقل دہلی ساتھ کے والدین اپنے دوران کے
 دہلی کو  ء۲۰۰۴ جوالئی ۲۴۔ رہے تعینات سے حیثیت کی اُردو  شعبۂ صدرِ  کے
 بڑی بیان کا تجربات کے ہجرت میں شاعری کی آزاد ناتھ جگن۔  پائی وفات میں
 :  ہیں لکھتے سنگھ دیو  وجے ڈاکٹر۔ جاتاہے پایا سے شدت

 اور دردمندانہ شدید کا حاالت کے ہند تقسیم میں غزل کی آزاد ’’
  ۱۳‘‘۔ آتاہے نظر عمل ردِ  شاعرانہ

 بڑی اظہار کا محبت سے وطن آبائی اپنے میں شاعر کی آزاد ناتھ جگن
 بسی رچی میں شاعری تمام کی ان ، محبت سے وطن کی ان۔  آتاہے نظر شدت
 ۔  ہیں لکھتے تمکنت شاد۔  ہے ہوئی
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 دہلی نخواستہ بادل انہیں۔  تھے والے رہنے کے پنجاب آزاد ’’
 پر دماغ و  دل کے ان جہاں نے مفارقت کی وطن اس۔  پڑا آنا

 الہام چشمہ لہان لہو  ایسا ایک کو دل کے ان وہیں لگائی چوٹ
 ہیں پڑتے پھوٹ طرح کی کرنوں شعر سوز پر سے جہاں بنادیا
 ۱۴‘‘۔ 

 پر بنا کی محبت کی وطن آبائی کے ان کو  آزاد ناتھ جگن میں ستان ہندو 
 ‘‘اجنبی میں وطن’’  مجموعے شعری کے ان۔  گیا دیکھا سے نظروں کی عتاب

 گذشتہ میرے’’  بیتی آپ کی ان ہوئے شائع‘‘ بیکراں’’ اور‘‘ پریشاں نوائے’’ ،
 ان سے حوالے کے تنقید و  تحقیق عالوہ کے اس۔  چکی ہو  شائع‘‘ شب و  روز
 ۔  ہیں احترام قابل خدمات کی

 (:ء۲۰۰۱۔ ء۱۹۱۹)شفائی قتیل
 شہرت سے نام کے شفائی قتیل۔  تھا خان زیب اورنگ نام اصل کا ان

 جوالئی ۱۱اور ہوئے پیدا میں ہزارہ پور ہری کو ء۱۹۱۹ دسمبر ۲۴۔  پائی
 فلموں عالوہ کے نظموں ، غزلوں نے انھوں۔  پائی وفات میں الہور کو  ء۲۰۰۱
 سے نام کے‘‘  روشنی۔ خوشبو  رنگ’’  کلیات کی ان۔  لکھے بھی گیت لیے کے
 ۔  ہے چکی ہو شائع میں جلدوں تین

 (:  ء۲۰۰۱۔  ء۱۹۲۰) رومانی  انجم
 اصل کا ان۔  ہوئے پیدا میں( انڈیا)  تھلہ کپور میں ء۱۹۲۰ رومانی انجم

 سے جالندھر کالج اسالمیہ نے انھوں۔  ہے تخلص انجم اور دین فضل نام
 الہور سے پنجاب مشرقی میں سلسلے کے مالزمت کیااور اے۔  ایم میں ریاضی

 دیال ، ساہیوال کالج گورنمنٹ ، الہور کالج ایمرسن استاد بحیثیت یہاں۔ گئے آ
 انجم۔ ہوئے ریٹائرڈ سے الہور کالج اسالمیہ اور رہے وابستہ سے کالج سنگھ

 اردو بعد کے پاکستان قیام۔ رہے بھی سیکرٹری کے ذوق ارباب حلقہ رومانی
 غزل کی ان سعید سعادت ڈاکٹر۔  ہے مقام منفرد ایک کا ان میں شعرا گو  غزل
 :  ہیں لکھتے ہوئے کرتے تبصرہ پر

 خوبیوں کی مہارت فنی استادانہ ، غزلیں کی رومانی انجم ’’
 کی رویوں کے حاضر عصر میں ساخت معنوی مزین سے

 کے قوتوں کی بدی اور شر رومانی انجم۔  ہیں جھلمالہٹیں
 روپ کا مالئیت کہیں جنگ یہ کی ان۔  ہیں پیکار سر بر خالف
 ۱۵‘‘۔  آتی نہیں نظر دھارتی

 ہوئے کرتے تبصرہ یوں پر غزل کی رومانی انجم سیدید انور ڈاکٹر طرح اسی
 :  ہیں لکھتے

 تجربہ کا ان۔  ہیں شاعر کے جو  سخن سکوتِ  رومانی انجم ’’
‘‘۔   آتاہے سامنے میں صورت متزاجی ا کی فلسفے اور تخیل
۱۶ 

 اس۔ ہوا شائع سے نام کے‘‘  مالمت کوئے’’  مجموعہ شعری پہال کا ان
 ‘‘کی طرح اور ثنا’’  مجموعہ نعتیہ اور ، ‘‘سے کنارے کے دنیا’’  عالوہ کے
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 انجم کلیات’’  کلیات کی ان کے نے رومانی انجم سیمین۔ ہوا شائع سے نام کے
 وفات کو ء۲۰۰۱ اپریل۔  ۱۳ نے آپ۔  ہے کی مرتب سے نام کے‘‘  رومانی
 ۔ پائی

 (: ء۱۹۹۴۔ ء۱۹۲۲)  بدایونی محشر
 بدایوں کو  ء۱۹۲۲ مئی ۴ ، تھا احمد فاروق نام اصل کا بدایونی محشر

 ہو منتقل کراچی بعد کے پاکستان قیام کی حاصل تعلیم سے وہیں۔ہوئے پیدا میں
 محشر۔  ئے ہو  وابستہ سے ‘‘آہنگ’’  جریدے کے ریڈیوپاکستان اور گئے

 شاعری کی ان۔  ہوتاہے میں شعرا گو  غزل ممتاز کے پاکستان شمار کا بدایونی
 رومانوی محض یہ مگر ہے ملتا سے تسلسل ایک تو  حوالہ کا اندوہ و  غم میں
 کا نظر گہری پر پیش و گرد اپنے کے شاعر سے اس بلکہ نہیں حامل کا تاثر

 کے  ان۔  پائی وفات میں کراچی کو  ء۱۹۹۴ نومبر ۹ نے انھوں۔ ہے ہوتا احساس
’’   ،‘‘فردا فصلِ ’’  ،‘‘کوزہ گردِش  ’’ ،‘‘دریا غزل’’  ،‘‘نوا شہرِ ’’  مجموعے شعری
‘‘  باجے بین’’ اور‘‘  نامہ سائنس’’  ،‘‘ نامہ شاعر’’  ،‘‘ثنا حرف’’  ،‘‘نوا ہم چراغِ 
 ۔ ہیں شامل

 (:ء۲۰۱۲۔ ء۱۹۲۳)  جالندھری ضیا
 کے سادات کو ء۱۹۲۳ فروری ۲۔ ہے جالندھر تعلق کا جالندھری ضیا

 خواجہ۔ہے احمد نثار ضیا نام پورا کا ان۔ہوئے پیدا میں گھرانے متوسط ایک
 :  ہیں لکھتے میں بارے کے زندگی حاالت کے ان زکریا محمد

 پہلے۔ کیا اے۔ ایم میں انگریزی سے الہور کالج گورنمنٹ ’’
 مالزمت میں ریڈیو  انڈیا آل پھر۔  رہے لیکچرار کے انگریزی

 پوسٹل کر ہو کامیاب میں امتحان کے مقابلے ازاں بعد کی
 بھی سے ویژن ٹیلی پاکستان پھر۔  بنے افسر میں ڈیپارٹمنٹ
 ۱۷‘‘۔ رہے وابستہ

 بچوں ہوتا تبادلہ کا ان جہاں لیے اس تھے مالزم میں ریلوے والد کے ان
 تعلیم ابتدائی نے جالندھری ضیا کہ ہے وجہ یہی جاتے لے ساتھ بھی کو 

 جالندھر پھر اور الہور بعد کے اس کوٹ پٹھان پھر کی شروع میں ہی جالندھر
 ہو منتقل پاکستان بھی خاندان کا ان بعد کے پاکستان قیام۔گئے چلے واپس ہی میں
 :  ہیں لکھتے رضوی احمد وقار ڈاکٹر۔  گیا

 آہنگ ہم سے فضا انقالبی کی بعد کے ء۱۹۴۷ غزل کی ضیا’’
 آتش اور نقش کی آرزو  میں غزلوں کی ان کہ ہے وجہ یہی ہے
 ۱۸‘‘۔  ہے رکھتا معنویت تہذیبی ، سراغ کا رفتہِ  گری

 پہال کا ان۔  پائی وفات میں آباد اسالم کو  ء۲۰۱۲ مارچ ۱۲ نے انھوں
 اور‘‘  نارسا’’ بعد کے اس۔  ہوا شائع سے نام کے‘‘  شام سرِ ’’  مجموعہ شعری

 کے‘‘  ضیاجالندھری کلیاتِ ’’  کلیات کی ان۔  ہوئے شائع بھی‘‘  سراب خواب’’ 
 ۔ہے چکی ہو  شائع سے نام

 (: ء۲۰۰۱۔ء۱۹۲۳) عبدالمتین عارف
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۔ ہوئے پیدا میں امرتسر ضلع کو  ء۱۹۲۳ مارچ یکم لمتین عبدا عارف
 ’’اور‘‘ لطیف ادب’’ ، رسائل ادبی کے الہور۔  گئے ہو منتقل الہور بعد کے تقسیم
 پنجابی اردو ۔  رہے مدیر شریک کے‘‘  اوراق’’ اور رہے مدیر کے ‘‘سویرا
 غزل کی ان صابر انور ڈاکٹر۔  ہیں شاعر معتبر سے حوالے کے غزل اور ،نظم
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے

 ہے کڑی ایک کی تسلسل کے روایت غزل کی عارف اگرچہ ’’
 نہیں قائل کا محبت مریضانہ سے ماضی شاندار عارف مگر
 اجتہادی کی کوکھوجنے مسرتوں دیکھی ان کی مستبقل بلکہ

 ۱۹۔‘‘ہے شار سر سے خواہش

‘‘   سیال آتِش ’’  اور‘‘دریا موج’’  ،‘‘دعا حرف’’  مجموعے شعری کے ان
 کی دھوپ’’  مجموعہ کا نظموں مصرعی یکی کی ان۔  ہوئیں شائع سے الہور
 چکے ہو  شائع بھی‘‘  سفر دا خوشبو ’’  مجموعہ کا شاعری پنجابی اور ‘‘چادر
 ۔پائی وفات میں الہور کو  ء۲۰۰۱ جنوری ۳۰۔  ہیں

 (:ء۲۰۰۶۔  ء۱۹۲۳) نیازی منیر
 ایک کے پور ہوشیار ،ضلع پنجاب مشرقی ء۱۹۲۳ اپریل۔  ۹ نیازی منیر

 جنگ کی حاصل سے وہیں تعلیم ابتدائی اپنی۔ ہوئے پیدا پورمیں خاں قصبہ
 مالزمت ہی جلد اور ہوئے بھرتی میں بحریہ ہندوستانی دروان کے دوم عظیم
 قیام میں ساہیوال اور گئے آ الہور بعد کے پاکستان قیام۔  گئے آ واپس کر چھوڑ
 جدید ، غزل اردو جدید۔ گئے ہو  منتقل الہور سے ساہیوال میں ء۱۹۶۰۔ کیا

 کا ہجرت میں ی شاعر کی ان۔ ہیں شاعر پختہ بہت کے نظم پنجابی اور اردونظم
 غزل کی ان رضوی احمد وقار ڈاکٹر۔  ہے موجود سے شدت کرب اور المیہ
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے

 اور ہے دیکھا سے آنکھوں کی تہذیب کو غزل نے انھوں’ ’
 تالش کی ذات اپنی وہ ہے کی آباد دنیا کی محسوسات و  جذبات
 بلکہ نہیں جھٹالتی کو درد آواز کی ان۔  ہیں گرداں سر میں
 گم میں دشت کے افسردگی اور تنہائی کر رہ میں شہروں بڑے
 ، درخت ، دھوپ میں غزلوں کی ان لیے اس۔  ہے جاتی ہو 

 ۲۰‘‘۔  ہے ذکر کا سمندر اور ویرانے ، دریچے

 اس۔  ہوا شائع ‘‘شہر کا وفا بے اس’’  مجموعہ شعری پہال کا نیازی منیر
 کے دشمنوں’’  ،‘‘ دھنک میں جنگل’’  ،‘‘ پھول تنہا اور ہوا تیز’’  بعد کے

’’   ،‘‘ہوا کی دن سفید’’  ،‘‘دروازے رنگین چھ’’  ،‘‘ منیر ماہِ ’’  ،‘‘ شام درمیان
 شائع‘‘  دوبارہ میں زمستاں آغاز ’’  اور‘‘ سمندر کا شب سیاہ’’  ،‘‘  سیارہ ساعتِ 
 نے  آپ۔ ہے چکی ہو  شائع سے نام کے ‘‘منیر کلیاتِ ’’  بھی کلیات کی ان۔ ہوئے
 ۔  پائی وفات کو  الہور میں ء۲۰۰۶ دسمبر۔ ۲۶

 (: ء۲۰۱۵۔  ء۱۹۲۴)  جعفری ادا
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(  پی۔  یو)  بدایوں کو  ء۱۹۲۴ اگست۔ ۲۲۔ ہے عزیزجہاں نام اصل کا ان
 بعد کے پاکستان قیام۔  کی حاصل سے گھر تعلیم ابتدائی اپنی۔ ہوئیں پیدا میں

 :  ہیں لکھتی سے حوالے کے زندگی حاالت کی ان حسن شاہدہ۔ گئیں آ پاکستان
 جعفری الحسن نور شادی کی بدایونی ادا میں ء۱۹۴۷ جنوری’’

 اپنی جعفری الحسن نور میں ء۱۹۴۷ دسمبر۔۔۔  ہوگئی سے
 ء۱۹۴۸ مارچ جعفری ادا۔  گئے آ پاکستان ساتھ کے مالزمت

 ۲۱‘‘۔   کیا قیام میں کراچی اور ئیں آ پاکستان میں

 کی ان۔  ہیں رکھتی مقام بلند اپنا میں شاعرہ خواتین بعد کے پاکستان قیام
 ہے ہوا سمایا کرب کا تلخیوں اور سختیوں کی عہد اپنے میں غزلوں اور نظموں

 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے شاعری کی ان سیدید انور ڈاکٹر۔ 
 ایک پر ذہن تو  ہوں ڈالتا نظر پر شاعری پوری کی ان میں ’’

 ایک کو  عالم پورے نے جس۔  ہے ہوتی رونما شاعرہ ایسی
 خطۂ پورے جو  کو کرب اس اور دیکھا میں حیثیت کی ماں

 کے کر محسوس ہے موجود میں صورتوں مختلف پر ارض
 ۲۲۔ ‘‘دیا سمو  میں اشعار

’’  ،‘‘درد شہر’’  ،‘‘رہی ڈھونڈتی ساز میں’’  مجموعے شعری کے ان
 شائع ‘‘شناسائی حرف’’  اور‘‘ہے بہانہ سخن ساز’’  ،‘‘ہو واقف تو  تم غزاالں
 شائع سے نام کے‘‘  رہی خبری بے سو  رہی جو ’’  خودنوشت کی ان۔  ہوئے
 ا۲۔ہوئی شائع میں ء۲۰۰۲ سے نام کے‘‘  موسم موسم’’  بھی کلیات کی ان۔ ہوئی
 ۔  پائی وفات میں کراچی کو  ء ۲۰۱۵ مارچ

 ( : ء۲۰۱۵۔  ء۱۹۲۵)   عالی الدین  جمیل
 پیدائش ، عالی:  تخلص۔  خان احمد الدین جمیل مرزا زادہ نواب

 دہلی تعلیم ابتدائی اپنی نے انھوں۔  ہوئے پیدا میں دہلی کو ء۱۹۲۵ جنوری۲۰
 اے ۔  بی اور دہلی گنج دریا سکول ہائی عربک اینگلو  میٹرک ، کی حاصل میں

 یونیورسٹی دہلی لیے کے اکنامکس اے ایم پھر ، سے دہلی کالج عربک اینگلو 
 :  ہیں لکھتی اقبال رعنا بیگم سے حوالے کے منتقلی پاکستان کی ان۔لیا داخلہ میں

 روانہ پاکستان کر لے کو  نوکر ایک کو  ء۱۹۴۷ اگست۔ ۱۱ ’’
‘‘۔  تھیں ساتھ کے ان حمیرا بچی کی ماہ چھ اور بیگم۔ گئے ہو

۲۳ 

 ہی پہلے دن دو ایک سے بننے پاکستان عالی الدین جمیل طرح اس
 کا مصائب طرح کی مہاجرین دوسرے عالی الدین جمیل۔  گئے پہنچ کراچی
 کراچی ساتھ کے وقار و  عزت بڑی بلکہ پہنچے نہیں یہاں ہوئے ہوتے شکار
 بھی پر ان اثرات کے سانحہ اس لیکن۔  گیا کیا استقبال کا ان پر اسٹیشن ے ریلو 
 شعری کے ان۔  ہیں موجود اثرات کے ہجرت میں کالم کے ان اور ہوئے مرتب

’’  ،‘‘ پاکستان جیوے جیوے’’  ،‘‘ الحاصل’’  ،‘‘گیت ، دوہے غزلیں’’  مجموعے
’’  نامے سفر کے ان عالوہ کے ،‘‘ انسان ’’  ،‘‘دوہے’’  ،‘‘ سخن دشتِ  میرے اے
۔  ہیں چکے ہو  شائع‘‘لینڈ آئس’’  اور‘‘آگے میرے تماشا’ ’  ،‘‘ آگے میرے دنیا

 ۔ پائی وفات میں کراچی کو  ء ۲۰۱۵ نومبر ۲۳ نے انھوں

 ( :  ء۱۹۷۲۔  ء۱۹۲۵دسمبر۸)کاظمی ناصر
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 مقبول سے نام اسی کاظمی، ناصر نام قلمی رضا، ناصر نام اصل کا ان
 نشاط’’ نے کاظمی ناصر۔ہوئے میں پیدا نبالہ کوا ء۱۹۲۵ دسمبر ۸۔  ہوئے
 ۔ ہے کیا بیان یوں کو  تعلق اپنے ساتھ کے انبالہ میں‘‘  خواب

 اب ہیں سنتے تھا شہر ایک انبالہ

  ہے بھی

 کی قریے ہوئے لٹے اسی ہوں میں

  روشنی
 

۔  رہے کرتے یاد اسے ہمیشہ وہ تھی محبت حد بے سے انبالہ کو  کاظمی ناصر
 :  کیا بیان میں گفتگو  آخری اپنی سے حسین انتظار نے کاظمی ناصر

 تمہیں لیکن رہا آتا یاد بہت مجھے کر آ پاکستان۔۔۔  میرا بچپن’’
 انتخاب یاد ، ہے ُموآتی ُمویہ وہ کی انسان ہے جو  یاد کہ ہے پتا

 میرا کر آ بار بار دوبارہ جو  ہیں ایسے واقعات کچھ ، ہے کرتی
  ۲۴‘‘۔ ہیں جاتے ہو  بزم حاضر اور ہیں روکتے راستہ

 انہیں سے وجہ جس تھے میجر صوبیدار میں فوج والد کے کاظمی ناصر
۔  رہا ملتا موقع کا جانے میں عالقوں مختلف ساتھ کے والدین اپنے ہی سے بچپن
 اور گئے آ انبالہ واپس پھر کی حاصل سے پشاور تعلیم اتبدائی اپنی نے ناصر
 میں الہور کالج گورنمنٹ اور کالج اسالمیہ بعد کے اس۔  کیا سے یہاں میٹرک
۔  دی چھوڑی تعلیم میں اے۔  بی سے ناسازگاری کی حاالت مگر رہے تعلیم زیر
 ہو  منتقل پاکستان پر طور مستقل ساتھ کے خاندان اپنے بعد کے پاکستان قیام پھر
 :  ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیان حاالت کے ان رضوی حسن ڈاکٹر۔  گئے

 منفرد ایک کا زندگی اپنی نے ناصر کو  ء۱۹۴۷ اگست۔  ۱۳ ’’
 ایک کے انبالہ تھا میں صورت کی کبوتروں جو  سرمایہ قیمتی
 و  عزیز والدین اپنے اور کیا حوالے کے سنگھ باواسنت رئیس
 راہ کی الہور اتوار بروز ء۱۹۴۷ ستمبر ۱۳ ساتھ کے اقارب
 ۲۵‘‘۔ لی

 اور گئے آ پاکستان کر چھوڑ جائیداد تمام اپنی خاندان کا ان بعد کے تقسیم
 اور غربت ، دستی تنگ نے انھوں طرح جس کر آ پر یہاں۔  کیا قیام میں الہور

 ان۔  ہیں ملتے بجا جا میں شاعری کی ان اثرات کے اس کیا سامنا کا مشکالت
 لکھتے بھٹی جاوید ہوئے کرتے بیان کو  اثرات کے حاالت انہی میں شاعری کی
 :  ہیں

 سے حوالے کے ذات اپنی کو  تجربات کے ہجرت نے  ؔناصر ’’
 کا بھی احساس اجتماعی ایک میں اس اور۔  ہے کیا بیان بھی

 اجنیبت سی عجیب ایک اندر اپنے ناصرؔ ۔  ہے آتا نظر رفرما
 بھی کا جانے چھوٹ کے وطن پر طور اپنے اسے۔  ہے رکھتا
  شہر  ، مقام ایک ایک  ؔناصر سے حوالے اس پھر اور تھا غم
 کر تازہ پھر کو  وقت ہوئے ے گزر اور ہے یاد کو گلی اور
 ۲۶‘‘۔ہے کرتا بیان میں زبان کی شاعر کے
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 آتی نظر پرچھائیں گہری کی اداسی میں شاعری ساری کی کاظمی ناصر
 اور‘‘  دیوان’’  ،‘‘بارش پہلی’’  ،‘‘ نے برگِ ’’  ، مجموعے شعری کے ان۔  ہیں
 کی ان۔  پائی وفات میں الہور کو  ء۱۹۷۲ مارچ ۲۔  ہوئے شائع خواب نشاط
 ۔ ہے چکی ہو  شائع بھی‘‘  ناصر کلیات’’  بعد کے وفات

 (: ء۲۰۰۱۔  ء۱۹۲۵) بخاری شہرت
 دسمبر ۲ ، بخاری شہرت نام قلمی۔  تھا انور محمد سی د نام اصل کا ان
 سے دہلی میں ء۱۸۵۷ والدین کے ان لیکن ہوئے پیدا میں الہور کو  ء۱۹۲۵
 شیراں سکول ہائی اسالمیہ تعلیم ابتدائی نے انھوں۔ آئے الہور کے کر ہجرت
 کالج  او ۔ اے ایم ، اے ایف سے کالج سنگھ دیال پھر۔ کی حاصل سے گیٹ واال
 پنجاب عرصہ کچھ۔ کیا اُردو  اے۔  ایم سے الہور کالج اورئینٹل اور اے بی سے

 مقررہوئے استاد کے اُرود میں الہور کالج اسالمیہ پھر رہے وابستہ سے اسمبلی
 ہوئے ریٹائر سے عہد کے اُردو  شعبہ صدر سے الئن سول کالج اسالمیہ بعدازاں

 کر وطن جال میں کیس اغوا طیارہ کا اے آئی پی کو  اہلیہ کی ان میں دور ضیا۔
 اور کیا قیام وہاں سال چند گئے چلے لندن ساتھ کے خانہ اہل اپنے یہ تو  گیا دیا
 کرامت۔  ہوئے مقرر ڈائریکٹر کے اکیڈمی اقبال بعد کے آنے وطن واپس پھر

 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے ی شاعر کی ان بخاری
 جو تھے شاعر نمائندہ کے نسل اس ہماری بخاری شہرت’’

 کے کر طے منزلیں کی فراق ہجرو  کر اٹھا دکھ بعد کے ہجرت
 ۲۷۔ ‘‘آئی پاکستان

 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے گوئی غزل کی مخدوم احمد محمد
 تھے پہچان کی ادب کالسیکی اور قدروں پرانی بخاری شہرت’’
 کی جذبات میں غزل کی ان لکھی غزل عمر ساری نے انھوں۔ 

 دل اور مندی درد۔  ہے کرتی پیدا تاثیر میں غزل جو  ہے شدت
 محبت سے انسانوں۔  ہے وصف نمایاں کا غزل کی ان سوزی
۔ ‘‘ہے مثال بے محبت کی ان سے ، کوچوں ، گلیوں ، شہر
۲۸ 

’’  مجموعے شعری کے ان۔پائی وفات میں الہور کو  ء۲۰۰۱ اکتوبر۔  ۱۱
ٍِ ’’،‘‘آئینہ شب ’’،‘‘  گریہ دیوارِ   شہرت  کلیات’’  کلیات کی ان اور‘‘ابرو  طاِق
 کی ہوؤں کھوئے’’  نوشت خود کی ان۔ ہے چکی ہو  شائع سے نام کے‘‘  بخاری
 ۔  ہوئی شائع سے نام کے‘‘  جستجو 

 (:ء۲۰۱۴۔ء۱۹۲۶)صدیقی شار سر
 کرتے تخلص سرشار۔ تھا امان محمد حسین اسرار نام اصل کا شار سر

 میں ء۱۹۲۶ پیدائش کی ان۔ہوئے مشہور سے صدیقی شار سر نام قلمی اور تھے
 کاپنور کالج مسلم حلیم اور میٹرک سے کلکتے نے شار سر۔  ہوئی میں کانپور
 انہیں کا حاالت تلخ جن بعد کے ہجرت ئے آ کراچی میں ء۱۹۵۰۔  کیا انٹر سے
 شار  سر۔ ہیں ملتے بجا جا میں کالم کے ان بھی ت اثرا کے ان ، پڑا کرنا سامنا

 :  ہیں لکھتے پوری فتح فرمان ڈاکٹر حوالے کے زندگی کی صدیقی
 ہی عمر اوائل سے قسمتی بد سختیاں اور تلخیاں کی زندگی ’’

 خراب بہت انہیں۔  رہیں لگی ساتھ کے صدیقی شار سر سے
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 میں ء۱۹۵۰۔  پڑا کہنا یں آخر سالم کو  وطن آبائی میں حاالت
 ہی پیکار سر بر سے حاالت ابھی۔  گئے آ کراچی سے کانپور
 کا بہن چھوٹی اکلوتی اور والدہ کی ان میں ء۱۹۵۲ کہ تھے
 سفر کا ہجرت کہ ہوا یہ اثر زیر کے باتوں ان۔۔۔۔۔۔  گیا ہو انتقال
 تجربے تخلیقی آخر آخر اور بنا سانحہ ایک پہلے لیے کے ان
 ۲۹‘‘۔  گیا ڈھل میں

’’  ،‘‘ابجد’’  ،‘‘ گل زخمِ ’’  ،‘‘  لکیر پتھرکی’’ مجموعے شعری کے ان
‘‘   میثاق’’ اور’’  ،‘‘اساس’’  ،‘‘  شام آخری کی خزاں’’  ،‘‘ آموختہ’’  ،‘‘ نام بے
 معمور پر ہجرت’’  کتاب ایک سے حوالے کے ہجرت اپنی۔  ہیں چکے ہو شائع
 سال ۸۸ بعد کے عاللت طویل کو  ء ۲۰۱۴ ستمبر ۸۔  ہے لکھی بھی‘‘  ہم تھے
 ۔  پائی وفات میں کراچی میں عمر کی

 (:ء۲۰۰۱۔ ء۱۹۲۶)شاعر علی حمایت
 کو ء۱۹۲۶۔  تھے کرتے تخلص شاعر تھا، طراب حمایت نام اصل کا ان
 کے دینے امتحان کا میٹرک۔ہوئے پیدا میں خاندان فوجی ایک کے آباد اورنگ

 وابستہ سے پاکستان ریڈیو  پھر۔ گئے آ کراچی کے کر ہجرت میں ء۱۹۵۰ بعد
 کی چاند’’  مجموعے شعری کے ان۔  پائی وفات میں کراچی کو ء۲۰۰۱۔گئے ہو 

 کی ان اور‘‘آواز کی ہارون’’  ،‘‘ پھول میں آگ’’  ، ‘‘سفر کا تشنگی’’  ،‘‘  دھوپ
 ۔  ہے چکی ہو  شائع سے نام کے‘‘   شاعر کلیات’’  کلیات

 (:ء۱۹۷۸۔ء۱۹۲۷) ء انشا ابن
 کے جالندھر ضلع ، پنجاب مشرقی۔تھا محمد شیر نام اصل کا انشا ابن

 حاصل سے وہیں تعلیم ابتدائی۔ ہوئے پیدا کو  ء۱۹۲۷ جون ۱۵ میں دیہات ایک
 پنجاب اور گئے آ الہور بعد کے نے کر میٹرک میں ء۱۹۴۲ سے لدھیانہ ، کی

 ۔  گئے چلے واپس بعد کے کرنے اے۔  بی سے الہور یونیورسٹی
 انبالہ۔  گئے چلے واپس بعد کے کرنے اے۔  ایم میں اُردو  سے نیورسٹی کراچی
 سے دہلی ریڈیو  انڈیا آل زاں بعدا کی اختیار مالزمت میں چھاونی فوجی میں

۔  گئے ہو  منتقل الہور یہ اور ہوا رونما سانحہ کا ہند تقسیم پھر۔ گئے ہو  وابستہ
 :ہیں لکھتے ریاض احمد ریاض ڈاکٹر

 والوں گھر اپنے وہ کہ پہنچے الہور میں عالم ایسے انشا ابن ’’
 مہاجر بعد بہت کہیں لوگ وہ۔ سکے دے نہ بھی کواطالع
 کی زمین سر پاک پٹے لٹے ہوتے خوار و خراب میں کیمپوں
 آبرو  و جان اپنی صرف بھی انشا۔  سکے رکھ قدم میں حدود
  ۳۰‘‘۔ سکے ال سالمت ہی اعضا کے جسم اور

 اے۔  ایم سے یونیورسٹی کراچی اور گئے چلے کراچی سے الہور پھر
 وہ ہی نہ ملتا نہیں تاثر پور بھر کوئی کر لے کو  تقسیم ہاں کے انشا ابن۔کیا اردو 
 بھی مقدس کو  آمد پاکستان اور ہیں دیتے قرار کارنامہ بڑا بہت کو ہجرت اپنی
 لکھتے سے حوالے اس تھے آئے کر لٹ میں راستے وہ اگرچہ گردانتے نہیں
 :  ہیں
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 سامان کہ پہنچے الہور میں عالم اس کو  ء۱۹۴۷ اگست۔ ۱۲ ’’
 ساتھ بقچی کی سامان کے شیو  صرف تھا چکا لٹ میں راستے
 ۳۱‘‘۔ تھا بہت یہی تھی بھی نوکری اور تھے زندہ لیکن تھی

 تجربے بڑے اتنے اپنے اور چھوڑنے بار گھر اپنے ، ہجرت اپنی انشا
 :  ہیں کرتے میں الفاظ ان توضیعی کی

 گاؤں اپنا گا ملے نہ ہاں میرے اثر اور موضوع کا ہجرت ’’
 انبالہ  ، الہور ، لدھیانہ پھر تھا دیا۔۔۔۔  میں عمرہ کی سال بارہ
 خوش بھی وہ۔  گیا آ الہور سے وہاں ، رہا میں وغیرہ دلی اور

 والے گھر۔  تھی موجود نوکری کی ریڈیو  یہاں۔۔۔  سے اسلوبی
 بے۔ گئے آ سالمت لیکن آئے میں بعد گھسٹے میں کیمپوں

 آئے سے مرضی اپنی ہم اور پڑا ہونا نہ دوچار سے روزگاری
 یہی اور ہے گھر پاکستان اب ۔۔۔ ؟ معنی کیا ہجرت لٰہذا تھے
۔ ‘‘گا کہوں واپسی وطن بجائے کی ہجرت اسے میں ہے پسند
۳۲ 

 شعری کے ان۔ ہیں رکھتے مقام منفرد ایک میں غزل اردو  جدید
 شائع‘‘وحشی دل’’  اور‘‘ میں کوچے کے بستی اس’’  ، ‘‘نگر چاند’’  مجموعے

 گرد آوارہ’’  ،‘‘ہے گول دنیا’’  نامے سفر کے ان عالوہ کے ان۔  ہیں چکے ہو 
 کو چین تو  ہو  چلتے’’  ،‘‘  میں تعاقب کے بطوطہ ابن’’  ،‘‘ ڈائری کی

 بھی مزاح و طنز نے انھوں۔ ہوئے شائع‘‘مسافر پھرا نگری نگری’’  اور‘‘چلئے
 ۱۱۔ ہیں ہوئی شائع بھی ‘‘کتاب آخری کی اردو ’’  اور‘‘ گندم خمارِ ’’  لکھا

 دفن  میں کراچی کر ال سے وہاں اور پائی وفات میں کولندن ء ۱۹۷۸ جنوری
 ۔  گیا کیا

 ( : ء۱۹۸۳۔  ء۱۹۲۷)  احمد سلیم
 کھیولی قصبے ایک کے بنکی بارہ ضلع کو  ء۱۹۲۷ نومبر ۲۷احمد سلیم

۔  لیا داخلہ میں کالج میرٹھ اور کی حاصل سے وہیں تعلیم ابتدائی۔  ہوئے پیدا میں
 اور کی حاصل سے یہیں تعلیم اورباقی ئے ہو  منتقل کراچی بعد کے پاکستان قیام

 کے سفر تخلیقی کے ان جالبی جمیل ڈاکٹر۔ گئے ہو  منسلک سے پاکستان ریڈیو 
 :  ہیں لکھتے میں بارے

 دل اپنے کو  زمانے اپنے احمد سلیم کہ ہوتاہے محسوس یوں ’’
 شعور میں غزلوں ان۔۔ ۔۔  رہے کر کوشش کی کرنے حل میں
 بھی کارفرمائی کی جذبات ساتھ کے عمل ذہنی پر سطح کی
  ۳۳۔‘‘ہے آتی نظر

 کی واردات ذہنی اور تضادات دنیاکے بیرونی غزل کی احمد سلیم
 وجودی اپنی اور ماحول انسانی وہ کہ ہے یہ مرکز کا فکر کی ان۔  ہے کشمکش
 ان ، ہے کرتی بیدار کو  تجسس ذہنی غزل کی ان۔ہے کرتا جستجو  کی مطابقت

 دار آئینہ کی مشاہدات و  تجربات اور اندیشی دور ، پسندی حقیقت ی شاعر کی
 ۔  ہیں کرتے بیان سے حوالے کے شاعری کی ان رضوی احمد وقار۔ہے
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 پتہ کا موانست ذہنی سے عقلیت سائنسی غزل کی احمد سلیم ’’
 کی باطن اور تضادات کے دنیا بیرونی میں اس۔  ہے دیتی

 ۳۴‘‘۔  ہے کشمکش

‘‘   شب نیم چراغِ  ’’اور‘‘ اکائی’’  ،‘‘  بیاض’’  مجموعے شعری کے ان
 ادبی’’  مجموعے کے مضامین ی تنقید کے ان عالوہ کے اس۔  ہوئے شائع
’’  ،‘‘جدیدیت ادھوری ’’،‘‘؟ کون غالب’’  ،‘‘ آدمی پورا اور نظم نئی ’’،‘‘اقدار
 انھوں۔ ہوئے شائع‘‘  انسان یا آدمی عسکری حسن محمد’’  ،‘‘شاعر ایک اقبال
 کا انہی پر مزار لوح کی ان۔  پائی وفات میں کراچی کو ء۱۹۸۳ ستمبر یکم نے
  ہے درج شعر یہ

 کے رقص اپنے یہ نے پتنگے اک

 کہا میں آخر

  بن  روشنی  رہیے ساتھ  ےک روشنی

 جائیے 
 

 ( :ء۱۹۹۳۔ ء۱۹۲۸)جالب حبیب
 عریبک اینگلو ۔  ہوئے پیدا میں ہوشیارپور ضلع میں ء1928جالب حبیب

 میڑک اور گئے آ کراچی بعد کے تقسیم۔  کی حاصل تعلیم ابتدائی سے دہلی ہائی
 وابستہ سے جنگ ،روزنامہ کی سے کراچی الئن جیکب ل سکو  ہائی گورنمنٹ

 شعری کے ان۔  گئے ہو  وابستہ سے انڈسٹری ٹیکسٹائل میں آباد فیصل پھر ہوئے
 اس’’  ،‘‘ کا خوب بہتے ذکر’’  ،‘‘ مستقیم صراطِ ’’  ،‘‘  آوارہ برگِ ’’  مجموعے

 سرِ  حرف’’  ،‘‘حق حرفِ ’’  ،‘‘کے قفس میں گوشے’’  ،‘‘ میں خرابی شہر
۔  ہے چکی ہو  شائع سے نام کے‘‘  جالب حبیب کلیاتِ ’’  کلیات کی ان اور‘‘دار
 ۔ پائی وفات کو  ء۱۹۹۳ مارچ ۱۳

 (: حال  تا۔  ء۱۹۲۸)چغتائی رسا
 ضلع کے پور جے سار۔  ہے بیگ علی محتشم مرزا نام اصل کا چغتائی رسا`

 میٹر میں ء۱۹۴۹ ہی سے پور مادھر۔  ہوئے پیدا میں ء۱۹۲۸ میں پور مادھر
 ان۔  گئے ہو  منتقل کراچی کے ہجرت بعد کے پاکستان قیام پھر۔  کیا س پا ک
 :  ہیں لکھتے سلیم احسن سے حوالے کے ی شاعر کی

 حسیت شعری جدید میں غزل کہ ہے یہ کمال کائی  چغتا رسا’’
 ، روایت کہ دیا سمو پر طور اس میں انداز پور بھر کو 

 فضا  تخلیقی کر گندھ میں مٹی ہی ایک جدیدیت اور کالسیکیت
 کے رسا یعنیت ال وہ کہ ہوا لیے اس ایسا اور لگی مہکنے میں
  ۳۵‘‘۔ سکی پا نہیں راہ میں اظہار یا میں بیان

 چشمہ’’  ،‘‘ تصنیف’’  ،‘‘ہمسائیگی زنجیر’’  ،‘‘ ریختہ’’ مجموعے شعری کے ان
 ۔  ہوئے شائع ‘‘انتظار کا آنے تیرے’’   اور‘‘  کا پانی ٹھنڈے

 (: ء۱۹۷۰۔  ء۱۹۳۰)زیدی مصطفے  
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  سادات کے آباد الہ کو ء۱۹۳۰ اکتوبر۔۱۰ زیدی حسین مصطفٰے  سی د
 کے پاکستان ،قیام کی حاصل سے یہیں تعلیم تک اے۔ بی۔ ہوئے پیدا میں خاندان
 ء ۱۹۵۱۔  کیا انگریزی اے۔  ایم سے الہور کالج گورنمنٹ یہاں۔  آگئے الہور بعد
 میں پشاور کالج اسالمیہ عرصہ کچھ پھر۔  گئے چلے کراچی سے الہور میں

 کے مقابلے کے سروس سول پاکستان بعد کے اس۔  رہے استادبھی بحیثیت
 کا عتاب کے خان یحیٰ  جنرل۔ مقررہوئے کمشنر ڈپٹی کر ہو پاس میں امتحان
 اس لیکن تھے شامل بھی زیدی مصطفٰے  میں افسران  ۳۰۳ والے ہونے شکار
 کسی طور اسرار پر ہی خودی یہ کرواتا کچھ یحیٰ  جنرل ساتھ کے ان کہ پہلے
 سے تحقیقات بعد کے وفات کی ان۔ ملے میں حالت مردہ میں بنگلے کے دوست
 میں ء۱۹۷۰ نے انھوں طرح اس اور کی کشی خود شاید نے انھوں ہواکہ ثابت

 حوالے کے تجربے شعری کی ان احمد رضوی وقار۔  پائی وفات میں کراچی
 :  ہیں کرتے بیان سے

 ، کرب ، الجھن ذہنی ، اضطراب ، رومان میں غزلوں کی ان ’’
 یعنی میں عمر کی سال سترہ نے انھوں ہے حالی آشفتہ اور غم

 ۳۶‘‘۔ کی شروع شاعری سے ء۱۹۴۷

’’  ،‘‘آرزو  شہرِ ’’  ،‘‘صدف صدف میری موج’’  مجموعے شعری کے ان
 ۔ ہوئیں شائع‘‘ساز قباء’’  اور‘‘ندا کوہِ ’’  ،‘‘ زنجیریں

 (:ء۲۰۰۸۔ ء۱۹۳۱)فراز احمد
 اگست ۲۵ اور ہوئے پیدا میں کوہاٹ کو  ء۱۹۳۱ جنوری۱۲ فراز احمد

 کچھ نے انھوں۔  کیا اے۔  ایم میں فارسی سے پشاور ۔پائی وفات کو  ء۲۰۰۸
 مقرر سربراہ پہلے کے ادبیات اکادمی۔ گزاری بھی زندگی کی جالوطنی عرصہ
۔  رہے بھی سربراہ کے آباد اسالم فاؤنڈیشن بک نیشنل تک ء۲۰۰۶ پھر ہوئے
’’  ،‘‘ خون شب ’’  ،‘‘آشوب درد’’  ،‘‘ تنہا تنہا’’  میں مجموعوں شعری کے ان

 نابینا’’  ،‘‘ جاناں جاناں’’ ،‘‘ریزہ ریزہ خواب میرے’’  ،‘‘  ہے پریشاں گل خواب
 نام کے‘‘  آراستہ  سخن شہر’’  کلیات کی ان ہوئی شائع ہ وغیر‘‘ آئینہ میں شہر
 ۔  ہے چکی ہو  شائع سے

 (: ء۲۰۰۲۔ء۱۹۳۱)ایلیا جون
۔  ہوئے پیدا میں پردیش اتر امروہہ کو  ء۱۹۳۱ دسمبر ۱۴ایلیا جون

 جون۔ کیا قیام میں کراچی اور گئے آ پاکستان کے کر ہجرت میں ء۱۹۵۷
 میں کراچی کو  ء۲۰۰۲ نومبر ۸۔  رہے بھی مدیر کے رسائل ادبی ایلیامختلف

 ،‘‘ لیکن ’’ ، ‘‘ گمان’’  ،‘‘ یعنی ’’،‘‘  شاید’’  مجموعے شعری کے ان۔ پائی وفات
 ۔  ہوئے شائع‘‘ فرنود’’  اور‘‘گویا’’ 

 (:ء۲۰۱۲۔ء۱۹۳۲)احمد شہزاد
 پاکستان قیام۔ ہوئے پیدا میں امرتسر کو  ء۱۹۳۲ اپریل۔  ۱۶ احمد شہزاد

 اور میں نفسیات میں ء ۱۹۵۲ سے الہور کالج گورنمنٹ۔ گئے آ بعدالہور کے
 مجلس۔  رہے وابستہ سے تدریس و تعلیم۔ کیا اے۔  ایم میں فلسفے میں ء۱۹۵۵
 وفات میں الہور کو  ء۲۰۱۲ اگست یکم۔  رہے بھی سربراہ کے الہور ادب ترقی
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 کھال ادھ  ’’،‘‘آنکھیں بجھتی جلتی ’’ ،‘‘ صدف’’  مجموعے شعری کے ان۔  پائی
 سے نام کے‘‘  دستک پر دیوار’’  کلیات کی ان ،اور‘‘ آسمان خالی’’  ،‘‘ دریچہ
 ۔  ہے چکی ہو  شائع

 (: ء۲۰۰۷۔  ء۱۹۳۲) بھوپالی محسن
 میں بھوپال کو  ء۱۹۳۲ ستمبر۲۹۔  تھا عبدالرحمن نام اصل کا بھوپالی محسن
 سے بھوپال سکول ہائی الیگزنڈر اور سکول مڈل حبیبیہ تعلیم ابتدائی۔  ہوئے پیدا

 اور ئے آ پاکستان کے کر ہجرت ساتھ کے والدین میں ء۱۹۴۷۔ کی حاصل
 بعد کے کرنے میڈیٹ انٹر اور میٹرک سے وہاں دوران اس۔ کیا قیام میں الڑکانہ
 آ کراچی پھر۔  کیا حاصل سے کالج ڈی ای این ڈپلومہ سالہ  تین کا نگ انجیئر
 میں ء۲۰۰۷ نے انھوں۔ کیا اردو  اے۔  ایم سے یونیورسٹی کراچی اور گئے

 ۔  پائی وفات میں کراچی
 ہے احتجاج صدائے خالف کے استحصال جبرو  میں شاعری کی ان

 کے کالم اپنے اور کیاہے نقاب بے کو حقیقتوں تلخ کی زندگی اپنی نے انھوں
 شاعری کی ان رانا شبیر غالم ڈاکٹر۔  اٹھائی آواز خالف کے ستم و  ظلم ذریعے
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے

 قلبی سے وطن اہل اور وطن میں شاعری کی بھوپالی محسن’’
 ہے حامل کا تاثر گہرے احساس کا وابستگی والہانہ اور محبت

 وہ۔  ہے تر باال سے قیود کی مکاں و  زمان ی شاعر کی ان۔
 ہوئے بنائے نظر مطمع کو  بلندی سر اور وقار کے انسانیت
 ۳۷۔‘‘تھے

 نظمانے’’  ،‘‘ جستہ جستہ’’  ،‘‘ شب  شکستِ ’’  مجموعے شعری کے ان
 ہوئیں شائع ‘‘کلیات سخن مجموعہ ’’ اور‘‘مسافت گردِ ’’  ،‘‘جان مقتلِ ‘‘’’ماجرا’’  ،‘‘
’’  ،‘‘ ہے اندر کے دیے تو  روشنی ،‘‘ نظمیں موضوعاتی’ ’  عالوہ کے اس۔ 

 شائع بھی انتخاب اور تراجم عالوہ کے ان۔  ہیں شامل ہ وغیر‘‘ میں منظرپتلی
 ۔  ہوئے

 (:ء۱۹۷۸۔  ء۱۹۳۳)نفیس  اطہر
 ء۱۹۳۳ فروری ۲۲ آپ۔ تھا خان علی اطہر کنور نام پورا کا نفیس اطہر

 گڑھ علی یونیورسٹی مسلم تعلیم اپنی نے انھوں۔ ہوئے پیدا میں گڑھ علی کو
 گئے ہو  منتقل کراچی ساتھ کے خاندان اپنے میں ء۱۹۴۹۔  کی حاصل سے
 ۔  گئے ہو  وابستہ سے جنگ نامہ روز میں ء۱۹۵۳۔

 میں شاعری کی ان۔  رہے تنہا ، کی نہیں شادی زندگی ساری نے انھوں
 وقار ڈاکٹر۔ ہے بھی پن اکیال کا زندگی ذاتی کی ان سبب ایک تلخی اور تنہائی
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے شاعری کی ان رضوی احمد

 انسان ۔  ہے بھی تنہائی موضوع ایک کا غزلوں کی اطہر ’’
 کو آپ اپنے وہ میں بزم بھری اس۔ ہے فرد ہوا تھکا اور اکیال
 فن بڑا سے آسودگی نا سے ماحول۔  ہے کرتا محسوس تنہا

 بعض۔۔۔۔  اپنایا کو  لہجے کے میر نے اطہر ہے کرتی تخلیق
 آتی نظر بھی کیفیت کی خودکالمی میں غزلوں کی ان اوقات
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 کے اعتنائی بے و وفائی بے اور ومہجوری دوری جو  ہے
   ۳۸۔۔۔‘‘۔ہے ہوتی پیدا سے تجربات

 تک ہم سے واسطے کے محبت مسائل کے زندگی میں غزلوں کی ان
 ان احمد سلیم۔ہیں جذبات کے اجنبیت اور تنہائی میں غزلوں کی ان۔  ہیں پہنچتے

 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے تنہائی احساس میں ی شاعر کی
 میں برکتوں ہوئی الئی کی عہد سائینٹیفک میں غزل کی اطہر ’’

‘‘۔  ہے نمایاں طرح پوری تنہائی احساس یعنی برکت ایک سے
۳۹ 

 غزلوں کی ان۔  پائی وفات میں کراچی کو  ء۱۹۸۰ نومبر ۲۱ نے انھوں
 مجموعہ کادوسرا غزلوں کی ان۔ہوا شائع سے نام کے‘‘  کالم’’  مجموعہ ایک کا
 ۔ہوا نہیں شائع تک ابھی‘‘  کے خوابوں کچھ گر صورت وہ’’ 

 (ء۲۰۱۱۔ء۱۹۳۳) وارثی مظفر
 مظفر نام قلمی تھااور صدیقی احمد محمدمظفرالدین نام پیدائشی کا ان
 میں گھرانے ادبی اور علمی ایک کے میرٹھ کو  ء۱۹۳۳ دسمبر ۲۰۔  ہے وارثی
 پاکستان قیام پھر ہے کی حاصل تعلیم تک میڑک سے یہیں نے انھوں۔ ہوئے پیدا
 جنوری ۲۸۔  لی کر اختیار سکونت مستقل یہیں اور گئے آ الہور بعد کے

 ۔  پائی وفات میں الہور میں عمر کی برس ۷۷ کو  ء۲۰۱۱
 اور قطعات ،گیت، سالم و  نعت ، حمد ، نظم ، غزل نے وارثی مظفر

 منتوع اور اسلوب منفرد میں غزل اردو  جدید۔  ہے کی آزمائی طبع میں ہائیکو 
 ۔  ہیں رکھتے مقام اعلیٰ  میں غزل اردو  باعث کے موضوعات
’’  ،‘‘لہجہ’’  ،‘‘ حرم بابِ ’’  ،‘‘ناؤ  کی برف’’  مجموعے شعری کے ان

’’  ،‘‘آبجو  کی ستاروں’’  ،‘‘ہریالی کی لہو ’’  ،‘‘حصار’’  ،‘‘الحمد’’  ،‘‘ازل نورِ 
 نہ ظلم ’’  ،‘‘ تک نبی درِ  سے دل’’  ،‘‘ ہوا بند دریچے کھلے’’  ،‘‘عشق کعبہ
 ۔  ہیں ہوئے شائع ‘‘کمند’’  اور ‘‘سہنا

 (:ء۱۹۳۳) اقبال   ظفر
 لحاظ کے پیشے اپنے۔  ہوئے پیدا میں اوکاڑا میں ء ۱۹۳۳ اقبال ظفر

 ہی میں عمر چھوٹی اور تھا ذوق کا وادب شعر ہی سے شروع۔  ہیں وکیل سے
 شمار کا ان میں شعرا نمائندہ کے غزل اُردو  جدید۔  دیا کر شروع کہنا شعر

 شائع میں جلدوں تین سے نام کے‘‘  تک اب ’’کلیات کی غزلوں کی ان۔  ہوتاہے
 ۔  ہے چکی ہو 

 (: ء۱۹۳۳ اگست)  روہیلہ پرتو
 روہیلہ اور ہیں کرتے تخلص پرتو۔  ہے خان علی مختار نام اصل کا ان

 معروف سے نام کے روہیلہ پرتو  طرح اس۔  ہیں لکھتے سے نسبت خاندانی اپنی
 اگست میں گھرانے پٹھان ایک کے بریلی شہر کے یوپی کھنڈ روہیل۔  ہیں

 بنوں نے انھوں۔  گیا آ پاکستان میں ء۱۹۵۰ خاندان کا ان۔ہوئے پیدا کو  ء۱۹۳۳
 کالج ال بی ایل ایل اور کیا آنرز اے۔  بی سے پشاور کالج اسالمیہ۔  کیا قیام میں

 کا مقابلے بعد کے کرنے اے ایم سے یونیورسٹی پشاور پھر۔ کیا سے پشاور
 میں ء۱۹۹۳۔ ہوگئے شامل میں سروس ٹیکسیشن پاکستان کے کر س پا امتخان
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 کے ی شاعر کی ان۔  ہوئے ریٹائرڈ سے ریونیو  آف بورڈ فیڈرل ممبر بحیثیت
 :  ہیں لکھتے جالبی جمیل ڈاکٹر سے حوالے

 محبوب کا شاعری کی ان وطن حبِ  اور پرستی وطن ’’
 شامل طرح اس میں خمیر کے شاعری کی ان اور ہے موضوع

 دیتی پیغام کا زندگی کر ہو  شامل میں جسم روح طرح جس ہے
  ۴۰‘‘۔ ہے

 میں دریچے دیا اک’’  ،‘‘  شب نوائے’’  ،‘‘ شب پرتوِ ’’  مجموعے شعری کے ان
 رین’’ جو  لکھے بھی دوہے نے انھوں عالوہ کے ان۔ ہوئے شائع ‘‘آواز’’  اور ،‘‘

 ۔  ہوئے شائع سے نام کے ‘‘اجیارا

 (: حال تا۔ ء۱۹۳۶ اگست۔ ۱۸)گلزار سنگھ سمپورن
 قصبہ ایک کے جہلم ضلع کو  ء ۱۹۳۶ اگست۔ ۱۸ گلزار سنگھ سمپورن

 انڈیا ساتھ کے والدین اپنے کرکے ہجرت بعد کے ہند تقسیم۔  ہوئے پیدا میں دینہ
 کی انڈسٹری فلم انہیں رجحان طرف کی دنیا فلمی اور شاعری۔  گئے چلے
 انجام بھی خدمات کی کاری ہدایت ساتھ ساتھ شاعرکے وہ جہاں۔  گیا لے طرف
 حد بے جو لگے بھی گیت شمار بے لیے کے فلموں نے انہیں۔  لگے دینے
‘‘  بھوشن پدما’’ سے طرف کی حکومت بھارتی انہیں میں ء۲۰۰۴۔  ہوئے مقبول

 الئف انہیں ء۲۰۰۹ انہیں میں صلے کے خدمات کی ادب اور فلم مال ب خطا کا
 اُردو نیشنل آزاد موالنا کو  ء۲۰۱ ۲ مارچ۔  دیا ایوارڈٖ  کا اچیومنٹ ٹائم

 اعزازی کی لٹ ڈی انہیں میں کنوکیشن چوتھے اپنے میں آباد حیدر یونیورسٹی
  دادا ’’ اعزاز بڑا سے سب کا سیمنا ہندوستانی انہیں میں ء۲۰۱۳۔ گئی دی ڈگری
’’  ،‘‘  کی پشمینے رات’’  مجموعہ شعری کا ان۔ گیا دیا ‘‘ایورڈ پھالکے صاحب
  ‘‘ گلزار’’ کلیات شعری کی ان۔  ہیں چکے چھپ‘‘ تروینی’’ اور ‘‘چاند کا پکھراج

 میں شاعری کی ان۔  ہوئی شائع سے(  پاکستان) جہلم میں ء۲۰۱۴ سے نام کے
 ۔ہے دیتی سنائی گشت باز کی یادوں کی وطن آبائی

 (:  حال تا۔ ء۱۹۴۰فروری ۳) ناہید کشور
 پسند قدامت ایک کے( پی یو)  شہر بلند کو  ء۱۹۴۰ فروری ۳ ناہید کشور

 کے پاکستان قیام۔  گئیں آ پاکستان بعد کے تقسیم اور۔ ہوئیں پیدا میں گھرانے سید
  ادا  میں ان کی حاصل شہرت اور مقبولیت نے خواتین جن میں ی شاعر اردو  بعد

 ۔  ہے ذکر قابل پر طور خاص نام کا ناہید کشور بعد کے جعفری
 جاری تعلیم باوجوداپنی کے مخالفت کی والوں گھر اپنے نے کشورناہید

 محکمہ کیااور اے۔ایم میں معاشیات سے الہور یونیورسٹی پنجاب اور رکھی
 طرح جس کو جذبات نسوانی اور لہجے نسوانی۔گیں ہو  وابستہ سے اطالعات
 خاصا کا انہی یہ بنایا کاحصہ شاعری اپنی سے باکی بے جس نے ناہید کشور
 ۔ہے

 دھوپ گلیاں’’ ،‘‘مسافت نام بے’’،‘‘گویا لب’’مجموعے، شعری کے ناہید کشور
 ناوکِ ’’  ،‘‘ خاک اور خواب عورت’’  ،‘‘درمیان کے مالمتوں’’  ،‘‘دروازے اور
 میں قیس دشتِ ’’  کلیات شعری کی ان۔ ہوئے شائع‘‘دل سامانیِ  فتنہ ’’اور‘‘  دشنام
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 بری’’  جو  لکھی بھی نوشت خود نے انھوں۔  ہوئی شائع سے نام کے‘‘لیلیٰ 
 ماندہ باقی’’ مجموعے نثری کے ان۔ہوئی شائع سے نام کے‘‘  کتھا کی عورت
 خاک اور خواب عورت’’  ،‘‘ تک حال زبان سے خلق زبان عورت’’  ،‘‘  خواب
 گالبی میں حاشیے سیاہ’’  ،‘‘ تھی رات میں جنم پہلے میں’’  ،‘‘ درمیان کے
 ۔  ہے جاری ابھی سفر تخلیقی کا ان اور ہیں چکی ہو  شائع وغیرہ‘‘ رنگ

 (:  حال تا۔ ء۱۹۴۴ مارچ۔۲۱) عارف افتخار
 ہی سے لکھنو ۔  ہوئے پیدا کو  ء۱۹۴۴ مارچ ۲۱ میں لکھنو عارف افتخار

 اپنی عارف افتخار۔ گئے آ پاکستان میں ء۱۹۶۵ بعد کے دینے امتخان کا اے ایم
 :  ہیں کرتے بیان سے حوالے کے زندگی ذاتی

 کا ہللا  اور تھا انتخاب میرا پاکستان۔  ہے تعلق میرا تک جہاں ’’
 کے امتحان کے اے ایم۔  ہے بھی افتخار میرا کہ ہے شکر
 سے عمل کے ہجرت میں ہی پہلے سے ہونے شائع کے نتائج
  ۴۱‘‘۔ تھا آیا گزر

 :  ہیں کرتے بیان وہ جگہ دوسری ایک
 میرے ، نہیں مجبوری۔  تھا انتخاب میرا ہجرت پاکستان ’’

 اور ددھیالی قریبی سے بہت میرے۔  تھے حیات نانا اور والدین
 اکیال میں لیکن ہیں میں ہندوستان بھی اب دار رشتہ ننھالی
 لوگ جو تھا فخر پر شناخت مسلم اپنی مجھے۔  تھا آیا پاکستان
 کتنی پاکستان کہ ہے نہیں اندازہ انہیں رہے نہیں میں ہندوستان

 ۴۲‘‘۔ ہے شناخت بڑی

 کا ان ۔  تھا روزگار مسئلہ بڑا سے سب لیے کے ان بعد کے پاکستان قیام
 میں تالش کی مالزمت بہتر کسی لیے اس۔  تھا آیا نہیں ابھی بھی رزلٹ کا ایم
 : ہیں لکھتی ہوئے کرتے بیان زندگی حاالت کے ان افشاں زینت۔  رہے گراں سر

 تھا درپیش مسئلہ بڑا سے سب جو  انہیں بعد کے آنے پاکستان ’’
 اے ایم کا ان۔ تھا کا کرنے مستحکم کو  خود پر طور معاشی وہ
 خطوط کے اساتذہ ساتھ اپنے وہ لیکن تھا آیا نہیں ابھی رزلت کا

 درج کلمات توصیفی متعلق کے عارف افتخار پر جن الئے
 ۴۳۔  تھے

 کاسٹر نیوز بحیثیت سے پاکستان ریڈیو  نے انہیں بعد کے آنے پاکستان
 سی سی بی۔  رہے منسلک سے وی ٹی پی پھر۔  کیا آغاز کا زندگی عملی اپنی
 جوائن کو  (برطانیہ)مرکز اردو  ادارے والے چلنے سے تعاون کے بنک آئی

 قومی مقتدہ بعد کے آنے واپس سے برطانیہ۔ گئے چلے برطانیہ بعد کے کرنے
 تک ابھی یہ ۔  دیں انجام سر خدمات پر طور کے چیئرمین کے آباد اسالم زبان

 ۔  ہیں رہے دے انجام سر خدمات اپنی میں اداروں ادبی و  علمی مختلف
 حرفِ ’’  ،‘‘ نیم دو  مہرِ ’’  ،‘‘ کھالڑی بارہواں’’  مجموعے شعری کے ان

 شعری کی ان اور‘‘ معلوم جہان’’  ،‘‘ پر دروازے کے علم شہر’’  ،‘‘ یاب بار
 ۔  ہیں چکی ہو  شائع سے نام کے ‘‘دنیا و  دل کتاب’’  کلیات
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 (: حال تا ء۱۹۴۶) ریاض فہمیدہ
 میں گھرانے ادبی و  علمی ایک میں میرٹھ کو  ء۱۹۴۶ جوالئی ۲۸ ریاض فہمیدہ
 آباد کرحیدر لے ساتھ اپنے انہیں والدہ کی بعدان کے پاکستان قیام۔ ہوئیں پیدا
ً  عمر کی ان وقت اس۔ گئیں آ سندھ  تربیت و  تعلیم کی ان۔  تھی سال چھ تقریبا
 ۔  کیا اے بی سے یونیورسٹی سندھ نے انھوں۔ ہوئی پر یہیں

 ہوئیں فائز پر ے عہد کے جنرل ڈائریکٹر کی کونسل بک نیشنل میں ء۱۹۸۸
 انجام سر خدمات بھی سے حیثیت کی چیئرپرسن کی کراچی بورڈ لغت اردو ۔

 ۔  دیں
 مجموعے شعری کے ان۔  ہیں نگار نثر اور شاعرہ گو پُر ریاض دہی فہم

 جرم اپنا’’  ،‘‘گے دیکھو  نہ چاند پورا تم کیا’’  ،‘‘دریدہ بدن’’ ،‘‘  زبان کی پتھر’’ 
۔ ہیں ہوئی شائع‘‘ ہوں مورت کی مٹی تو  میں ’’اور‘‘ رکاب ہم’’  ،‘‘ ہے ثابت

‘‘  کا زنجیر میری حلقہ’’  ، ترجمہ منظوم کا ی شاعر کی ایاز شیخ شاعر سندھی
 کے  نفسیات‘‘ )  آدمی ادھوارہ’’  میں تصانیف نثری کی ان۔ کیاہے سے نام کے

 دھوپ’’  اور(  ناول‘‘) گوداوری’’  ،( نامہ سفر)‘‘بہار زندہ( ’’ پر موضوع
 ۔ ہیں چکی ہو  شائع(  ناولٹ‘‘)

 

 شعرا مہاجر کے پہلے ہندسے تقسیم
 

 اس ، میں نتیجے کے جبریت کسی یا جائے کی سے مرضی اپنی ہجرت
 آبائی اور ہے رہتی موجود بہرحال تو  کیفیت کی پریشانی اور نارسائی ایک میں
 میں تک روح کی اس جو  ہے جاتا بن حوالہ ایسا ایک میں زندگی انسانی وطن

 اپنا ہواسے پر مقام بھی کسی ، بھی میں حال کسی انسان۔  جاتاہے کر سرایت
 پھر یا ہو  نکال سے وہاں ساتھ کے خوشی چاہے وہ۔ آتاہے یاد ضرور وطن آبائی
 راگ اپنا کر آ پہ موقع کسی نہ کسی یاد کی وطن میں صورت ہر ہو  گیا نکاال
 ان تھے گئے آ الہور ہی پہلے سے پاکستان قیام جو  شعرا کے اُرود۔  ہے االپتی
 :  ہیں لکھتے الحسن شبیہ سی د ڈاکٹر۔ ہے ملتی یاد کی وطن ہمیں بھی ہاں کے

 مکانی نقل مسئلہ بڑا سے سب لیے کے شاعروں کے عہد اس’’
 تلخ سے خطے جس ہو گزاری جوانی اور بچپن جہاں تھا کا
 روح سوہان دینا چھوڑ خود اسے ہوں وابستہ یادیں شیریں اور
  ۴۴۔‘‘تھا پہنچا آن لمحہ کا فیصلے مگر تھا

 الہور ہی پہلے سے تقسیم دانش احسان اور ، تبسم صوفی ، شیرانی اختر
 سے وطن آبائی اپنے کے ان میں اشعار کے ان۔تھے گئے ہو  آباد مستقل کر آ

 علیحدہ تو  وقت اس تھے آئے الہور جب حضرات یہ۔  ہوتاہے احساس کا محبت
 نقل لیے کے روزگار تالش میں ملک ہی ایک وہ۔  تھے نہ آثار کوئی کے وطن
 معاش تالش میں شہر مرکزی جیسے الہور کہ تھے گئے آ الہور کے کر مکانی
 ان ، لی کر اختیار سکونت مستقل یہی اور گے ہوں کم مسائل میں سلسلے کے
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 تقسیم ملک جب ملی بعد کے پاکستان قیام صورت کی ہجرت کو  مکانی نقل کی
 ۔کیجیے مالحظہ کالم کا شعرا ان سے حوالے کے یاد کی وطن۔  گیا ہو 

 :ہیں کہتے دانش احسان
 کھال عقدہ یہ احسان کر چھوڑ کو کاندھلہ

 کی گورستان کے ایمانوں شہر زندہ

 ہے تعمیر

                                              

(۴۵) 

 ہو  دفن زندہ احسان یہیں چاہا جی یہ

 جاؤں

 اجڑا مرا میں رستے میرے جب کبھی

 آیا دیار

                                               

(۴۶) 

 :  ہیں کرتے یاد طرح اس کو  وطن تبسم صوفی

 کی وطن اہلِ  ہے تڑپاتی تبسم وقت اس

 مجھے یاد

 کوئی میں خاموشی گہری کی رات جب

  ہے سناتا دیس

                                              

(۴۷) 

 :کیجیے مالحظہ جذبات کے شیرانی اختر

 ہم کہاں مالقاتیں باتیں،وہ وہ ، برساتیں وہ

 دم

 بھی اب سہانی کو  ہونے رات کی وطن

 ہے ہوتی

                                              

(۴۸) 

 جب ہے ہوتی معلوم ہی پر جانے دور سے وطن وقیمت قدر کی وطن
 دانش احسان طرح جس ہوتاہے احساس کا وطن ہی تو  ہو میں غیر دیارِ  انسان
 ہے ہوا احساس انہیں بعد کے چھوڑنے کو  وطن کہ ہیں رہے ذکر کا وطن اپنے
 اگر کہ کیوں ہیں رہے دے ترجیح کو ہونے دفن زندہ اب میں وطن اپنے وہ اور
 دوری سے وطن اور گا جاؤں نکل سے وطن پھر تو  رہا زندہ اور ہوا نہ دفن
 کو  تبسم صوفی۔  ہو  نہ ہو  نصیب آنا میں وطن نہیں معلوم پھر ہے مشکل بہت
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 یاد کو  وطن اپنے وہ میں تنہائی کی رات مگر ہے ستاتی یاد کی وطن اہل بھی
 ہم اپنے وہ تو ہوتی نہیں آواز اور کوئی جب میں خاموشی کی رات۔  ہیں کرتے
 ۔  ہیں کرتے یاد کو  وطنوں

 لمحہ ہر وہ ہے ہوئے لیے وسعت بہت یاد کی وطن ہاں کے شیرانی اختر
 :  ہیں رہتے کرتے یاد کو  وطن اپنے سے بہانے کسی نہ کسی

 آ یاد ہمیں ہیں رالتے میں غربت دشت

 کر

 ریحان و سنبل و گل تیرے وطن اے

 کیا کیا

                                            

(۴۹) 

  اخترؔ  کو  ہم ہے یاد وطن صبح تک آج

 کی غریباں ،شام قسم کی ہجراں درد

  قسم

                                           

(۵۰) 

 وطن ہیں سے جب ، دل ہے رہتا سا بجھا

 جدا سے

 \نہیں مہتاب سیر ، نہیں باغ صحن وہ

                                         

(۵۱ ) 

  اخترؔ  تذکرہ نے کس دیا چھیڑ کا وطن

 نہیں خواب آرزو  پھر کو  شوق چشم کہ

                                           

(۵۲ ) 

  سرو  شوق مجھے ، نہیں چمن و  باغ ذوق مجھے

 !  نہیں  سخن  و

  صبح  ، نصیب  کہ  نشیں  ہم  کروں  کیا  تو  کروں  میں 

   نہیں  وطن 

                                                     

(۵۳ ) 

  اضافہ  میں شدت کی اس وقت اس اور ہے عمل فطری ایک یاد کی وطن
 غریب۔  ہو  پریشانی کوئی کو  ان میں غیر دیار کو  مہاجرین جب جاتاہے ہو 

 کر یاد کو وطن وہ۔  ہوتا نہیں کچھ اور سوا کے یاد کی وطن پاس کے الوطن
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 کہ گئی ہو  مختلف حال صورت بعد کے تقسیم یہاں مگر ہے بہالتا دل ہی کے
 کے ان لوگ تو  لیتے نام کا وطن یا شہر آبائی اپنے اگر والے آنے کرکے ہجرت
 سے تقسیم میں دلوں کے ان نفرت جو  تھا اثر کا نفرت اس یہ جاتے ہو  خالف
 ا  اتار گھاٹ کے موت کو  لوگوں ہزاروں نے نفرت جس تھی گئی کی پیدا پہلے
 ۔  پڑی کرنا ہجرت کو  لوگوں الکھوں سے وجہ کی ہی نفرت اسی اور

 مسائل کے شناخت اور ناقدری ہاں کے شعرا ان ساتھ کے یاد کی وطن
 طور بہر سے مسائل ان کو  مہاجرین۔  ہیں ثمر کا ہجرت کہ جو  ہیں ملتے بھی

 ہجرت ہی پہلے سے پاکستان قیام چونکہ شعرا مطالعہ زیرِ ۔  ہے پڑتا ہی گزرنا
 اتنی میں کرنے بیان کے مسائل ان ہاں کے ان لیے اس تھے چکے آ کے کر

 : کیجیے مالحظہ اشعار منتخب چند ملتی نہیں شدت
 مگر سے در تیرے جائیں کہ مانا

  کہاں

 کو ٹھکانے اپنے ہیں خانماں بے

  نہیں گھر

                                       

(۵۴) 

 دیس سے اجنبی کس ہیں آئے آج یہ

  ہم میں

  لیے  کے آشنا چشم نظر ہے گئی ترس

                                           

(۵۵) 

 اور کسی بے اپنی ، سروسامانی بے اپنی میں الوطنی غریب تبسم صوفی
 کو رہنے پاس کے ان کہ ہیں کرتے سے انداز اچھے بہت تذکرہ کا چارگی بے
 کا ان جہاں ہیں گئے آ میں دیس اجنبی سے کون وہ جانے نہ ہے نہیں تک گھر
 دکھ اپنا وہ سے جس۔  ہے آشنا کا ان کوئی ہی نہ اور ہے ٹھکانا کوئی تو  نہ

 کے الوطنی غریب اپنی شیرانی اختر۔ ہو  دان قدر کا جوان ، سکیں بانٹ سکھ
 :  ہیں کرتے بیان یوں حاالت

 حالوت درد ، لبی تشنہ ، کسی بے

 طلبی

 حیواں چشمہ بھی میں رات چاندنی

 مال نہ

                                        

(۵۶) 

 غریب ، صبح ہوائے اے رحم

 ہم ہیں الوطن
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 عید اختیار بے مژدہ ستانہ کو  ہم

                                       

(۵۷) 

 پوچھے کیوں حال کا غریبوں وہ

 جانے کیا حال کا غریبوں وہ

                                       

(۵۸) 

 میں غربت وہ۔  ہیں خواں نوحہ کا الوطنی غریب اپنی بھی شیرانی اختر
 بھی سے ہوا وہ اور ہے نہیں رسی داد کی ان بھی کہیں کہ ہیں سہارا بے ایسے
 ُسنا نہ خبر کی خوشی سے دم ایک میں غیر یارِ  د کہ ہیں گار طلب کے رحم
 وہ  میں الوطنی غریب کہ کیوں جائے چلی ہی جان کی ان کہ ہو  نہ ایسا کہیں

 کر پا خبر کی خوشی اچانک ایسے اور ہیں ہوتے چکے ہو گانہ بے سے خوشی
 کہ ہے گلہ بھی یہ کو اختر۔جائے بن بہانہ کا مرگ شادی کہ ہو  نہ ایسا کہیں
 استفہامیہ ہاں کے اختر یہاں اور ہے نہیں حال سانِ  پُر کا الوطن غریب کوئی
 وہ  کہ ہے پڑی کیا انہیں ہیں میں وطن اپنے وہ کہ ہیں رہے پوچھ وہ ہے لہجہ
 ۔  کریں دریافت حال کا الوطنوں غریب ایسے ہم

 کو  فسادات والے ہونے بعد کے ہند تقسیم ساتھ کے یاد کی وطن دانش احسان
 ۔  ہیں بناتے موضوع بھی

 و  آب چراغانِ  پہ زد کی آندھیوں

  گل

 نہیں سحر طلوعِ  نصیب کو  شمع ہر

                                        

(۵۹) 

 شبنم میں گلشن جب ہی ہوتے سحر

  آئی بار اشک

 اختیار بے ہنسی کو  پھولوں ہللا  معاذ

 آئی

                                           

(۶۰ ) 

 آزادی لوگ جو  کہ ہیں رہے دیکھ سے بینی دور چشم اپنی دانش احسان
 ہیں پھرتے لیے تمنا کی کرنے حاصل آزادی ہیں رہے کر دو  و  تگ لیے کے
 مشکل جینا کا لوگوں ان کہ گے ہوں پیدا مسائل ایسے گی، بڑھیں مشکالت ایسی
 پھر اور گی ہو نہیں میں نصیب کے شخص ہر آزادی صبح اوریہ گا جائے ہو 

 وہ سحر یہ کہ ہے آتی میں گلشن ہوئے روتے شبنم جب میں صبح کی آزادی
 شبنم سے خوبصورتی بڑی نے شاعر۔  تھا دیکھا خواب نے ہم کا جس ہے نہیں



121 
 

 کرنے بیان کو  سنگینی کی حاالت ان۔  ہے کی استعمال تراکیب کی بار اشک
 کہ کیاہے استعمال کو  پھولوں اور شبنم پر طور عالمتی نے شاعر یہاں لیے کے

 حاالت چونکہ پھول اور ہے بار اشک شبنم سے وجہ کی ہونے نہ موافق حاالت
 کی ملک ہے نہیں کام آسان اتنا یہ کہ تھے رہے سمجھ ہی پہلے کو  سنگینی کی

۔  تھے مخالف کے تقسیم اس جو  ہیں عالمت کی طبقے اس پھول یہاں تو  تقسیم
 درست تقسیم یہ کہ ہے کی بات بھی سے حوالے کے تقسیم اس نے دانش احسان
 ۔  ہیں نہیں مطمئن عوام سے تقسیم اس۔  ہوئی نہیں

 یہ کر مل دے کہہ کوئی کاش اے

  سے  باغباں

  سے گلستان ترتیب نہیں مطمئن گل

                                            

(۶۱) 

 دلوں کے لوگوں الکھوں سے انداز خوبصورت بڑے نے دانش احسان
 کہ ہے اٹھائی آواز خالف کے تقسیم منصفانہ غیر اس ہوئے کرتے نمائندگی کی
 کیاہے اظہار کا حسرت اس نے انھوں اور ہیں نہیں مطمئن سے تقسیم اس عوام
 کو  ان ، پوچھے کر جا سے اختیار ارباب کہے، کر جا سے ان کوئی کاش کہ

 درست  تقسیم یہ۔ ہے نہیں درست فیصلہ یہ کا ان میں حق کے عوام کہ بتائے
 عوام اسے ہو ممکن تک جہاں اور جائے لیا جائزہ نو سرِ  از کا اس ہے نہیں
 دل اپنے ذریعے کے استعاروں نے شاعر یہاں۔  جائے کیا بہتر میں مفاد کے
 گل اور حکمرانوں استعارہ کا باغباں۔  ہے کی کوشش کی سمجھانے بات کی
 ۔ گیاہے لیا کو  عوام ، رعایا مراد سے

 ایک یاد کی وطن ہاں کے شعرا والے آنے الہور پہلے سے تقسیم
 اختر سے حوالے اس اور ہے آئی سامنے میں صورت کی موضوع مشترک
 شیرانی اختر۔  ہے جاتی پائی شدت زیادہ بہت میں یاد کی وطن ہاں کے شیرانی
 بیان کا ناقدری اور مسائل میں الوطنی غریب عالوہ کے یاد کی وطن ہاں کے
 بیان کے الوطنی غریب اور یاد کی وطن ہاں کے تبسم صوفی۔  ہے ملتا بھی
 مالزمت کی ان کہ ہے سکتی ہو  یہی شاید وجہ کی اس۔ ہے نہیں شدت اتنی میں
  کا  ان اور تھے آئے لے الہور بھی کو  والوں گھر سب اپنے وہ اور تھی اچھی
 ایسے ہاں کے ان سے وجہ اس ہے سکتا ہو  تھا بھی احباب حلقہ وسیع ایک

 ۔ ہے نہیں قدر اس سنگینی سے وجہ کی حاالت
 ہند تقسیم اور ہے یاد کی شہر کے ان یاد کی وطن ہاں کے دانش احسان

 جس نے انھوں پر مسئلہ کے تقسیم پر طور خاص ہیں کناں نوحہ وہ بھی پہ
 ۔  خاصاہے کا انہی صرف یہ کیاہے اظہار کا موقف اپنے سے انداز خوبصورت

 

 شعرا مہاجر کے بعد ہندکے تقسیم
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 آئے پاکستان کے کر ہجرت شعرا سے بہت سے ہندوستان بعد کے تقسیم
 قیام۔  گئے ہو  منتقل ہندوستان ادیب اور شاعر بھی سے پاکستان طرح اسی۔ 

 لوگ الکھوں وہاں تھا رہا منا جشن کا فتح صغیر بر سارا جہاں بعد کے پاکستان
 لوگ پہلے سے تقسیم۔  تھے رہے بہا بھی آنسو پر جانے لٹ میں راہ کی آزادی
 جیسے  کے دوسرے ایک سب تو  بعد کے تقسیم لیکن۔  تھے رہے رہ کر جل مل

 میں گھر نہ لوگ۔  گیا ہو تباہ امن کا وں گھر۔  ہوں گئے ہو  پیاسے کے خون
 و قتل اور مار لوٹ طرف ہر۔  تھا سکون انہیں باہر ہی نہ اور تھے محفوظ
۔ لگی جانے کھیلی ہولی کی خون طرف ہر۔  گیا ہو  گرم بازار کا گری غارت
 تباہ عمارتیں۔ ہے رہی جا لگائی آگ کو  گھروں۔  ہوا متاثر زیادہ سے سب پنجاب
 یہ  نے ادبا اور شعرا کے ہندوستان۔ لگیں جانے لوٹی عزتیں۔  ہیں رہی جا کی
 نثر اور شاعری کی ان حاالت سب یہ اور دیکھے سے آنکھوں اپنی مناظر تمام
 جذبات تخلیقی نظر پیش کے حاالت کے ان ی زبیر سلیم۔  ہوئے انداز اثر پر
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے اظہار کے

 انتشار شاعری اردو  والی ہونے میں پنجاب بعد کے ء۱۹۴۷’’
 کی تنہائی،ذات ، گھری بے ، چہرگی بے ، ہراس و خوف

 و درد ، یقینی بے ، ریخت و  شکست کی زندگی ، ناآسودگی
 سے احساسات اور جذبات کے سامانی سرو  بے اور ، کرب
 ۶۲‘‘۔  ہے پڑی بھر

 بشیر ہوئے کرتے بیان کو  پریشانیوں اور مشکالت والی ہونے پیدا سے آزادی
 :  ہیں لکھتے بدر

 سے ملک بعد کے آزادی کہ تھا جاتا کیا خیال پر طور عام’’
 اور گے جائیں ہو  ختم افالس اور غربت ، تاراجی ، ویرانی
 بہ ضروریات بنیادی کی زندگی کو  انسانوں زیادہ سے زیادہ
 کا انصافیوں نہ ، گا ہو  عالم کا بہار ایک۔  گی جائیں مل آسانی
 جو کا ہندوستان بعد کے آزادی میں غزل لیکن۔  گا ہو  نہ اندھیرا
 زخم کہ ہے فریب یہ کا گل موسم۔  طرح اس کچھ وہ ابھرا نقشہ
 ویرانی میں باغ ہے نور بے چراغ کا آزادی ہے آتا نظر پھول

 دیا دھوکہ ہمیں پر نام کے آزادی نے وطن رہبرانِ  ، ہے ویرانی
 اندھیرا طرف چاروں ہیں بجھی شمعیں اور مسلے پھول ، ہے
  ۶۳‘‘۔ ہے نام کا آزادی صرف کو  کھانے لیے کے غریب ہے

 خاطر کی جس تھا سے برسوں انتظار کا جس ہوا طلوع سورج کا آزادی
 کڑوروں سے جس۔  تھے کیے پیش نذرانے کے جان اپنی نے لوگوں ہزاروں
 کا قسمت کی ان ہی چمکتے سورج کا آزادی کہ تھیں وابستہ امیدیں کی لوگوں
 سیاہی کی مقدر کے ان ہی ڈھلتے رات کی غالمی ، گا اٹھے چمک بھی ستارہ
 جوان گی جائے ہو گہری اور سیاہی وہ کہ تھی خبر کیا مگر گی جائے مٹ بھی
 کے‘‘  شاید’’  مجموعہ شعری اپنے ایلیا جون۔ گی جائے لے میں تاریکی اور کو 

 :  ہیں لکھتے میں دیباچہ
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 بعد کے اگست اورپندرھویں چودھویں گیا ہو تقسیم ملک آخر’’
 مگر گیا منایا کا جشن کا آزادی۔  آیا میں وجود برصغیر نیا ایک

 دے دکھائی ا اندھیر میں روشنی کی چراغوں الکھوں مجھے
 نے میں خواب کے جس تھی نہیں آزادی یہ وہ اور تھا رہا

 اپنے کا آزادی اس ہوئی لتھڑی میں خون نے میں۔ تھے دیکھے
 یہ سب ہم۔ تھا کیا نہیں تصور بھی میں حالت ترین بد کی ذہن

 گا جائے بن جنت برصغیر بعد کے آزادی کہ تھے سمجھتے
 کا جلنے میں جہنم کے آزادی ہم کہ تھی یہ حال حقیقتِ  لیکن
 ۶۴‘‘۔  تھے رہے کر شروع دور انگیز اشتعال ایک

 بر امید بھی کوئی جب سے میں ان تھیں امیدیں جتنی ساتھ کے آزادی اس
 میں گھروں کے لوگوں ہی ساتھ کے آزادی صبح اور جاگی نہ آس کی آنے

 ۔  کیا بیان یوں کو  سانحے اس نے شعرا تو  گیا چھا اندھیرا
 شاخ  شاخ سے یورش کی بجلیوں

  ہے لرزاں

 گلستان یہی کیا ہے بہاراں یہی کیا

                                        

(۶۵ ) 

 میں پھولوں نہ رنگت میں گلیوں نہ

 باس

 لباس کا خزاں پہنے آئی بہار

                                        

(۶۶ ) 

 غریباں شامِ  کبھی تو  سونی ایسی

 تھی نہ بھی

 تیرگئ اے ہیں جاتے بجھے دل

 وطن صبح

                                       

(۶۷) 

 خاک گل شیرازۂ سے انداز اس کچھ

  بکھرا پر

 بادِ  گئی کر پریشاں کو  دل مرے

 سحرگاہی

                                        

(۶۸) 
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 کے جس ، تھا رہا جا کیا تعبیر سے بہار جسے کو آزادی صبح اس
 تھی رہی جا سنائی نوید کی ترقی اور امن ، سکون طرف ہر ہی ہوتے طلوع
 پڑا کہنا اور گئے بوکھال سب تو آئی سامنے میں صورت کربناک اس وہ جب
 جس ہے طوفان واال پھیالنے تباہی تو  یہ ہے نہیں بہاراں یہ کہہ کو  جالب حبیب
 یہی کیا ہیں رہے پوچھ وہ ہے لہجہ استفہامہ کا ان۔  ہے لرزااٹھی شاخ ہر سے

 ہی نہ اور ہیں مسکراتی کلیاں نہ میں جس کہ ہے بہار ایسی تو  یہ۔  ؟ ہے بہاراں
 پہن لباس کا خزاں بہار جیسے کہ ہے رہا لگ ایسا ہیں مہکے سے خوشبو  پھول
 ۔  ہے آئی کر

 ملک نے انھوں جب گئی کر پریشان ہوا کی صبح بھی کو  آزاد ناتھ جگن
 ملک پورا اور ہے آزادی صبح یہ کہ دیکھا ہوئے جاتے طرف کی تباہی کو 

 ۔  ہوئی الحق تشویش انہیں تو  ہے رہا کر پیش منظر کا جنگ
  کی گل ہیں پتیاں ہوئی بکھری

  ہے آشیاں شاخ ہوئی ٹوٹی

  تنہا پائمال نہیں ہی ہم

 ہے جہاں اک تباہ دوست اے

                                        

(۶۹ ) 

 اپنی کو حاالت کے سانحے اس نے ادیبوں مختلف کے ادب اردو 
 سانحے المناک کے ہند تقسیم صدیقی للیث ابو  ڈاکٹر۔  ہے کیا بیان میں تحریروں

 :  ہیں کرتے بیان یوں کو 
 سوز پر ایک جگہ کی نشاط نغمہ میں طرب بزمِ  کی آزادی ’’

 بیٹیوں ، بہنوں ، ماؤں میں جس لگا ہونے بلند نوحہ المناک اور
 میں طوفان اس۔  تھیں دیتی سنائی چیخیں کی عصمت کی

 کی بچوں ، رعنائی کی جوانوں ، بزرگی کی بوڑھوں
 اور گئیں چڑھ بھینٹ پر گاہ قربان کی درندگی سب معصومیت

 اٹھاتھا خمیر سے مٹی جس۔  ہوا شروع سلسلہ کا ہجرت پھر
 وہ تھیں دفن ہڈیاں کی آباواجداد کے ان میں خاک کی جہاں اور
 کمزور انہیں سیالب یہ لیکن تھی رہی کھینچ دامن کا ان خاک
 کی شاہجہاں ، قلعہ الل کا دلی گیا چال بہاتا طرح کی تنکوں
 کے جمنا گنگا ، مار شاال کا الہور ، محل تاج کا آگرہ ، مسجد
 پکارتی انہیں موجیں پرور رومان کی چناب اور راوی ، کنارے
 گنگناتی ، گئے ہو  سنسان شہر۔  سکے رک نہ وہ لیکن رہیں
 ہوئے گزرتے سے راہوں نئی۔  گئیں ہو  اداس نہریں ہوئی

 نئی کی دیس نئے۔  پہنچے میں دیسوں نئے نئے قافلے الکھوں
 سامان کا اجنبیت اپنی آوازیں نئی اور کوچے گلی نئے ، راہیں
  ۷۰‘‘۔ تھیں ہوئے لیے
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 آزادی یہ لیکن گئی ہو  حاصل تو  آزادی بعد کے سانحے کے ہند تقسیم
 ہجرت اور ویرانیاں کی پہلے سے ہجرت۔  تھی ناک درد اور ناک خوف بہت
 اور مشکالت نئی نئی جو  کر پہنچ میں وطن نئے پھر صعوبتیں کی سفر کے

 میں غزل اردو  بعد کے آزادی اظہار کا جذبات ان۔ پڑا ہونا ہمکنار سے مصائب
 ایسی جگہ جگہ میں کالم اپنے نے شعرا مہاجر۔  ہے سکتا جا دیکھا بخوبی
 جا دیکھا کو  المیہ تاریخی کے عہد اس سے جس ہے کیا بیان کو  حال صورت
 جا کیا محسوس انہیں تھے درپیش انہیں یہاں جو  مسائل تمام وہ اور ہے سکتا

 نصیب اطمینان اور سکون جو  پر پہنچنے پر جگہ نئی اور وطن نئے۔  سکتاہے
 وطن اپنے انہیں پریشانی والی ملنے پر موڑ ہر اور گیا ہو ختم ہی جلد وہ ا ہو 
 میں کیمپوں کے مہاجرین۔  تھے چلے قافلے یہ سے جہاں رہی دالتی یاد کی
 ہارتے اکثر میں جنگ کی موت اور زندگی لوگ شکار کا بیماریوں ، کشی فاقہ
 لکھتے اسحاق قمر محمد۔ رہا ساتھ لمحہ ہر احساس کا الوطنی غریب پھر رہے
 :  ہیں

 سے وطن میں ان ابھرے احساسات نئے بعد کے ہند تقسیم’’
 اور پھوٹ ٹوٹ کی قدروں ، ماحول نیا کا بیگانگی ، جدائی
 تقسیم۔  تھا نمایاں زیادہ احساس کا شکست کی رشتوں سماجی

 فضا محفوظ غیر کی ہندوستان اور بھی مہاجرت بعد کے ہند
 بنیادیں جو  کی ہند تقسیم۔  تھا مترادف کے جنون بھی رہنا میں
 اکثریت ہندو کے عصبیت وارانہ فرقہ ترین قوی میں ان تھیں
 اعتمادی بے اور انتشار خوف لیے کے مسلمانوں میں ملک کے
 جنون بالیقین رہنا میں ماحول کسی ایسے تھا دیا بنا ماحول کا
 تھا جنون کا وابستگی سے مٹی اپنی جنون یہ تھا مترادف کے
 پر جس زمین وہ۔  تھا جنون کا ہونے متاثر سے کشش کی اس
 نے اس مٹی کی جس زمین وہ تھے نشاں کے گھٹنوں کے اس

 سینے کے جس زمین وہ تھی چاٹی کر بچا آنکھوں کی بزرگوں
 معشوق کی اس ، تھی محبوبہ کی اس جو  زمین وہ تھا لوٹا پر
 ۷۱‘‘۔  دیتا چھوڑ کیسے کو  اس وہ تھی

 لکھتے حوالے کے تجربات کے ہجرت میں غزل کی شعرا مہاجر احمد شہزاد
 : ہیں

 شروع بعد کے برصغیر تقسیم روایت اصل کی غزل جدید ’’
 اس۔  ہے ساتھ کے ہجرت تعلق گہرا کا اس اور ہے ہوتی

 کے ان۔  تھی واردات قلبی اجتماعی ایک ہجرت میں زمانے
 اور تھے ہوئے وارد میں پاکستان بعد کے ہجرت جو  بھی لیے
 بیٹھے میں گھروں اور شہروں اپنے جو بھی لیے کے ان

 کتنا تجربہ یہ۔  تھے ہوئے شامل میں تجربے وسیع ایک بیٹھے
  یہ  لے کے ان آئے پاکستان کے کر ہجرت ء شعرا جو  تھا بڑا
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 ہوئے چھوڑے میں دل کے ان مگر تھا تو  الماں دار عالقہ
  ۷۲‘‘۔ تھی موجود بھی کسک کی وطن

 مسلمانوں اور ہندؤوں میں فسادات والے ہونے میں نتیجے کے ہند تقسیم
 بار کہ ہوا چاک ایسا پردہ کا محبت سے سکھوں اور داریوں وضع ، شرافت کی
 حاالت ، پائمائی بیہمانہ کی اقدار۔ سکا ہو  نہ رفو  تک آج باوجود کی کوششوں ہا
 کیا مجبور پر جینے کو  انسانوں سے انداز جس نے حسی بے اور سفاکی کی

 باز کی اس ابھری فضا جو  کی نفسی نفسا اور غرضی خود میں حاالت ایسے
 آباد  گنجان اور پررونق بستے ، ہنستے ، ہے رہی دے سنائی بھی ابھی گشت

 اظہار کا حال صورت اس۔ تھا عالم کا ہو  سے وجہ کی فسادات میں شہروں
 ۔  کیاہے یوں نے کاظمی ناصر

 ہوتے کے خلقت اتنی

 سناٹا ہے میں شہروں

 رات دن ہیں اڑاتے خاک

 صحرا گئے پھیل میلوں

 ہوئیں راکھ کر جل فصلیں

 پڑا کال نگری نگری

                                       

(۷۳) 

 ساتھ ساتھ کے انسانوں ، لگے نے کر پیش منظر کا صحراؤں شہر
 کیا غارت کچھ سب سے دردی بے ایسی۔  گئیں دی کر برباد و  تباہ بھی فصلیں

 اس کے فسادات نے شاعروں۔  گئی ہو  پیدا صورت کی قحط بعد کے اس کہ گیا
 اس کہ کیا بیان طرح اس میں اشعار اپنے کو حاالت ہوئے بگڑے ان اور دور
 ایک کی حاالت ان کر پڑھ کو  اشعار  ان۔  گئے بن دستاویز مکمل کی دور

 ۔  ہے جاتی آ سامنے کے آنکھوں تصویر
 کہ تھی پائی ہونے نہ خشک بھی سیاہی ابھی کی اعالن کے ہند آزادئ

 انسانی تاریخ مثال کی جس کہ تھا ایسا جشن یہ اور گیا ہو  شروع جشن کا آزادی
 عصمت اور زنی آتش ، غارت و  قتل سے جشن کے آزادی۔ ہے مشکل ملنا سے
 ۔  گئی ہو  تبدیل میں سانحے خوشی کی آزادی کہ آیا سونامی ایسا کا دری

  گئے جالئے گھر شہر در شہر

  گئے منائے طرب جشنِ  بھی یوں

 آئی بہار کے جھوم طرف اک

  گئے جالئے آشیاں طرف اک

 ناصر اے بھی ہم ساتھ کے وقت

 گئے بہائے طرح کی خس خارو 
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(۷۴) 

 و  قتل بلکہ نہیں بات کی دیہاتوں ایک دو  یا محلوں ، گھروں دو  ایک
 پورے دیکھتے ہی دیکھتے نے اس تو  پھٹا فشاں آتش جو  کا زنی آتش اور خون
 میں اس ،سب سکھ کیا مسلمان، ،کیا ہندو  کیا لیا لے میں لپیٹ اپنی کو  ملک
 لوگوں۔ رہے کھلتے ہولی کی خون مطابق کے بساط اپنی اپنی اور گئے ہو  شامل
 مناتے آزادی جشن کے کر دربدر انہیں ، کر جال آشیاں کے ان کے کر قتل کو 

 و خس کو سب نے اس کہ تھا شدید اتنا طوفان کا بربریت و  ظلم یہ اور رہے
 :  ہیں احمدلکھتے شہزاد۔ دیا رکھ کر بکھیر طرح کی خاشاک

 ہوتا بار بار میں تاریخ معاشرتی انسانی کچھ سب یہ تو  ویسے’’
 دیکھنے ہی کم کم شدت جذباتی قدر اس میں اس مگر ہے رہتا
 نئی۔  تھی موجود وقت کے تقسیم کی برصغیر جو  ہے آئی میں

 انسانوں الکھوں کہ سکیں کر ہی اندازہ کا بات اس شاید نسلیں
 پیدا کیفیت کیا گزرنا سے دریاؤں کے خون اور کرنا ہجرت کا
 ۷۵‘‘۔ سکتاہے کر

 کچھ محروم چند تلوک وہاں ہیں کناں نوحہ شاعر تمام جہاں پر حاالت ان
 ۔  ہوئے گویا یوں

  بھی رحم کچھ اجل دست اے بس

 گئی ہو  ماتم بزم دنیا کہ

                                       

(۷۶ ) 

 مگر کیا نے سب مقدم خیر کا جس ملی آزادی کو  برصغیر میں ء۱۹۴۷
 پناہ بے جو کا گری غارت و  قتل اور بربریت و  وحشت ہی ساتھ کے آزادی
 دھندال کو  اجالے کے آزادی اور غم کو  خوشی کی آزادی نے اس آیا امڈ سیالب

 پیغام کے آزادی اس کیونکہ گئی ہو  تبدیل میں تاریکی روشنی کی صبح۔  دیا کر
 ہزاروں وہیں دی بکھیر مسکراہٹ پر چہروں کے لوگوں کروڑوں جہاں نے

 نے ی آزاد اسی۔  تھے دئیے کر بھی دستخط پر پروانے کے موت کی لوگوں
 صعوبتیں کی ہجرت سفر اور چھوڑنا کو  وطن میں قسمت کی لوگوں الکھوں
 ،ان لٹانا متاع و  مال اپنا بچھڑنا، سے پیاروں اپنے۔  تھا دیا لکھ کرنا برداشت

 ہی ساتھ کے اعالن کے آزادی کہ ہے وجہ یہی۔  تھا گیا دیا لکھ میں مقدر کے
 میں سکھ دکھ کے دوسرے ایک والے رہنے اکھٹے سے سالوں سینکڑوں
 تھے، درپے کے نکالنے سے وہاں کو  دوسرے ایک اب والے ہونے شریک
 کی دوسرے ایک سے سالوں سینکڑوں تھے درپے کے قتل کے دوسرے ایک

 جو  لوگ وہ تھے آئے اتر پر دری عصمت اب والے کرنے حفاظت کی عصمت
 تھے چکے ہو محفوظ غیر قدر اس تھے پذیر رہائش وہاں سے سالوں ہزاروں

 اب ہمسائے کے ان کیونکہ پڑی کرنا ہجرت چھوڑکر کچھ سب اپنا انہیں کہ
 یوں کو  حقیقت اس بدایونی محشر۔تھے چکے کر عبور کو  حدوں کی انسانیت

 :ہیں کرتے بیان
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 کو ظلم اس ہے سکتی کر کیسے

 معاف تاریخ

 مرے والے لوٹنے گھر میرا

 تھے ہمسائے

                                       

(۷۷) 

 تھا گیا بویا بیج جو  کا نفرت پر نام کے قومیت اور مذہب پہلے سے تقسیم
 ایسے  اور چلی ہوا جو  کی نفرت سے اس اور تھا چکا بن درخت ور تنا وہ اب

 مناظر ایسے نے فلک چشم پہلے سے اس کہ ہوئے رونما مناظر سوز انسانیت
 پر نام کے ملک و  قوم اور مذہب ، فسادات وارانہ فرقہ۔  تھے دیکھے نہیں

 الرحمن خیل۔ لیا لے میں لپیٹ اپنی کو  سب کہ پکڑا زور ایسا نے فسادات
 : ہیں کرتے بیان یوں کو  واقعے والے ہونے ساتھ اپنے اعظمی

 میں ٹرین ہوئے آتے گڑھ علی سے دلی میں ء۱۹۴۷ ستمبر’’
 اس اور دیکھا سے آنکھوں اپنی خود کو موت اپنی نے میں
 مسجد جامع کو  آپ اپنے تو  آیا ہوش سکا ال نہ تاب کی منظر
 ۷۸۔ ‘‘پایا میں کیمپ ریلیف کے

 پر قرطاس صفحہ کو  جن ہوئے رونما واقعات شمار بے کے طرح اس
 سوا کے ظالموں جہاں ہیں ہوئے واقعات ایسے سے بہت۔  سکا جا اتارا نہیں
 آبادی عظیم سہیل ح طر اسی۔  گیا دیا کر ختم کو  سب سکا بچ نہیں کوئی اور
  فرقہ  کہ ہیں کرتے تذکرہ کا ظلم والے ہونے ساتھ اپنے میں خط ایک اپنے
 :  گیا ہو  برباد و  تباہ کچھ سب بھی کا ان بخشا نہیں بھی کو  ان نے فسادات وارانہ

 خاک کر جال اور گیا لٹ بار گھر میرا میں فسادات پچھلے ’’
 جن ہے کا کتابوں اپنی مجھے رنج زیادہ سے سب۔۔۔ ڈاال کر
 ۷۹۔‘‘تھے نسخے قلمی نایاب ہی بڑے بعض میں

 جس ہیں جاتے گردانے طبقہ ترین حساس کا معاشرے ادیب اور شاعر
 اسے  میں بعد پھر اور ہے کرتا شاعر ایک مشاہدہ کا واقعے کسی سے گہرائی
۔  ہے باہر سے دسترس کی انسان عام یہ ہوتاہے قادر قدر جس پر کرنے بیان
 کے بربریت و ظلم اور فسادات والے ہونے شروع میں نتیجے کے ہند تقسیم
 ۔  ہے کی شعرا اردو  آواز زور پُر سے سب خالف

 ً  موجودی داری آئینہ کی کیفیات اور جذبات میں ادب اصناف تمام تقریبا
 ترین موثر اور کرنے بیان کو  جذبات ترین شدید اور جذبات داخلی مگر ہے

 داخلیت میں اصل۔ ہے رہی وسیلہ بہترین ایک غزل سے ہمیشہ لیے کے اظہار
 انداز جس ترجمانی کی جاناں غم اور دوراں غم ہے کرتی منفرد کو  غزل ہی
 ۔  ہے مشکل ملنا میں صنف اور کسی ہے ملتی میں غزل سے

 نتیجے کے اس پھر اور فسادات والے ہونے بعد کے ہند تقسیم تو  یوں
 کی بیان نے شاعروں اور ادیبوں تمام داستان دلدوز کی ہجرت والی ہونی میں



129 
 

 ، بہترین سے سب وہ ہے ہوا بیان کا واقعات ان میں غزل طرح جس مگر ہے
 :  مطابق کے سرور احمد آل پروفیسر۔  ہے اثر پُر اور منفرد

 نفرت میں پاکستان اور ہندوستان بعد کے تقسیم سال گذشتہ ’’
 جو سے وجہ کی فسادات اور مظاہرے انگیز حیرت جو کے

 سے  سب خالف کے ان آئے میں دیکھنے منظر سوز انسانیت
 کی شاعروں اور وں نگار افسانہ کے اردو  آواز زور پر
 ۸۰۔‘‘ہے

 درپیش مشکالت سی بہت کو  مہاجرین والے کرنے ہجرت سے ہندوستان
 جو دوران کے مسافت ہوئے کرتے سفر جگہ دوسرے سے جگہ ایک مثالً ۔ تھی

 بے ، دوری سے دوستوں اور اقارب عزیزو  اپنے آئے، درپیش مصائب
 والی ہونے پیدا سے واقعات جیسے گری غازت قتل اور مار لوٹ ، سروسامانی

 مہاجر کے اردو  بعد کے ہند تقسیم۔ کیا پیش میں انداز بھرے درد بہت کو  کیفیات
 موضوع مشترک سے بہت ہاں کے ان تو  جائے کیا مطالعہ کا کالم کے شعرا
 ہے ‘‘ں تلخیا کی ہجرت سفر’’  موضوع مشترک بڑا ایک میں ان۔ہیں آتے نظر
 میں ذیل۔ ہے کیا بیان میں انداز اپنے اپنے کو تجربات کے ہجرت نے شاعر ہر۔
 کس کو  کیفیات اور مصائب کے سفر اس نے شعرا مہاجر کہ ہیں دیکھتے ہم

 ۔  ہے کیا بیان طرح
 

 :تلخیاں کی ہجرت سفر  
 قافلے  یہ تھے کرتے سفر ساتھ کے قافلوں لوگ جب کہ تھا دور ایک

 کا چلنے کے قافلے باقاعدہ۔  تھے چلتے ساتھ کے قانوں قائدے اور منظم بہت
 سے راستے کس گی ہو  کہاں کی اس منزل آخری اور تھا ہوتا وقت مقرر ایک
  باقاعدہ  پھر اور تھا جاتا بنایا کچھ سب گا جائے کیا پڑاؤ  کہاں کہاں گا جائے
 کی قافلے ، کرتا کیا سفر قافلہ میں نگرانی کی جس تھا ہوتا امیر ایک کا قافلے
 ۔  تھا جاتا رکھا ساتھ بھی کو  محافظوں لیے کے حفاظت

 تھے آتے کے کر تیاری پوری اپنی لوگ لیے کے چلنے ساتھ کے قافلے
 سے روانگی کی قافلہ پر وقت مقرر وہ اور تھا ہوتا پاس کے ان راہ زادِ  اپنا

 تھے کرتے ہوا حکیم باقاعدہ میں قافلے۔  تھے جاتے مل ساتھ کے ان پہلے
 کے اس تو  جائے بن مسئلہ اور کوئی یا جائے ہو  بیمار کوئی اگر سفر دوران
 بانگ تو  ہوتا دوبارچلنا جب بعد کے پڑاؤ ۔  تھے کرتے تعاون لوگ سارے ساتھ
 درا بانگ سویرے صبح۔  تھے جاتے ہو  تیار کو  چلنے لوگ سب کر سن راحیل
 کو  لوگوں کے گرد ارد سے جرس صدائے اور جاتے جاگ لوگ سب ساتھ کے
 ۔ ہے رہا جا قافلہ کوئی کہ چلتا پتا بھی

 یکسر  سے اس نوعیت کی ان نکلے بعد کے ہند تقسیم قافلے جو  مگر
 امیر کوئی ہی نہ تھا وقت مقررہ کوئی نہ کا چلنے کے قافلوں ان۔  تھی مختلف
 نہیں علم بھی کا اس ہے جانا پر راستے کس اور تھی منزل متعین کوئی نہ اور
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 اور تھے نہیں محافظ کوئی لیے کے حفاظت نہیں پاس کے کسی راہ زادِ  کوئی
 ۔  تھا خطر پُر بھی راستہ

 تھے رہے جا لیے کے ہمیشہ کر چھوڑ بار گھر اپنا جو  تھے لوگ وہ یہ
 نہیں موقع کا جانے ساتھ کے تیاری پوری ، سے مرضی اپنی کو  لوگوں ان اور
 جان جب۔ نکلے سے وں گھر بغیر لیے بھی کچھ میں افراتفری لوگ یہ ، گیا دیا
 یہ اور ہے رہتا ہوش کہاں کا راہ زادِ  اور اسباب و  مال پھر تو  ہوں اللے کے
 دوسرے ہیں جارہے وہ ، نکلے لوگ چند سے گاؤں ایک کہ بنا ایسے بھی قافلہ
 راستے  باقاعدہ کسی قافلہ یہ اور گئے مل کر آ ساتھ کے ان لوگ کچھ سے گاؤں
 تھے رہے جا بیچ و  بیچ کے کھیتوں تو  لوگ یہ تھا رہا جا نہیں پر سٹرک یا

 ملتے ساتھ کے ان کر آ سے پر پگڈنڈیوں سے کھیتوں سے ادھر ادھر لوگ
 نہیں  قافلہ ایک کا نوعیت اس یہ۔  گئی بنتی صورت ایک کی قافلے یوں تو  گئے
 رہے ہو  نمودار سے سمتوں مختلف جو  تھے قافلے شمار بے کے طرح اس تھا
 ۔  تھے میں کوشش کی جانے طرف کی منزل اپنی اور تھے

 وہ اگر بلکہ سکے ال نہیں کچھ ساتھ اپنے لوگ شامل میں قافلوں ان
 کسی یا تھا تن اپنا صرف پاس کے ان۔ تھے سکتے ال نہ کچھ تو  بھی چاہتے
 صرف وہ تو تھا پاس کے کسی اگر زیور یا نقدی کوئی یا بچہ معصوم پاس کے
 کا النے بھی کچھ مویشی مال ، ساماں کوئی عالوہ کے اس الیا ساتھ ہی اسے
 سے پھرنے چلنے جو  کو  بزرگوں بوڑھے اپنے لوگ کہ تک یہاں تھا نہیں ہوش
 ۔  تھے آئے چھوڑ وہیں بھی کو  ان تھے معذور

 جو اور تھے کرتے بھی حملہ بلوائی سے اطراف مختلف پر قافلوں ان
 کوئی اگر اور لیتے چھین بھی وہ تھی پونچی جمع بہت تھوڑی پاس کے ان کچھ

 وجہ کسی بغیر تو پر جگہوں بعض اور دیتے کر قتل اسے تو کرتا مزاحمت
 ان تو دیا کر قتل کو بوڑھوں اور جوانوں بچوں ، عورتوں ، تقسیم بال سے

  سے  اسباب مال اور بار گھر اپنے ہوئے ڈرے زدہ خوف لوگ میں قافلوں
 جا چلے بڑھتے میں کیفیت کی اداسی دور سے پیاروں اپنے ہوئے، بچھڑے
 پر  ان کوئی گے رہیں سے آزادی جہان ہیں رہے جا ملک اپنے کہ تھے رہے
 زندگی حال خوش جہاں گا ہو  نہیں خوف کا کسی جہاں گا، سکے کر نہیں ظلم
 ۔  الئی نکال سے دلدل اس کو  ان جو  تھی امید ایک یہی گی ہو 

 بٹ میں فرقوں گئے، ہو تقسیم بھی لوگ ساتھ کے تقسیم ہنداور آزادی
 پنجاب مشرقی اور پنجاب مغربی بعد کے تقسیم جو میں خصوصاًپنجاب گئے
 سمو  میں شاعری اپنی یوں آزاد ناتھ جگن کو  سانحے اس۔ تھا گیا ہو  تقسیم میں
 ۔  ہیں دیتے

 ہوئی محبت تقسیم ہوئی مٹی

 رخصت

 ہوئی مروت مہرو  کیا اخالص

 رخصت
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(۸۱) 

 نہیں مکانی نقل محض ہجرت یہ اور ہوئی ہجرت پر پیمانے بڑے ایک
 قدم میں ہجرت اس گئے بیٹھ کر جا جگہ دوسری کر اٹھ سے جگہ اس کہ تھی
 پر منزل مگر نکلے سے گھروں لوگ میں تعداد بڑی اور تھے خطرات پر قدم
 میں سفر اس۔  گئے چڑھ بھینٹ کی ستم و  ظلم ہی میں راستے سکے پہنچ نہیں
 تھے رہے گزر سے کرب کے ہجرت جو  تھے بھی شاعر اور ادیب سے بہت
 تھے ساتھ کے سب میں حالت کربناک اس اور مسائل کے لوگوں دوسرے اور
 کے تخلیقات اپنی نے ادیبوں اور شاعروں کو واردات اور میں مشاہدے اس

 غالم ڈاکٹر سے حوالے اس ہوئے بناتے موضوع کو  کرب اس کیا، بیان ذریعے
 :  ہیں لکھتے ذوالفقار حسین

 ، ہجرت ساتھ ساتھ کے آزادی ہنگامہ بھی نے شعرا اُردو ’’
 جشن۔ کیا شروع سوچنا پر مسائل متعلقہ دیگر اور فسادات
 اس۔  تھیں بھی تیرگیاں کچھ ساتھ کے اجالوں کے آزادی
 آئیں نظر ہوتی پامال و  شکستہ ساری وہ انہیں میں فضا ملگجی

 رکھی باند ساتھ کے تصور کے آزادی صبح نے لوگوں جو 
 ۸۲‘‘۔  تھیں

 ۔  کیا بیان یوں میں غزل اپنی نے شعرا کو  مشکالت کی راستے کے ہجرت
  میں رستے کے ہار کچھ سب

  ہم دکھیارے گئے بیٹھ

                                       

(۸۳) 

 ہولی کی لہو  یہ دیہاڑے دن

 رہا نہ کا خدا خوفِ  کو خلق

                                       

(۸۴) 

 ہے رائیگاں اب صدا ہر کی جرس

 ہے درکارواں کارواں تباہی

                                       

(۸۵) 

 کی انسان اب ہی ہاتھوں کے انسان

 تباہی

 دیکھ کھڑا دور اور ہوں انسان

  رہاہوں
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(۸۶) 

 کچھ ، محض قتل ، بجز درد حدیثِ 

 نہیں بھی

  قاتل و  مقتل و مقتول قصہ چھیٹر نہ

                                       

(۸۷) 

 راہیں تو  بیان بگر سر راہزن

 سنسان

 سے سفر عزمِ  کیا گئے لُٹ قافلے

 پہلے

                                       

(۸۸) 

  گلستان ہے رہا جل

  آشیاں  ذکر چھوڑ

  کارواں ہے رہا لٹ

  نشاں سنگِ  جھکا سر

 نگاہ اک ، آنسو ایک

 داستاں در داستاں

                                        

(۸۹ ) 

 آگ کی چینی بے اور میں راستے

 ہیں کو جلنے قافلے کے قافلوں

                                        

(۹۰ ) 

 گئے، مرجھا کھیت لہالتے گئے، ہو  ویران گاؤں گئے، ہو  سنسان شہر
 کو دیس نئے قافلے ہوئے گزرتے سے راہوں نئی۔  گئیں ہو  اُداس ندیاں گنگناتی

 سے والوں قافلے۔  گیا لیا دبوچ ہی میں راستے کو  قافلوں ان مگر تھے رہے جا
 کے  قافلوں نہتے۔  گئیں لی بھی جانیں کی ان کہ تک یہاں گیا لیا چھین کچھ سب
 مناظر ان وہ جاتے بچ جو  جاتا دیا مار کو سب جاتی، کھیلی ہولی کی خون ساتھ
 صدا کی جرس۔  سکیں کر سفر کہ رہتے نہ ہی قابل اس بعد کے دیکھنے کو
 ہی  انسان کہ منظر کیسا۔  ہے رہی ہو  قافلہ در قافلہ  تباہی کیونکہ ہے کار بے

 ان اور ہیں رہے لٹ کارواں ہیں رہے جل گھر۔  ہے درپے کے تباہی کی انسان
 ۔ہیں مجبور پر کرنے سفر لوگ میں حاالت
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 ہو گم میں گردراہ تو  اب تارے چاند

  گئے

 دلِ  ہیں عازم کے منزل سی کون

  ہم دیوانہ

                                         

(۹۱) 

 آگاہ بھی سے راہ ہیں ناواقف بھی سے منزل

 نہیں

 عجب بھی یہ ہیں رواں بھی پھر میں دھن اپنی

  ہیں دیوانے

                                                     

(۹۲) 

  گلیاں ہیں اُداس ، ویراں شہر

  دھواں ہے رہا اٹھ سے رہگزاروں

  ہے یورش کی غموں پر بستیوں

 فغاں  و  آہ وقف ہے قریہ قریہ

                                        

(۹۳ ) 

 کی شہر بہت ہے چکی ہو  نور بے

 فضا 

 نہ کھو  کہیں میں راستوں تاریک

 ہم جائیں

                                        

(۹۴ ) 

 گزر راہ نہ اور ہے کوئی نہ اب

  کوئی

 کہاں کہاں اب بھٹکے قافلہ جانے

 یارو

                                        

(۹۵) 

 اہل پہ منزل کہیں جائیں لٹ نہ پھر

  کارواں

 جاتا بیٹھتا اور قدم ہیں جاتے اٹھتے
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  دل ہے

                                        

(۹۶) 

  ہیں تنہا لوگ سارے میں جس ہے قافلہ کیسا یہ

 بھی تمہیں ، سب ہم ہیں میں برزخ کس یہ

  گا ہو سوچنا

                                                      

(۹۷) 

 نہیں دکھائی کہیں اب وہ۔  تھے گئے دکھائے خواب کے تاروں چاند جن
 کچھ کو  مسافروں اور ہیں چکے ہو گم کہیں میں گرد کی راستے رہے دے

 منزل کی ان۔  ہیں رہے جا کیوں اور ہیں رہے جا کہاں وہ کہ ہے نہیں معلوم
 مجبور پر سفر طرح کی دیوانوں بس۔  ہے جانا کو ان سے راستے کس ، کیاہے
 میں غموں بستیاں ، ہیں رہے جا کر چھوڑ کو  ان والے بسنے میں شہروں۔  ہیں

 جھلک اداسی اور ویرانی ایسے سے گلی ہر اور نگر ہر ، ہیں گئی ہو  نڈھال
 لٹنے کے قافلے۔ ہو  گیا دیا کر وقف لیے کی زاری و  آہ کو ان جیسے ہے رہی
 کر محسوس میں برزخ عالم کو  خود راہی کہ ہے ڈر قدر اس کا بھٹکنے اور
 دوسرے اور ہونا شناسانہ سے راستوں کا والوں قافلے وجہ کی اس۔  ہیں رہے
 تنہا تنہا تو  بھی لوگ شامل میں قافلے پھر اور سننا یں خبر کی لٹنے کے قافلوں
 کہ ہے کیا استعمال استعارہ کا برزخ لیے کے راستے نے شاعر لیے اسی۔  ہیں
 اور کا راستے میں تنہائی ایسے۔  ہے نہیں غرض کوئی سے کسی کو  کسی
 ۔ رہتاہے لگا سا دھڑکا کا جانے کھو  اور خوف زیادہ

 دیدہ سے مرحلوں عجب رہے گزر

 دل و

 آس کی زندگی ہے تو  آس کی سحر

 نہیں

                                        

(۹۸) 

 راہ گرد چکی بیٹھ بیٹھ کے اٹھ اٹھ

 کہاں ہارے تھے قافلے وہ یارو 

 گئے

                                        

(۹۹) 

 کوئی مظفر میرا ہوا نہ بھی سفر ہم

 جانے نہ بھی رستہ تو  تنہا پڑا چل
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 دیا کو

                                       

(۱۰۰) 

 کیا کوئی اور میرا ساتھ میں سفر

 دیتا

 سے سامنے طرف میری بھی ہوا

  آئی

                                       

(۱۰۱) 

 نہیں بھی آشنا راہ ہے کا دور بھی سفر

 بھی ہوا کی سمت جس کہ ہوں اُدھر چال

 نہیں

                                              

(۱۰۲) 

 مسکن نہیں بدلتے لوگ سبب بے

 اپنا

 اپنا نشیمن دیکھا ہوئے جلتے نے تم

                                      

(۱۰۳) 

 جائیے قربان کے اختیار جبر اس

 گیا دیا دے کفن حیات گئی مانگی

                                      

(۱۰۴) 

 ہوئی نہ بھی مجال کی سوچنے

 چھوٹا کہاں سفر ہم کون

 ہے طاری ساسکوت کا موت

 چھوٹا کہیں یہیں کا دل ساتھ

                                       

(۱۰۵) 

 نارسائی وہمِ  دور و  قریب

 گم کارواں خود کبھی ، منزل کبھی

                                       

(۱۰۶ ) 
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 رفیق نہ رہنما نہ رہبر کوئی

 دیار نہ لیں منز نہ رستہ کوئی

                                      

(۱۰۷) 

 مقصود منزل نہ رہبر نہ راہ  زادِ  نہ

 کارواں کا یاروں سے شان عجیب

 نکال

                                      

(۱۰۸) 

 تھے خطرات جتنے اور تھیں مشکالت قدر جس دوران کے ہجرت سفر
 دیا کاٹ طرح کی مولی گاجر کو  قافلے پورے لمحے کس کہ تھا نہیں معلوم
 کہ ہے ملتا میں انداز پور بھر ہاں کے ناصر اظہار کا کیفیت اس گا جائے
 بالکل یقین کا اس گے ہوں ہم میں صبح اس اور گی ہو  صبح کہ ہے یقین مجھے
 مظفر ہے متالشی کا قافلے ہوئے بچھڑے اپنے حفیظ طرح اس۔  ہے نہیں

 بھوپالی محسن۔  ہے رہا کر شکوہ کا مشکالت کی راستے اور تنہائی اپنی وارثی
 ہاں کے احمد سلیم اور محشر ، جعفری ادا۔  ہے نمایاں بسی بے بھی ہاں کے
 سفر۔ ہے حال صورت کی یقینی بے اور مشکالت کی راستے اور بسی بے بھی

 بندھانے ڈھارس میں مشکالت کی سفر ہوتا واال دینے ساتھ کوئی اگر میں ہجرت
 مشکالت میں راستے تو  یہاں مگر جاتا ہو  کم احساس کا اس شاید تو ہوتا واال
 پر چھوڑنے مسکن اپنا لوگ کہ گئے دیے کر پیدا حاالت ایسے۔  گئیں کی پیدا

 اور ہے جانا کہاں کہ نہیں پتا کچھ کہ گئے کر چھوڑ طرح اس گئیاور ہو  مجبور
 سکے بتا جو  ہے نہیں رہبر کوئی ہے نہیں پتا کا منزل کو  کسی ہے جانا کیسے

 کے  ان کہ تھے رہے چل ایسے لوگ یہ۔  ہے جانا کیسے اور ہے جانا کہاں کہ
ل تھی منڈالرہی موت پر سروں  اگر اور نہیں ہی تھا سفر ہم کا ان کوئی تو او 
 دل لیے کے اس میں محشر عرصہ اس تو  گیا بھی مل کو  ان سے راستے کوئی
 یہ پر بچھڑنے کے ان میں راستے کہ ہے وجہ یہی ہوئی نہ پیدا موانست میں

 ۔  بچھڑا کیسے اور کہاں سفر ہم کہ سکی مل نہ مہلت بھی کی سوچنے
 اردو کو  چینی بے اور ویرانی ، تاراجی سے شدت جس بعد کے آزادی

 ہی اپنے اور گھروں اپنے لوگ طرح جس۔ کیا محسوس نے ادیبوں اور شعرا
 نے شعرا گو  غزل کو  احساس کے بیگانگی اس گئے ہو محفوظ غیر میں شہروں
 تجربات ساتھ ساتھ کے یکسابیت کی موضوع سے اس کیا بیان سے انداز جس
 بھی نمونے کے غزل مسلسل ہاں کے شعرا اکثر لیے اس تھے مشترک بھی
 ۔ ہیں ملتے

  قافلے گئے لے کہاں جانے نہ

 ملے کر جا دور بڑی مسافر

 گئی آ نظر بستی کوئی جہاں
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 قافلے اجنبی گئے رک وہیں

                                       

(۱۰۹) 

 نے قافلوں تو ملی نہ منزل

 ڈیرے جمالیے میں رستے

 کو  ہم شام ہے ہوئی میں جنگل

 اندھیرے ُمنہ تھے چلے سے بستی

                                       

(۱۱۰) 

 پوچھنا مجھے سے کارواں میرِ  ہر

 پڑا

 سدھارے کو  کدھر ترے ساتھی

  گئے کہاں

                                        

(۱۱۱) 

 پر مقام کس کسے کون جانے نہ

 لوٹے

 میں راہ اعتبار کا دوسرے ایک کب

 ہے

                                       

(۱۱۲) 

 میں راہوں ہیں گئی کھو  منزلیں

 گزرے سے مقام کس کس بھی ہم

                                       

(۱۱۳) 

 منزلِ ’’  ہیں لکھتے کے پاؤں نقوش

 ‘‘ نایافت

 راہوں میری تحریر ہے تو  سفر مرا

 میں

                                       

(۱۱۴) 

  قافلہ  قافلہ  ہم کہ تھا روگ سا کون

  چلے
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 اور گئے چھٹ لوگ ہی سے ہم

 کیاگیا کا کسی

                                       

(۱۱۵) 

 گا کھینچے پہ راہوں کن اور

 زیست راہوارِ  مجھے

 آئے کب انتہا کی سفر دہ اذیت اس

 گی

                                       

(۱۱۶) 

  سے پا آبلہ قافلہ  کسی ہے گزری

 کی بیاباں ہے آتی کی بُوخون

 ہواسے

                                       

(۱۱۷) 

 نہ روئی کہ تھی سحر سی کون وہ

 پھول پھول

 سے غم کہ تھی سی کون شام وہ

 تھی نہ لہو 

                                       

(۱۱۸) 

 الم شمع میں نگاہوں گی جلے پھر

 راستے نگر سونے ہیں دکھاتے پھر

                                        

(۱۱۹) 

 کہاں ہیں پر راستے کس وہ کہ معلوم نہیں کو  مسافروں میں ہجرت سفر
 ۔ ہیں سفر محوِ  وہ ساتھ کے جس ہے کیفیت کی خوف ایک ، ہیں رہے جا

 کے سامانی سرو بے مسافر۔  ہیں جارہے ہوتے گہرے سائے کے خوف
 کو ان لیے کے پہنچنے تک منزل۔  ہیں چکے چھوڑ کو  بار گھر اپنے میں عالم
 بچھڑ مسافر جاتاہے ہو حملہ میں راستے کہیں ہیں کرنی عبور ندیاں کی خون
 وہ تو  ہے آتی بو  کی خطرے سے راستے ایک اگر کو  والوں قافلے ، ہیں جاتے
 آئے سے دراز دور ایسے ہے رہا جا چال بڑھنا قافلہ یوں ہیں لیتے بدل راستہ
 ہیں پھرتے بھٹکتے میں سفر پیاسے بھوکے کے دن کئی مسافرکئی اجنبی ہوئے
 اس کہ میں امید اس ہیں جاتے رک وہیں ہے آتی نظر بستی کوئی کہیں جہاں
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 اپنے آزاد ناتھ جگن میں ایسے۔  گا بندھائے ڈھارس کی ان کوئی میں مصیبت
 چلے  کہاں والے کارواں کہ ہے رہا دے آواز کو  ان ، ہے رہا کر کوبال کارواں
 ۔ گئے رہ کہاں سفر ہم کے ان۔ گئے

 ہو  کہاں والوں کارواں ہو  کہاں

  ہوں میں اور ہے کارواں تالِش 

 ماضی دورِ  اے دے آواز ذرا

  ہوں میں اور ہے نہاں درد تیرا

  ہوں چکا کر گم کو  آپ اپنے میں

  ہوں میں اور ہے زیاں احساس یہ

                                       

(۱۲۰) 

 دل کے ان کہ کیوں ہیں لیتے کر گم میں دھول اس کو  خود آزاد ناتھ جگن
 وہ کہ رہی نہیں ہمت میں ان سے زیاں احساِس  اور ہے درد کا ماضی میں

۔  گیاہے بچھڑ سے ان کارواں کا ان ، سکیں کر سامنا کا ظریفی ستم کی حاالت
 ہے رہا پکار نہیں اکیال وہ اور ہیں چکے جا دور سے ان شناسا ، دوست کے ان
 ۔ 

 اشعار اپنے ناصر ہے ملتی دستاویز پوری کی سفرہجرت ہاں کے ناصر
 طرح جس ہوئے آزما نبرد وہ سے جن ہیں کرتے بیان کو حاالت تمام ان میں

 ہمیں ہاں کے شاعر اور کسی وہ ہیں کی بیان جزئیات تمام کی سفر نے ناصر
 ۔ آتیں نہیں نظر

 یہ کیونکہ ہیں جمالیتے ڈیرے ہی میں راستے راہی ہوئے بھٹکے بھولے
 سے شام وہ تاکہ تھے نکلے سویرے صبح تو  تھے چلے سے بستی جب مسافر
 کو  ان نے مشکالت کی راستے مگر جائیں پہنچ پر منزل اپنی پہلے پہلے
 وہ تو  ملی نہیں ہی منزل کو  ان پھر یا اور دیا پہنچنے نہیں پر منزل بروقت
 ہو شام میں بیابان جنگل کو  ان کیونکہ کر ہار تھک گئے بیٹھ ہی میں راستے
 ۔ ہے چکی

 بھینٹ کی اس قافلے کے قافلے سے غارت و  قتل اور مشکالت کی سفر
 سے کارواں میر جالندھری حفیظ میں حاالت ایسے گئے بچھڑ کچھ گئے چڑھ
۔ گئے کہاں ساتھی کے اس ہے کیوں اکیال وہ کہ ہیں پوچھتے کا ساتھیوں کے ان

۔  ہیں کرتے میں انداز اپنے اپنے ذکر کا مشکالت ان بھی شاعر باقی طرح اسی
 ہے انداز ایک اپنا کا شاعر کاہر کرنے ادا میں شاعری کو  جذبات اور احساسات

 دیکھا میں اشعار باال درج۔  ہیں جداجدا انداز مگر ہے یکسانیت میں موضوع۔ 
 مگر ہیں سخن موضوع مشترکہ مشکالت کی سفر ہاں کے سب کہ ہے جاسکتا

 الکھوں بھی عالوہ کے شعرا۔  رکھتاہے ہی شاعر قدرت میں کرنے بیان کو  اس
 نے شاعر کو  دکھ کے لوگوں سب ان مگر ہوئے دوچار سے تجربے اس لوگ
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 بن نمائندہ کا معاشرے پورے وہ کہ کیا پیش طرح اس میں صورت کی دکھ اپنے
 ۔ گیا

 کسی اور ہے پریشان سے وجہ کی مخالف سمت اور راہوں اجنبی کوئی
 دے دھوکا پر مقام کس کون جانے کہ ہے نہیں اعتبار پر ساتھیوں ہی اپنے کو 

 منزلیں مسافر مارے کے وہراس خوف ہوئے بھٹکتے میں راستوں اور جائے
 اپنا  ساتھ ساتھ کے حاالت انہیں کہ ہیں گئے ہو مبتال بھی میں غم کے کھونے
 محشر۔  گئے ہوتے دور سے منزل وہ سے وجہ کی جس پڑا کرنا تبدیل راستہ
 رہے پھر قافلہ در قافلہ جو  ہیں گئے ہو مبتال میں مرض کسی وہ نزدیک کے
 ان کہ گئے بچھڑ کہیں سے ان سفر دورانِ  جو  میں تالش کی پیاروں اپنے۔  ہیں
 ۔ گیا نہیں کچھ کا کسی تو  باقی ہیں بچھڑے ہی ساتھی کے
 اس کب نہیں معلوم کہ ہیں پریشان بھی سے طوالت کی سفر دہ تکلیف اس شاعر
 اور آلود خون صبح ہر کی ان۔ گے جائیں پہنچ پر منزل اور گا ہو  اختتام کا سفر
 سے پھر مسافر کر دیکھ ویرانیاں کی شہروں اور راستوں۔  ہے غمگین شام

 ۔  ہیں جاتے ہو  پریشان
 علم اہل ہر اور تھا دنداں بہ انگشت روح ذی ہر پہ تقسیم اس کی برصغیر

 کہ تھی نہیں یہ صورت کی اختالف۔ تھا رہا کر اختالف سے اس عقل اہل اور
 کی لوگوں اکثریت مگر گے، ہوں بھی ایسے لوگ کچھ ہوا، کیوں تقسیم ملک
 جو  تھی نہیں درست وہ ہے صورت جو  کی تقسیم کہ تھی حیران پر بات اس

 ہیں موجود بھی آج لوگ والے کرنے اختالف سے حدود ان ہیں کی مقرر حدیں
 پنجاب پورا وقت کے تقسیم اگر کہ ہیں کہتے بھی ٹھیک تک حد کسی وہ اور
 غارت بڑی اتنی ملک تو  تا جا مل کو  پاکستان سارا ہے میں حصوں دو  اب جو 
 جتنی پھر اور تھے بھی کے اکثریت مسلم عالقے یہ ،اور جاتا بچ سے گری
 پر راہنماؤں یہ لیے اس ہے ہوئی میں ہی پنجاب وہ ہوئی تباہی اور ہجرت
 تقسیم کہ ہے باندھا بھی کو  موضوعات ایسے نے شعرا ہے نشان سوالیہ

 اکٹھے کو  راہزن اور راہنما میں غزل اُردو  سے وجہ اسی اور تھی نہ منصفانہ
 نزدیک کے ان۔  گیا رکھا نہیں فرق کوئی میں راہزن اور رہبر۔  ہے گیا دیکھا
 اور مذہب پہلے نے جنھوں ہیں رہبر دار ذمے کے گری غارت بڑے اتنی

 کر تقسیم مساوی غیر کی ملک پھر اور کیا تقسیم کو  لوگوں پر بنیاد کی قومیت
 احساس کا بات اس انہیں۔ دیا دھکیل میں کنواں اندھے کے تاریکی کو  عوام کے
 اس لوگ گے پڑیں اثرات کیا پر نفسیات کی لوگوں میں ایسے کہ ہوا نہ تک

  دار  ذمہ کا حاالت ان نے شعرا۔  گے پائیں کر برداشت کیسے کو  صدمے
 جگن۔  جائیں کہاں ہم اب کہ ہیں پوچھتے سے ان اور ہے دیا قرار کو  رہبروں

 ۔  ہیں کہتے آزاد ناتھ
  میں تمنا کی منزل کہ فرمادے تو  اتنا ذرا

 کارواں میر اے گے پھریں ہم بھٹکے

  تک کب

 بہار سمجھے ہم تو  میں گلستاں آئی خزاں
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  آئی

 کب فہمیاں خوش تیری یہ آخر شوق نگاہِ 

  تک

                                             

(۱۲۱) 

 مقتل کہ ہے باغ ، ہیں الشیں کہ ہے پھول

  ہے

 یارو گماں کا دار ہے ہوتا شاخ شاخ

 کھل کہوں کیا اور میں بارے کے راہزن

  کر

 یارو  کارواں میر ، یارو  کارواں میرے

                                              

(۱۲۲) 

 منزل تک کب ہم آخر کہ ہیں مجبور پر پوچھنے سے کارواں میرِ  شاعر
 خوش اس کو  خود ہم تک کب گے رہیں ہوتے خوار و ذلیل دربدر میں تمنا کی

 پھول کہ ہے حال یہ تو  اب۔  ہے بہار نہیں خزاں یہ کہ رکھیں مبتال میں فہمی
 ہیں رہے کر پیش منظر کا گاہ مقتل باغ اور ہیں رہے لگ مانند کی الشوں
 ہے دیکھا چڑھتے بھینٹ کی سفاکی اس کو لوگوں میں تعداد بڑی اتنی کیونکہ

 مگر ہے ہوتی معلوم دار تختہ شاخ ہر تو  اب۔ ہے گیا اتر میں دل منظر وہ کہ
 ساری  اس کہ ہے کرتا بیان سے باکی بے بڑی بلند باآواز کو  بات اس شاعر
 اپنا انہیں لوح سادہ اکثر ہے کارواں میرِ  صرف اور صرف دار ذمہ کا تباہی
 کر  اعالن برمال کا حقیقت اس شاعر علی حمایت مگر ہیں رہے کر تصور ہیرو 
 کہ ہیں رہے اتار پردہ کا منافقت سے چہرے کے کارواں میر اور ہیں رہے
 یہ واال دھکیلنے میں تاریکی اس اور واال کرنے گمراہ کو لوگوں میں اصل

 ۔ دیا کہہ تک یہاں تو  نے جالندھری حفیظ اور ہے ہی میرکارواں
  چلے میں پیروی کی کس قافلہ

  ہے لیٹرا بڑا سے سب کون

                                      

(۱۲۳) 

 کا رہبری النفس شریف اور ایماندار کوئی گئے ہو  ایسے حاالت کیونکہ
 روپ کے رہبر لیٹرے میں ایسے تو ہوتا نہیں ہی تیار لیے کے اٹھانے بوجھ
 میں ہجرت سفر۔ لی میں ہاتھ اپنے کمان کی کارواں اور آئے سامنے میں

 غلط  سے دھوکے کو  مہاجرین۔  کیا ادا کردار بھی کا راہزنوں نے رہبروں
 لوٹ متاع و مال۔  رہا جاتا کیا پائمال کو  عزتوں کی ان۔ جاتا دیا ڈال پر راستے



142 
 

 ہر انہیں تھے نہ تیار کو  کرنے اعتبار بھی پر کسی مسافر میں ایسے تو  جاتا لیا
 ۔  ہیں کہتے جالندھری حفیظ میں ایسے ہے رہا آ نظر باز دھوکے اب کوئی

 تھا نکال بھاگ تو  سے رہزنوں

 ہے گھیرا نے رہبروں مجھے اب

                                      

(۱۲۴) 

 سوا کے جی اپنے جان مری اے

 ہے میرا کون ہے تیرا کون

                                       

(۱۲۵) 

 لیا لوٹ نے رہبروں سفر رختِ  تمام

 کی رہرؤوں ہم ہے الئی رنگ یہ

 نادانی

                                       

(۱۲۶) 

 نے راہزن پہ جہاں تھا چھوڑا

 بھی راہبر پہ وہیں ہیں پہنچے

                                      

(۱۲۷) 

 کو مسافروں گار مدد یارو  بے اور لیا ر دھا روپ کا رہبروں نے رہزنوں
 ۔ ہوئے گویا یوں میں ضمن اس دہلوی تابش کیا گمراہ

  تابؔش  ملے کیسے منزل دیکھیں

  میں گیاہوں پھٹ سے رہنماؤں

                                      

(۱۲۸) 

 پر آنے سامنے اصلیت کی ان تھے میں روپ کے راہبر جو  راہزن ایسے
 ملے کیسے منزل کہ ہیں مبتال میں پریشانی اس اور گئے ہو  علیحدہ سے قافلے
 کے منزل تو ہے ا چھوڑ کو  قافلے اور جاتے لٹ تو  رہتے ساتھ کے قافلے گی

 ۔  گئے پڑ اللے
 اور ہیں پریشان اور ہوئے بھٹکے مسافر نزدیک کے پوری ہوشیار حفیظ

 گیا بھٹک دور سے منزل اور سمت بے قافلہ یوں ہوئے پڑے میں غفلت رہبر
 ۔  ہے

 بے و  درا بے قافلہ ہے رواں

 مقصود
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 رہنما تو  راہی ہیں گرفتہ دل جو 

 غافل

                                       

(۱۲۹) 

 کرتے تلقین یوں کی رہنے دور سے رہنماؤں کو سفروں ہم اپنے بھوپالی محسن
 ۔  ہیں

 ڈھونڈو  مت  ہے  خطر  پُر  راستہ

 لوگو  پا  نقش  کے  رہنماؤں 

                                              

(۱۳۰ ) 

 اور گئے لٹ بھی رہبر ساتھ ساتھ کے مسافروں میں جس تھا سفر ایسا یہ
 ۔گئے بھٹک سے راستے اکثر

 نہیں  غم  ہیں  رہتے  ڈوبتے  سفینہ  اہل

 مال  نہیں  کنارا کو ناخدا تو  کہ اب 

                                                

(۱۳۱ ) 

 کو  تجربات کے ہجرت اپنے میں انداز تخلیقی شاندار نہایت نے انشا ابن
 کو شکوے کے مشکالت کی ہجرت سفر وہ۔  ہے بنایا حصہ کا ادب و شعر
 میں انداز مکالماتی کر ہو  بلند سے سطح کی شکوے میں انداز منفرد بڑے

 ۔  ہیں ہیں پوچھتے ہوئے ہوتے مخاطب
 پار کو  کس نے تم اتارا پار کو  کس

  گے اتارو

 میں بھنور بیچ کو  پردیسی تم مالحو 

  گے مارو

                                             

(۱۳۲) 

 ہوئے مایوس سے مقصود منزل ہم آج

  رہبراں رہبراں رہبراں طرف ہر

 ناپید بھی خریدار کے دل وحشت

  ہوئے

 کھولے میں بازار کے عشق اب کون

 دوکاں گا

                                                 

(۱۳۳ ) 
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 رہبراں  ہیں اٹھتے پکارتے انشا پرابن ہونے مایوس سے وجہ کی رہبروں
 ۔  ہیں بھی رہبر یہ سبب ایک کا مسائل اور روکاٹ میں سفر اس کہ رہبراں ،

 دیکھتے نے اس اٹھا ہیولہ جو  کا نفرت ہی ساتھ کے تقسیم کی برصغیر
 جس تھی نفرت کی سرحدوں نفرت یہ لیا لے میں لپیٹ اپنی کو  سب دیکھتے ہی
۔ ہے ملک تمہارا وہ اور ہے ملک میرا یہ کہ گئی دی ہوا اور کر کہہ یہ کو 

 طوفان ایک نے جس گیاہے دیا فروغ کو  نفرت وارانہ فرقہ  اور تفرقے مذہبی
 ان  جہاں مٹی وہ۔  ہوا شروع سلسلہ  کا ہجرت پھر اور لی اختیارکر صورت کی
 دامن کا ان وہ تھا گیا اٹھایا خمیر کا ان سے مٹی جس تھے دفن آباواجداد کے

 تاج ، قلعہ الل۔  تھے دئیے اکھاڑ پاؤں کے ان نے طوفان مگر تھی رہی کھینچ
 کی چناپ اور روای کنارے کے جمنا گنگا ، مسجد کی ،شاہجہاں شاالمار ، محل
 ، ویران شہر سکے ٹھہر نہ وہ لیکن رہیں پکارتی انہیں موجیں پرور روح
 سے راہوں نئی۔  گئے چھا بادل کے اداسی پر چیز ہر۔  گئیں ہو ب ن آبادیاں
 نئی کی دیس نئے جہاں۔  گئے سدھار کو  دیسوں نئے قافلے اجنبی ہوئے گزرتے
  سامان  کا وحشت اور اجنبیت اندر اپنے آوازیں مانوس غیر گوچے گلی ، راہیں
 ۔  تھیں ہوئے لیے

 پیش دوران کے ہجرت اور کی ہجرت نے تعداد کثیر ایک میں حاالت ان
 کا اس کیا بیان سے انداز جس نے شعرا اردو  کو  مسائل اور مشکالت والی آنے
 لیا اثر سے ان نے شعرا طرح کس کہ لیا جائزہ ساتھ کے اشعار باال درج نے ہم
 میں چادر دبیز کی اداسی جذبہ اور احساس ہر کیا بیان میں انداز اپنے اپنے اور
 ۔  ہیں چین بے کو  نکلنے باہر سناٹے سے دلوں ہے ہوا لپٹا

 

 :  مسائل/بعدمصائب کے ہجرت
 ملک ایک اور تھی حکومت کی برطانیہ پر ہندوستان وقت کے ہند تقسیم

  الگ  الگ اور گیا ہو  تقسیم میں حصوں دو  ملک یہ بعد کے تقسیم مگر تھا
۔  تھا کا ہندوستان متحدہ جو تھا وہی تو  ڈھانچہ کا ملک۔  گئیں ہو  قائم حکومتیں
 مقام اپنے اپنے وہ اور تھے وہی بیشتر بھی مالزمین کے ان تھے وہی ادارے

 ۔  تھے رہے کر کام پر
 میں تعداد کثیر اتنی اور ہجرت پر پیمانے بڑے اتنے بعد کے تقسیم

 شاید۔  تھی نہیں تیاری کوئی پر طور عملی لیے کے حل کے مسائل کے لوگوں
 اور گی ہو  ہجرت پر پیمانے بڑے اتنے اور اچانک اتنی کہ تھی نہیں امید انہیں
 کہ ہے وجہ یہی۔  گے ہوں کرنا انتظامات لیے کے لوگوں الکھوں دم ایک

 قماش ہر بھی میں مہاجرین پھر اور پڑا کرنا سامنا کا مسائل اتنے کو  مہاجرین
 مالزم سرکاری بھی مزدور اور کسان ، تھے بھی لکھے پڑھے۔  تھے لوگ کے
 کے مالزموں سرکاری کے وقت اس تھا ورسوخ اثر کا جن بھی، جاگیردار اور
 ۔  تھے بھی روابط کے ان ساتھ

 اثر اپنا اور تھی پہچان جان سے لوگوں بڑے کی جن نے لوگوں ان
 کروالی االٹمنٹ کی زمینوں اور مکانات لیے اپنے ہوئے کرتے استعمال ورسوخ
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 سے طریقے بھی کسی نے انھوں جو  تھی نقدی س پا کے جن لوگ کچھ اور
 بنالیا یقینی کو  سہولیات بہتر لے اپنے کرکے استعمال کا اس تھی رکھی کر جمع
 کے ان گئے چلے بڑھتے مسائل کے ان تھے لوگ عام جو عکس بر کے اس۔ 

 نے ناہمواری طبقاتی طرح اس۔  گیا ہو  اضافہ اور میں مسائل کے رہائش لیے
 ۔  ہے کیا بیان یوں نے رومانی انجم کو  جس لیا جنم بھی

 اسیر تک اب تھے شہر غریبِ  انجم

 ہیں

 دئیے کر رہا پر ضمانتوں سارے

  گئے

                                             

(۱۳۴) 

 محسن۔  ہوئے رسوا یہاں وہ تھے نہیں ورسوخ اثر کے مہاجرین جن
 ۔  ہیں کرتے بیان یوں میں انداز اپنے بھوپالی

 زد لوگ وہی بھی پھر تو چڑھا سورج

 تھے میں

 دیکھتے سحر انتظارِ  جو  بھر شب

 رہے

                                                 

(۱۳۵) 

 :  ہیں کرتے بیان یوں کو  حال صورت اس بعد کے پاکستان قیامِ  رانا شبیر ڈاکٹر
 ان پر منزلوں کہ ہوا یہ المیہ ساتھ ہمارے بعد کے پاکستان قیامِ ’’

 یہ۔  تھے نہ ہی سفر شریک جو لیا کر قبضہ نے لٹیروں
 کر اعتماد تلقین لوگ وہ کہ ہے تو  ہی دوراں سیاست نیرنگی
 ۱۳۶‘‘۔  رہے معتبر غیر میں طلب راہ ہمیشہ جو ۔  ہیں رہے

 ۔  ہیں کرتے بیان میں انداز بھرپور بڑے کو  صورت اس بھوپالی محسن
 دیکھیے تو دوراں سیاستِ  نیرنگئ

 نہ سفر شریک جو  ملی انہیں منزل

 تھے

                                             

(۱۳۷ ) 

 اور ہوئے سے وجہ کی لوگوں ایسے اضافے میں مسائل کے مہاجرین
 والوں آنے کے کر ہجرت کیونکہ ہوئے شکار کا کمتری احساس بھی لوگوں عام
 آواز بھی نے جالب حبیب سے حوالے اس سکا ہو نہیں سلوک یکساں ساتھ کے

 ۔ اٹھائی
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 کاہکشاں لیے کے جن قدم لوگ وہ

  نے

 سے ہم نفسو  ہم اے بھی لوگ وہ

  ہیں بشر

                                             

(۱۳۸) 

 کر دیکھ کو حاالت ان اور لیا جنم نے ناہمواری طبقاتی میں ایسے
 کی ان تھے آئے کر لے خواب وہ جو  کہ گئے ہو  مجبور پر سوچنے مہاجرین
 بدلہ نہیں نظام ہیں بدلے ہی چہرے صرف نہیں ممکن میں حاالت ایسے تعبیر
 ۔  ہے مشکل ملنا کا منزل بھی کر چھوڑ کو  بار گھر اپنے

آزادی ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ  میں نتیجے کے ہند ٍٍ
 حاصل پر بنیاد کی نظریہ ایک جو  ملک ایک اور گیا دیا کر تقسیم کو  برصغیر

 جہاں۔  گی ہو  آزادی میں کرنے ادا کو  رسومات مذہبی اپنی میں جس گیا کیا
 اکثریت کی ہندؤوں جہاں ہندوستان وہی ملک دوسرا اور گا ہو باال بول کا اسالم
 کے مسلمانوں ملک نیا سے وجہ اسی تھا نہیں ممکن رہنا کا مسلمانوں وہاں تھی
 ۔  گیا کیا حاصل لیے

 بھی کوئی کو  ان کہ گیا بن مسئلہ بڑا بہت لیے کے مہاجرین ان مگر
 بڑے نے آبادی ملیح جوش کو  حال صورت اس۔  تھا رہا کر نہیں قبول

 ۔  ہے کیا بیان میں انداز خوبصورت
  مسلم میں وں نظر کی ہندو  میں رہا

  گیا آ پاکستان جو کافر بنا

  دی جگہ میں پہلو  نے ہی ہندو نہ

 لگایا سے سینے نے ہی مسلم نہ

                                             

(۱۳۹) 

 کو  مسلمانوں سے میں ہندوستان تھا عتاب سے طرف دونوں پر مہاجرین
 سے پاکستان اور جاؤ  ملک اپنے اب ہے گیا بن ملک تمہارا کہ تھا رہا جا نکاال

 طرف دونوں۔  تھا رہا جا کیا ک سلو  ہی ایسا بھی ساتھ کے سکھوں اور ہندوؤں
 گئے تو  نکل لوگ یہ میں مجبوری ، تھا گیا بن مجبوری نکلنا کا لوگوں سے
 مگر ا چھوڑ بھی گھر اپنا ملی نہ پذیرائی بھی کر جا ملک دوسرے انہیں مگر
 میں سلسلے اس جوش۔ کہا آمدید خوش سے مہری د سر انہیں نے لوگوں مقامی
 ۔  ہیں کہتے

  اُداسی کی گھر ہوئے اجڑے کسی

  ہوں دھواں کا دل ہوئے جلتے کسی

 ذکر تو  کا غیروں کہ ہوں مہمان وہ
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 کہا

  ہوں گراں بھی پہ میزباں مزاج

                                             

(۱۴۰) 

 کیا بیان کو  زار حالتِ  کی مہاجرین میں انداز درد پُر بڑے نے  ؔش جو 
 کو  ان لوگ مقامی۔  ہیں مجبور پر گزارنے زندگی میں حالت کس وہ کہ ہے
 کا اس نہیں تیار کو  دینے مقام صحیح کا ان انہیں اور ہیں رہے کر تصور بوجھ
 بعد کے جانے گزر سال اتنے آج کہ سکتاہے جا لگایا بھی سے بات اس اندازہ
 کے حاالت ان۔ہیں کرتے استعمال ہی لفظ کا مہاجر لیے کے ان لوگ مقامی بھی

 کوئی لیے کے ان میں ملک اس کہ کیوں ہیں مجبور پر رہنے وہ بھی باوجود
 ۔ لے چھپا داغ کا مہاجرت ان جہاں ہے نہیں جگہ ایسی

 لوگ کچھ گیا ہو  مشکل رہنا کا مسلمانوں میں ملک اس بعد کے آزادی اب
 کچھ اور نکلے سے وہاں کر لے امید کی خوشحالی ایک سے خوشی اپنی تو

 سر جب بعد کے منافرت وارانہ فرقہ اور مذہبی کیونکہ پڑا نکلنا کو  لوگوں
 اکثریت۔  گیا ہو ختم بھی جواز کا رہنے وہاں پھر تو  گئیں ہو  قائم بھی حدیں
 دشواریوں پناہ بے کو ان آئے کے کر ہجرت لوگ جو۔  گئی ہو  مجبور پر ہجرت

 اور ہجرت لوگ سے بہت ، تھیں آزمائشیں منزل بہ منزل ، پڑا کرنا سامنا کا
 وہ پہنچے پر مقصود منزلِ  لوگ جو اور سکے ال نہ تاب کی مشکالت کی سفر
 اور لگائے نعرے سے خوشی نے انھوں ہی آتے پار حد سر تھے پُرجوش بہت
 ہیں کہتے انٹرویومیں ایک اپنے کاظمی ناصر ۔  دی باد مبارک کو  دوسرے ایک
: 

 سبز پرچم نے ابا میرے تو  کیا کراس باڈر واہگہ نے ہم جب ’’
‘‘۔   گیا مل پاکستان تمہیں! ہو  مبارک!  بیٹا’’  کہا اور دیکھا ہاللی
 ۱۴۱۔ ‘‘ہو  مبارک بھی تمہیں کہا سے ابا نے تومیں

 وہ جو  سے تقاریر کی راہنماؤں اور تھا تصور جو کا پاکستان تحریک
 عوام تھے کرتے لیے کے کرنے حاصل وطن علیحدہ ایک میں حق کے پاکستان

  ان  سے حوالے کے وطن نئے ، تھی تصویر جو  کی وطن نئے میں ذہنوں کے
 بھی کو راستوں کٹھن وہ کر لے کو  آرزؤوں ان تھیں امیدیں جو  میں دل کے
 ۔ ہیں کھینچتے نقشہ یوں کا حاالت ان نفیس اطہر۔  گئے کرتے طے

 کٹھن تھے گزرے ہوئے مسکراتے

 سے راہوں

 کرو یاد غم منزلِ  ہر تھی شوق منزل

                                                 

(۱۴۲) 

 منزل اگر اور کرتا نہیں پروا کی راستوں مشکل انسان میں شوق سفر
 جتنی پھر۔  ہیں دیتے دکھائی گل بھی خار کے راستے پھر تو  ہو  خوبصورت
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۔  سکتیں کر نہیں متزلزل کو  ارادے مصمم کے ان وہ ہوں رکاوٹیں مرضی
 ۔  دیکھیں عزم کا بھوپالی محسن

 کہیں سے روکے کا عزم کارواں

 ہے رکتا

 جاؤ اٹھاتے دیوار میں راہ تم الکھ

                                             

(۱۴۳) 

 دلوں کے جن تھے نکلے کر لے عزم کا جانے میں وطن نئے لوگ جو 
 آ ہوئے روندھتے کو  مشکالت کی راستے وہ تھیں خواہشیں اور آرزوؤئیں میں
 تھی محبت لیے کے وطن اس میں دلوں کے ان کیونکہ گئے چلے بڑھتے گے
۔  ہیں گئے ہو  داخل میں داد خدا مملکت وہ اب بس کہ تھے سمجھتے وہ اور
 کے کسی میں ملک اس ، گی ہو  شرافت ، گی ہو انسانیت ، گا ہو  انصاف جہاں
 فراوانی کی رزق۔  گا ہو  نہیں گار مدد یارو  بے غریب کوئی گا ہو  نہیں ظلم ساتھ
 دکھوں کے عوام جو  گی ہو  دوست عوام حکومت۔  گا ہو  وسیع کاروبار ، گی ہو 
 ہو کھڑی ساتھ کے عوام میں مصیبت اور پریشانی بھی کسی گی کرے مداوا کا
 کوئی کی قسم کسی کو  کسی گے ہوں حال خوش لوگ سب پر یہاں۔  گی

۔ ہے ارضی جنت بلکہ نہیں ملک ایک یہ میں خیال کے ان۔  گی ہو  نہیں پریشانی
 غریب میں کیمپوں مہاجر اور ہوئے داخل میں مملکت کی خدا اس جب مگر

 رنگیں وہ تو  دیکھا کو  کشمکش کی موت اور زندگی فاقہ، ، بیماری ، الوطنی
 منیر بقول اور گیا ہو  محو  سے ذہن تھا گزرا میں خیالوں کے وطن اس جو  سفر
 ۔  نیازی

 میں رنگوں شام کی سفر اور اکیال میں

  ڈھلی

 بھی سے نظروں میری منظر یہ پھر

 گیا ہو اوجھل

                                                   

(۱۴۴) 

 کا  پریشانیوں تو  تھا میں خیالوں وطن اپنا اور تھے میں سفر تک جب
 کہ کھال تو  گئے ہو  داخل میں دنیا کی خوابوں اپنی جب مگر تھا نہ تک احساس
 کی مسائل بھی ملک یہ میں حقیقت۔  ہے مختلف بہت سے خوابوں ان حقیقت
 بھوک لوگ بھی یہاں ہیں ناہمواریاں طبقاتی اور منافقت بھی یہاں ہے اماجگاہ

 حکومت کی یہاں۔ ہے ہوتا ظلم پر لوگوں بھی یہاں ہیں رہے مر سے افالس اور
 حبیب۔ ہے شکار کا ناکامی میں معاملے کے انصاف اور کرنے حل مسائل بھی
 ۔  ہیں کھینچتے نقشہ یوں کا حاالت ان جالبؔ 

 بسر خاک یہاں لوگ صفتت مہتاب

  ہیں
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  گزرہیں راہ سرِ  محوتماشائے ہم

 پہ بام درو  ہے برستی سی حسرت

 سو  ہر

 سسکتے میں گلیوں ہوئی روتی

  ہیں گھر ہوئے

 کے تصور کے جن یہاں تھے آئے

 سہارے

 روز و شب وہ سورج وہ ، چاند وہ

  ہیں کدھر

                                             

(۱۴۵) 

 تمناؤں اور خواہشوں ، آرزؤوں اپنی میں انداز اثر پُر بڑے جالب حبیب
 سے  ڈر اور خوف اس تو  ایک مہاجرین کہ ہیں کرتے بیان داستان کی خون کے
 تھا چکا ہو  دشوار رہنا میں عالقوں آبائی اب کا ان کیونکہ تھے نکلے سے وہاں
 اپنے میں وطن نئے اور خوشی کی آزادی اور وطن نئے کو  لوگوں ان دوسرا
 میں تاریکیوں پر پہنچنے وطن نئے کہ جو  تھی رہی آ نظر تعبیر کی خوابوں
 ۔گئی ڈوب کہیں

 ایک میں اصل  آزادی۔  ہے نام برائے وہ ملی آزادی جو کو  عوام ہندوستانی
 بڑے ایک سے چالکی اپنی اور سائل و  طاقت اپنی جو  ملی کو  طبقے مخصوص

 میں اصل آزادی۔  ہے قابض پر حقوق کے ان اور ہے رہا کر حکومت پر طبقے
 ہوں حاصل حقوق کومساوی خواص و  عوام میں لوگوں تمام میں جس ہے وہ
 صرف جمہوریت جہاں مگر ہو  میسر کا حق کا پھولنے پھلنے میں زندگی اور
 اور تھے غالم کے حکمرانوں ملکی غیر پہلے عوام پر طور عملی ہے پر کاغذ
 سے طرح ایک اور ہیں رہے پس میں شکنجے کے حکمرانوں ملکی اب

 میں حقیقت مگر ہے گئی مل آزادی انہیں کہ ہے ڈاالگیا کو عوام میں مغالطے
 ۔ ہیں ناانصافیاں اور غربت وہی غالمی دورِ  وہی

 وہ چونکہ کیا بیان ذریعے کے شاعری اپنی کو  حاالت ان نے شعرا اردو 
 اور غم میں لہجے کے ان لیے اس رہے حصہ کا ہجرت بھی پر طور عملی

 میں جس ہے کا شاعری عشقیہ اگرچہ مزاج کا غزل۔  ہے نمایاں پریشانی
 میں غزل اس اب ہیں ملتے نغمے کے بلبل و  گل اور رخسار و  لب کے محبوب
 فضا پوری کی غزل کہ کیا بیان سے انداز اس کو  غموں کے زمانے نے شعرا
 ۔  کیا یوں اظہار کا حاالت ان نے زیدی مصطفٰے ۔  گی ہو  مغموم

 برابر کے دوراں غم بھی دل دردِ 

 اُٹھا سے

 دھواں اور لگی میں صحرا آگ
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 اُٹھا سے گھر

                                             

(۱۴۶) 

 فرق میں ان کہ تھے گئے ہو مدغم ایسے میں آپس دوراں غم اور دل غم
 :  ہیں کرتے بیان یوں کو  حاالت ان بدر بشیر ڈاکٹر۔  رہا نہیں ممکن کرنا

 کے وطن ترک ، تاراجی کی فسادات ، مایوسی سے آزادی ’’
 دارانہ سرمایہ اور پرست مفاد ، عروج کا لوگوں غلط عذاب
 ساتھ کے شکنی حصار کے وطنیت عقائد مذہب ، جبر کے نظام

 بے ، بسی بے ، مایوسی ، کرب شدید لیے کے ذہن حساس
 معنویت بے ہوئی آئی تنگ سے تضاد کے زندگی اور چارگی
 ہوئے سلگتے اور قنوطی حزنیہ اکثر اظہار کا سمتی بے اور

 ۱۴۷۔ ‘‘ہوتاہے میں لہجے

 اداسی پر طور مجموعی ہاں کے شعرا مہاجر کے اردو  میں حاالت ان
 ، دکھ یہ جگہ جگہ میں اشعار کے ان ہے ملتی میں غزلوں کی ان ویرانی اور
 ۔  ہیں سکتی جا کی محسوس تکالیف اور مایوسی ، غم و  درد

 دالسے کے منزل ، یاد کی رفتگاں

 دیر کتنی

 کی جذبوں وفا، خوابِ  تلک کب

 کرے مہمانی

                                                 

(۱۴۸) 

 بتائیں کہ ہے نہاں درد وہ میں دل

 کو کس

 ا سرار محرمِ  کوئی تو  ہے اگر ہاں

 ُسنے

                                             

(۱۴۹) 

 سناٹا میں بازار و کوچہ کے شہر

 ہے

 الؤ تو  خبر ہے گزرا سانحہ کیا آج

                                             

(۱۵۰) 

 غمِ  سیکھے بھی نے دوراں غمِ 

 چلن کے جاناں
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 بے وہی چالیں ہوئی سوچی وہی

 پن ساختہ

                                              

(۱۵۱) 

 فراوانی کی دوراں غم اب قدر اس

 ہے

  ہے پریشانی اسباب منجملۂ بھی تو 

                                             

(۱۵۲) 

 حشر عرصہ کہ ہے عمر وقفۂ

 کر تو  مختصر کو  مسافت اس

                                             

(۱۵۳) 

 ، ہیں بھی مٹتے ، ہیں بھی لٹتے قافلے

 ہیں بھی بڑھتے

 کھو کر پہنچ منزل جو ہے پر ان حسرت

 گئے

                                                       

(۱۵۴) 

 ہوابلکہ  نہ نصیب اطمیان و سکون بھی کر پہنچ وطن اپنے کو  مہاجرین
 یادوں کی ہوؤں بچھڑے اپنے وہ تو ایک۔  گیا ہو  اضافہ اور میں مسائل کے ان
 کے منزل صرف تک ابھی انہیں پر اس اور ہیں ہوئے لگائے سے سینے کو 

 کے حق اپنے اور ہے جاتا گھبرا شاعر میں ایسے ہیں رہے جا دئیے دالسے
 دل گے رہیں بیٹھے سہارے کے خوابوں ہم تک کب کہ ہے کرتا بلند آواز لیے
۔  کریں بیان دل غم سے کس نہیں محرم کوئی مگر ہیں حال بے سے نہاں دردِ 

 معلوم محشر عرصہ وقفہ کا عمر یہ کہ ہیں پکارتے زیدی مصطفی میں ایسے
 ہیں کرتے التجا کی کرنے مختصر کو  عمر کر گھبرا سے حالت ان وہ ہے ہوتا

 کر پہنچ پہ منزل اب مگر لیں کر برداشت تیسے ایسے تو مشکالت کی راستے
 مہاجرین نے حاالت ان ہیں لیوا جان واقعی حاالت یہ ہیں دور سے منزل بھی
 ہو  بخود دم سے حسرت میں حاالت اایسے شعر دیا کر اضافہ میں پریشانی کی
 ۔  ہے گئے رہ کر

 زمینوں گھروں دائم ہجرت ایک بس

 سے

 نہ میں اضطراب دل مرکزِ  نشانِ 

 مال
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(۱۵۵) 

 پتہ کیا کو  آپ خبر کیا کو  آپ

 جی جیتے جو  لوگ تھے بھی وہ

  گئے مر

                                             

(۱۵۶) 

 کوئی کی جس منتظر میں وطن تھی

 حسیں چشم

 میں صحرا کس جانے مسافر وہ

 گیا مر کر جل

                                             

(۱۵۷) 

 مجھ منیر تھا سامنا کا دیار اور اک

 کو

 میں تو  اُترا پار کے دریا ایک میں

 دیکھا

                                             

(۱۵۸) 

 درکار آسرا ہے کو  زندگی

 اپنا نہیں آسرا کوئی اور

                                             

(۱۵۹) 

 آزادی بنام لیکن نہیں ہم اسیر

 بھی اب تو  ُگلو  و  طوق کشاکِش  وہی

  ہے

                                              

(۱۶۰) 

 بربادی خانہ ہوں کسی بے گیر گوشہ

 بعد کے

 آزادی میں پیروں بڑھیں زنجیریں اور

 بعد کے
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(۱۶۱) 

 کے ایام گردِش  رہے ہی پیستے

 ہاتھوں

 زنی طعنہ غمِ  بھی مالمت صہبائے

  بھی

                                             

(۱۶۲) 

 چار ان کر رحم تو  کچھ صیاد مرے

 پر تنکوں

 آشیاں کائنات کل ہے کے دے لے یہی

 میری

                                                 

(۱۶۳) 

 کیونکہ تھا رہا جا کیا انتظار سے دردی بے کا لوگوں جن میں وطن
 لگے کر انتظار کا اپنوں وہ اور گئے پہنچ پہلے لوگ کچھ کر بچھڑ سے قافلے
 یوں کچھ اظہار کا مشکالت اپنی نیازی منیر رہے کرتے ہی انتظار وہ مگر
 پریشانی کوئی میں وطن آزاد کہ کیے عبور پہاڑ کے مشکالت کہ ہیں کرتے
 کسی  کو  لوگوں میں ایسے حاالت، وہی مسائل، وہی بھی یہاں مگر گی ہو نہیں
 نہیں واال دینے سہارا کوئی کو کسی مگر ہے پڑتی ضرورت کی آسرے کے
 کا نام کے آزادی اب اور تھا طوق میں گلے سے وجہ کی غالمی پہلے۔  ہے
 رہی ہی ویسی زندگی کی آدمی عام ملی نہیں بھی پھر آزادی۔  ہے ہوا لٹکا طوق
 ۔  گئی ہو  بدتر زیادہ بھی سے اس بلکہ تھی پہلے جیسے

 عالم  فسردہ سا کا شام یہ اور وطن آزادی صبح یہ

 ساداستاں مذاق عنوان جیسے جائے رہ کے بن کہ

  ہاتھوں کے

                                                            

(۱۶۴) 

 ، جسم کٹے ادھ یہ ، گاؤں اجڑے ، شہر منہدم یہ

 الشیں جھلسی

 کو شاہکاروں میں کے حسین آزادئ کی وطن

 ہوں دیکھتا

                                                            

(۱۶۵) 
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 گا رہے یاد بھی عالم یہ

 پہلو اجڑے راتیں سونی

                                             

(۱۶۶) 

 کہ ہے آئی بہار سے طرح اس کچھ

 لگے بجھنے

  دل و  دیدہ چراغِ  سے گل و  اللہ ہوائے

                                                

(۱۶۷) 

 کے مسافت دشت سے حسرتوں کن

 غمزدہ

 نم میں پھولوں پھول پہ شاخوں

 رہے دیکھتے

                                             

(۱۶۸) 

 کی امید نے یاس بالئیں لیں

 گیا ہو  قربان رنج پر و آرز

                                             

(۱۶۹) 

 گئی مل لطیفی کی زخموں داد

 گیا ہو نمکداں صد اہتمام

                                             

(۱۷۰) 

 و رنج غم دردو  پر طور مجموعی تو  دیکھیں ہم اگر میں اشعار باال درج
 صورت کی یقینی بے لہجہ کا قنوطییت اور مایوسی و  ناامیدی و بسی بے ، الم
 آئینہ کے کیفیات اور جذبات کے ان اشعار یہ۔  ہے ہوتا محسوس ہوا کرتا پیدا
 کے منزل۔  ہیں رہے کر زندگی میں حاالت کن کہ ہے عیاں سے ان ہیں دار

 اپنے اپنے سب ہے یکساں میں سب غم کا اجڑنے تنہائیاں ، ویرانی ، دالسے
 ۔  ہیں رہے کر اظہار کا اس میں انداز

 گزرنے سے آزادی نہاد نام اس پر ذہنوں حساس کے ہند و  پاک برصغیر
 سامنا کا مصیبتوں کن انہیں کہ ہیں کرتے میں الفاظ ان وہ اظہار کا کیفیت والی
 کو حاالت ان نے شعرا مگر گزرے پر لوگوں تمام حاالت یہ تو  یوں۔ پڑا کرنا

 ذریعے کے اشعار اپنے نے انھوں کو  اس کی برداشت اذیت جو  ہوئے دیکھتے
 ۔ دیا کر امر
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 ایک کی ان پڑا کرنا سامنا کا مسائل قدر جس کو مہاجرین بعد کے ہجرت
 ۔  ہے آتی نظر میں انداز اس ہاں شعراکے دوسرے اور آزاد ناتھ جگن جھلک

 کشتی پہنچی کشتی جب پہ ر منجدھا

  گزری کیا پہ والوں

 کیا ساحل آسودہ ہیں باتیں کی طوفان یہ

  جانے

                                                  

(۱۷۱) 

  مایہ بے شام ، نور بے صبح

  کہاں نگاہ دولتِ  گئی لٹ

                                             

(۱۷۳) 

 کے عشق غمِ  میں خرابی شہر اس

  مارے

 ہے بات بڑی بات یہی ہیں زندہ

 پیارے

                                             

(۱۷۳) 

 امنگ ہر کی دل گئی کھا معاش فکرِ 

  کو 

 کی حسن کیا جائیں کے لے تو  جائیں

  میں بارگاہ

                                                

(۱۷۴) 

  گئے ہو  پابند بھی اور کے ہو  آزاد

 کر دام تہہ کو  خود کہ اڑے ایسے

  لیا

                                             

(۱۷۵) 

 کی کرب اور دکھ اس انہیں ہوئے نہیں متاثر سے سانحے اس لوگ جو
 میں طوفان وہ گئے بچ سے زد کی طوفان اس جو  سکتا ہو  نہیں اندازہ کا شدت
 غریب۔  ہیں سکتے کر ادراک طرح کس کا بسی بے کی والوں جانے بہہ

 ہوئی ڈوبی میں اندھیروں بھی شام اور تاریک بھی صبح جب میں الوطنی
 رہا ہو  شک پہ بصارت قوتِ  اپنی کو  شاعر میں ایسے تو ہو رہی دے دکھائی
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 ایسے ہو سکتی دیکھ نہ ہی آنکھ میری کہ ہے سکتا ہو  تاریکی ایسی کہ ہے
 بہت بات یہ تو  ہیں زندہ بھی پھر ہم اگر کہ ہیں کہتے جالب حبیب میں حاالت
 ہر اپنی میں معاش تالش میں الوطنی غریب شاعر علی حمایت۔  ہے بات بڑی
 میں دل ہی پھر تو  ہوا ا بھر پیٹ کیونکہ ہیں بیٹھے کر ختم کو  خواہش اور آرزو 

 فکر ہاں کے مہاجریں بعد کے ہجرت مگر ہیں لیتی جنم آرزوئیں اور خواہش
 کے روزگار میں ملک نوخیز اس کیونکہ ابھری کر بن المیہ ایک بھی معاش
 ان نے آمد کی مہاجرین میں تعداد بڑی اتنی پھر اور تھے کم بھی مواقع

 شاعر میں ایسے۔  گیا ہو  اضافہ میں مسائل سے جس دیا کر کم اور کو  مواقعوں
 تو  کر تھاآزادہو بہتر دور واال پہلے کہ ہے رہا دے ترجیح پر آزادی کو  غالمی
 شاعر  علی حمایت۔  ہیں گئے رہ کر ہو  قید۔  گئے ہو  مبتال میں مسائل زیادہ اور
 اور علم اہل ساتھ ساتھ کے حکمرانوں دار ذمہ کا حاالت ان میں غزل ایک اپنی
 ۔  دیتاہے قرار بھی کو  نظر اہل

 سو سب نظر اہلِ  ، خرد اہلِ  ، دل اہلِ 

  گئے

 سب مگر تھا دعوی کا بیداری کو سب

  گئے سو 

 بھر رات جو  رہے خاطر کی صبح

  بکف مشعل

 سو سب سحر ہنگامِ  کہ آئی نیند ایسی

  گئے

 کے زیاں احساس کہ کہے کیا کو اس

  باوجود

 سو  سب رہبر کیا راہرو  ، کیا میں راہ

  گئے

 پہلے خوف کا رہزنوں میں سفر اس

  تھا سے ہی

 سو سب مگر شاعر رہا چالتا الکھ

  گئے

                                                 

(۱۶۷) 

 بڑے بڑے ہو  گئے کہاں کہ ہے رہا جھنجوڑ اب کو لوگوں ایسے شاعر
 کرنے دعوے کے نکالنے سے مشکالت و  مسائل کو  زندگی والو، کرنے دعوے
 کو عوام اور گئے ہو  غائب سے منظر وہ تو  پڑی ضرورت کی ان جب والے
 جنت کو  ملک جو  پہلے سے آزادی۔  دیا چھوڑ میں مسائل گار مدد یارو بے

 ،عوام تھے ابھارتے جذبات کے لوگوں جو  تھے کرتے کیا دعوے کے بنانے
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 دکھائے خواب کے زندگی اچھی نے جنھوں کرتے پیدا خواہش میں دلوں کے
 ان کیونکہ رہا پہنچ نہیں لیے کے د مد کی عوام بھی کوئی سے میں ان اب

 آ میں ہاتھوں کے ان ڈور باگ کی ملک۔  گئے مل عہدے بڑے بڑے کو  لوگوں
 حکمرانی اور ہیں چکے بھول وعدے سب ہوئے کئے اپنے وہ اب اور ہے گئی
 ۔  ہیں رہے سو  میں نشے کے

  آج  اور پڑا کرنا سامنا کا مسائل سے بہت کو  مہاجرین بعد کے ہجرت
 کو  مہاجرین مہینوں گئے ہو  چور چکنا خواب سارے کے ان ہیں رہے کر تک

 اگر میں بعد اور پڑی کرنا برداشت افالس بھوک ، پڑا رہنا میں کیمپوں مہاجر
 ہجرت۔  تھے برابر کے ہونے نہ کہ ایسے تو  ہوئے بھی حل مسائل کچھ کے ان
 مل چھت لیے کے چھپانے سر کہ تھا کا رہائش مألہ بڑا سے سب بعد کے

 کے جن تھے آئے کر لے محل ایک کا خواہشوں اور آرزؤوں لوگ جو  جائے
 کے ڈھانپنے سر آج وہ تھے بڑے بڑے بہت کر لے کو  مملکت نئی اس خواب
 ہی چھت ایک کو  ان کہ تھے رہے پھر مارے مارے میں تالش کی چھت لیے
 ۔  جائے مل

 اور چکر کے دفتروں مہینے کئی کئی بھی لیے کے کروانے االٹ مکان
 اپنے لوگ جو۔ مال نہ کو  کسی اور مال مکان کو  کسی بھی پھر مسائل شمار بے

 خواب کے ان آئے کر لے خواب کے میرٹ اور برابری ، مساوات میں ذہنوں
 غزلوں اپنی کو  مسائل ان نے شعرا۔  گئے ہو  چور چکنار میں مرحلے اسی تو 
 اہم  ایک کا شعرا مہاجر اظہار کا مسائل ان بعد کے ہجرت اور کیا بیان میں

 مثالً ۔  گیا بن موضوع
 گی جائے ہو  االٹ قبر تو  کر مر

 دن بھلے ، گھاٹ گھر ابھی ڈھونڈ مت

 گے آئیں

                                                

(۱۷۷) 

 کے نظر سایۂ کہاں چھپاؤں سر میں

 بغیر

 گھر اور ہوں رہتا میں شہر تیرے کہ

 بغیر کے

                                                

(۱۷۸) 

 پہ منزل اجنبی ہیں ڈھونڈتے گھر

 مسافر

 گردِ  ابھی سے چہروں نہیں اتری

  بھی سفر
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(۱۷۹) 

 ہیں الجھتے لیے کس راستے

  یہاں ہے گھر اپنا میرا سا کون

                                             

(۱۸۰) 

 کر کوچ تھا مسافر کا دھن عجیب

 آج  گیا

 گھر میں چاہت ہی کی گھر غریب

 تھا آیا سے

                                              

(۱۸۱) 

 چراغ ایک اب واسطے کے گھر وہ

 گا دے بھی

 دیا گھر کا کوکاغذ رہنے نے جس وہ

 مجھے ہے

                                                 

(۱۸۲) 

 ہو پر زمین آخر تلک کب کھیل یہ

 گا

 کا کسی گا ہو نہیں گھر کا کسی

 گا ہو گھر

                                             

(۱۸۳) 

 ہے بھی تسکین گوشہ کہ کہاں بیٹھوں

 کہیں

 مسلسل ہے چھٹا گھر سے دن جس

 ہوں میں سفر

                                                

(۱۸۴) 

 کی گماں محشر ہو گم میں ہجرت کی مکاں

 سوچو  کو ہجرتوں

 آخری انتقال یہ ، آگے ہیں جاں شہرِ  بہت ابھی
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 نہیں

                                                         

(۱۸۶) 

 تو رہا مل نہیں مکان اگر اب کہ ہے گیا بیٹھ اب کر ہو  مایوس شاعر
 کم از کم گی جائے ہی مل تو جگہ لیے کے قبر بعد کے مرنے نہیں بات کوئی
 میں نظر سایہ احمد سلیم۔  گے پھینکیں نہیں تلے آسمان کھلے تو  بعد کے مرنے
 ہے چھپانا تو سر نہیں مال تو  گھر کو ان میں شہروں کیونکہ ہیں رہے چھپا سر
 ۔  کہیں نہ کہیں

 کا زندگی ہو  نہ میسر گھر تک جب ہے رکھتا حیثیت بنیادی ایک گھر
 بھی میں اتارنے گرد سے چہرے اپنے مسافر لیے اس۔  جاتاہے ہو مشکل نظام
 کچھ اور ہیں پڑے نکل میں تالش کی گھر پہلے چاہتے کرنا نہیں ضائع وقت
 اچھا وہ کہ سے فانی جہان اس گئے کر کوچ ہی میں تالش کی گھر تو  لوگ
 بغیر کے گھر کو  ان جہاں میں وطن نئے اس تھے آئے کے چھوڑ گھر خاصا
 گھر کہ ہوئی خواری قدر اس لیے کے کرنے حاصل گھر۔  لیا آ نے موت ہی

 رہ  وہ میں گھر جس کہ آیا نہیں یقین کو  ان تک عرصہ ایک بھی بعد کے ملنے
 جائیں آ لوگ کے انتظامیہ یہ کل کہ ہو  نہ یہ کہیں۔  ہے ہی ہمارا یہ ہیں رہے
 عارضی۔  ہے گیا دیا کر االٹ کو  افسر کسی گھر یہ کہ دیں نکال کر آ اور

 پڑے نکلنا سے یہاں کب جانے کہ رہتا لگا خدشہ لمحہ ہر کر رہ رہ میں گھروں
 ۔ 

 کھا کھا ٹھوکریں تو  اب ۔  ہے سکتا کر برداشت تک حد ایک بھی انسان
 در اب۔  تھے آئے کر چھوڑ گھر اپنا لوگ جو ہے چکی دے جواب برداشت کر
 ہم ہیں چکے ہو  تنگ اب کہ پڑا کہنا کو شاعر تو  تھے رہے کھا ٹھوکریں کی در
 مل نہیں کو  کسی اور گیا مل گھر کو  کسی کہ گا رہے جاری تک کب کھیل یہ

 زمین جس کہ گئے ہو  جذباتی زیادہ کر لے کو  معاملے اس تو  نیازی منیر۔  سکا
 ۔ چاہیے دینی کر برپا قیامت پر زمین اس رہی مل نہیں جگہ کو  رہنے ہمیں پر

 طرح کس گی روکیں ہے دیکھنا اب بھی ہمیں

  فصیلیں کی صبر

 ہے رہا بڑھ جو  کو  قافلے ایسے کے عوام

 پیمبرانہ

                                                            

(۱۸۶) 

 پر زمین جس ہمیں پناہ نہیں ملتی

 دینا اٹھا پہ زمیں اس حشر اک

 چاہیے

                                             

(۱۸۷) 
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 ۔ہیں کرتی اجاگر یوں کو  مسئلہ اس ناہید کشور

 خرابوں اذاں مثلِ  گے گونجیں مکان

 میں

 شام میں آنکھوں گی جائے ہو 

 !  کی غربت

                                             

(۱۸۸) 

 اگر وہ بھی بعد کے ر بسیا تالِش  ہوتاہے رہا کر تالش کو  چیز جس انسان
 کسی اور ہے جاتی ہو  شامل میں خیالوں کے اس لیے کے ہمیشہ وہ تو ملے نہ
 جدائی کی اس ، میں خیال کے اسی اور ہے رہتی ساتھ کے اس صورت کسی نہ
 ۔  ہے جاتی ہو  شام کی زندگی میں

 کی ان سامنارہا کا مسائل بہت سے حوالے کے رہائش بھی کو  کاظمی ناصر
 :  ہیں لکھتی میں سلسلے اس بی بی صغرا خالہ

۔۔۔   تھا  سامان بہت  میں جس ۔  کیا قیام  میں کوٹھی ایک  پر  روڈ  فین  آخر ’’
  کوٹھی  یہ  کہ  دیا حکم نے ملٹری  پھر رہے  میں  گھر  اسی  ماہ  دو  ایک
 ۱۸۹‘‘۔   دیں کر  خالی آپ  ہے  گئی  ہو   االٹ  کو افسر کسی

 ایسے گیا مل میں کتاب ہمیں جو  ہے واقعہ کا کاظمی ناصر ایک تو  یہ
 تو ادھر کبھی رہے پھرتے بدر در لوگ غریب اور ہوئے واقعات شمار بے
 مل کے ہار تھک جب اور مال نہیں ٹھکانا انہیں کو  رہنے جگہ ایک اُدھر کبھی
 کر ہجرت وہ سے جہاں گھر ہوا چھوڑا اپنا انہیں کہ خستہ قدر اس تو  گیا بھی
 سے اس ساتھ کے آسانی انہیں اگر۔ لگا آنے یاد سے شدت اور تھے آئے کے
 پر زخموں کے ان تو  جاتا مل گھر لیے کے رہنے کا طرح اسی سہی نہ بہتر
 جاتی ہو  واقع کمی میں یاد کی گھر۔  جاتی ہو  کم اداسی کی ان کرتا کام کا مرہم
 فیصلے  کے ہجرت اپنے وہ تو  مال مکان انہیں کر ہو  خوار و  ذلیل قدر اس جب
 کا  مکانی نقل نے انہیں جب لگے کوسنے کو  لمحہ اس اور لگے پچھتانے پر

 ۔ تھا کیا فیصلہ
 

 :منافقت
 دم  قدریں انسانی گیا رہ کر ہو  برہم درہم نظام اقداری جب تھا زمانہ وہ یہ

 ہیں گئے ہو  دربدر لوگ کہ میں حاالت ایسے نے لوگوں ظرف کم اور گئیں توڑ
 نشانہ کا ہوس اپنی ہیں چکے ہو  برباد و  تباہ ہی پہلے جو  کو  لوگوں ایسے اور
 میں حاالت ان۔  کیا شروع کرنا استعمال لیے کے مفادات اپنے انہیں اور بنایا

 جو  تھا نہ چارہ کوئی سوا کے کرنے اعتماد پاس کے مہاجروں اور مسافروں
 اپنا اسے وہ تو  لیتا پوچھ احوال حال کا ان۔  لیتا کر بات کر ہنس سے ان بھی

 یہ اور کرتا پورے مقاصد اپنے وہ میں آڑ کی جس لیتے کر تصور خیرخواہ
 ۔  رہے ہوتے خوار ہی ایسے لوگ
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 دیا  کر اضافہ اور میں مسائل کے مہاجرین نے دورنگی اور منافقت اس
 رویے منافقانہ اس نے شعرا دیا دکھائی ہوا مٹتا فرق کا رہبر اور راہزن انہیں
 ۔ کیا بیان سے انداز پور بھر کو 

 پہ زبانوں کے اجالوں ہیں نعرے

 مظفر

 دیکھ ہوا اٹھتا دھواں سے سینوں

  رہاہوں

                                              

(۱۹۰) 

  نہیں اختالف کو ہم سے شہر

  نہیں صاف ہی دل کے اپنوں یہاں

                                             

(۱۹۱) 

 کیسے اور وہ تھے سفینے کیا

 والے سفینے

 کے جا خود گئے الجھا کو  ہم

 لگے سے کناروں

                                              

(۱۹۲) 

 دیکھ ، عصر تقاضائے ہے منافت

 چل کے

 جاں غنیم تو  وہی ہے سفر ہم جو 

  ہے بھی

                                             

(۱۹۳) 

 انہیں  وہاں گھیرا نے مسائل سے بہت جہاں بعد کے ہجرت کو  مہاجریں
 کر دکھا خواب کے اجالوں۔  رہا سامنا بھی کا منافقت کی غیروں اور اپنوں

 لیے تخریب دل مگر باتیں کی تعمیر پہ زبانوں۔  گیا دیا دھکیل میں اندھیروں
 میں بھنور ہمیں جو  گ لو  یہ کہ گئے ہو  مجبور پر کہنے شاعر اور ہیں پھرتے
 دم کا دینے ساتھ جو  ہیں لوگ وہی یہ اور گئے چلے پے کنارے کر چھوڑ
 روش اس اب زمانہ ہے عصر تقاضائے ہے نہیں قصور کا ان یہ۔  تھے بھرتے

 حوالے اس نے نیازی منیر ہے مشکل بچنا سے منافقت لیے اس ہے نکال چل پہ
 کرتاہے عکاسی کی معاشرے ہمارے میں اصل جو  اہے کی بیان تجربہ اپنا سے
 ۔ 
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 میں ملک اس تھا کمزور بہت میں

 بعد کے ہجرت

 تر کمزور میں ملک اس مجھے پر

 !کیا نے اس

                                                

(۱۹۴) 

 ملی حقیت وہ جستجو کی جس تھی

 نہیں

  نہیں ملی رفاقت کو  ہم میں بستوں ان

                                                 

(۱۹۵) 

 منافق کو  لوگوں نے اللچ اور ہوس جہاں میں خراب دورِ  اس جالب حبیب
  کہ ہیں رہے کر خبردار ہے دیا بنا

 بڑھاؤ ہاتھ کا دوستی کر دیکھ

  میں آستینوں ہیں ہوتے سانپ

                                              

(۱۹۶) 

 مل نہ منزل ہمیں لیےے اسی شاید

  سکی

 راہبر ملے لوگ کو  ہم بھی جتنے

 ملے

                                             

(۱۹۷) 

 سنبھل زار دلِ  ہے رفیقاں شہر یہ

  کے

 بدل روپ بہت لوگ یہاں ہیں ملتے

  کے

                                             

(۱۹۸) 

 وہ انہیں میں بستیوں ان ہیں سرگرداں میں تالش کی چیز جس نیازی منیر
 بستیاں یہ مگر ہیں متالشی کے خلوص اور محبت  ؔمنیر کیونکہ ملی نہیں چیز
 بھٹک میں منزل راہِ  جالب حبیب لیے اسی۔  ہیں ہوئی بھری سے منافقوں تو

 رہبر نے انھوں کو  جن گیا ہو  سے منافقوں بھی سامنا کا ان کیونکہ ہیں رہے
 ۔ لیا کر تصور
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 رہے کر تلقین کی رہنے کر سنبھل میں رفیقاں ،شہر شاعر علی حمایت
 ان  وفا تو  ایک۔  ہیں دیتے دھوکہ میں روپ کے دوستی لوگ یہاں کیونکہ ہیں
 و تہہ کو  اقدار کی زمانے نے سنگینی کی حاالت دوسرا نہیں میں سرشت کی
 ۔  ہے دیا کر باال

 بھی فائدے بہت سے منافقت نے لوگوں ہے رہی میں دور ہر منافقت
 دوسرے خاطر کی فائدے اپنے پہنچایا بھی نقصان کو  دوسروں کیے حاصل
 آئے سے سفر تو  نے منافقین ان ہیں دیتے لگا پر داؤ کو  تک زندگیوں کی لوگوں
 کا تباہی کی اس کہ حسی بے تو  ایک بخشا نہیں بھی کو  لوگوں پٹے لٹے

 لگا میں کام اپنے اور ہے مست میں دھن اپنی شخص ہر کیا نہیں تک احساس
 حسی بے اس بدایونی محشر۔  ہے نہیں تک احساس کا اور کسی اسے ہے ہوا
 ۔  ہیں کرتے محسوس یوں کو 

 سفر بوجھل ہی اکیال شخص جو 

 تھا آیا سے

 کدھر کر لُٹ وہ پوچھا نے کسی

 تھا آیا سے

                                             

(۱۹۹) 

 

 دیکھتے دھواں سے چمن ہوا اٹھتا

 چلو

 دیکھتے پتاں برق رقِص  پہ شاخوں

 چلو

  چمن سرِ  نشیمن کا کسی ہوا جلتا

 چلو دیکھتے گراں ہزار ہو  پہ خاطر

                                             

(۲۰۰) 

 بیان سے پسندی حقیقت قدر کس کو  حسی بے کی زمانے نے جالب حبیب
 جا دیکھا تماشا فقط کا بربادی کی دوسروں اب ہے چکا بدل اب زمانہ کہ کیاہے
 کھڑے دور فقط جاتی کی نہیں مدد کی اس۔  جاتا نہیں بانٹا کو  دکھ کے اس تاہے
 ۔ ہوا ساتھ کے مہاجرین حال یہی جاتاہے کیا نظارہ کا بربادی کی اس کر ہو 

 ان نے انھوں مگر تھی ضرورت کی ہمدردی کو  لوگوں ان میں ایسے
 وں مسافر مگران لیا پا اسباب و  مال خود۔  دیا کر کمزور اور کو  لوگوں کمزور

 منیر۔  لگے دینے دھوکہ ہی لوگ اپنے کہ نفسانفسی ایسی۔  رکھا الجھائے کو 
 ہے ناپید یہاں حقیقت وہ تھے آئے میں جستجو  جس کہ پڑا کہنا پھر کو  نیازی
 ۔  ملی منافقت صرف انہیں ملی نہیں بھی محبت اور
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 :مسئلہ کا شناخت/  بحران کا تشخص
 سیاسی  اور معاشی جغرافیائی، جہاں میں نتیجے کے تقسیم کی برصغیر

 تبدیلی بڑی بہت بھی پر سطح معاشرتی طرح اسی ہوئی واقع تبدیلی میں میدان
 ڈال ڈیرے نے ویرانی طرف ہر گئے ہو  خالی سے لوگوں شہر۔ ہوئی رونما
 ۔  ہے کیا بیان میں انداز خوبصورت بڑے نے نیازی منیر کو  منظر اس دئیے

 ہے بیٹھی پہ ممٹی ایک چیل اک

  میں دھوپ

 تو پاسباں مگر ہیں گئی اُجڑ گلیاں

  ہے

                                             

(۲۰۱) 

 جس نے منیر۔  ہے ٹپکتی ویرانی قدر کس سے شعر اس کے نیازی منیر
 دھل دل تو  کریں بھی تصور اگر کا اس ہے کیا بیان میں شعر اپنے کو  منظر
 ۔ تھے رہے گزار دن میں ماحول اس لوگ یہ اور جاتاہے

 تھے گئے کے کر ہجرت سے وہاں لوگ جو  گئے ہو  آباد سے پھر شہر
 بیان یوں کو تجربے اس نیازی منیر لی لے نے لوگوں دوسرے جگہ کی ان

 ۔  ہیں کرتے
 شہر اور کسی کا دیر تھا یار اپنا جو  وہ

 بسا جا میں

 کسی میں مکان کے اس شخص کوئی

 آبسا  کا شہر اور

                                                  

(۲۰۲) 

 بدل اقدار  اور روایات پرانی کی معاشرے اور گئے ہو  آباد کر آ مہاجرین
 پرکھا کو  پرانسانوں کسوٹی کی جن گئے ہو قائم معیار نئے کے انسانیت گئیں
 نظر پیش کے اقدار ہوئی بدلتی سے تیزی میں دنیا پوری معیارات یہ لگا جانے
 دی اہمیت پر بنیاد کی شوکت و  شان ظاہری کی ان کو  لوگوں اب اور ہوئے قائم

 ان لیے اس تھے اترتے نہیں پورا پر معیارات ان ابھی مہاجرین اور لگی جانے
 ۔  گئی بن مسئلہ ایک شناخت ہاں کے ان اور ملی نہ اہمیت کو 

 اور تھے لوگ کے سطح ہر اور قبیلے ہر میں والوں آنے کرکے ہجرت
 کر آ میں شہر ایک اور تھے آئے کر لے لیبل کا مہاجر پر ماتھے اپنے لوگ یہ
 خاندانوں اور قوموں مختلف ، عالقوں مختلف تعلق کا لوگوں والے ہونے آباد
 سے مرتبے و  مقام کے ان نسب حسب کے کسی پہلے سے اس جو  تھا سے
 مہاجروں اور تھے مہاجر سب اعلیٰ  یا ادنیٰ  کیا بعد کے ہجرت تھے نہیں واقف
 وہ  کو  ان نے لوگوں مقامی ، ہے رہا جاتا گردانا شہری کا درجے دوسرے کو
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 کے نسل تیسری کی ان بعد کے تقسیم تھے مستحق وہ کے جس دی نہ اہمیت
 ۔  ہے ہوا چمٹا مہاجر لفظ بھی ساتھ

 مقامی تو کیا رخ کا محفلوں ادبی جب نے ادیبوں اور شاعروں مہاجر
 حفیظ۔  تھی توقع انہیں کی جس دی نہیں پذیرائی اتنی کو ان بھی نے ادیبوں

 کرتے بیان یوں واردات اپنی وہ ہیں گزرے سے تجربے اس چونکہ جالندھری
 ۔  ہیں

 میں وطن پہچانا نہ بھی نے کسی

 ہوں مشہور بہت تھا سمجھتا میں

  میں

                                            

(۲۰۳) 

 محسوس ساتھ کے شدت زیادہ بہت نے ذہنوں حساس کو  حاالت ایسے
 بدصورتی کی دور اس انہیں۔ تھی بھیانک بہت لیے کے ان حال صورت کیا،یہ

 دنیا ہوئی بھری سے ہنگاموں اور انسانوں قدر اس کہ ہوا سے شدت احساس کا
 کے جس چہرہ ایسا۔  سکیں کہہ اپنا کو  جس ہے نہیں شناسا چہرہ بھی ایک میں
 دوستی اور ہمدردی جو  سکے جا کیا استوار رشتہ کا محبت اور خلوص ساتھ
 مقام وہ کو  ان کہ ہے چارگی بے کی عہد اور سفاکی کی حاالت یہ۔ ہو  الئق کے
 کرتاہے تصور تر کم یا حقیر کو کسی کوئی کہ نہیں گز ہر ایسا رہا جا دیا نہیں
 سے چہروں نئے شاعر کہ دیا کر کھڑا کر ال پر موڑ ایسے نے حاالت بس

 میں حاالت ایسے کر کھو  میں یادوں حسین کی چہروں پرانے اور گئے گھبرا
 حوالے کے کشمکش اس کی شعرا کاظمی ناصر۔  ہیں کرتے کوشش کی جینے
 ۔  ہیں لکھتے سے

 اتنی اور ہیں پڑی کرنی ہجرتیں اتنی ہمیں بعد کے ہجرت ایک’’
 اور ہے گیا ٹوٹ رشتہ سے زمین کہ ہے پڑا بدلنا قبلہ مرتبہ
 نے مٹی کسی ہمیں ہے لگتا یوں ہے گیا ہو ختم احساس کا سمت
 یتیم کو  آپ اپنے ہم جنا نہیں نے ماں کسی اور کیا نہیں پیدا

 جھوٹی اور عارضی اور ہیں اکیلے ہم۔ ہیں لگے سمجھنے
 تنہائی اور چینی بے۔ ہے رکھا لے میں نرغے ہمیں نے ماؤں
 ۲۰۴‘‘۔ہے احساس بنیادی کا آج احساس کا

 گاؤں یا شہر اپنے جو  تھی کی لوگوں ایسے تعداد بڑی ایک میں مہاجرین
 پہچان ایک ، تھی شناخت ایک کی ان تھے آئے کے کر ہجرت سے جہاں میں
 یہی انہیں کہ تھی خواہش کی ان اب اور تھے مالک کے شخصیت منفرد وہ تھی

 کے ان لفظ کا مہاجر تو  بعد کے تقسیم مگر۔  ملے بھی یہاں امتیاز اور پہچان
 میں تنہائی در تنہائی وہ سے اس اور بنا پہچان کی ان وہی کہ لگا ایسا ساتھ

 ۔ گئے چلے دھنستے
  قاعدہ  کوئی لیے کے رہائش کی ان ، ورفت آمد کی مہاجر بعد کے تقسیم

 ایک یوں لیے ڈال ڈیرے وہیں نے اس ملی جگہ جہاں کو  جس تھا نہیں ن قانو 
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 دوسرے ایک پہلے جو  گئے ہو  اکھٹے پہ جگہ ایک لوگ ایسے میں عالقے
 اس تھے نابلد سے شناخت کی ماضی کی کسی وہ اور تھے نہیں واقف سے
 ۔  ہوئی متاثر شناخت منفرد کی شخص ہر سے

 رونما تبدیلیاں پر سطح معاشی میں دنیا بعدپوری کے عظیم جنگ دوسری
 لوگوں خاطر کی حصول کے جس ہوا اضافہ میں اہمیت کی پیسے روپے ہوئیں
 ذرائع کے آمدنی میں شہروں نسبت کی دیہاتوں کیونکہ کیا رخ کا شہروں نے

 خود میں دوڑ کی کمانے پیسہ انسان میں دور مشینی اس پھر اور ہیں وسیع
 بیٹھے پاس کے کسی وہ کہ رہا نہ ہی وقت پاس کے اس۔  گیا رہ کر بن مشین
 جو بحران کا تشخص اور گئے چلے ہوتے دور سے انسانوں ، انسان یوں

 اختیار شدت بحران یہ اور گیا چال ہوتا اضافہ  میں اس تھا ہوا شروع سے ہجرت
 ہمسائے کے ان کہ ہے نہیں پتہ بھی یہ کو والوں رہنے کے شہروں آج گیا کر
 کا والوں رہنے تلے اوپر میں عمارت ہی ایک کہ تک یہاں ہے آباد کون میں
 ۔  ہے نہیں تعارف سے دوسرے ایک بھی

 کو اس نے انھوں میں رکھتے تعلق سے طبقے ترین حساس چونکہ شعرا
 صعوبتوں کی ہجرت سفر ہی پہلے شعرا مہاجر کیا محسوس سے شدت زیادہ
 اور تھے زخمی دل کے ان سے ادائی کج کی زمانے۔  تھے ہوئے مارے کے
 ان نے شعرا تو تھی چکی بن مسئلہ ایک لیے کے ان بھی شناخت کی ان اب

 ۔ کیا میں اشعار اپنے اظہار کا جذبات اپنے اور احساسات
 سے دل دردِ  ہے آشنا نا خدا

  ہے نہیں محرم کوئی ہمارا

                                             

(۲۰۶) 

  آئے میں چمن کر پہن خاک لباس

 میں وطن ہم طرح کی مسافروں

  آئے

                                             

(۲۰۶) 

 نشاں و نام میرا کہ ، ایسا کوئی آئینہ تھا نہیں

 بتاتا

 ایک ہر خاطر کی پہچاننے کو خود میں

 تھا جھانکتا میں چہرے

                                                       

(۲۰۷) 

 جانتے کیوں مس ندہمیں آسماں

 تھے لوگ سہارا بے پر زمیں ہم
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(۲۰۸) 

 ہم بھی کے دے ساتھ عمر اک

 رہے اجنبی

 تھا کیا سفر کا رفاقتوں پچھلی

 تھا خواب

                                             

(۲۰۹) 

 کی کارواں گردِ  گئے بیٹھ کہ کیا یہ

 طرح

 آسماں جو  تھے کبھی پہ زمیں اسی

  طرح کی

                                             

(۲۱۰) 

 جائے نظر پہ کس ہے آشنا کون

 میں شہر

 شہر جائے کدھر شہر غریبِ  آخر

 میں

                                             

(۲۱۱) 

 دے کر معتبر تو  اتنا مجھے خدا مرے

 اسکو ہوں رہتا میں مکان جس میں

 دے کر گھر

                                                

(۲۱۲) 

 کے قبیلوں اپنے اپنے لوگ سب

 تھے ساتھ

 بھی کوئی کہ تھا ہی میں ایک

 تھا نہ مرا لشکر

                                             

(۲۱۳) 

 ہوں میں زد کی زمانے ناشناس میں

 سے کب



168 
 

 اپنا آشنا کوئی نہیں دیتا دکھائی

                                             

(۲۱۴) 

 دیکھا کو  مہاجرین اگر میں روشنی کی معیارات ہوئے بدلتے سے تیزی
 اور سہارا  بے لوگ یہ کیونکہ اترتے نہیں پورا پر معیار اس لوگ یہ تو  جائے
 جائے دی اہمیت انہیں پر بنا کس پھر نہیں کچھ پاس کے ان۔  ہیں گھر بے

 دنیا پاس کے جس ہے جاتی دی اہمیت کو  اسی صرف میں دنیا کی آج کیونکہ
 بنا پہچان کی شخص بھی کسی دبدبہ اور رعب ، شان ظاہری ہو  متاع کی

 لوگ کیونکر پھر تھا نہیں بھی کچھ ایسا پاس کے الوطنوں غریب مگر دیتاہے
 جو گئے لگ سے زمین طرح کی راہ گردِ  لوگ یہ آخر اور دیتے اہمیت انہیں
 انہیں آج تھے تک دور دور چرچے کے جن تھے کرتے ہوا پہ بلندیوں کبھی

 موڑ ایسے نے قسمت۔  رہا دے نہیں دکھائی کوئی بھی واال جاننے واال پہچاننے
 اور ہے ساتھ کے ان قبیلہ کا ان ہی نہ سکتے کر نہیں کچھ کہ کیا کھڑا الکر پر
 لگایا سراغ کا رفتہ عظمتِ  کی ان کر دیکھ کو  جس ہے لشکر الؤ  کوئی ہی نہ
 ۔  ہیں پہنچے ہوئے کھاتے تھپڑے کے حاالت اکیلے تو یہ سکے جا

 ورنہ اک تھا کھیل سارا کا قسمت

  صباؔ  اے

  کہاں ہم اور کہاں ناشناس شہر یہ

                                             

(۲۱۵) 

 جاننے ہمارا نکلیں کیا سے گھر

 کون ہے واال

 بے ہیں کم اپنے میں بستی ہی اپنی

 بہت گانے

                                             

(۲۱۶) 

 ہے مری سا شہر کہ ہے صحرا یہ

  رہاہوں ٹکرا سر سے آوازوں میں

                                             

(۲۱۷) 

 اے نہ کر طلب سے مجھ شناخت میری

 زمیں

  بھی جواز تیرا گا آئے بحث زیر پھر

                                                  

(۲۱۸) 
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  اداؔ  ہے نہیں تک آواز ساتھ

  آئی چلی کہاں میں خدا یا

                                             

(۲۱۹) 

 کرتی ہمیں تنہا کی دہر شناسی نا

 گئی

 ہو جدا سے زمانے ہم ہوئے ہوتے

 گئے تے

                                             

(۲۲۰) 

 کچھ ، تھے لوگ سے اجنبی کچھ

  ہم سے اجنبی

 کسی شناسا پائے نہ ہو میں عالم

 ہم سے

                                             

(۲۲۱) 

 تھا چلنا ہمیں کہ بس تھے ساتھ

 !تھے کب والے  قافلے آشنا

                                             

(۲۲۲) 

 بہت اور امیدیں کچھ تھیں آرزؤوئیں میں دل کے ان تو  آئے جب مہاجرین
 اور امیدیں کی ان کے کر ایک ایک ہی کرتے پار حد سر تھے خواب سے
 نمک پر زخموں نے رویوں کے لوگوں مقامی پھر اور لگے توڑنے دم خواب

 غم کوئی ہیں جاتے ہو  کم سے سنانے کو  دوسرے ایک درد دکھ۔  کیا کام کا
 کیفت اس نفیس اطہر۔  ہے جاتی ہو واقع کمی میں شدت کی غم تو  ہو  واال بانٹے
  اپنا اسے سنے روداد کی اس کرے مداوا کا غموں کے اس تو  کوئی کہ کو 

 ۔  ہے کیا بیان یوں ، سمجھے
 اس الم و  درد کے اس ، ہے سے میں ہمیں یہ

 کبھی پوچھو  سے

 شہر ، وفا و مہر رودادِ  کی اس سنو، ہاں

 !والوسنو 

                                                            

(۲۲۳) 



170 
 

 پرسان کا کسی بھی کوئی تھی جدا بالکل ہی حال صورت تو  یہاں مگر
 والوں کرنے مداوا کا دکھوں کے ان میں دور ایسے کو  مہاجرین۔  تھا نہیں حال
 ایسے تو تھا نہیں شاید بھی کو  پوچھنے حال کوئی یہاں مگر تھی ضرورت کی
 بے کی لوگوں نے انھوں اور ملی تقویت کو  لہجے حزنیہ ہاں کے شعرا میں
 ۔  کھینچا نقشہ کا بسی بے اپنی اور حسی

 اور میں تنہائی کی مہاجرین سے دہر ناشاسی اور اعتنائی بے کی زمانے
 محسوس اجنبی اور تنہا زیادہ بھی سے پہلے کو  خود وہ گیا ہو  اضافہ زیادہ
  باقاعدہ  اجنبیت اور تنہائی ہاں کے شعرا کہ ساتھ کے شدت اس اور لگے کرنے
 اور تنہائی اپنی نے شعرا مہاجر اور ہوئی نمودار میں صورت کی رجحان ایک

 کا نوائی بے و  کسی بے کی ان سے جس کیا بیان سے انداز پور بھر کو  اجنبیت
 ۔  ہے سکتا جا کیا اندازہ

 کا غریبوں ہم کہ ہے یہ حال

  نہیں ہی ُسنا کبھی نے تم حال

                                            

(۲۲۴) 

 سے پیکر ہی اپنے میں کوئی سایہ

  نکالوں

 سے گھر تجھے کیسے بتا تنہائی

  نکالوں

                                            

(۲۲۵) 

 کا روشنی ، سکیں نہ اُٹھا تنہائیاں

 بوجھ

 مکان خالی گئے ہو دفن بھی سائے

 میں

                                             

(۲۲۶) 

  اجنبیت ہے میں دیوار و  در

 ہو گئی کیا تم گیا کھو  بھی خود میں

                                            

(۲۲۷) 

 رہے لگ کیوں اجنبی اتنے دیوار درو 

 ہیں

 کیوں ڈر اتنا آخر میں گھر اپنے خود

 ہے رہا لگ
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(۲۲۸) 

 منظر بھی کوئی کہ کھال اب یہ

 تھا نہ میرا

 گھر وہی تھا رہا رہ میں جس میں

 تھا نہ مرا

                                             

(۲۲۹) 

 مال نہ بھر عمر دوست بھی ایک

 اپنا ہوا نہ دشمن کوئی

                                            

(۲۳۰) 

 ہے  آساں شناخت اپنی میں ناز دیارِ 

 کی الدیار غربت سے سب ہے الگ

 صورت

                                             

(۲۳۱) 

 کا اس ڈالے ڈیرے قدر جس نے ویرانی میں شہروں بعد کے ہجرت
 کی لوگوں صورت کی ویرانی یہاں۔ سکتاہے جا لگایا سے غزل کی شعرا اندازہ
 سے لوگوں سے وجہ کی ہونے نہ شناسائی سے دوسرے ایک بلکہ نہیں کمی
 سے حاالت لوگ۔  تھے رہے کر پیش منظر کا ویرانی بھی شہر ہوئے بھرے
 نہ میں مصیبت انجانی کسی کہ کرتے نہیں بھی بات سے کسی ہوئے ڈرے
 کا اجنبیت ، ا ہو  اضافہ میں شدت کی تنہائی میں حاالت ایسے جائیں پھنس

 کا بیگانگی سے وجہ کی اندھیرے اور تنہائی کہ کیوں لگا دینے تکلیف احساس
 لیے کے نکلنے سایہ کوئی سے پیکر اپنے شاعر تو  لگا ہونے زیادہ احساس
 نجات سے تنہائی اور ہو  احساس کا دوسرے کسی تو  طرح کسی کہ ہے کوشاں
 اجنبیت سے درودیوار۔ ملتا نہیں بھی سایہ سے وجہ کی اندھیرے مگر ملے

 کوئی یعنی ہے نہیں بھی دشمن کوئی تو  ہے نہیں دوست کوئی اگر ہے جھلکتی
 کہتاہے شاعر لیے اس۔  ہو  تعلق کا قسم کسی کوئی سے جس ہے نہیں ایسا بھی
 صورت و  شکل کی اس کہ ہے آسان بہت شناخت کی مہاجرین میں غیر دیارِ  کہ
 چہرہ سے وجہ کی اداسی ، الچار و بس بے ، تنہا اور ،اُداس ہے الگ سے سب

 طرح کس کو  تنہائی نے شعرا دیکھیے۔  ہوا الجھا میں یادرفتگاں ، ہوا مرجھایا
 ۔  بنایاہے سخن موضوع

 تھا چال ساتھ مرے شخص ایک وہ

 سے گھر
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 کیسا تنہا مجھے گیا چھوڑ میں راہ

                                            

(۲۳۲) 

 کہ ایسا میں شہر یہاں کوئی ہے

 میں جسے

 مجھے اپنا وہ اور کہوں نہ اپنا

 سمجھے

                                            

(۲۳۳) 

 ہیں سائے بھی کے درختوں شاداب

 گریزاں

 الوطنی غریب میری ہوئی جرم اک

 بھی

                                            

(۲۳۴) 

 دیارِ  اور ہنگامے کے شب و روز

 تنہا دل

 تنہا دل رہگزارِ  بھی پھر بہت راہرو 

                                            

(۲۳۵) 

 رفتگاں اور منزلیں سی اجنبی یہ

 یاد کی

 ہیں ہم اور ہے زہر کا تنہائیوں

 دوستو

                                            

(۲۳۶) 

 تنہائی یہ کی دل میں لب و  چشم دیارِ  اس

 غریباں شامِ  بھی میں شہروں بھرے ان

 دیکھیے

                                                  

(۲۳۷) 

 اجنبی کہ کو مجھ ہے ہوش اتنا بس

 سب ہیں
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 دیار کسی میں سفر ہوں ہوا رکا

  ہوں میں

                                            

(۲۳۸) 

 جائیں کدھر ہے سنسان شہر

  جائیں بکھر کہیں کر ہو  خاک

                                            

(۲۳۹) 

 کھڑے چپ آسماں ہیں سنسان کیسے

 مکاں ہیں

 رہو سو  رہو  سو  اجنبی اجنبی فضا ہے

                                               

(۲۴۰) 

 کا جسن ہے شدید بہت احساس کا اجنبیت اور تنہائی ہاں کے مہاجرشعرا
 مگر ہے جدا انداز اور لہجہ کا شاعر ہر کیا، میں شاعری اپنی نے انھوں اظہار
 اس تو  تک عرصہ ایک۔  ہے یکساں میں سب کیفیت کی اجنبیت اور تنہائی
 جائیں مل گھل میں ان وہ ساتھ ساتھ کے ایام مرور کہ رہے بھی میں فہمی خوش
 کہتے وہ لیے اس۔  سکے ہو  نہ کامیاب میں تجربے اس رومانی انجم مگر گے
  کہ ہیں

 گا جاؤں مل گھل کہ تھا سمجھا میں

  میں زمانہ رود

 پڑا پر کنارے کے مدت ایک بعد مگر

 !!نکال

                                               

(۲۴۱) 

 تالش کی اپنوں یہاں کہ ہیں کہتے سے حوالے کے تنہائی آزاد ناتھ جگن
 ہے دیس بیگانہ یہ کیونکہ گا ملے نہیں اپنا کوئی تجھے یہاں ہے نہیں ممکن
 ۔  ہیں بیگانے سب یہاں

 معمور کے دنیا ہے رہا ڈھونڈ کو  اپنوں تو 

  میں ے

 سب میں اس دل اے ہے دیس بیگانہ یہ

  ہیں بیگانے

                                                     

(۲۴۲) 
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 کوئی تک دور دور انہیں اور ہیں شکار کا تنہائی اس بھی جالب حبیب
 دیوار سایہ کریں بات کی دل سے کس جائیں پاس کے کس دیتا نہیں دکھائی اپنا
 یہ کو  ان ہے جھلکتی اپنائیت سے جس ہے عالمت کی سکون اور محبت ایک
 ۔  پڑا کہنا تو  دیتی نہیں دکھائی بھی کہیں چیز

  دیوار سایہ کوئی ملتا نہیں منزلوں

 ہے کون ہم جائیں پاس کے کس

 اپنا یہاں

                                            

(۲۴۳) 

 دوست ، م ہمد کوئی لیے کے کرنے کم کو  تنہائی اپنی شاعر علی حمایت
 اس انہیں اور بنے ساتھی کا تنہائی کی ان جو  ہیں رہے کر تالش ہمدرد کوئی
 ۔  ملے نجات سے عذاب

 ساز ،دم نہیں مونس ، نہیں ہمدم کوئی

  نہیں

 ہم بھی کوئی کہیوں سے کس غم اپنا

  نہیں راز

                                               

(۳۴۴) 

 مل ہمدم کوئی اسے کہ جاتاہے ہو  ناکام طرح بری میں کوشش اس جب شاعر
 کرکے باتیں سے درودیوار لیے کے کرنے ختم کو  تنہائی اپنی وہ پھر تو  جائے
 باہر سے عذاببرداشت یہ اب کیونکہ لگتاہے سوچنے کا کرنے ختم تنہائی اپنی
 ۔  ہے رہا جا ہوتا

 گا ہو  نہ کرب یہ کا تنہائی تو  اب

  برداشت

 باتیں سے دیوار درو  تو  نہیں کچھ

  سہی ہی

                                            

(۲۴۵) 

 سوکھا کا الش کسی کہ ہے گل شاخِ 

  ہاتھ ہوا

 خزاں کو  کس پھر تو  ہے بہاراں یہ

  ہیں کہتے

 کر سنبھل پاؤں یہاں ویرانہ یہ ہے

 رکھنا
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 کہتے یہاں شہر اک تھا آباد کبھی

  ہیں

                                            

(۲۴۶) 

 خزاں ہاں کے ان ہیں کرتے بیان کا وحشت اس کی تنہائی طرح ایلیاکس جون

 ۔  ہے رہی کر اضافہ میں اداسی اور تنہائی کی ان جو  ہے شام ایک

 سرائے زرد ، آوازیں زرد ، ہوائیں زرد

  خزاں شامِ 

 فضائے اور ہے وحشت کی اداسی زرد

  خزاں شامِ 

 اور ہے سناٹا ، ہے جنگل اک کا تنہائی

 ہوا

 سرائے نغمہ ہیں پتے پیلے کے پیڑوں

  خراں شامِ 

                                                 

(۲۲۷) 

 یہ ہے کیا سے انداز جس کیاہے اظہار کا تنہائی طرح جس نے ایلیا جون
 رہاہے  کر اضافہ میں شدت کی خزاں لفظ ہر ہے اچھا بہت چناؤ  کا الفاظ منفرد
 عمدہ کی النظیر مراۃ نے ایلیاں جوان ہے جواب ال بیان کا اداسی اور تنہائی
 اس ہاں شاعر اور کسی جو کیاہے بیان کو  شدت کی تنہائی ذریعے کے مثال
 ۔ ملتا نہیں طرح

 اور کو خود دیا کر اضافہ اور نے ناقدری کی زمانے میں تنہائی کی ان
 کو مہاجرین تو  تک عرصہ ایک لگے کرنے تصور سہارا بے اور اجنبی زیادہ

 تصور قاتل کے مفادات اپنے انہیں اور رہاہے جاتا دیکھا سے نظروں مشکوک
 گئے ہو  محدود راستے کے ترقی لیے ان سے آنے کے مہاجرین کہ جاتاتھا کہا
 معاشرے کو مہاجرین میں ایسے تو  گئے ہو قابض پر وسائل کے ان لوگ یہ
 ۔  تھے مستحق وہ کے جس ملی نہیں پذیرائی قدر اس میں

 میں کیفیات ان بلکہ گئے ہو  تنہا اور اجنبی وہ پر جانے کھو  کے شناخت
 کے ان اور لگے کرنے محسوس سے شدت کو  تنہائی اپنی وہ گئی ہو  پیدا شدت
 جذبات اپنے نے شعرا تو کیا مایوس زیادہ اور انہیں نے دوراں ناقدری ہی ساتھ
 ۔  کیا بیان یوں کو  احساسات اور

 والے بھرنے شہر رخی بے زخمِ  یہ

 نہیں

 کرنے بھی سش پر کہ کیسا عالج

 نہیں والے
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(۲۴۸) 

 سے رواں ابر سایہ کر نکل

  سے سائباں بے مدتوں ہم رہے

                                             

(۲۴۹) 

 تو ہم مرجائیں ہے کیا تو  رہیں زندہ

 کیا

 ہم جائیں گزر سے خامشی سے دنیا

 کیا تو

                                            

(۲۵۰) 

 ہو  شل کے تک تک راہ در درو  کے گھر

 گئے

 رہو سو  رہو  سو  کوئی شاید گا آئے نہ اب

                                                  

(۲۵۱) 

 مجھے پڑا جینا میں ناپاس شہرِ  کس

 ہوا ہے رہی پچھاڑ اور ہوں دیپک

 مجھے

                                            

(۲۵۲) 

 کر دیکھ دیکھ دلی سنگ کی جہاں

 آخر

 بھی نظر خود کیا تو  آنکھ میری یہ

 پتھرائی

                                            

(۲۵۳ ) 

 نہیں آشنا حرف ہوں شہر غریب

 نہیں دیکھتا یہاں کون لگا سننے

 ! کوئی

                                            

(۲۵۴) 
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 نے ہم میں پرساں نا عہد کس رساؔ 

 سے رائیگاں حرف کام ہے لیا

                                            

(۲۵۵ ) 

 ہیں گزرے سے اعتبار قحطِ  کس

 دل اہل

 کے حنا رنگ گیا اڑ بھی وفا رنگ

  ساتھ

                                             

(۲۵۶) 

 بعد کے ہند تقسیم اور میں دنیا پوری بعد کے عظیم جنگ دوسری
 نے لوگوں ہوئے تبدیل سے سرعت بڑی زندگی معیار میں ہند و  پاک برصغیر
 انسانوں پر جس لیا کر مقرر معیار ایک کو ورسوخ اثر اور عہدہ ، پیسہ ، روپیہ
 دی اہمیت سے حساب اس کو  ان میں روشنی کی معیار اسی اور جاتا پرکھا کو 

 سامانی سرو  بے کر چھوڑ کچھ سب اپنا ، کر لُٹ چونکہ مہاجرین۔  لگے جانے
 تھا تقاضا کا وقت دینا نہ اہمیت کو  ان میں ایسے تو  تھے آئے میں حالت کی

 اتنی دنوں ان میں ان ہی نہ اور تھے سکتے دے نہیں کچھ کو  کسی وہ کیونکہ
 وقت  ہاں۔  کیوں تو  کریں قدر کی ان پھر تو  لیں چھین کچھ سے کسی تھی سکت
 زیادہ  بہت میں معاشرے نے لوگوں کچھ بھی سے میں مہاجرین ساتھ ساتھ کے

 اعلیٰ  مالپ میل کا کسی گیا مل عہدہ اعلیٰ  کوئی کو  کسی ، لی کر حاصل اہمیت
 میں ایسے تو گیا نکل آگے میں جائیداد و  زمین ئی کو ، آیا نکل سے عہدداروں

۔  رہی محروم سے اس اکثریت مگر گئی مل جگہ میں معاشرے کو  لوگوں ان
 نے انھوں اور ہوئی پیدا تبدیلی میں رویوں کے شعرا اردو  سے وجہ کی جس
 قرطاس صفحۂ کو  جذبات اپنے اور بنایا حصہ کا شاعری اپنی کو  محرومی اس
 ۔  دیا بکھیر پر

 آیا نہیں پر اور کسی بھی یہ عذاب

 آیا نہیں گھر اور چلے عمر ایک کہ

                                            

(۲۵۷) 

 بچ تو سے رات کی جنگلوں میں

 گیا آ کے

 بشر نوعِ  وادئ کہ کروں کیا اب

 ہوں میں

                                            

(۲۵۸ ) 
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 بے کی انسانوں مہاجرین والے آنے کے کر عبور پہاڑ کے مشکالت
 تھے آئے کر چھوڑ کو گھر اپنے جو سکے ال نہ تاب کی منافقت اور حسی
 آنا نہیں یہاں تمہیں ، ہے نہیں گھر تمہارا یہ کہ گیا دالیا احساس بار بار انہیں
 پیدا احساس شدید کا الوطنی غریب میں دل کے ان میں حاالت ایسے۔ تھا چاہیے
 وطن اپنے اور لگے کرنے خیال پردیسی اور سہارا بے اجنبی کو خود وہ ہوا،
 وطن ہوا چھوڑا اپنا انہیں اور لگے کرنے محسوس عافیت میں کرنے یاد کو 
 ۔ تھا رہا ہو  معلوم نظیر جنت گھر اور

 

 :یاد کی وطن
 بھی کہیں وہ ہے رہتی تک موت ساتھ کے انسان یاد کی وطن آبائی اپنے

 میں خانے نہاں کے اس کہیں نہ کہیں یاد کی وطن ہو  میں حال بھی کسی اور
 وہ۔  ہوئی ہجرت پر پیمانے بڑے اتنے جو  بعد کے ہند تقسیم۔  ہے رہتی موجود
 آنسو  کرکے یاد کو  بھومی جنم اپنی ہیں کرتے یاد کو  وطن اپنے بھی آج لوگ
 شعرا گو  غزل اردو ۔  ہیں رکھتے تمنا کی دیکھنے سے پھر کو  اس ہیں بہاتے
 کسی نہ کسی تھے گئے کر ہجرت سے عالقوں آبائی اپنے وقت کے تقسیم جو 

 کرتے خواہش بھی کی دیکھنے اور رہے کرتے یاد کو  وطن اپنے میں صورت
 اپنا انہیں کہ ہیں لکھتے میں بیتی آپ اپنی آزاد ناتھ جگن میں ضمن اس رہے
 خواہش کی دیکھنے اسے ہے میں پاکستان جواب تھا ہوا پیدا وہ جہاں شہر آبائی
 :  ہیں لکھتے وہ ہے زیادہ بہت نزدیک کے ان اہمیت کی اس اور ہے

 تک وقت اس دیکھا میں ء۱۹۳۴ کو  شہر اس میں بار آخری’’
 یورپ۔۔۔۔ تھا آیا نہیں فرق خاص کوئی میں عرض طول کے اس
 اگر بعد کے دیکھنے شہر بڑے بڑے اور ممالک اکثر کے
 وہ تو  ہے میں دل وقت اس حسرت کی دیکھنے کے جگہ کسی
 ۲۵۹۔‘‘خیل عیسیٰ  ہے شہر سا چھوٹا یہی

 وہ سے انداز منفرد اور ہے مسلسل ہاں کے آزاد ناتھ جگن یاد کی وطن
 ہیں کرتے یاد کو  وطن اپنے سے بہانوں مختلف اور ہیں کرتے یاد کو وطن
 کہتے وطن اپنا کو  اسی تھے گئے کر ہجرت کر چھوڑ کو شہر جس ناتھ جگن
 انہیں سے وجہ اسی۔ ہیں کرتے تعبیر سے نام کے قفس کو وطن نئے اور ہیں
 ۔  رہاہے جاتا کہا بھی وطن غدارِ  میں انڈیا

 اب گیا چھٹ کو جس تھے کہتے وطن

  ہے یہ دیکھنا

 کب مہماں ہم میں غیر دیارِ  ہیں رہتے کہ

 تک

  لیکن نہیں کمی تو  میں دلکشی کی قفس

 آشیاں یادِ  کے رہ میں قفس گی آئے نہ

 تک کب
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(۲۶۰) 

 جاتا نہیں سے مرضی اپنی کوئی میں قفس ہے عالمت کی جبر قفس
 کی اس جہاں جاتاہے بھیجا پر طور کے سزا کسی زبردستی یا سے مجبوری
 وہ سکتا کر نہیں کچھ سے مرضی اپنی وہ ہے جاتی لی کر صلب آزادی  ساری
 میں وطن نئے کے شاعر تو ایک سے اس سکتا لے نہیں سانس میں فضا آزاد
 دوسرا اور ہے شکار شاعر کا جس۔ ہوتاہے احساس کا جبر اور گھٹن ایک
 وطن نیا کہ ہے معترف شاعر ہوتاہے اندازہ کا محبت سے وطن اپنے کی شاعر

 روک نہیں سے آنے یاد کی وطن دلکشی یہ مگر ہے دلکش ہے خوبصورت
 اس سے دل نے شاعر سکا نہیں ڈھال میں معاشرے اس کو خود شاعر۔  سکتی

 کو  خود میں غیر دیارِ  لیے کے اس وہ تو  لیے اسی۔ کیا نہیں قبول کو  معاشرے
 کی آنے واپس وطن اپنے شاعر کہ ہوتاہے ظاہر سے اس۔  کرتاہے ظاہر مہمان
 اور ایک۔  دیتے نہیں اجازت کی چیز اس اسے حاالت مگر رکھتاہے خواہش
 استعارہ کا قفس ہے رہا رہ وہ میں جس لیے کے وطن نئے اپنے بھی نے شاعر

 ۔  کیاہے استعمال
 پوچھنے حال میرا کے رہ میں چمن

 والو 

 اور ہے اندھیرا صرف میں قفس

  ہے تنہائی

                                            

(۲۶۱) 

 کسی وہ۔  ہیں صورتیں مختلف کی یاد کی وطن ہاں کے آزاد ناتھ جگن
 زیادہ بہت کو وطن آبائی اپنے کہیں کرتے نہیں فراموش کو  وطن لمحہ بھی

 ۔  ہیں گردانتے مقدس
 دل ہمارے رتبہ کا خاک اس بوالہوس

 پوچھ سے

  ہم پروانہ خاکستر عظمتِ  ہیں جانتے

                                                   

(۲۶۲) 

 ۔  ہیں گزرتی اُداس شامیں اور تاریک صبحیں کی ان بغیر کے وطن کہیں
 و  صبح گیا شام و  صبح لطفِ  اب

  سے شام 

 کر بسر حیات سے طرح اس کچھ

 میں رہاہوں
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(۲۶۳ ) 

 دوران کے تقسیم ہے پریشان بھی کر لے کو  مصیبتوں والی آنے پر وطن
 مگر مال نہیں موقع کا رکنے میں وطن تو  انہیں میں ان تھی آئیں مشکالت جو 
 وطن بعد میرے کہیں کہ ہیں پوچھتے سے دوستوں اپنے اور رہے پژمردہ وہ
 ۔  آئی نہیں تو  آنچ کوئی پر

 آیا نظر ہوا جھلکتاہے نور ایک بس

 پہ چمن جانے نہ بعد کے اس پھر

  گزری کیا

 بتا وطن اہلِ  بھی کو  تم کاش میں

  سکتا

 پہ وطن بے کسی دور سے وطن

  گزری کیا

 کچھ  ؔندیم و  ؔ قتیل ہیں کیوں خموش

  کہیں تو

 کیا پہ وطن ہمارے بعد ہمارے

  گزری

                                            

(۲۶۴) 

 بغیر کے ان اور ہیں گم میں یاد کی دوستوں پرانے ناتھاپنے جگن کبھی
 ان میں اگر کہ ہیں کہتے وہ رہی ہو نہیں بھی شاعری کہ ہیں افسردہ قدر اس

 ترانے کے طرب و  نشاط سکتا کر نہیں تخلیق اشعار اپنے بغیر کے دوستوں
 ہے کہی سے حوالے اس غزل پوری ایک۔  ہے قصور کیا میرا تو  سکتا گا نہیں
 : کیجیے مالحظہ اشعار چند کے مسلسل غزل اس۔

 سجا پھر طرب بزم کہ نہیں ممکن

  سکوں

 آ یاد تمہیں کہ بہت ہے بھی یہ اب

  سکوں

 مذاق اڑاؤں کا گردشوں کی تاروں

  میں

 بال واپس جو  بار ایک کو  تم میں

  سکوں

 بہاروں ، گے سکو  کر طرح کس

  مطمئن کو
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 آ نہ میں چمن بھی میں جو  چمن اہل

  سکوں

 نہ ہے م عدؔ  نہ جہاں میں بزم اس

  قتیلؔ 

 گا نہ ترانے جو  کیا قصور میرا

  سکوں

 اے مرے میں فضا حسین تیری

  وطن نئے

 اپنا جسے کوئی ہے بھی ایسا

  بناسکوں

 وہ رقصاں ہیں پہ دل سازِ  آزاد

 زمزمے

 کو کسی نہ مگر سکوں سن خود

 سکوں سنا

                                            

(۲۶۵ ) 

 کرتے تذکرہ کا دنوں ہوئے گزارے میں الہور میں بیتی آپ اپنی آزاد ناتھ جگن
 :  ہیں لکھتے ہوئے

 لیکن کی تک حد بڑی نے دہلی تالفی کی جدائی سے الہور’’
 ۲۶۶۔ ‘‘سکا آ نہ واپس دور وہ کا لڑکپن سکی بن نہ بات

 واپس لیے کے ہمیشہ ہمیشہ وہ کہ تھی خواہش شدید کی آزاد ناتھ جگن
 کے پاکستان ویسے۔  سکے کر نہ ایسا وہ مگر آئیں چلے میں شہر آبائی اپنے
 پاکستان کو  خود وہ لیکن طرح کی مہمانوں مگر لگائے چکر بڑے نے انھوں
 کہہ یہ وہ پھر ہے ملک اپنا کا ان یہ بقول کے ان تھے سمجھتے نہیں مہمان میں
 چلے سے دنیا وہ رہے نہیں ہی دوست پرانے جب کہ ہیں سمجھاتے کو  دل کر
 ۔  کی جانے واپس ہے ضرورت کیا پھر تو  ہیں گئے

 سے ضیا کی جن آزادؔ  شوق محفل اپنی

  تھی روشن

 کیا واپس اب گئیں بجھ شمعیں وہ اب

 جانا

                                                

(۲۶۷) 

 موضوع میں غزل اردو  کو  یاد کی وطن طرح جس نے آزاد ناتھ جگن
 شاعر پوری کی ان۔ ملتا نہیں ہاں کے شاعر گو  غزل اردو  اور کسی وہ ہے بنایا
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۔  ہے معطر سے خوشبو  کی مٹی کی وطن ہے بسی رچی میں یاد کی وطن ی
 بھی کرب کا جدائی کی وطن میں اس مگر ہے تازہ ترو  سے یادوں کی دوستوں
 ۔  ہیں ملتے میں غزل کی ان بھی صدمے کے جدائی کی دوستوں ہے شامل

 ہیں ملتے اشعار کے محبت کی وطن بھی ہاں کے  ؔمحروم چند تلوک
 رہی جا ہوتی ختم اب تہذیب وہ کیاہے یاد سے تہذیب کی اس کو  وطن نے انھوں
 ۔  ہیں کرتے یاد  ؔمحروم کو  جس ہے

 رانجھے نہ ، ہے کہیں اب ہیر کیا

  جانشیں کا

 اُداس کنارے تیرے چناب اے کیوں

 ہیں

                                            

(۲۶۸ ) 

 ہوئے کرتے یاد کو  وطن آبائی اپنے پر طرز کی  ؔمحروم بھی  ؔجالب حبیب
 ۔  ہیں کہتے

  نے ویراں دل میں غربت دشتِ 

 کیا بار کئی کو  جمنا یاد

                                            

(۲۶۹) 

 آیا یاد نگر کا گیتوں لوک

 آیا یاد گھر میں پردیس آج

                                            

(۲۷۰ ) 

 موضوع کے مسائل کے ہجرت اور یاد کی وطن ہاں کے جالب حبیب
 غزل ایک کی ان۔  ہیں ملتے بھی نمونے کے مسلسل غزل سے حوالے کے

 خراج سے انداز بہترین کو  وطن اپنے نے انھوں میں جن اشعار چند کے مسلسل
 ۔ کیجیے مالحظہ کیا، پیش تحسین

 بات کی دیس اس تھا، انوکھا رنگ کا دیس اس

  تھی نرالی

 سے گیتوں رواں تھے دریا بھرے سے نغموں

  تھی ہریالی بھری

 دیب کے اشکوں گے جائیں آ ہم سے شہر اس

  گے جالئیں

 والی  ہونے بھی بات یہ تھا واال آنے بھی دور یہ

  تھی

  آئیں کلیانیاد وہ پھول وہ آئیں، یاد روشنگلیاں وہ
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 متوالی  مدھر آنکھ ہر آئیں، یاد چلیاں من سندر

 تھی

 سو  ہیں ملتے پہ گام ہر ہم پہنچے آ میں بستی کس

  غم

 اجیالی جہاں شام ہر ہمدم میں نگری اس چل پھر

  تھی

 خاک  جاں بسر خاک دل راہگزر، وہ در و  بام وہ

  بسر

 پریشاں خوب کیا بھی حالی پریشاں وہ  ؔجالب

 تھی حالی

                                                            

(۲۷۱ ) 

 کی جس کہی غزل نام کے وطن آبائی اپنے بھی نے ایلیا جون طرح اس
 آبائی اپنے اور تہذیب اس کی ان سے اس ہے جی جمنا اور جی گنگا ہی ردیف
 ۔  ہوتاہے اندازہ کا لگن اور موانست سے وطن

 اور جی گنگا ، ہوں غمگیں کتنا پوچھو  مت

  جی جمنا

 جی گنگا ، ہوں نہیں وہ میں اب تھا جو  میں

  جی جمنا اور

 پاگل کی وقت بکھرا کے بن بگوال جو  میں

  میں آندھی

 اور جی گنگا ہوں نہیں لہر تمہاری میں کیا

  جی جمنا

 پر ڈوبوں جا پر قدم دو  ہے سمندر تو  یوں

  یہاں تو میں

 جی گنگا ، ہوں زمیں سطح بے قدم ایک

  جی جمنا اور

 رہتا لڑکا جو  میں امروہے پاس کے ندی بان

 تھا

 جی گنگا ہوں وہی تو  میں ؟ ہے کہاں وہ اب

 جی جمنا اور

                                                      

(۲۷۲ ) 
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 سے دلکشی اور خوبصورتی زیادہ سے اس اظہار کا محبت سے وطن
۔  کیاہے میں غزلوں اپنی اپنی نے شعرا باال درج ان طرح ہوجس نہ ممکن شاید
 کو  ندیوں اور دریاؤں ، پھولوں ، گلیوں ، پرندوں ، موسموں ، رنگوں کے وطن
 کے پاکستان قیام ہیں ے گزر شاعر یہ سے جس ہے عمل فطری ایک کرنا یاد
 نہ شاید مثال بہتر سے اس کی مسلسل غزل اور موضوع مشترک میں غزل بعد
 وطن طرح کس نے انھوں ہے ملتی ہاں کے شعرا ان سے انداز جس۔ سکے مل
 ایلیا جون۔ ہے کیا اظہار کا لگاؤ والہانہ سے چیز ہر منسلک سے وطن ساتھ کے
 سے  فن کمال اور خوبصورتی ہی بہت ردیف کی جی جمنا اور جی گنگا نے

 ۔  ہے نبھائی
 لیے اس سکیں جا واپس کہ تھا نہیں ممکن اب ، تھا چکا گزر وقت وہ اب

 جیسے میں حاالت ایسے اور تھا سکتا جا کیا ہی یاد کو  وطن کر بیٹھ صرف اب
 کو  حاالت مشکل۔  گئی کر اختیار شدت یاد کی وطن تو  تھے گزارہے زندگی
 یاد کو  دنوں اچھے اپنے انسان کہ ہے ہوتا بھی یہ طریقہ ایک کا کرنے برداشت
 برداشت کو  مشکالت تو  گزارے میں یاد کی دنوں اچھے ان لمحے چند کرے
 یاد  کی وطن ہمیں ہاں کے شعرا مہاجر کے اردو  جاتاہے مل حوصلہ کا کرنے
۔  ہیں سکتے جا دیکھے اشعار ذیل درج کے شعرا مہاجر سے اس ہے ملتی بھی
 اس  اور کیاہے پیش سے انداز احسن بڑ کو  تجربے اپنے نے آبادی اکبر صبا
 دونوں بعد کے ہند تقسیم قدر جس ہے نہیں بھی بات کی آرائی مبالغہ کوئی میں

 لینا  نام کا وطن دوسرے میں حاالت ایسے تھا لیا جنم نے نفرت میں ممالک
 بیان یوں کو  تجربے اس اپنے نے آبادی اکبر صبا۔تھا سکتا ہو  خطرناک واقعتا
 ۔  ہے کیا

 بنا دشمن کے جان اور میں غربت

 لیے

  نے الدیار غریب نام کا وطن کر لے

                                            

(۲۷۳) 

 انسان  جو  ہیں ہوئی جڑی یادیں سی بہت اور ساتھ ساتھ کے یاد کی وطن
 یادِ  میں شاعری اپنی نے شعرا مہاجر۔  ہیں بنتی سہارا میں حاالت مشکل کا

 کا پرستی ماضی تو پر شاعروں سے بہت اور ہے دی اہمیت بہت کو ماضی
 ۔ گیا لگ بھی لیبل

 اپنے وہ بعد کے ہند تقسیم۔  تھا سے دینہ قصبے کے جہلم تعلق کا گلزار
 ختم محبت سے بھومی جنم اپنی لیکن گئے ہو منتقل ہندوستان ہمراہ کے خاندان

 جدائی کی اس اور کیا یاد کو  زمین سر اس میں کالم اپنے نے انھوں ہوئی نہ
 ہیں کہتے ہوئے کرتے یاد کو  دینہ وطن آبائی اپنے وہ کیا محسوس کو  کرب کے
 : 

  کی دینے ہو  بات ہو  کا جہلم ذکر

 کی پشمینے رات کا پکھراج چاند
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 تھا احساس کا جاودانی میں درد

 سینے خلش پالی سے الڈوں نے ہم

 کی

                                        

(۲۷۳A) 

 ہی میں مطلع کے غزل پہلی کی ‘‘کا پکھراج چاند ’’کتاب اپنی نے گلزار
ً  عمر کی ان وقت کے ہند تقسیم۔  ہے کیا یاد کو  وطن آبائی اپنے  سال ۱۲ تقریبا
 محبت یہ بھی بعد کے ہجرت۔ہے محبت گہری سے وطن آبائی اپنے کو  ان۔  تھی
 ۔ گیا بن ساتھی کا ہمیشہ درد کا دوری سے وطن اندر کے ان اور رہی قائم

 

 : ماضی یاد  
 رنگیں کو  زندگی انسانی یادیں اور خواب امیدیں، خواہشیں، آرزوؤئیں،

 مایوسی کو  انسان۔  ہیں کرتی پیدا حوصلہ کا جینے اندر کے انسان۔  ہیں بناتی
 ہمت کی کرنے مقابلہ سے پریشانیوں اور مصیبتوں بڑی بڑی ، ہیں بچاتی سے
 جینے انسان تو  ہوں نہ امیدیں اور خواہشیں ، آرزوؤئیں میں دل اگر۔  ہیں دیتی
 محنت اور جینے کو  انسان جو  ہیں یں چیز یہی ہے دیتا چھوڑ ہی آرزو  کی

 پورا کو  جن ہیں ہوتے خواب کچھ کے انسان ہر۔  ہیں دیتی حوصلہ کا کرنے
 خواب کے اس بھی بعد کے محنت سخت اگر ہے کرتا محنت وہ لیے کے کرنے
۔  گے ہوں پورے ضرور دن ایک کہ ہے رہتی امید اسے بھی پھر ہوں نہ پورے
 نہیں مایوس کو  انسان بھی کسی ہیں ہوتی میں دل جو  آرزوؤئیں اور امیدیں یہی
 اچھے میں مستقبل وہ تو  جائے آ پریشانی یا مصیبت کوئی اگر۔  دیتیں ہونے
 ہے پریشان انسان کوئی اگر میں حال۔  ہے کرتا برداشت اسے میں امید کی دنوں
 ماضی مگر ہیں نہیں میسر رشتے کچھ یا سہولیات کچھ ، چیزیں کچھ اسے اور
 چیزوں ان اور ہے جاتا چال میں ماضی وہ تو  تھا پاس کے اس کچھ سب وہ میں
 ہو محسوس کمی اسے اب کی جن ہے کرتا یاد کو  رشتوں ان ، ہے کرتا یاد کو 
 اسے یادیں حسین وہ ہیں جاتی بن سہارا لیے کے اس یادیں وہ تو  ہے رہی

 کی حال کر رہ مگن میں خیالوں انہیں وہ۔  دیتیں ہونے نہیں مایوس سے زندگی
 ۔  کرتاہے کوشش کی کرنے پورا کو  کمی

 میں حال کسی انسان ہیں حامل کی اہمیت بہت میں زندگی انسانی یادیں
 یادوں لیے کے لمحوں چند ہیں ہوتی ساتھ کے اس یادیں ہو  بھی کہیں ہو  بھی
 جاسکتا رہا نہیں دور سے یادوں تک دیر زیادہ مگر سکتاہے جا کیا کنارہ سے

 بھالنا کو  یادوں کچھ انسان اگر۔  ہوتاہے دماغ ہوتاہے دل ٹھکانا کا یادوں کیونکہ
 اسے میں خوابوں اور ہیں جاتی بن حصہ کا الشعور کے اس وہ تو  چاہے بھی
 جانا پھر یا چاہتا جانا نہیں وہ جہاں ہیں جاتی لے میں جزیروں ان کے یادوں
 ۔  سکا جا نہ مگر تھا چاہتا

 ر قد کس وہ کہ ہے تا جا ہو اندازہ ہمیں سے شاعری کی شعرا مہاجر
 شعرا تمام والے رکھنے تعلق سے دور اس۔  ہیں کرتے یاد کو  ماضی اپنے
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 گزرا میں عالقوں آبائی کے ان لڑکپن اور بچپن کا ان کی ہجرت نے جنھوں
 کا ہجرت اور ہوئے وہیں بھی جوان تو  شعرا اکثر اور لیا جنم نے انھوں جہاں
 ۔  پہنچا آ حلہ مر

 تک مرنے کے انسان ہی یادیں کی جوانی بعد کے اس اور لڑکپن بچپن،
 گزارتا دن کے زندگی انسان ہی سہارے کے یادوں انہی ہیں رہتی ساتھ کے اس
 کسی انسان تو جس ہوتی نہیں یاد کوئی ایسی تو  میں ایام کے بعد کے جوانی ہے

 ۔ ہو  سکتی کر قرار بے و  چین بے اسے جو  یا سکے کر یاد پر مرحلے
 ہے ہوتی انسیت ساتھ کے بھنومی جنم اپنی پر طور فطری کی انسان

 اس۔  کرتاہے محسوس خوشی انسان کر رہ میں عالقے اس ہوتاہے لگاؤ  ایک
 عالقے  اس اور تیں عمار اور درخت ، پھول ، بچے والے کھیلنے ساتھ کے مٹی
 کی اس وہ اور جاتاہے ہو  مانوس انسان بھی سے پرندوں والے جانے پائے میں
 کہتے کاظمی ناصر سے حوالے اس۔ ہیں جاتے بن الزم و  جز ایک کا وں یاد
  کہ ہیں

 اور درختوں ، پھولوں ، بچوں ، یادوں ، پرندوں گھر ہمارا’’
 ایک وہاں پھر۔۔۔۔  تھا معاشرہ کا گلیوں پیچ در پیچ ننھی ننھی
یں ، میں اس ، سکول ہائی مسلم ، سا چھوٹا تھا سکول  نے م 
  ۲۷۴‘‘۔ پائی تعلیم

 بہت اوقات بعض انسان سے جن ہیں سرمایہ ایک کا انسان بھی یادیں
 جھانک میں ماضی اپنے تو  ہو  تنہا اور اداس کبھی جب۔  کرتاہے حاصل فائدہ
 لمحے چند تھے دن بہترین کے زندگی جو  کے کر یاد کو  دنوں اچھے اپنے کر
 اور ہے ہوتی چکی ہو ہوا اداسی تو  ہے آتا واپس جب کر گزار ساتھ کے اُن

 جس انسان ہیں آتی سے مناسبت کی محل موقع اوقات بعض کو  انسان بھی یادیں
 تو بچپن کا انسان اور ہیں لیتی گھیر گر آ اسے یادیں وہی ہے پریشان سے وجہ
 یادیں کی بچپن پر موڑ بھی کسی کے زندگی۔  ہے رہتا ساتھ کے انسان ہمیشہ
 نے اس جہاں میں گلیوں اپنی وہ اور ہیں جاتی لے میں ماضی دم ایک کو  انسان
 محسوس کو  خود ہوا کودتا اچھلتا ساتھ کے دوستوں انہی ہوتاہے گزارا بچپن
 سے حوالے کے یاد کی بچپن اپنے انٹرویومیں اپنے کاظمی ناصر۔  ہے کرتا
 :  کہ ہیں کہتے

 لیکن رہا آتا یاد بہت مجھے کر آ میں پاکستان۔۔۔۔  بچپن میرا’’
 یاد۔  ہے آتی مو  موبہ وہ کی انسان ہے جو یاد کہ ہے پتا تمہیں
 میرا کر آ بار بار جو ہیں ایسے واقعات کچھ۔  ہے کرتی انتخاب
 ۲۷۵‘‘۔  ہیں جاتے ہو  بزم حاضرِ  اور ہیں روکتے رستہ

ً  ہے ملتی ہاں کے شاعر ہر ماضی یادِ   تو  نے شعرا مہاجر خصوصا
۔  ہے ملتی بھی ترکیب کی رفتگاں یادِ  ہاں کے ان ہے برتا کو  اس باقاعدہ

 یادِ  کاظمی ناصر مگر کیاہے یاد کو  ماضی سے انداز مختلف نے شاعروں
 مستقل ایک ماضی یادِ  ہاں کے ان۔  گئے لے سبقت سے سب میں ماضی
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 یوں سے حوالے کے یادوں کی کاظمی ناضر ، حسین انتظار ہے موضوع
 : رقمطرازہیں
 آگے کہیں چلتا چلتا میں ہوا س ادا کی یاد موسم ناصر مگر’’

 کی باہر۔  تھا اگالیا باغ ایک اندر اپنے نے اس۔  تھا گیا نکل
 ۲۷۶۔ ‘‘تھی گئی ہو  پوری میں باغ کے اندر اس کمی ساری

 ۔  ہیں لیتے جائزہ کا ماضی یادِ  سے کالم کے شعرا مہاجر ہم میں ذیل
  ہیں رہی آ یاد صحبتیں پرانی

 جائے نہ دیکھا دھواں کا چراغوں

                                            

(۲۷۷ ) 

 ڈوبتا دل ہے ڈھلتی اُدھر دھوپ

 ادھر جاتاتھا

 مجھ جدائی شام وہ ہے یاد تک آج

 کو

                                            

(۲۷۸) 

 ناصر میں گل سایۂ کر بیٹھ

 آیا یاد جب وہ روئے بہت ہم

                                            

(۲۷۹) 

 وسعتوں پناہ بے اپنی جو  ہے سمندر ایک کا یادوں ہاں کے کاظمی ناصر
 غزلوں کی ان بشیر ناصر۔ ہے ہوئے سمیٹے کو  لمحوں تمام کے ماضی میں
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے ماضی یادِ  میں

 ٹھاٹھیں سمندر پایاں بے ایک کا احساس ہاں کے کاظمی ناصر’’
 کسی یادیں کی اس کہ ہے سبب یہی۔  ہوتاہے محسوس ہوا مارتا
 اچھے ہوئے گزرے بلکہ ہیں نہیں محدود تک دائرے ایک
 تلخ کے زندگی اور قربتیں خوشگوار کی دوستوں ، موسم

 سے دریچے کے یادوں کے کر ایک ایک سبھی ، تجربے
 ۲۸۰۔‘‘ہیں آتے ملنے اسے

 یاد کی دوستوں میں ویراں دل
  کے گل داغ جگنوہوں جیسے

                                            

(۲۸۱) 

 ہوں رہا پھر چھپائے میں آنکھوں
 سویرے ہوئے بجھے کے یادوں
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(۲۸۲) 

 کچھ کیا کیا میں جہاں تھیں رونقیں
 کچھ کیا کیا میں رفتگاں تھے لوگ
 والو  خزاں تمہیں اب کہوں کیا
 کچھ کیا کیا میں آشیاں گیا جل

                                            

(۲۸۳) 

 ہوتی ساتھ کے انسان ہر ہیں ہوتی سرمایہ کا انسان ہر یادیں کی ماضی
 بیان طرح اس کو  یادوں شخص ہر مگر ہیں ہوتی عزیز بہت کو  ہی سب ہیں
۔  ہے پہناتا جامعہ کا الفاظ کو  یادوں اپنی شاعر ایک طرح جس سکتا کر نہیں
 :  ہیں لکھتے یوں کچھ سے حوالے اس قاسمی ندیم احمد

 اتنا بس ہے ہوتی سرمایا جذباتی کا انسان ہر یاد کی ماضی ’’
 قادر  بھی پر بازیافت تخلیقی کی یادوں ان شاعر کہ ہے فرق

 ۲۸۴‘‘۔  ہوتاہے

 یارانِ  کبھی ملیں پھر ہے شکل

 رفتگاں

 تو ہو کرامات یہ اب سے ہی تقدیر

 ہو

                                            

(۲۸۵) 

 وہ نہ ، بستی وہ نہ دریا، وہ اب

 لوگ

 پہلے تھا کہاں خبرکون کیا

 ہے دیتا صدا یہ خرابہ ہر

 پہلے تھا مکاں آباد بھی میں

                                            

(۲۸۶) 

 زمانہ گا بھولے نہ صدیوں انہیں

  گئے ہو کل حادثے جو  یہاں

 تھے جیتے کر دیکھ ہم جنہیں

 ناصر

 ہو اوجھل سے آنکھوں لوگ وہ

  گئے
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(۲۸۷) 

’’   مجموعہ پہلے کے ان اور ہیں کے کاظمی ناصر اشعار تمام باال درج
 انداز کتنے کو  مضمون ہی ایک نے ناصر۔  ہیں گئے لیے سے میں ‘‘نے برگِ 
 اپنے ، ہے کیا ذکر کا رفتگاں یادِ  میں کیفیت مختلف بار ہر اور ہے باندھا سے

 کے دوستوں ہیں کی محفوظ طرح کس نے ناصر یادیں کی کل ہوئے گزرے
  ان ۔  ہے گیا کیا میں انداز خوبصورت کس ذکر کا لمحوں تمام ہوئے گزرے ساتھ
 کتنے تھیں یادیں کتنی میں دل کے ناصر کہ ہیں سکتے لگا اندازہ ہم سے اشعار
  سے  انداز جس نے ناصر ۔  رہا پھرتا دبائے میں سینے وہ دکھ کتنا۔  تھے موسم
 اپنے۔  یادکیا کو  ماضی اپنے ہے کیا تذکرہ کا ماضی یادِ  سے تفصیل جتنی اور

 کسی ہے کیا بیان نے ناصر سے نگاری جزئیات قدر جس کو  کل ہوئے گزرے
 سی بہت ہاں کے کاظمی ناصر۔ملتیں نہیں جزئیات ایسی ہاں کے شاعر اور

 بار بار کی یاد ہاں کے ان یوں ہے ‘‘یاد’’ ردیف کی جن ہیں ملتی ایسی غزلیں
 کا پسندی ماضی بجائے کی پرستی ماضی ہاں کے ناصر یوں ہے تکرار
 کیفیت کی ماضی یادِ  میں کالم کے شعرا دوسرے میں ذیل۔  ہے غالب رجحان
 ۔  دیکھیں

 ہوں رہا گا ترانے کے جوانی

  رہاہوں سلگا چنگاریاں دبی

                                            

(۲۸۸) 

 زندگی کیا تو  ہیں نہیں ہی احباب

 حفیظ

 ہوئے لیے دنیا مری گئی چلی دنیا

                                             

(۲۸۹ ) 

 میں رفتگاں یاد جان ہے چلی

  میں کارواں تالش ہے مسافر

                                            

(۲۹۰) 

 کی دنوں بیتے کب جانے  ؔمظفر ہو 

 واپسی

 دروازے چاپ کی ساعتوں گزرتی بس

  ہے پہ

                                               

(۲۹۱) 
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 یاد نم بادیدۂ ، تھے رہتے جہاں ہم

 کرو

 کرو  یاد ، الم شہر وہ تھا آباد کیسا

                                             

(۲۹۲) 

 احساس ویرانۂ تھا شہر صد رشکِ 

 خیال و

 غم خلوتِ  ہر تھی بزم صد رشک

 کرو یاد

                                             

(۲۹۳) 

 طفلی مری تھے لکھے پہ دامن کے جس

 حروف کے

 دیوار وہ گی ہو  نہیں تو  بھولی ابھی

 مجھے

                                               

(۲۹۴) 

 بنے بیچ ، راستے وہ ہوئے خواب

 دائرے وہ

 کہیں چاہے رفتگاں یاد ہمیں اب

 رپھ لیے

                                             

(۲۹۵ ) 

 جاتے چلے آئے یاد سبھی والے جانے

 ہیں

 چلے سائے کدھر کے دے کیں ٹھنڈ

 ہیں جاتے

                                                 

(۲۹۶) 

 برستی بیٹھا میں رہاہوں جھلس

 میں دھوپوں

 کو  دیار کس وہ تھے سائباں جو 

 لوگ گئے
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(۲۹۷) 

 ُدھندلے کے عمر ادانے اک اک

 کو نقوش

 کہ اُبھارا کے تڑپ تڑپ ایسے

 ہائے ہائے

                                             

(۲۹۸ ) 

 محشر نفیس، اطہر ، وارثی مظفر ، جالندھری حفیظ ، کاظمی ناصر
 سارے وغیرہ آبادی اکبر ضیا ، بھوپالی محسن ، عالی الدین جمیل ، بدایونی
 وہاں لڑکپن اپنا تھے عالم کے جوانی عین یہ تو  آئے کے کر ہجرت جب شاعر
 دور کا لڑکپن دور بہترین کا یادوں کی زندگی انسانی اور تھے چکے گزار

 مگر ہیں جاتی بھول تو یادیں کی بچپن ، دور کا جوانی بعد کے اس اور ہوتاہے
 میں جس ہوتاہے حصہ وہ کا عمر یہی اور ہیں رہتی ساتھ ہمیشہ یادیں کی لڑکپن
 سے سب لیے اس۔ ہوتاہے مانوس سے دوسروں ہے بناتا دوست اپنے انسان
 غزل شعرا میں دور اس۔  ہیں رہتی تڑپاتی کو  انسان یادیں کی دنوں انہی زیادہ
 کا  جذبات اپنے ذریعے کے غزل۔  ہے ڈھاال میں غزل کو  وارداتوں اپنی نے

 کی ہجرت ہاں کے عالی الدین جمیل تو  لیں جائزہ بغور ہم اگر۔  کیاہے اظہار
 نہیں ہی سامنا کا پریشانی کوئی انہیں میں ہجرت سفر ہیں ملتی نہیں مشکالت

 کر لے کو  بچی اور بیوی اپنی تھے آئے کراچی میں ٹرین جس وہ تھا پڑا کرنا
 کا اس میں کراچی اور تھی پہنچی کراچی خطر و  بالخوف سالمت صحیح وہ

 کے اس تھی پہنچی سے خیریت جو تھی ٹرین آخری یہ۔ گیا کیا استقبال شاندار
 کرب وہ ہاں کے ان لیے اس سکی پہنچ نہ سالمت صحیح بھی ٹرین کوئی بعد
 میں عالم کے خوف جو  ہاں کے شاعروں دوسرے یا کاظمی ناصر جو  ملتا نہیں
 کے عالی الدین جمیل ماضی یاد مگر۔  تھے آئے کے کر عبور ندیاں کی خون
 تھا گزارا وہاں حصہ بہترین کا زندگی اپنی نے انھوں کیونکہ ہے ملتی بھی ہاں
 ۔ تھا وہاں گھر آبائی کا ان پھر اور

 فضا کی کراچی میں یورپ کو ہم

 رہی یاد

 یاد ہوا مرطوب وہی گرمی وہی

 رہی

                                             

(۲۹۹ ) 

  آتے نہیں بھی یاد اب جو  نام ہزار

 جاوداں نقش کبھی تھے رہے چمک
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 طرح کی

                                            

(۳۰۰) 

 گل موسم جب کہ تھے زمانے کیا

 تھے آتے

 کا سودائی کسی ہمیشہ تھا چلتا ذکر

                                             

(۳۰۱) 

 کی وطن اہل ہے تڑپاتی  ؔتبسم وقت اس

 مجھے یاد

 کوئی میں خاموشی گہری کی رات جب

 ہے سناتا دیس

                                                 

(۳۰۲) 

 نہیں ساعت وہ کی نصیبی تیرہ اس

 بھولی

 ہوا نہ سویرا تو گزری رات جب

 تھا

                                            

(۳۰۳) 

 چوٹوں دبی ہے اٹھتی تو  ہیں آتی یاد

 ٹیس میں

 و  رنگ کا فضا وہ گھٹائیں وہ

 پروائیاں

                                            

(۳۰۴) 

 کی وطنوں بے صباؔ  ہے آتی یاد

 کو کس

 کوئی سے وطن یارانِ  کو  مجھ

 نہیں بھی شکوہ

                                            

(۳۰۵ ) 
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 شمع کی ماضی میں انداز اپنے اپنے نے شعرا میں اشعار باال درج
 غالب یاد کی دوستوں سمیت کاظمی ناصر ہاں کے ا شعر تمام۔  ہے کی روشن

 ان۔ ہے کیا ذکر نے شعرا بھی کا رخصت وقت عالوہ کے اس۔  ہے موضوع
 جب کہ ہے قراردیا معنی بے کو  زندگی بغیر کے دوستوں اور یاد کی لمحات
 اور اداسی تاثر مجموعی کا اشعار تمام۔  کیسی زندگی پھر تو ہیں نہیں ہی دوست
 قدر کس وہ کہ ہے عیاں سے اشعار کے ان تنہائی کی شعرا۔  ہے سا کا تنہائی
۔  ہے رہا دے دکھائی کھٹن کتنا کرنا زندگی بغیر کے دوستوں انہیں اور ہیں تنہا
 ۔  فرمائیں مالحظہ اشعار اور چند سے حوالے اسی

 سمجھے خاک مزہ کا وطن یادِ  وہ

 نہیں میں غربت دشتِ  آوارہ جو

                                            

(۳۰۶) 

 کو زمانے غزل برنگ ہوں رہا سنا

  دل غمِ  فسانہ ، دوراں غمِ  حکایتِ 

                                            

(۳۰۷) 

 آئے یاد وطن احبابِ  کو  مجھ

 پوچھ مت چاہت کی لوگوں اجنبی

                                            

(۳۰۸) 

 کو رفتگاں ہیں ڈھونڈتی نگاہیں

 سے آسماں ہیں ٹوٹتے ستارے

                                             

(۳۰۹ ) 

 ت با کی وطن شامِ  سے صبح چراغِ 

 کرو

 کی کرن اس ، ابھی ہے میں راہ جو 

 کرو بات

                                             

(۳۱۰) 

 آ  اور نکھار تو  گئیں برس آنکھیں

 گیا

 سا یاسمن و  گل بھی رنگ کا یادوں

 ہے
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(۳۱۱) 

 ان اور کو وقت اس کو  دوستوں ہوئے بچھڑے اپنے آزاد ناتھ جگن
 کی  جن۔  تھی بہار میں زندگی کی ان ساتھ کے جن ہیں رہے کر یاد کو  موسموں

 ہیں رہے کر تالش کو ان وہ۔  تھی کیف پر اور رنگین زندگی کی ان سے وجہ
 ۔  گئے چلے کہاں لوگ وہ زمانے وہ کہ

 کیف نہاں میں زندگی تھا سے جن

  زندگی

 کہاں زمانے وہ ہوئے کیا لوگ وہ

  گئے

 کیا کو  دفینوں کے ان اور کو  سینوں

  ہوا

 کہاں ٹھکانے کے اس اور اخالص

  گئے

 تھی بہاراں و باغ طفیل کے جن

  زندگی

 کہاں جانے نہ حبیب وہ دوست وہ

  گئے

                                            

(۳۱۲) 

 انہیں سکے چھڑا نہیں پیچھا سے یادوں کی ماضی اپنے بھی جالب حبیب
 چل سے پر جن جائیں نکل کہیں اگر وہ پہ راہوں ان ہیں ستاتی یادیں لمحہ ہر
 ۔  ہیں ہوئی بھری سے یادوں کی انہی راہیں وہ تو  پر راہوں تھے، آئے کر

 ہیں گزرے سے راہوں ہوئی بچھڑی

  ہم کبھی

  ہے ملی یاد اک ہوئی کھوئی پہ گام ہر

                                                  

(۳۱۳) 

 تو پڑا کرنا سامنا کا مسائل انہیں میں وطن نئے ہوئے پریشان جالب حبیب
 سورج اور چاند جہاں تھا نہیں غم کوئی سے جہاں۔  آیا یاد وطن آبائی اپنا انہیں
 حسین اور خوبصورت بہت سحر و  شام جہاں تھے ہوتے میں راستوں کے اس

 کس اور طرح کس جالب۔  تھا ہوتا نہیں غم بھی میں خزاں جہاں۔  تھے ہوتے
 ۔ ہیں رہے کر یاد کو  دنوں اچھے اپنے میں حالت
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 اس قمر و شمس تھے پر گام ہر

  میں دیار

 اس سحر و  شام تھے حسین کتنے

  میں دیار

 کی خزاں بھی وہاں تھی چند ہر

 دھوپ اُداس

 دیار اس اثر کا غم تھا نہیں پر دل

  میں

  گئی آ تک گریباں بات تو  یہاں جالب

 جگر چاکِ  فِ  صر تھے رکھتے

  میں دیار اُس

                                            

(۳۱۴) 

 خواب کوئی یا تھی رفتہ عہدِ  یاد وہ

 تھا

 دیکھتے غم ہوا کھال سا پھول اک

 رہے

                                             

(۳۱۵) 

 کا گھر اُس تھا غضب میں عمر اس

 رہنا یاد

 کے ہجرت سے گھروں میں عمر جس

  آئے سال

                                                 

(۳۱۶) 

 ہے تعلق راحتِ  تک اب ہی یاد ایک

 رفتگاں دردِ  ہے ڈھانپے یاد ایک

 اپنا

                                             

(۳۱۷) 

 آئے کو ہم فسانے کے ماضی یاد اتنے کچھ

 ہیں

 لوٹ پر انہی تھے اجڑے میں راہوں جن کہ
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  ہیں آئے

                                                    

(۳۱۸) 

 دیارِ  صرف لطف یہ مگر ہے لطف ایک ہے سرور ایک بھی میں یاد
 کہ ہیں ناآشنا سے لذت اس والے رہنے میں وطن۔ ہے دیتا مزہ ہی میں غیر
 وطن تو  ٹھکرایا نے لوگوں اجنبی جب۔  ہے ہوتا کیسا بہنا آنسو  میں یاد کی وطن
 تسلی کو  دل کے کر یاد کو  ان ہوئی محسوس کمی کی ان گئے دآ یا دوست کے
 کی استعمال نے شعرا تمام بیش و  کم ترکیب کی رفتگاں میں دور اس۔  لی دے
 ماضی ہے کیا ذکر کا یادوں کی ماضی اپنے نے انھوں ذریعے کے جس۔  ہے
 ادا ہے جیسی پھولوں بھی یاد کی ان۔  ہے کیا ذکر کا دوستوں گئے بچھڑ میں

 کشور۔  ہے گیا نکھر رنگ کے بہا آنسو  میں یاد کی رفتگاں نزدیک کے جعفری
 دردِ  سے وجہ کی یادہی کہ ہے دیا دے قرار تعلق کا راحت کو  یاد نے ناہید

 کی ہی یاد وہ تو  ہے سکون کہیں کر آ تھوڑا اور ہے ملتا چھٹکارہ سے رفتگاں
 خوبصورت کس نے احمد سلیم کو  یاد کی گھر میں غربت دیارِ ۔  ہے سے وجہ
 کو  یاد کی گھر سے خوبصورتی کس دیکھیں شعر ہے کیا بیان سے انداز

 ۔ ہے دیا قرار روشنی
 سلگ بخود خود جیسے دیا ایک

 اٹھے

 غربت دیار تو  آئی یاد کی گھر اپنے

 میں

                                            

(۳۱۹) 

 :کیجیے مالخطہ انداز کا کرنے یاد ہاں کے انشا ابنِ 
 وحشت ہوئی سلگتی میں آنکھوں
  میں جلو کے
 یاد جہاں کا حسرت و  حیرت وہ

  گا رہے
 کی تر گل برگ اس سی بخش جان

  تراوت
  گا رہے یاد جہاں دو  عزیز لمس وہ
 بھول تجھے نہ سکیں بھول ہم

  گے سکیں
 گا رہے یاد ہاں ہمیں گا رہے یاد تو 

                                            

(۳۲۰) 
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 دوچار سے مصائب اور سختیوں کی زمانے کے ہجرت اپنے انشا ابن
 دور اس کے ماضی اپنے میں وقت بھر وحشت سخت کڑے اس بعد کے ہونے
 ہے کرتا ر اقرا میں انداز جوش پر اور۔ ہے کرتا یاد میں انداز بھرے حسرت کو
 یاد بھی میں جہانوں دو  وہ بلکہ کروں نہ یاد تمہیں میں کہ نہیں ہی ممکن یہ کہ

۔  گا رکھوں یاد میں جہان اگلے بھی بعد کے مرنے کہ ہے رہا کہہ کا رکھنے
 :ہیں لکھتی سے حوالے کے مینیادماضی مقالے اپنے کاظمی پروین ڈاکٹر

 وابستہ سے اس اور ماضی ساتھ ساتھ کے وقت انسان ہر’’
 یہ اور کرتاہے یاد کو  شے ہر غرض دوست انسان واقعات،
 نے اس عرصہ طویل ایک جب ہوتاہے زیادہ وقت اس احساس

 ۳۲۱‘‘۔  ہو  گزارا میں دنیا اس

 کی اداسی میں شاعری پوری سلسلہ یہ کا یادوں ہاں کے کاظمی ناصر
 ‘‘نے برگِ ’’  سلسلہ کا یادوں ہاں کے ناصر۔  آتاہے نظر ہوئے اوڑھے چادر
 لیتا نہیں نام کا تھمنے مگر۔  جاتاہے پہنچ تک ‘‘دیوان’’  اور ہے ہوتا شروع سے
 کرتا یاد کو  دن ایک ایک اور کو لمحے ہر ، کو  پل ہر کے ماضی اپنے ناصر۔

 اور میں انداز مختلف کو  لمحوں بیتے ساتھ کے احباب ان اور راہوں ان وہ۔  ہے
 اب انہیں۔  ہے رہتا کوکریدتا ماضی اپنے ہوئے کرتے یاد سے بہانوں مختلف
 گردیاں آوارہ کی راتوں ساتھ کے ان ، پل ہوئے گزارے ساتھ کے دوستوں بھی
 آج جہاں ہیں جاتے ہو  پریشان کر دیکھ کو  مکانوں ان وہ اور ہیں رہی آ یاد

 ہو رونق پر بہت کبھی۔  ہیں ہوئے ڈالے ڈیرے نے ویرانیوں اور تنہائیوں
 ۔  دیکھیں شعر کے ناصر۔ تھے اکرتے

 کرتے مال روز ہم کہ تھا زمانہ کیا

 تھے

 پھرا ہمراہ کے چاند بھر رات

 تھے کرتے

 سو کے پھوڑ سر تنہائیاں جہاں

 ہیں جاتی

 رہا لوگ عجب میں مکانوں ان

 تھے کرتے

                                            

(۳۲۲) 

 کو  جس ہے رہا موضوع اہم ایک ہاں کے شعرا بعد کے تقسیم ماضی یادِ 
 سے واردات اس تو شعرا مہاجر اور ہے برتا سے انداز اپنے اپنے نے شاعروں
 نمونہ کے شعرا ان نے ہم اوپر تھا شامل میں تجربے تو  کے ان تھے گزرے
 کی درد اپنے میں انداز خوبصورت بڑے نے انھوں کیا مطالعہ بھی کا کالم

 ۔  ہے کی ترجمانی
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 : اُداسی
 پیش کا اداسی ہے ہوتی تو ماضی یادِ  اور ہے لیتی جنم اُداسی سے یاد

 کے گزار ساتھ کے یادوں ان لمحے چند کے کر یاد کو  ماضی انسان۔  ہے خیمہ
 شاندار اگر۔  ہے مبتالہوجاتا میں کیفیت کی اُداسی تو  ہے آتا واپس میں حال جب

 اگر اور کرتاہے کوشش کی کرنے تالش میں حال کو  اس وہ تو  ہے ماضی
 ہو  ملول سے وجہ کی تلخیوں ان وہ تو ہیں وابستہ تلخیاں کچھ ساتھ کے ماضی
 :  ہیں لکھتے امجد ساجد ڈاکٹر پروفیسر۔ گا جائے

 ایسی سے ہی کشمکش اور تصادم کے موت اور زندگی ’’
 ہجوم ہی اترتے میں ذات۔  ہے ٹھہرتی ناکام کامیاب شاعری
 کے مسائل کے زندگی ، ہوتاہے پیدا احساس کا جانے کٹ سے

 ہے جاتی آ سامنے کر کھل بضاعتی بے کی زندگی سامنے
 ۳۲۳‘‘۔  ہے ہوتی پیدا افسردگی اور یاس ، لٰہذاتنہائی

 کو تجربات کے ہجرت میں کالم کے شعرا مہاجر نے اداسی اور افسردگی اسی
 ناصر سے انداز جس کو  اُداسی میں شعرا مہاجر۔بخشا حسن شعری سے کامیابی
 کے شاعروں اور ملتا نہیں انداز یہ ہاں کے شاعر کسی اور ہے برتا نے کاظمی

 ہے  تقاضا کا حاالت کے دور اس جو  ہے سکتی مل کیفیت کوئی کی اداسی ہاں
 ۔  ہے چلتا کر لے ساتھ اپنے کو  اداسی تو  ناصر مگر

 گی جائے میں چراغ بے شہرِ  اس

 کہاں تو

 لے ہی گھر تجھے فراق شبِ  اے آ

  چلیں

                                            

(۳۲۴) 

 استعمال ساتھ کے جزئیات پوری کو  اُداسی میں شاعری اپنی نے ناصر
 تو  تھا لیا کر طاری پر اپنے کو  اُداسی نے ناصر کہ جائے کہا یوں اگر ہے کیا
 سے طریقے بہتر کو  اداسی کی ناصر شعر یہ کے نیازی منیر۔  گا ہو  نہ جا بے

 منیر۔  ہے شامل واردات اپنی کی نیازی منیر میں ان چہ اگر۔  ہیں کرتے واضح
 ۔  ہیں رکھتے بھی مطابقت سے مزاج اپنے کے نیازی

 ہوئے گھبرائے پھرنا بہت چین بے

  رہنا

 دہکائے کی جذبوں سی آگ اک

  رہنا ہوئے

 منیر تو  نے تم ہے بنالی ہی عادت

  اپنی

 اکتائے رہنا بھی میں شہر جس
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  رہنا ہوئے

                                            

(۳۲۵) 

 سے اس وہ اور مزاج کا اُداسی۔  تھا لیا بنا مزاج ایک اپنا نے ناصر
 اس نے سری آشفقہ اس کی ناصر۔  تھے کرتے نہیں بھی کوشش کی نکلنے
 کو والوں گھر اور ویران کو  بستیوں نے جس تھا لیا جنم سے باطن کے آشوب
 کتنے اور ہے مبتال میں ہجرت غم کہ دنیاہے ایک۔  دیا بنا سہارا بے درو  بے
 زندگی کا ناصر۔  ہیں رہے پھر لیے ساتھ انبار کے یادوں برباد خانہ ہی

 سے سباق سیاق اسی معنویت کی دونوں رویے شعری اور انداز کا گزارنے
 وقت  بھی کسی پھرتے چلتے ہوئے بیٹھے میں دوستوں اپنے ناصر۔  ہے نکلتی
 کرتے دیا کر اداس کو  سب ساتھ اپنے اور تھے دیتے کر اعالن کا اداسی اپنی
 گہری کی رات ، شور کے پتوں میں جھڑ پت ، آوازوں کی پرندوں۔  تھے

 لکھتے حوالے اس حسین انتظار۔  تھی کرتی دیا کر اداس کو  ان اکثر خاموشی
 :  ہیں

 رت یہ ہے رت کی جھڑ پت یہ ’’کہا چلتے چلتے نے ناصر’’
 کر دیکھ کو  پتوں ہوئے گرتے۔  ہے کرتی خراب بہت مجھے
 بیچوں کے مال خاموش پتے زرد‘‘۔ ۔۔۔  جاتاہوں ہو  اُداس میں
 ہوئی بھٹکی بھولی کوئی۔  آتے نظر بچھے طرح کی بستر بیچ
 ساتھ کے شور ناک درد ایک وہ تو  گزرتی روندتی انہیں موٹر
 مہاجربھی یہاں طرح اسی بس۔  کرتے پیچھا کا اس تک دور
 سے ڈالی۔  تھے پڑے بکھرے بجا جا نیچے کے آسمان کھلے
 مہاجروں حال خستہ اکھڑے سے بستیوں اور پتوں پیلے ٹوٹے
 ۳۲۶۔ ‘‘تھی گزرتی پر دل کیفیت کی قسم ایک کر دیکھ کو 

 پتے ہوئے گرے پر روڈ مال اور گارڈن الرنس میں جھڑ پت اکثر ناصر
 دیکھ کو منظر کے ہونے جدا سے درختوں کے پتوں اور تھا کرتا جایا دیکھنے

۔  تھا کرتا پیدا شدت میں اداسی اور کرتا یاد کو  کیفیت کی ہونے جدا اپنے کر
 ۔ کہا نے ناصر تو  لیے اسی

 ناصر پہ دیواروں کی گھر ہمارے

 ہے رہی سو  کھولے بال اُداسی

                                            

(۳۲۷) 

 کا  کمٹمنٹ ساتھ کے اداسی کی ان اور مزاج کے ناصر سے شعر اس
 اور کیفیت کی اداسی سے جن ہیں دیکھتے اشعار مزید ہم اب جاتاہے ہو  اندازہ
 ۔  ہے تی جا ہو  واضح

 ناصر ہے اُداس میرا تو  دل

  ہے کرتا سائیں سائیں کیوں شہر
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(۳۲۸) 

 و امن جائے گئی بن جہاں گاہ رزم

 اماں

 سو رہو  سو  راگنی کی وقت یہی ہے

 رہو

                                             

(۳۲۹) 

 دکھائی افسردہ چیز ہر اسے ہے نہیں اُداس تنہا خود صرف کاظمی ناصر
 ہیں اُداس بھی درخت اور گلیاں ، ہے اُداس بھی شہر ساتھ کے ناصر۔  ہے دیتی
 ہے  یہ کمال کا ناصر۔  ہے کرتا پیش منظر کا اُداسی ماحول پورا ساتھ کے ان۔ 
 ہے دیتا کر اُداس کو  چیز ہر کی پیش گردو  اپنے بلکہ ہوتا نہیں اُداس اکیال وہ کہ
 ۔ 

 غم  احساس مگر تھا بھی غم چند ہر

 تھا نہ

 تھا نہ درماں ماتمِ  تو  تھا نہ درماں

 کبھی

 بھی رات میری اور اداس بھی دن

 اُداس

 تھا نہ دوراں غم اے وقت تو  ایسا

 کبھی

                                            

(۳۳۰) 

 اداسی۔  ہے کیا بیان کو  کیفیات مختلف کی اداسی میں اشعار ان نے ناصر
 دور آشوب پر اس تھا نہیں کا شعرا مہاجر یا ناصر اکیلے صرف سلسلہ یہ کا
 شخص مخصوص کسی استعارہ کا اداسی یہ اور تھی فضا ایک کی اداسی میں
 کہنا کو ناصر لیے اسی لیتاہے کر اختیار صورت کی یت عالمگیر کر نکل سے
 یہاں۔  ہے گیا ہو  مبتال میں پریشانی کیوں شہر مگر ہے اداس میرا تو  دل کہ پڑا
 دن اچھے جب کہ ہے اداس کے کر یاد کو  وقتوں اچھے اپنے تو  ایک شاعر پر

 طرف ہر بھی میں بہار تو  اب مگر تھی اکرتی ہو  بہار بھی خزاں تو  تھے
۔  ہیں رہے گزر میں اداسی بھی دن اور بھی راتیں کی ان سے جس ہے ویرانی
 صعوبتیں اور پریشانی طرح کس کہ ہے دیتی کر اداس بھی روداد کی سفر

 لیے کو  اداسی۔ ہیں جاتی ہو  اشکبار آنکھیں ہی آتے خیال کا ان تھیں کی برداشت
 ۔ دیکھیں اشعار مزید ہوئے
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 بیگانہ نہ اپنا آشنا صورت کوئی

 کوئی

 کہ ہے بستی یہ یارو  کہو  کچھ

  کوئی ویرانہ

                                             

(۳۳۱) 

 ہوں رویا بہت آج تو  میں

  گا ہو  رویا شاید بھی تو 

 پرانا بہت تیرا ناصر

 !! گا ہو  آتا تو  یاد کو  تجھ

                                            

(۳۳۲) 

 بعد تیرے ہوا حال یہ کا دل

  ہے ہوتی سرا ویران جیسے

                                            

(۳۳۳) 

 سے جزیروں نشاں بے کے یاد

 ! ابھی ہے رہی آ آواز تیری

                                            

(۳۳۴) 

 میرے تھا ہاتھ نازک سا پھول ترا سمے ایک

 پر شانوں

 کانٹوں کے دکھ اور تنہا میں کہ وقت یہ ایک

  جنگل کا

 وہ  کی بچھڑنے سے تجھ تک اب ہے یاد

 مجھے شام اندھیری

  کاجل تھا کرتا باتیں لیکن تھا کھڑا خاموش تو 

                                                         

(۳۳۵) 

 نہ اماں کر چھوڑ وطن خیر تو  مجھے

 ملی

 کو الوطن غریب سے مجھ بھی وطن

 گا ترسے
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(۳۳۶) 

 تو  تھا ساتھ کے اس محبوب کا اس جب ہے کرتا یاد کو  وقت اس ناصر
 گھڑی کی جدائی اور دکھ ویرانی، طرف ہر اب مگر تھا سماں کا بہار طرف ہر
 ہوا پھیلتا میں آنکھوں کی محبوب اسے اور ہے رہی کر اداس کو  ناصر بھی
 تو  آشنا ، مال نہ بھی آشنا کوئی اسے یہاں پھر اور ہے رہا دے دکھائی کاجل
 اس تو  سکتا سمجھ درد کا اس جو  تھا نہ ایسا بھی بیگانہ کوئی بات کی دور

۔ گئے کر اداس اسے اور آئے یاد دن وہ سے شدت زیادہ اور اسے میں ویرانے
 میں جس ہے چکا ہو ویران طرح کی ا سر ایسی ایک کر بچھڑ دل کا ناصر
 اور ہے بہاتا بھی آنسو  میں کیفیت اس وہ اور آیا نہیں مسافر کوئی سے صدیوں
 اسے  بھی وہ ہے رہا کر یاد کو  ان وہ طرح جس کہ ہے زعم کا بات اس اسے
 اب تھیں کرتی اٹھا لہریں کبھی میں جزیرے کے یادوں اور گے ہوں کرتے یاد

 آ آواز کی محبوب سے وہاں بھی پھر مگر ہیں چکے ہو  خشک سے عرصے
 ۔  ہے رہی

 بہت ‘‘  دیوان’’  اور ہیں گئے کیے منتخب سے‘‘  دیوان’’  اشعار باال درج
 ناصر اگرچہ تھیں گئی ہو  دھندلی پرچھائیاں کی یادوں جب ہوئی شائع میں بعد
 ہوئے گزرے اپنے لمحہ ہر رہے اُداس بہت جالئے چراغ بہت کے یادوں نے
 ساتھ کے گزرنے وقت بھی پھر مگر رکھا ساتھ اپنے ہمیشہ اسے کیا یاد کو  کل
 ۔پڑا کہنا کو  ناصر ساتھ

 خیال کا جس کبھی تھا جاں رشتۂ

  نہیں یاد اب تو بھی صورت کی اس

                                            

(۳۳۷) 

 اُداس برسوں میں جدائی کی اس رکھا یاد کو  وطن طرح جس نے ناصر
 جس سکتا آ نہیں میسر کو  اس وطن اور کوئی ایسا میں خیال کے ناصر ، رہا
 اداس  قدر اس لیے کے وطن جو  اور ہو  محبت اتنی لیے کے وطن میں دل کے
 کی کوشش کی کرنے کم کو  اداسی اپنی کرشاید کہہ یہ نے ناصر لیے اسی ہو 
 کو وطن بے جیسے میرے بھی وطن تو  ملی نہیں اماں کہیں مجھے اگر کہ ہے

 لیے کے اس اور دے اہمیت قدر اس کو  وطن میں الوطنی غریب جو  گا ترسے
 ۔  ہو  اداس

 مہاجرین جب ہوئی طاری وقت اس کیفیت کی اداسی مسلسل اور اداسی
 انہیں گیا نہیں سنبھاال میں مشکالت کو  ان۔  گیا دیا نہیں مقام صیح کا ان کو 

 دی نہیں عزت میں معاشرے۔  گیا بخشا نہیں اعتبار کو  ان۔ گئی دی نہیں شناخت
 کرتے کویاد کل ہوئے گزرے اپنے ہوئے مبتال میں یادوں کی ماضی وہ تو  گئی
 ادا ہمیں ہاں کے ناصر میں شعرا مہاجر۔  لگے گزارنے زندگی کی اداسی اور
 نہیں ہاں کے شاعر اور کسی وہ ہیں ملتے جواز جتنے اور کیفیت جو  کی سی
 پریشان وہ عمر تمام کہ ہے یہی وجہ کی اداسی شاید ہاں کے ناصر۔  ملتے
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 انہیں دن کے البالی فارغ اور خوشحالی رہے آزما نبرد سے مصیبتوں رہے
 اور رہے کرتے یاد کو  دنوں کے خوشحالی اپنی وہ لیے اسی ہوئے نہیں نصیب
 کو عصروں ہم اپنے نے انشا ابن لیکن رہے اداس میں حاالت موجودہ اپنے
 رونا  کا پریشانیوں اور مسائل ، واقعات و  حاالت ان میں انداز اچھوتے بڑے
 کو  مصائب تمام ان ہمیں کہ ہے کہا کا رہنے خاموش ہوئے روکتے سے رونے

 : کہ ہیں کہتے وہ۔ چاہیے کرنا برداشت سے صبر اور خاموشی
 کہو نہ کچھ ، یہ نہیں وقت کا کہنے کچھ

  رہو خاموش

 لوگو، اے ہاں ، رہو  خاموش لوگو  اے

  رہو خاموش

 بند رکھو  کے من بیٹھو، کنارے موند آنکھیں

  کواڑ

 ، لو  سی لب اور لو دھاگہ لو  جی انشا

 رہو خاموش

                                                      

(۳۳۸) 

 اگر کہ ہے جبر کا عہد طرف ایک میں اس ہے اسرا پر بڑی خاموشی یہ
 اس گا جائے دیا کر بند لیے کے ہمیشہ کو  آواز کی ان تو  گے اٹھائیں آواز یہ

 ہم اسے تو آئے وقت اچھا جب تاکہ لو کر اختیار خاموشی ہی خود ہے بہتر لیے
 میں اسی ہے کچھ جو  چاہے بیٹھنا نہیں بیکار کہ بھی یہ دوسرا۔  سکیں دیکھ
 اپنی ہم تاکہ۔  چاہیے رکھنا جاری سفر کا زندگی اپنی ساتھ کے ضبط و  صبر
 میں امید کی جس سکیں دیکھ کچھ سب وہ آنکھیں ہماری سکیں پہنچ تک منزل
 ۔  ہیں اٹھائے مشکالت و  مصائب تمام یہ بھر زندگی نے ہم

 

 :اُمید
 کی ہجرت سفر رہے شکار کا مسائل مختلف بعد کے وطن ترکِ  مہاجرین

 معاشرے بعد کے اس گئے گِھر میں مسائل کے رہائش تو  نکلے سے بتوں صعو 
 یاد لیا  لے میں شکنجے اپنے نے کشمکش طبقاتی اور منافقت ، شناخت میں

 لوگ سب بھی عالوہ کے مہاجرین۔  رہی ساتھ ساتھ کے ان اداسی اور ماضی
 جذبات اور احساسات ان۔  رہے مبتال میں پریشانی مجموعی بحیثیت میں عہد اس
 صورت ایسی ایک میں دور اس اور کیا میں کالم اپنے نے غزل شعرا اظہار کا

 مشکالت و مسائل اور مایوسی طرح اسی زندگی ساری اب شاید کہ گئی بن حال
 ۔  پڑے کرنا بسر میں ہی

 اور لکھے نوحے کے دور آشوب پر اس نے شعرا جن میں حاالت ایسے
 و حزن اور قنوطیت شاعری ساری کہ کیا بیان کو  الم و  رنج میں شاعری اپنی
 بات کی امید نے شعرا انہی میں ایسے تھی ہوتی محسوس ہوئی ڈوبی میں مالل
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 لکھتے ذوالفقار حسین غالم ڈاکٹر سے حوالے اس۔  کی بات کی رجائیت ، کی
 : ہیں

 و شکست کی آرزؤوں نے جنھوں ہیں بھی ایسے شاعر چند’’
 میں احساس اپنے بجائے کی کرنے اظہار کا بددلی پر ریخت
 ۳۳۹۔‘‘ہیں جالئے چراغ نئے کے امیدؤں

 کرنے مقابلہ کا حاالت برے۔  ہے دیتی حوصلہ کا جینے کو  انسان امید
۔  سکتا کر نہیں کچھ انسان تو  جائے ٹوٹ ہی امید اگر۔  ہے دیتی ہمت کی

 کے گزارنے زندگی لیے اس ہے جاتی لے میں منہ کے موت جی جیتے ناامیدی
 ۔  کہا نے کاظمی ناصر اسی سکتا جا چھوڑا نہیں دامن کا امید لیے

  ناصر گا آئے بھی اچھا وقت

  ابھی ہے پڑی زندگی کر نہ غم

                                            

(۳۴۰) 

 آتا  نظر غلبہ کا مالل و  حزن اور اداسی ، قنوطیت ہمیں ہاں کے ناصر
 دامن کا امید ناصر۔  ہے سکتی جا دیکھی بھی امید و  نشاط ہاں کے ان لیکن ہے
۔  گا جائے ہو ٹھیک سب دن ایک کہ ہے یقین انہیں چھوڑتے نہیں سے ہاتھ

 ۔ کیجیے مالحظہ اشعار کچھ کے ناصر
 راہی اداس ہو  نہ مایوس

  گاہی صبح دورِ  گا آئے پھر

 سر گے اٹھائیں نشیں خاک پھر

 کلجکالہی نازِ  ہے کو  مٹنے

 گا ہو دور کا وفا اہل پھر

  نگاہی کم طلسم گا ٹوٹے

 ہے رہا بدل جہاں آئینِ 

 نواہی اوامرو  گے بدلیں

                                            

(۳۴۱ ) 

 زمین کشادہ ہے کیا تو  اجڑے شہر

 خدا

 کر صبر گے بنائیں گھر نیا اک

 صبر

                                            

(۳۴۲) 

 سراغ  کا رفتگاں گا جائے ہی مل

 اداس اداس پھرو دن کچھ اور
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(۳۴۳ ) 

 ہے پڑی زندگی ساری بہت تو  ابھی کہ ہے رہا دے تسلی کو  خود ناصر
 ایک  سدا وقت۔  ہے رہتا بدلتا وقت ، نہیں ضرورت کی ہونے مالل و  اداس اتنا
 بعد کے دنوں برے ہیں رہتے آتے میں زندگی دن برے اور اچھے رہتا نہیں سا

 ہیں سکتے ہو  بسر سے آسانی دن مشکل یہ تو  جائے رکھی امید کی دنوں اچھے
  کہا بلند آوز نے ء انشا ابن۔ ہے آتا نظر امید پر وہ لیے اس

 سفرو ہم میں راہ کی ُدور ہر کرو، نہ غم کا راہ سختیِ  تم

 وہاں کڑی دھوپ جہاں گل، وادئ وہیں خزاں دشتِ  جہاں

 گھنی چھاؤں

                                                                             

(۳۴۴) 

 بس بے اور حال پریشان میں انداز خوبصورت بڑے نے انشا ابن
 جاری سفر میں انداز جوش پر ایک ہوئے کرتے افزائی ہمت کی مسافروں
 گے جائیں ہو ختم سب درد دکھ اور پریشیان کی راہ کہ ہے کی تلقین کی رکھنے
 بیابانی و  ویرانی کی گلستان سے رونقوں کی بلبل و  گل بعد کے خزاں کیونکہ

 کی سفر لیے اس کہ ہے آتی لوٹ شامادنی طرف ہر اور ہے جاتی ہو  کم
 انتظار کا دن کا وقت اس سے ہمت ہوئے جھیلتے کو  صعوبتوں اور سختیوں
 اپنے بھی جالب حبیب۔ گی آئیں میسر چھاؤں گھنی میں دھوپ کڑی جب کریں

 ۔ ہیں رہے کر تلقین کی حوصلے اور ہمت کو  ساتھیوں
 گی جائے ہی کٹ منزل گی جائے ہی مل

  مشکل

 ہراساں  لیے کس ساتھی نئے مرے اے

  ہے

                                                   

(۳۴۵) 

 ہونے اداس کہ ہیں رہے سنا نوید کی گاہی صبح دورِ  کو  مسافروں ناصر
 گے پائیں عروج پھر وہ ہیں چکے مل میں خاک جو  اب ، نہیں ضرورت کی
 احکامات ہیں رہے بدل قوانین کے جہاں۔  گا آئے دور کا وفا اہل سے پھر اور
 گا ہو  حاصل مقام کا عزت میں معاشرے کو  بسروں خاک ان اور گے ہوں تبدیل

 ۔
 کر سنسان ، دیا اجاڑ کو  شہروں ہوئے بستے اور لی کروٹ نے حاالت

 کرنے صبر ناصر گی ہو  نہیں ختم زمین کی خدا مگر گئے چھن بار گھر ، دیا
 کی خدا ہم اور کریں صبر پر اس ہے گیا چھن کچھ جو  کہ ہے کررہا تلقین کی

 بہت زمین کی خدا کیونکہ گے لیں بنا گھر نیا گے بنائیں گھر اک اور پہ زمین
 ۔  ہے وسیع
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‘‘  رفتگاں یارانِ ’’  ،‘‘  رفتگاں یاد’’  ،‘‘  رفتگاں’’  ہاں کے شعرا مہاجر
 سے ماضی کی ان سے استعمال کے اصطالحات جیسی‘‘  وطن یارانِ ’’  اور

 مسئلہ اہم ایک بھی تالش کی رفتگاں۔  ہوتاہے احساس سے شدت کا وابستگی
 مگر رہے سرگرداں میں تالش کی رفتگاں تک عرصہ ایک بھی ناصر ہے رہا
 کچھ۔ گا جائے ہی مل بھی سراغ کا رفتگاں کہ ہیں پکڑتے دامن کا امید پر یہاں
 ایک ہے لہجہ کا ،نشاط ہے لہجہ رجائی یعنی گزارو  میں میں اداسی اور دن
 دوسرے طرح اس۔ ہے غالب پر قنوطیت اور مایوسی جو  ہے رہی آ نظر امید

  مثالً ۔ ہے آتی نظر روشنی کی اُمید بھی ہاں کے شعرا مہاجر
 آئے طرب دورِ  وہی تو  ہے زندگی

 گا

 زنداں محفلِ  سرِ  ہنگامے وہ پھر

 گے ہوں

                                            

(۳۴۶) 

 گے رہیں ہی پہنچ کے بھٹک بھٹک

  تک منزل

  ہیں اٹھائے قدم کر بچ سے راہ نشانِ 

                                            

(۳۴۷) 

 کبھی ُرت پھول میں دشت اجڑے اس کہ پر آس اسی

 گی آئے

 تھا محال لینا سانس جہاں دی گزار عمر نے ہم وہاں

                                                                 

(۳۴۸) 

 چلتے زندگی میں شہر اجنبی اس تھا سوچا نے میں

 جائیگی گزر پھرتے

 نادیدہ ایک ہے میں تعاقب تھی خبر کیا مگر یہ

 ہمسائیگی زنجیر

                                                                

(۳۴۹) 

 دن بھلے ٹاٹ کر پہن ڈھانپ تن

 گے آئیں

 دن بھلے ، کاٹ زمانہ ، سادھ دم

 گے آئیں



207 
 

                                            

(۳۵۰) 

 دور گی ہو  سفر تھکن ہوتے ہوتے

 گے آئیں ٹھکانے ہوش آتے آتے

                                             

(۳۵۱) 

 ہوں بھی آباد کہیں ہم مسلسل ہیں میں سفر

 گے

 بھی شاد دل ہم تو  اتنے جو  ناشاد ہوئے

 گے ہوں

                                                  

(۳۵۲) 

 کااظہار جائیت اور امید ہمیں بھی ہاں کے شعرا عصر ہم کے ناصر
 رہا ہو  تنگ کھیرا کا مصائب گرد کے زندگی جب میں دور ایسے ایک۔  ملتاہے

 کی مسافتوں مہاجرین۔  تھے رہے منڈال بال کے مایوسی اور امیدی نا۔  تھا
 نے شعرا ان تو  تھی گوار سو  بھی فضا کی وادب شعر۔  تھے چور سے تھکن
 کا تشفی اور تسلی ، کیا سامان کا جینے۔  بندھائی ڈھارس سے روشنی کی امید
 خزاں ، لگائی امید کی رت پھول ، کی بات کی طرب دور ہوئے اپناتے رستہ
 ۔  ملی شادمانی کو  دلوں ناشاد سے جس کیا انتظار کا بہار میں

 بڑی میں نظموں کی ان تجربات کے ہجرت ہاں کے محروم چند تلوک
 ایسے ایک چند سے میں غزل کی ان اور ہیں گئے کیے بیان سے تفصیل
 ہے محدود تک غزل موضوع کا مقالے چونکہ ہیں ملے اشعار سے سرسری

 بھی نے آبادی ملیح جوش طرح اسی کیا نہیں شامل کو  نظموں کی ان لیے اس
 مگر ہے کی فرسائی خامہ سے انداز پور بھر پر سانحے اس میں نظموں اپنی
 ۔  ہیں برابر کے ہونے نہ تاثرات کے ہجرت میں غزل کی ان

 کے کر ہجرت ساتھ کے محروم چند تلوک والد اپنے بھی آزاد ناتھ جگن
 ان ہیں ملتے تجربات گہرے کے ہجرت ہاں کے آزاد ناتھ جگن۔  تھے گئے دہلی
 نے انھوں۔  ہے موجود ساتھ کے شدت پوری اپنی یاد کی وطن میں غزلوں کی
 آزاد ناتھ جگن۔  ہے رکھا‘‘  اجنبی میں وطن’’  بھی نام کا کالم مجموعہ اپنے
 بعد کے ہجرت نے انھوں ہیں دیتے دکھائی ناالں سخت سے عمل کے تقسیم
 بلند  باآوازِ  سے اختیار ارباب وہ اور گزاری طرح کی وطنوں بے زندگی ساری

  کہ ہیں پوچھتے
 کیا گلستان آئین ، گی ہو  کیا نشیمن ترتیب

 ہوگا

 ہو  کیا بہاراں انجامِ  بتا تو  کچھ بہاراں آغازِ 
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  گا

 ویران چمن و  شہر ہر لہرایا پرچم کا تہذیب

 ہوا

 کا تخریب جویہی ساماں یہ ہے کا تعمیر

 گا ہو  کیا ساماں

                                                     

(۳۵۳) 

 اور مشکالت بعد کے ہجرت اور یاد کی وطن میں غزل کی جالب حبیب
 کی وطن بھی ہاں کے ایلیا جون۔ ملتاہے میں الفاظ واشگاف تذکرہ کا محرمیوں

 کی ہجرت میں شاعری کی شاعر علی حمایت۔  ہے مسلسل غزل ایک میں یادیں
 ۔  ہے ملتی واردات پوری

 خوشیاں سے پھر تو رہی زندگی اگر نزدیک کے پوری ہوشیار حفیظ
 ہو  آباد سے دوبارہ محفلیں غمگین و رنگین کی ادب و  شعر ، گی آئیں لوٹ
 آئیں میسر ایام پرسکون کے زندگی اور گے جائیں ہو ختم دن اداس۔  گی جائیں
 گے دیکھیں دن وہ ضرور تو  رہے زندہ ، دیا ساتھ نے زندگی اگر لیے اس گے
 ۔  گے ہوں جینے دن باقی ہمیں میں امید کی وقت اچھے تو ۔ 

 کا منزل انہیں اگرچہ اُمیدہیں پر لیے کے لینے پا منزل بھی جعفری ادا
 کی نہیں پیروی کی کسی نے انھوں کیونکہ ہیں گئے بھٹک راستے ہے نہیں پتہ

 جالندھری ء  ضیا۔  رکھا نہیں پاؤں پہ راہگزر نشانِ  لیے کے پہنچے تک منزل
 میں امید کی رت پھول زندگی میں بیاباں و  دشت میں کہ ہیں اُمید اسی بھی

 تھی امید انہیں مگر تھا مشکل لینا تک سانس کہ میں حاالت کٹھن اتنے ، گزاریں
 ۔  گئے کر برداشت سے پیشانی خندہ بھی کو  حاالت کے ان تو  گے بدلیں دن کہ

 بتایا طریقہ بہترین کا گزازنے زندگی میں حاالت برے نے رومانی انجم
 دن مشکل یہ۔  گزارو  دن کے زندگی کر رہ پیاسے بھوکے طرح بھی کسی کہ

 دیتے دکھائی طویل بہت میں مصیبت اور پریشانی مگر۔  ہیں ہوتے ہی تھوڑے
 بجائے کے کرنے شکوہ کا ایام ان لیے اس ہیں ہوتے مختصر یہ میں حقیقت ہیں

 یہ۔  ہیں قریب بہت دن بھلے کہ دو گزار دن ساتھ کے امید اس سے خاموشی
 وقت میں ہونے دور کو  اس ہے تھکن کی سفر مشکل اور ہے تھکن کی سفر
 وہ تھے گئے ہو  خطا حواس و  ہوش جو  سے مشکالت کی سفر اور گا لگے
 ساتھ کے تحمل و  صبر کہ ہے کی امر اس ضرورت مگر گے جائیں ہو  بحال
 ۔  جائے رکھی امید

 بھی انہیں ہیں مند خواہش کے کرنے شاد کو  دلوں ناشاد بھی نیاری منیر
 سامانی سرو  بے دور سے گھروں اپنے ہیں میں سفر مسلسل ہم جو  کہ ہے یقین
۔  گا ملے ٹھکانا بھی ہمیں دن ایک گے رہیں نہیں ایسے سدا ہیں میں عالم کے
 کی حالوں پریشان۔  گا ہو  مداوا کا پریشانیوں ہماری میں اس اور گے بنائیں گھر
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 شبیہ سی د ڈاکٹر۔ گے لگائیں نعرے کے خوشی و  طرب اور گی بدلے حالت
 :  ہیں لکھتے الحسن
 رجحانات کے طرح دو  میں شاعری ہماری پر طور فوری بعد کے پاکستان قیام

 کو تاثرات ذاتی اپنے نے شعرا والے کرنے ہجرت تو  جانب ایک۔  ہوئے اجاگر
 کوشش کی دکھانے اور دیکھنے کو  چیز ہر میں روشنی کی الم و  غم کر بنا بنیاد
 اور یاسیت ، غم دردو ، ہجرت میں شاعری اردو  کہ نکال یہ نتیجہ کا اس کی

 مثالً  الفاظ والے رکھنے تعلق سے ان۔  گئے ہو  عام موضوعات جیسے اداسی
 ہ وغیر خاک اندھیرا، ، نیزہ پیاس ، تاریکی ، خزاں صحرا، ، رات ، راکھ

 ۳۵۴‘‘۔  بنے اثاثہ کا شاعری ہماری کر بن تالزمات
 پر تالزمات اور تراکیب ، استعارات تشبیہ، ، پھیلے میں کالم کے شعرا مہاجر
۔  جاتاہے پھر میں آنکھوں ہماری نامہ منظر پورا کا عہد اس تو جائے ڈالی نظر

 ، قافلے خس، خارو  ، جالئے آشیاں جالنا، ، کالی ، سناٹا،راکھ مثالًصحرا،
 ، سفرو ہم ، رستے ، دکھیارے ، شام ، جنگل ، منزل ، اجنبی ، بستی ، مسافر
 ، راہزن ، رہبر ، کارواں میر ، الشیں دریا، ، آگ ، سحر ، ہولی کی لہو  کھویا،
 ، قتل ، غافل مقصود، بے ،لوٹنا، تنہا ، راہیں ،کٹھن تباہی ، رائیگاں ، جرس
 ، مسکن ، خطر پر راستہ ، طوفان ، مردہ پژ راستے، نارسا ، قاتل ، مقتول
 جبرو  ، لب تشنہ ، سراب ، گھر ، دفن ، گئی بٹ ، سمندر ، تر دیدہ ، نشیمن
 ، منزلیں سکوت، کا موت آنسو، ، کنارہ ناخدا، ، سفینہ اہل ، کفن حیاتِ  ، اختیار
 راستے تیرہ پا، آبلہ ، ٹولیاں کی درندوں ، دیواریں ٹوٹی ، ستارہ ، الوطن غریب

 غریبِ  راہ، زادِ  ، نگر سونے ، الم شمع ، ُگم ، نارسائی ، شہر اجنبی ، نور بے ،
 لہجہ ، غربت شام ، منافقت سایہ، کا دیوار ، خواب ، رفتگاں ، االٹ ، شہر

 سامنی،عرصہ سرو  بے سانحہ ، ،دھواں نہاں درد ، وحشت پیاس، کی غربت
 غم ، آندھی ، وطن ،صبح تیرگی ، غریباں شامِ  ، دھواں ، کارواں گردِ  حشر،
 ، آسرا ، بستی ، گھر ، شہر ، مکان ، جفا ، دریا ، پناہ،ہجرت ، پاسبان ، دوراں
 ، مالمت ، گیر گوشہ ، غربت عالمِ  ، الدیار غریب ، وطن وگلو، طوق ، اسیر
 ، ناآشنا ، سفر رخت ، الشیں جھلسی ، سفر گردِ  ، ہچکیاں ، زنجیر ، زنی طعنہ
 ، صحبتیں ، خاموش ، سامری شہر ، نشاں بے شناخت، ، قبیلے ، دیس اجنبی
 چراغ بے ، ماتم ، سائیں سائیں غریباں، گورِ  رفتہ، عہد ، گھٹائیں ، الم شہر
 ۔  وغیرہ قفس اور جنگل کا کانٹوں ، جزیرے نشان بے ، سرا ویران ، گلیاں

 رہبر منزل ، سفر میں اشعار اپنے جہاں نے شعرا بعد کے پاکستان قیام
 اپنے کے کر استعمال الفاظ جیسے راکھ اور سناٹا ،صحرا، خون و  ،خاک
 اس اور کیاہے بیان کو  زار حالت مجموعی کی عہد اس اور احساسات و  جذبات
 ہے ہوئی ڈوبی میں کیفیت کی مایوسی اور الم و  ،رنج شاعری ساری کی عہد
 ی شعور بھی وہ کیے منتخب نام جو کے کالم مجموعہ اپنے نے شاعروں وہیں
 ان۔  ہیں رکھتے مناسبت معنوی سے حال صورت اسی پر طور الشعوری یا

 قیام۔ جاتاہے ہو اندازہ کا کربناکی سے ہی عنوانات کے کالم ہائے مجموعہ کے
 ،‘‘ نے برگِ ’’  ، مثالً  مجموعے شعری والے آنے پر عام منظر بعد کے پاکستان
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 تو تم غزاالں’’  ،‘‘درد شہرِ ’’  ،‘‘رہی ڈھونڈتی ساز میں’’  ،‘‘ شب شکست’’ 
 کوئے’’  ،‘‘ دھنک میں جنگل’’  ،‘‘ رنگ شکست ’’،‘‘دریا غزل’’ ، ‘‘ہو  واقف
’’  ،‘‘ پھول تنہا اور ہوا تیز’’  ، ‘‘ندا کوئے ’’،‘‘مسافت نام بے’’  ،‘‘ مالمت
’’   ،‘‘ہوا کی دن سفید’’  ،‘‘ شام سرِ ’’ ،‘‘راز نغمہ’’  ، شام درمیان کے دشمنوں

  سرِ ’’ ،‘‘دعا حرفِ ’’  ،‘‘ کوزہ گردش’’  ،‘‘ حاصل ال’’  ،‘‘ دیوان’’ ،‘‘ دل و  دیدہ
 ’’ ،‘‘ میں کوچے کے بستی اس’’  ،‘‘دوبارہ میں زمستاں آغاز’’ ،‘‘ انجمن’’ ،‘‘ شام

  آگ ’’  ،‘‘ قرض کا مٹی’’  ،‘‘سفر کا تشنگی’’  ،‘‘اجنبی میں وطن’’  ،‘‘ بیکران
 کھال ادھ’’  ،‘‘آسمان خالی’’  ،‘‘پریشان نوائے’’  ،‘‘وصبا سموم ’’،‘‘ پھول میں

 نام بے’’  ،‘‘لکیر کی پتھر’’  ،‘‘ کا خوں بہتے ذکر’’  ،‘‘ آوارہ برگِ ’’  ،‘‘دریچہ
’’  ،‘‘رت کی جانے بکھر’’  ،‘‘ آسمان خالی’’  ،‘‘شام آخری کی خزاں’’  ،‘‘

’’   ،‘‘ عورت’’  ،‘‘دروازے اور دھوپ ’’،‘‘ گلیاں’’  ،‘‘ درمیاں کے مالمتوں
 وفا بے اس’’  ، ‘‘شکستہ ماہِ ’’  ،‘‘دریدہ بدن’’  ، ‘‘گویا لبِ ’’  ،‘‘ خاک اور خواب

 تنہا’’  ،‘‘پھول میں ڈھیر کی راکھ’’  ،‘‘ جاں مقتلِ  ’’، ‘‘نگر چاند’’  ،‘‘  شہر کا
 مرہم و  زخم’’  ،‘‘ خموشاں آتِش ’’  ،‘‘ کے کھا تیر جو  دیکھا’’ ،‘‘ہے گزری تنہا
 ۔ ہ وغیر‘‘  خواب میرے دھرتی میری’’  اور ،‘‘شیرازہ’’ ،‘‘

 بعد کے پاکستان قیام جو  ہیں ملتے ہمیں الفاظ وہی میں عنوانات باال درج
 و  وحشت کی عہد اس سے جن کیے استعمال میں اشعار اپنے نے شعرا اردو 

’’   ،‘‘درد شہر ’’  ،‘‘ شب شکستِ ’’  ،‘‘صحرا چراغِ ۔ ’’  ہے اندازہ کا بربریت
 پر طور مکمل‘‘  پھول تنہا اور ہوا تیز’’  ،‘‘مسافت نام بے’’  ،‘‘ مالمت کوئے
 ادا۔  ہے رہی ٹپک ظریفی ستم کی حاالت بھی سے ان۔  ہیں عکاس کے عہد اس

 ،حقیقت خوبصورت بہت ،‘‘  ہو  واقف تو  تم غزاالں’’  کالم مجموعہ کا جعفری
 عنوان یہ نے جعفری ادا۔  ہے انگیز د در و  خیز معنی درجہ حد اور افروز
 نواب میں پالسی جنگ نے انہوں جو  لیا سے شعر کے موزوں نرائن راجہ
 ایک یہ۔  تھا کہا ساختہ بے کر سن خبر کی شہادت اور شکست کی الدولہ سراج

 اظہار بہتر سے اس میں حاالت ان ، کا سامراجی بیرونی کا تباہی ہے استعارہ
 ۔  ہے مشکل

 خوف اندر اپنے وہ ہیں کیے استعمال الفاظ جو  نے شعرا میں عنوانات ان
 ویسے تو  شام ،‘‘  شام درمیان کے دشمنوں۔ ’’  ہیں ہوئے لیے کرب اور تباہی ،

 پھر تو  ہو درمیان کے دشمنوں وہ اگر اور ہے استعارہ کا اداسی اور خوف بھی
 اور تباہی بڑی بھی ‘‘آسمان خالی’’  طرح اسی ہے جاتی ہو  پیدا شدت میں اس

 کے خوابوں بھی یہ خاک اور خواب ، عورت۔  ہے خیمہ پیش کا طوفان
 تنہا اور ہوا تیز ے، کرتا اشارہ طرف کی ہونے پامال کے عزتوں اور بکھرنے
 اشارہ طرف کی ظلم پر لوگوں سہار بے و  کس بے ، جبریت و  ظلم بھی پھول
 وحشت بھی سے عنوانات کے مجموعوں شعری دوسرے طرح اسی۔ ہے کرتا

’’  کالم مجموعہ کے آزادی ناتھ جگن طرح اسی۔ہے دیتی دکھائی ہوئی جھانکتی
 کس کہ ہیں عکاس کے زندگی کی ان‘‘  پریشان نوائے’’  اور‘‘  اجنبی میں وطن
 کو وطن آبائی اپنے اور گزاری زندگی کی وطنی بے میں وطن نے انھوں طرح
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 شہر اس’’، ‘‘کا لہو  بہتے ذکر ’’کالم مجموعہ کا جالب حبیب۔  رہے کرتے یاد
 سے ہی عنوانات اپنے کے عہد اس ‘‘کے قفس میں اورگوشے’’ ‘‘میں خرابی
 ہوئے کرتے تبصرہ پر غزل اردو  جدید بعد کے پاکستان قیام۔ ہیں کرتے عکاسی
 :ہیں لکھتے قاسمی ابوالکالم
۔   لیا بنا سا دبستان ایک اپنا گویا نے غزل کی کاظمی ناصر’’

 شہزاد یا ہوں نیازی منیر یار، شہر یا ہوں مشتاق احمد چنانچہ
 کی ناصرکاظمی یہاں کے سب ان۔۔۔۔ ہوں احمد سلیم ، احمد
 صورت کی کرنے تخلیق امیجری سے مظاہر کے کائنات طرح
 معنی اور کرنے کاری تجسیم کی تاثرات بجائے کے حال

 امتدادِ  رجحانات جیسے سازی فضا شعری متوازی کے آفرینی
 ۳۵۴‘‘۔ گئے ہوتے نمایاں زیادہ ساتھ کے وقت

 جوش پر زیادہ بہت وہ تو  ئے آ لوگ کے کر ہجرت بعد کے پاکستان قیام
 امید  سے بہت کی ان۔  تھے آئے کر لے آرزؤوئیں سی بہت ساتھ اپنے وہ۔  تھے
 لگیں نے توڑ دم توقعات کی ان ہی کرتے پار حد سر مگر تھیں توقعات اور یں
 سے وجہ کی کمزوریوں میں انتظامات کے اداروں سے قیام کے ملک نئے یہاں
 پریشان کو  ان نے مسائل سماجی و  سیاسی اور معاشی ہوئی شکنی دل کی ان
 طرح لوگ یہ اور گیا ہوتا اضافہ بروز روز میں مشکالت کی زندگی کی ان۔ کیا

 تخلیقات کی ادبا و  شعرا مہاجر طرح اس۔  گئے ہو  شکار کا مسائل کے طرح
 بحرا کا تشخص ، ،مسائل کے رہائش ، ریخت و  شکست ناامیدی، ، یاسیت میں
 انداز نشاطیہ اور رجائی رفتہ رفتہ پھر اور ماضی یادِ  ، مسئلہ کا شناخت یا ن

 کی روشنی میں اندھیرے کے ناامیدی اور یاسیت سے جس۔  لگا آنے نظر بھی
 اور لگے آنے نظر آثار کے امیدوں کی دنوں اچھے انہیں۔  لگیں آنے کرنیں
 اپنے اظہار کا تجربات اور احساسات و جذبات کیفیات مختلف ان اپنی نے انھوں
‘‘  غزل اُردو  میں پاکستان’’  کتاب اپنی ندیم ثمینہ۔ کیا میں انداز اثر پر میں کالم
 :  ہیں لکھتی میں

 ایک یاد کی ماضی اور المیہ کا ہجرت پاس کے کاظمی ناصر’’
 والی جانے پائی ہاں کے ان۔ ہے رکھتی حوالہ تخلیقی پورا
 کا تبدیلی اس جو  ہے سلجھاتی گتھیاں نفسیاتی سی بہت اداسی

 خواب ہوئے دیکھے کے نسل ایک نے تبدیلی جس ہیں شاخسانہ
 بہت تعداد کی شعرا والے کرنے ہجرت۔ دئیے کر چور چکنا
ً  اور ہے  ہجرت میں شکل کسی نہ کسی ہاں کے سبھی تقریبا
 تعمیر کی شخصیت کی ان کر مل تجربات کے ماضی اور

 معمولی غیر ہوئے کئے پیدا کے اس اور تقسیم۔  ہیں کرتے
 ہے کی پیدا تابی بے اور خلش جو  میں دل ہمارے نے انتشار
 انگیز غم کی اس ہے آئی بھی میں غزل ہماری کسک کی اس

 دیتی سنائی ہاں کے شعرا گو  غزل سبھی تقریباً  صدائیں
 ۳۵۵۔‘‘ہے



212 
 

 ، غم دردو  جو روح کی غزل ہاں کے شعرا گو غزل مہاجر طرح اس
 قالب  کے غزل جدید اور زندگی جدید اسے لبریزہے سے کرب اور الم و  رنج
 ۔  سکتاہے جا کیا محسوس بخوبی میں

 

 شعرا مہاجر غیر
 

 خوشی بہت لیے کے عوام کی برصغیر تو  بظاہر واقعہ کا ء۱۹۴۷ اگست
 وہ لیے کے جس تھی آئی لے رنگ جہد جدو  اور محنت کی ان تھا واقعہ کا

 بیرونی کو  عوام کی برصغیر تھے رہے کر کوشش سے دہائیوں کئی گذشتہ
 ہی خود تھے گئے ہو  آزاد میں ملک اپنے وہ اور تھی گئی ملی آزادی سے تسلط
 لیے کے قوم بھی کسی آزادی سے تسلط بیرونی ، محکوم ہی خود اور حاکم
 شاید کو  خوشی اس کی برصغیر مگر ہے ہوتی باعث کا انبساط و  فخر باعثِ 
 کر ہو  تبدیل میں سانحے واقعہ یہ کا خوشی لیے کے ان کہ تھی گئی لگ نظر
 کو لوگوں ہزاروں ہوئے گھر بے ، ہوئے متاثر لوگ کروڑوں سے جس۔  گیا رہ

 نہیں حکمران ملکی غیر والے لینے جانیں یہ اور پڑیں دینا جانیں بعد کے آزادی
 رہے رہ ساتھ کے دوسرے ایک سے صدیوں جو  تھے لوگ ہی اپنے بلکہ تھے
 آگ کی نفرت ایسی نے اعالن کے تقسیم کی ملک اور آزادی بس۔  تھے

 باقی تک نشان و  نام کا آشتی و  ، ،صلح محبت سے دلوں کے لوگوں کہ بھڑکائی
 ۔  گئے منائے کر لگا ڈھیر کے الشوں کی لوگوں جشن کے آزادی اور رہا نہ

 سے اس تو  لوگ کروڑوں کیا قبول اثر نے انسان ہر سے سانحے اس
 کچھ اور گیا لٹ کچھ سب جائیداد زمین بار گھر اور ہوئے متاثر راست براہ
 نہیں متاثر راست  براہ نے سانحے اس کو  جن تھے قسمت خوش بھی ایسے لوگ
 مجموعی اس مگر بچھڑے نہیں اپنے کے ان ، پڑا چھوڑنا نہیں بار گھر انہیں ،

 یہ لیے کے شاعر پھر اور ہے سکتا رہ خبرہ بے کیسے انسان ایک سے آشوب
 شاعر اور ہو  دوچار سے تباہی پر پیمانے بڑے اتنے ملک کہ ہے ممکن کیسے
 ۔  کریں نہ محسوس کو  اس

 اس  جو پڑی کرنا ہجرت کو  جن ہے زیادہ بہت تو  شاعر گو غزل ایسے
 مگر کیا بیان کو تجربات اپنے نے انھوں اور ہوئے متاثر راست براہ سے تقسیم
 لیا  جائزہ کا تجربات کے ہجرت میں غزل کی شعرا گو  غزل منتخب ان یہاں
 فضا کی الم و  رنج مجموعی اس مگر کی نہیں تو ہجرت نے جنھوں گا جائے
 گو  غزل مہاجر کے اردو۔ کیا اظہار کا جذبات اپنے بھی نے شاعروں ان میں
 ہیں چکے لے پہلے سے اس ہم جائزہ کا تجربات کے ہجرت میں غزل کی شعرا
 فراق، ، قتیل ، ندیم ، فیض ، میں جن شعرا گو  غزل مہاجر غیر منتخب ہم اب۔ 

 وغیر فراز اور جعفری سردار علی مجاز، ،اسرارالحق بخاری اقبال،شہرت ظفر
 ۔  ہیں لیتے جائزہ کا کالم کے ان ہیں شامل ہ

 تو اٹھا طوفان کا وبریریت وحشت اور جوتباہی ہی ساتھ کے آزادی صبح
 یہ تو  ہونا۔  گئی چھا پژمردگی اور افسردگی طرف ہر گئے دھل دل کے عوام
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 سماں کا بہاروں اور خوشیوں ، ہوتی ظاہر میں رنگوں آزادی صبح کہ تھا چاہے
 موت کو  لوگوں گیا ہو  الٹ معاملہ تو  یہاں مگر ہوتے رہے منا جشن لوگ ہوتا
 پہلے سے اس ہی شاید مثال بدترین کی کشی انسانیت ، گیا اتارا گھاٹ کے

 اختیار بے شاعر کر دیکھ کو  آزادی صبح اس۔  ہو  موجود میں تاریخ انسانی
 ۔ اٹھے پکار
 : ہیں کہتے قاسمی ندیم احمد

 گئے آ میں تیرگی بھیانک پھر

  گئے کھا دھوکا سے بجھنے گجر ہم

  سازیاں خیاباں کی خوابوں ہائے

  گئے مرجھا چمن ، کھولی کیا آنکھ

  فریب کو  ہم دیا کا تجلی کس

 گئے پہنچا ہمیں میں دھندلھے کس

                                            

(۳۵۶) 

 : کیا پیش یوں کو  جذبات اپنے نے ظفراقبال

 ہی نقشہ کا شہر تو  اٹھے کر سو 

  تھا اور

 سنی کی موت تھی ہوئی چھائی

  پر فضاؤں

 سے سروں کہ تھی موج کی منزل

  گئی گزر

 ہے چمکتا کہ ہے رنگ کا راہوں

 پر پاؤں

                                            

(۳۵۷) 

 :  کیاہے بیان یوں کو  تجربات ان نے شفائی قتیل

 کی ظلمتوں ہے رہا ٹمٹما چراغ

  میں چھاؤں

 گھٹی گھٹی قفس طائرِ  جیسے کہ

 میں فضاؤں

                                            

(۳۵۸) 

  کی شہنائی ہے نہیں گونج تک دور

 سو چلو بارات کی آس گئی لُٹ
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  جائیں

                                            

(۳۵۹) 

 کجالئی یہ صبحیں، ئی ہو  دھندالئی یہ

 شامیں ہوئی

 مارے کے غم کچھ میں فکر کی انہی

  ہیں جاتے ڈوب

                                                  

(۳۶۰) 

 :  ہے ہوا ظاہر یوں ردعمل کا ہجرت ہاں کے فراز احمد

 طرح کی صحرا ہے سنسان شہر

  کہاں احباب ہنگامہ وہ اب

 ہموار ہے تو  دریا سطح

   کہاں  غرقاب گئیں ہو  بستیاں

                                            

(۳۶۱) 

 : کیا پیش یوں کو  لمحوں ناک کرب ان نے مجاز الحق اسرا

 کیا عام قیل اذن بے اور عام قتل یہ
 کہیے
 جنھیں ہیں بسمل کیسے بسمل یہ

 ملتا نہیں قاتل
                                            

(۳۶۲) 
 :  ہے آتی نظر یوں صبح روشن یہ کی آزادی ہاں کے جعفری سردار علی

 سے سیاہی کی سورج ہے صبح یہ
  اندھیری

 چکاں مہر سحر ایک ابھی گی آئے
  اور

                                            

(۳۶۳) 
  شاید ہوں دارورسن ، جہاں ہو  منصف تیغ
 کے قاتل میں شہر اس ہے کون گنہ بے
 سوا
 کے دل اک بس گا آئے نہ کوئی اب کام
 سوا
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 سوا کے قاتل کوچہ سب بندہیں راستے
                                                  

(۳۶۴) 
 :  کیاہے بیان یوں کو  جذبات اپنے نے گورکھپوری فراق

 سینہ کا گلوں تو  یہاں سحر وارداتِ  ہوئی
 کیا دھڑکا

 اُچھال ہاتھ کئی نے نسیم تیغ کہ چلی یہ
 دیالہو 

                                                  
(۳۶۵) 
 کے ہنس باغ سرِ  پیرہن نے پھولوں الکھ کئی
 دئیے اُڑا 

 لے کی چمن کہ چلی ہوا وہ گل فصلِ  زہے
 آبرو اڑی
 معجزہ کہ چمن ہے کیمیا یہ کی گل و  آب زہے
 نمو
 حس خارو  وہ کچھ، بہار نہ کچھ ہے خزاں نہ

 بو رنگ وہی
                                                         

(۳۶۶) 
 :  ہے کیا ں یو  اظہار کا تباہی کی شہر اپنے نے بخاری ت شہر

  تم ہم تھے رہے بس میں شہر جس
 کا کب ہے چکا اجڑ شہر وہ
  تنہا ہو رہے کڑھ کو کاہے تم

  کا سب ہے معاملہ یہ شہرت
                                            

(۳۶۷) 
 کیا اظہار کا جذبات اپنے کر دیکھ کو تیرگی کی آزادی صبح نے شعرا

 روشن سحر کی آزادی کیونکہ ہے نہیں سحر وہ یہ ہے نہیں روشنی وہ یہ کہ
 گھروں بے کروڑوں۔  تھا لہو  کا گناہوں بے الکھوں پر پیشانی کی اس تھی نہیں
 کے شعرا گئے دہل دل کے لوگوں۔  تھا گیا لرز آسمان سے جن۔ تھی آہیں کی
 اس۔  ہیں ملتے مضامین کے گری غارت ، دھندلی ، تیرگی ، تباہی ، ویرانی ہاں

 اپنے میں انداز پور بھر اور موثر بھی نے فیض احمد فیض پر آزادی صبح
 کی امنگوں کی عوام اور بربریت کی آزادی صبح میں جس کیا اظہار کا جذبات

 ۔  ہے ملتی ترجمانی
 گزیدہ شب یہ ، اجاال داغ داغ یہ

 سحر
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 سحر وہ یہ کا، جس تھا انتظار وہ

  نہیں تو

                                            

(۳۶۸) 

 صبح’’  شامل میں‘‘صبا دست’’  کالم مجموعہ کے ان شعر یہ کا فیض
 اردو  عنوان کا مقالے چونکہ ہے شعر پہال کا نظم ایک سے عنوان کے‘‘  آزادی
 فیض ہے نہیں شامل میں اس تجزیہ کا نظموں لیے اس ہے محدود تک غزل
ً  بھی عالوہ کے  نہیں شامل کو جن لکھیں نظمیں پر موقع اس نے شاعر ہر تقریبا
 بھی لیے اس تفصیل سے حوالے کے شعر اس کے فیض مگر۔  سکتا جا کیا

 بات کی تقسیم بھی جب اور ہے عام زد زبانِ  شعر یہ کہ گی سمجھی ضروری
 جا کی نہیں تصور مکمل بات پر سطح بھی کسی بغیر کے شعر اس تو  ہے ہوتی
 بھی میں غزل کی فیض۔ گیاہے کیا شامل ساتھ کے وضاحت اسے لیے اس۔  تی

 واردات اور تجربات کے ہجرت ہاں کے ان سے جن ہیں موجود اشعار ایسے
 مثالً  سکتاہے جا دیکھا کو 

 نہ ہے رخ چراغ میں بتاں رہ ہے تیرگی وہ

 وعدہ شمع

 بجھ دروبام سب کہ الؤ  کی آرزو کوئی کرن

  گئے

 ہے برسی وہ مگر پیماں کا وفا سنبھاال بہت

 برکھا کے اب

 گئے بجھ پیغام تمام گیا مٹ اقرار ایک ہر

                                                      

(۳۶۹ ) 

 ہیں سکتے جا دیکھے اثرات کے ہند تقسیم میں نظموں ہاں کے فیض
 سابق مگر ہے سکتی ہو  بھی کوئی وجہ کی اس تھا نہیں شدید اتنا عمل ردِ  مگر
 کرتے بیان یوں وجہ ایک کی اس میں دیباچے کے‘‘  نامہ زندہ’’  اسحاق میجر
 : ہیں

 انسانیت پر طور جس نے سوربیروں اور بہادروں کے طرفین’’
 تھے کرتے سنایا اکثر حال دیکھا آنکھوں کا اس تھا کیا ذلیل کو
۔  جاتے رک اور جاتی ہو  طاری رقعت کرتے کرتے بیان۔ 

 اس سے تفصیل اس پر پیمانے بڑے اتنے وہ میں خیال میرے
 شعروں کہ ہیں رہے مجبور پر دیکھنے کو  جنگی خانہ ہولناک
 ۳۷۰‘‘۔  ہوئی نہیں ہی ہمت کی النے کو  اس میں

 دور کے آمریت اور گزارا میں جیلوں کی پاکستان عرصہ کچھ نے فیض
 نے فیض میں عرصے اس گزاری بھی زندگی کی جالوطنی عرصہ کچھ میں
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 غزل اپنی نے انھوں اظہار کا جذبات ان اور کیا محسوس کو  الوطنی غریب اپنی
 ۔کیا بھی میں

 نصیب غربت ہیں کرتے سے صبا

  وطن ذکر

 ابھرنے آنسو  میں صبح چشمِ  تو

 ہیں لگتے

                                             

(۳۷۱) 

  اوقات بعض اور ہے جاتا کر اداس کو  انسان ذکر کا الوطنی غریب
۔  ہیں رہے گزر سے کیفیت ہی ایسی فیض ہیں جاتی ہو اشکبار بھی آنکھیں
 گزارا  عرصہ جو میں لندن دوران کے وطنی جال اپنی نے فیض احمد فیض
 ہیں شامل میں ‘‘سنگ تہ دست’’  کالم مجموعہ کے ان اشعار گئے لکھے وہاں
 جذبات کے الوطنی حب کے فیض سے جن ر اشعا چند کے غزلوں سے میں ان
 ۔  سکتاہے جا لگایا اندازہ کا کرب کے الوطنی غریب اور

 ہے ہوتا گماں پہ غربت منزلِ  ہر

 کا گھر

 نے بدری در بہت ہرگام ہے بہالیا

                                            

(۳۷۲) 

 کریں بو  مشک لبِ  مدحِ  فراق شرحِ 

 تری سے کس میں کدے غربت

 کریں گفتگو

 کس ٹکرائیں کوئی، نہیں آشنا یار

  جام سے

 سبو  خالی پہ نام کے ُربا دل کس

 کریں

                                            

(۳۷۳) 

 گلشن لیے سجا میں دل نے ہم

 کی رخی بے نے بہاروں جب

                                            

(۳۷۴) 

 پھر یا جیل ، ہوں میں وطن وہ ہے ساتھ کے اس ہمیشہ محبوب کا فیض
 ،سب تجربات تمام کے ان ہوں رہے گزار زندگی کی وطنی جال ملک بیرون
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 کی محبوب بھی میں الوطنی غریب وہ ہیں گزرتی کر ہو  سے محبوب وارداتیں
 ۔  ہیں میں تالش کی آشنا لیے کے کرنے باتیں

 کرکرب لے کو  واردات بھیانک اس کی تقسیم ہاں کے شعرا مہاجر غیر
 ندیم میں شعرا ان کیا اظہار  کا جذبات اپنے پر اس نے انھوں اور ہیں مبتال میں
 ان ۔  بنایا موضوع کو  اسی میں غزل اپنی نے انھوں ہے موثر سے سب آواز کی
 والی ہونے سے وغارت قتل وہ میں جن دیکھیں اشعار کچھ کے غزل ایک کی

 توقع کی اس بھی انہیں کہ ہیں بھی افسردہ اور ہیں رہے کھینچ نقشہ کا ویرانی
 ۔ تھی نہ

 و لیل طلسم یہ سکا نہ آ میں سمجھ

 نہار

 شام اور پائے ہو  نہ طلوع دن کہ

 آئے

  اُداس میگسار سنسان، میکدہ تمام

 ہیں سوچتی کچ کے ھول کو  لبوں

  مینائیں

 ذکر بار بار لیے کے خدا کر نہ

  بہشت

 کیوں فریب مکرر کا آسمان ہم

  کھائیں

 نہ امید کی مڈبھیڑ تو  بھی کو   ؔ ندیم

  تھی

  شرمائیں نہ قدر اس آپ پہ اتفاق اس

                                            

(۳۷۵) 

  کی امنگوں چتا زریں، صبح

 ٹلی بات وہ ہی ساتھ کے رات

                                            

(۳۷۶) 

  ہیں ذاتی زخم کے دل مرے گو 

  ہیں کائناتی تو  ٹیسیں کی ان

                                            

(۳۷۷) 

 میں اس مگر ہے کرتا بیان واردات اپنی وہ کہ ہے یہ کمال کا شاعر
 دیتی بنا آفاقی کو  شعر کے اس جو  ہے ہوتی شامل بھی واردات کی عہد پورے
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 رہا گزار زندگی وہ میں جس اور ہے فرد کا معاشرے جس شاعر کیونکہ ہے
 اس تو  ہے جاتا اٹھایا سے ماحول کے اردگرد اسی خمیر کا شاعری کی اس ہے
 اس ہوں متعلق سے معاشرے یا عہد اس جو  ہیں ہوتیں موجود باتیں تمام وہ میں
 اسی خیاالت کے اسی شاید شعر یہ کہ ہے کرتا خیال یہی واال پڑھنے ہر لیے
 ۔  ہے ترجمانی کی جذبات کے

 کہ ہیں دالرہے یاد وعدے گئے کیے سے عوام کے ان کو  رہنماؤں ندیم
 کرتے بات کی نے توڑ ستارے لیے کے عوام طرح کس وہ پہلے سے آزادی
 بے اور حال بے کو عوام ہیں قاصر سے کرنے کنڑول کو  حاالت اب مگر تھے
 ہی انسان سے ازل کائنات یہ کہ ہیں مزیدکہتے ندیم۔ ہے دیا چھوڑ گار مدد یارو 
 اپنی لیے اس ہیں چالتے ہی انسان ڈور باگ کی اس ہے رہی میں ہاتھوں کے
 طرح اس عوام تک کب کرین بہتر کو  حاالت اور کریں محسوس داری ذمہ
 ۔  گے رہیں ہوتے رسوا
 پریشان کر دیکھ کو  لوگوں ہوتے گھر بے ، گھروں ہوئے لٹتے بھی شفائی قتیل
 ۔  ہیں

  کر دیکھ گھر کے عوام ہوئے لٹتے

 گیا پھٹ نہ کلیجہ تیرا یار شہرِ  اے

                                            

(۳۷۸) 

 عوام اگر کہ ہیں دیتے قرار سبب کا دھکیلنے میں تباہی کو  رہنماؤں قتیل
 پہنچ پہ منزل انسان اور ہوتاہے بہتر بھی یہ کبھار کبھی تو لیں نہ سہارا کا رہبر

 ۔  ہیں کرتے گمراہی اکثر رہبر۔  جاتاہے
 ہے دیتی لگا بھی رعونت اپنی کبھی

  پر ساحل

 جاتے ڈوب سہارے کے ناخداؤں ہم کبھی

 ہیں

                                                  

(۳۷۹ ) 

 سر بے اور تباہی والی ہونی بعد کے ہند آزادی میں غزل کی فراز احمد
 کی ان سے حوالے کے وطنی جال اپنی کی ان مگر نہیں قدر اس تو  وسامانی
 ۔  ہیں ملتے موضوعات کے الوطنی غریب اور ہجرت میں غزل

 چھوڑا نہ نے وضعداری میں وطن

 پھرے در در ہم شہر پرائے

                                            

(۳۸۰) 

  ہے تو  بھی رہزن رہبر روشن

 گزرو کر بجھا شمعیں! راہیو 
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  لوگ کہ ہیں پتھر یہ کہ جانے کون

 گزرو  کر صدا میں غربت دشتِ 

                                            

(۳۸۱) 

 کی وضعداریوں اپنی ہے آرہی یاد کی وطن میں غیر دیار کو  فراز احمد
 در خود وہ میں غیر دیارِ  مگر تھیں جمتی محفلیں پاس کے ان کہ ہے تی آ یاد
 سے وجہ جس ہے خوف بھی کا رہزنوں انہیں میں الوطنی غریب۔  ہیں بدر
 ۔  گزریں کر بجھا شمعیں کہ ہیں رہے کر خبردار کو  والوں چلنے راستہ فراز

 پکارے کون تمہیں میں غربت دشتِ 

 فراز گا

 کی دل جدھر ہی خود پڑو  چل

 جائے صدالے 

                                            

(۳۸۲) 

 دامن نہ سایہ کا زلف میں نگر اس

 ہوا کی

 آہستہ ذرا پرساں نا شہر غریب اے

  چل

                                            

(۳۸۳) 

  تمہارا  یہ کہ ہیں کرتے تذکرہ کا تنہائی اپنی میں الوطنی غریب فراز
 ۔  ہیں والے چلنے ساتھ تمہارے جہاں کہ ہے نہیں وطن

 غیر دیار کو فراز اور گا پڑے جانا ہی اکیلے ہی خود تو میں غیر دیار
 زلفوں کی جس ہے محبوب کا اس ہی نہ ملتا نہیں دم ہم کوئی آشنا کوئی میں
 اپنی میں دور ضیا نے فراز احمد۔ کرے محسوس راحت وہ میں سائے کے

 ہمہ یاراں’’ کے جاننے حال کا وطن اپنے میں امریکہ دوران کے جالوطنی
 اشعار کچھ سے میں ان۔  تھے بھیجے کر لکھ اشعار ۱۷ سے نام کے‘‘ شب
 کیے شامل ساتھ کے ترمیم میں‘‘  آئینہ میں شہر نابینا’’  کتاب اپنی نے انھوں
 میں تقلید کی شیرانی اختر نے انھوں اشعار یہ ہیں مطبوعہ غیر کچھ اور تھے
  ‘‘ بتا والے آنے سے دیس اے’’  لکھی نظم نے شیرانی اختر طرح جس ہیں کہے
 بن نظم سے عنوان یہ اور میں واویں مگر ہے لکھا یہی عنوان بھی نے فراز
 اس ساتھ کے ردیف قافیہ۔  ہے گئی لکھی میں ہیت کی غزل یہ مگر ہے گئی
 : کیجیے مالحظہ اشعار چند سے میں

 کیسا ہمارا شہر وہ ہے چھوٹا سے ہم جو  شہر وہ

  ہے
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 سے  جاں بہر ہے میں حال کس جاں دشمن ہر

  ہے کیسا پیارا

 سو  ڈھلے شام یا ہے سجتی حریفاں بزم شب

  ہیں جاتے

 کیسا آرا انجمن ہر ، کیا ہے اوقات بسر کی یاروں

  ہے

 ہوا ہیں و  گھنگھر میں گاؤں ہمارے بھی اب کیا

  میں پاؤں کے

  دھارا کا وقت اب ، میں چھاؤں ہے لگی آگ یا

  ہے کیسا

                                                            

(۳۸۴) 

 اس ہے پوچھا میں بارے کے وطن سے تفصیل جس نے فراز میں اس
 بخوبی کا احساس کے اس میں الوطنی غریب اور محبت کی وطن کی فراز سے
 ۔  سکتاہے جا لگایا اندازہ

 اور ویرانی کی بعد کے اس اور پاکستان قیام بھی میں غزل کی اقبال ظفر
 ۔ کیجیے مالحظہ اشعار چند کے ان۔  ہیں ملتے نقشے کے بربادی

 خرابوں بجھے گی رکے جا پھر

  میں دیس کے

 سی سنسان ، سوچتی سلگتی، سونی

 سڑک

                                            

(۳۸۶ ) 

 دیکھتا ادا کی مکان ہوئے ٹوٹے

 کوئی

 تھا ہ سیا کبوتر منڈیر تھی سبز سر

 چھائی چھتیں کی بادلوں طرح اس

  ظفرؔ  تھیں

 تھا سیاہ منظر کا زمیں ہوئی سہمی

                                            

(۳۸۶) 

  میں شہر ہوں پھرتا پوچھتا نام کا گلیوں

  کا مقام اس نہیں واال رہنے میں جیسے

 ہر گھور گھٹا رات ہے ہوئی چھائی
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  طرف

 ہوا بھوال میں کہ طرح کس جاؤں گھر

  کا شام ہوں

                                                  

(۳۸۷) 

 ، سٹرک سنسان ، سوچتی ، سلگتی ، سونی دیس، کے خرابوں بجھے
 شام ،بھوالاور گھٹا، گھور ، رات ، زمین ہوئی سہمی کبوتر، سیاہ ، مکان ٹوٹے
 خوف اور ویرانی۔  ہیں رکھتے تعلق سے کیفیت ہی ایک الفاظ سارے یہ وغیرہ
 کی بیگانوں میں شہر ہی اپنے۔  ہے عیاں سے اشعار ان ، اداسی ، کیفیت کی

 یہ۔ ہے منظر کا بعد کے صدمے بڑے بہت کسی جانا ل بھو اور پھرنا طرح
 دودسرے یا مہاجرین ہوئے کرتے ہجرت بعد کے ہند تقسیم جو  تھے حاالت وہی

 کی حاالت ان سے انداز بہترین نے اقبال ظفر۔  تھے درپیش کو لوگوں حساس
 ۔  ہے کی ترجمانی
 اپنے بھی نے انھوں تو  جائے دیکھا کو  غزل کی بخاری شہرت طرح اس

 آتا سامنے تجربہ کا ہجرت ذاتی میں ان لکھے اشعار جو  دوران کے ن لند قیام
 غیر دیار۔  جاتاہے پایا شدت احساس کا ناتمامی کی فاصلوں ہاں کے ان مثالً ۔ ہے
 ۔  ہے لگتا پہاڑکاٹنا گزارنا دن کو  ان میں

 وفائی بے گمانِ  پہ تجھ کیوں

 لوں ُدعا بد کی دل ہی اپنے کیوں

 ہے رہی گر امید دیوارِ 

 لوں لگا کہاں تری تصویر

 گے ہوں ختم کیسے فاصلے یہ

 لوں بال یہاں تجھے کیسے میں

 دن سے پہاڑ نہیں ہی کٹتے

 لوں پا سے کہاں اُسے میں شہرتؔ 

                                            

(۳۸۸) 

 میں اشعار دیگر ہاں ان کے احساس کا جانے رک کے وقت طرح اس
 بنتی سبب کا غم دوری سے الہور شہر اپنے کے ان ساتھ کے اس ہے ملتا بھی
 ہوئے کرتے یاد کو  الہور بھی میں عالقوں رونق پر کے برطانیہ وہ اور ہے
 ۔  ہیں جاتے ہو  اداس

 لگتا ہوا ٹھہرا فلک سے زمانے اِک
 ہے

 کوئی نہ اور یہاں ہے جیتا کوئی
 ہے مرتا
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 نہیں ہی چلتا کہ ہے مقدر ایسا  قافلہ
 طرف کی پیچھے تو  ہے چلتا اور
 ہے چلتا
 بنیادوں کی شہر فقط برف گئی رہ
 میں
ہ جو  بھی پھر  اثر کا سورج ہے ذر 

 ہے رکھتا
 بتاؤں تو  ، کوئی ہو رکھتا دل دردِ 

  شہرتؔ 
 مجھے لندن سے الہور کے چھٹ
  ہے لگتا کیا

                                            

(۳۸۹) 

 گلیاں کی الہور کہ ہو  سینہ طورِ 
  شہرتؔ 
 خبردار ہے گریزاں رنگ ہر حسن
 رہو

                                             

(۳۹۰) 

 چھوٹے ساتھی سب سوا سانس
  ٹوٹے رشتہ یہ کب جانے

                                             

(۳۹۱) 

 لیکن ہے چلتا نہیں بھی پتا گزرتے وقت ساتھ کے اپنوں میں وطن اپنے
 یاد کی اپنوں کے ان لیے اس۔جاتاہے رک جیسے وقت تو  ہوں میں پردیس جب
 کے ان لیکن ہے دیتی کر مبتال میں قراری بے اور کرب محبت کی شہر اپنے
 و مسائل یا الم و  رنجم ، درد ہونے پیدا تحت کے ہجرت والی ہند تقسیم ہاں

 تجربات کی ہجرت میں کالم اکے شعر مہاجر۔  ملتاہے نہیں اظہار کا مصائب
 :  ہیں لکھتی طاہرہ قرۃالعین ڈاکٹر حوالے کے

 و مثبت شر، و  خیر نامہ منظر کا ی شاعر کی عہد اس یوں’’
 کے ناکامی اور کرن کی کامیابی احساس، و جذبہ ، منفی

 کے ہجرت پر دوش کے شاعر۔  پاتاہے تشکیل سے اندھیرے
 اور ہے بھی گٹھڑی کی تجربات ہوئے گزرتے سے مراحل
 باکس پنڈورا کا مسائل متناہی ال والے ہونے پیدا بعد کے ہجرت
 ۳۹۲۔‘‘بھی

 اس تو  شعرا مہاجرین کہ تھا بڑا اتنا سے حوالے تہذیبی سانحہ کا ہجرت
 مرتب اثرات گہرے کے اس بھی پر شعرا مہاجر غیر لیکن ہی ہوئے متاثر سے
 :  ہیں لکھتے نذیر فرحان۔ ہوئے
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 موجود جگہ اپنی اور والے گزرنے سے تجربے کے ہجرت’’
 عمل فطری ہونا متاثر کا ادیبوں کے طرح دو  ہر والے رہنے
 میں ادب والے پانے تخلیق کے ء۱۹۴۷ ہمیں اظہار کا جس تھا
 ادیبوں کے ہند و پاک برصغیر عمل کا ہجرت یعنی۔  آتاہے نظر
 ۳۹۳۔‘‘ بنا حصہ کا الشعور کے

 پر تباہی والی ہونے سے ہند تقسیم ہاں کے شعرا مہاجر غیر کے غزل اُردو 
 اس گزرے سے کرب جس مہاجرین بعد کے اس مگر۔  ملتاہے عمل رد فوری

 اس وہ کیونکہ تھے سکتے نہیں بھی کر شاید یہ اور نہیں ہاں کے ان اظہار کا
 ماحول خارجی صرف تھے آشنانہیں پر سطح روحانی اور جسمانی سے تجربے
 ہاں کے ندیم۔  ہے آیا سامنے اظہار کا عمل ردِ  ایک سے حاالت ہونے پیدا سے
 پر حسی بے کی راہنماؤں وہ ہے ملتی وسعت کی موضوعات میں تناظر اس
 فراز اور فیض۔  ہے احساس کو  ان بھی کا کرب کے عوام اور ہیں ناالں بھی
 جن ہیں ملتے اشعار کچھ پر ہجرت سے حوالے کے جالوطنی کی ان ہاں کے
 بخاری شہرت طرح اسی ہیں کرتے یاد کو  وطن وہ میں الوطنی غریب وہ میں
 بھی میں غزل کی فراق۔  ہیں اشعار کچھ کے دور کے لندن قیام بھی ہاں کے

 عنوان اس نے شعرا ان۔  ہے فقدان کا موضوعات متعلقہ سے اس اور ہجرت
 مہاجر کے اردو ۔ہے نہیں مطالعہ شامل ہمارے جو  ہیں لکھی نظمیں تحت کے
 مسائل کے بعد اور ہجرت بعد کے اس اور عمل کے تقسیم طرح جس نے شعرا
 جس نے شعرا مہاجر مگرغیر تھا ِحص ہ کا تجربے کے ان وہ۔  کیاہے پیش کو 

 نظر جھلک کی تجربے میں اس کیا بیان اور کیا محسوس کو  سانحے اس طرح
 ۔  ہے آتی
 
 

 جات  حوالہ
 
 پس سماجی اور سیاسی کا شاعری اُردو’’  ، ذوالفقار،ڈاکٹر حسین غالم ۔۱

 ۴۹۴: ص ، ء۱۹۹۸ کیشنز، پبلی میل سنگِ : الہور ،‘‘ منظر
 چند کے شاعری اُردو  والی ہونے میں برطانیہ’’ڈاکٹر، مصطفی، اسد ۔۲

 فیصل ،۱۳نمبر شمارہ ،ششماہی،‘‘ادب و  زبان’’ مشمولہ؛ ،‘‘پہلو  انفرادی
 ۷۰: ص ء،۲۰۱۳دسمبر تا جوالئی:آباد

: دہلی نئی ،‘‘دستخط نئے سے غزل پاکستانی نئی’’؛ مرتب شاہد، نشاط ۔۳
 ۶: ص ، ء۱۹۸۳ پبلشرز، معیار

 افکارِ ’’ مشمولہ؛ ،‘‘ شاعری قومی کی محروم’’  نارنگ،ڈاکٹر، چند کوپی ۔۴
: ص ، ء۱۹۸۸ پبلشرز، دارالکتاب: الہور رام، مالک مرتبہ ،‘‘محروم
۱۰۶ 

 اکادمی: آباد اسالم ،‘‘فن اور شخصیت جالندھری حفیظ’’ ملک، عزیز ۔۵
 ۱۵۵: ص ء،۲۰۰۰ پاکستان، ادبیات
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 کیشنز پبلی زمانہ نیا:  الہور ، فن اور شخصیت حفیظ ، ،سیدہ ناصرہ ۔۶
 ۲۱: ص ء۲۰۱۱،
 ترقی انجمن: کراچی ،‘‘ادب اُردو  جدید اور شیرانی اختر’’، حسنی یونس ۔۷

 ۱۱: ،ص ء۲۰۰۹ ثانی، اشاعت پاکستان، اُردو 
ً  ۔۸ ً ۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۲: ص ، ایضا
ً  ۔۹ ً ۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۳۸:،ص ایضا
 از  ‘‘ثبات’’ مشمولہ؛ دیباچہ، شاعر، سچا ایک’’ حسین،پروفیسر، کرار ۔۱۰

 ۱۱: ص ، ء۱۹۸۷ اکیڈمی، بختاور کراچی، آبادی، اکبر صبا
 ،(نمبر شاعر‘‘ ) قدریں نئی ’’؛ مشمولہ ‘‘آبادی اکبر صبا’’ ظفر، صہبا،ابو  ۔۱۱
  ۴۳۲: ص
 بک نیشنل: آباد اسالم ،‘‘غزل اردو  جدید تاریخ’’ احمد، وقار رضوی،ڈاکٹر ۔۱۲

 ۸۱۳: ص ء،۱۹۸۸ فاؤنڈیشن،
 ،‘‘نظر ایک پر ی شاعر کی آزاد ناتھ جگن’’ سنگھ،ڈاکٹر، دیو  وجے ۔۱۳

ل، جلد ،(خدمات ادبی اور حیات) آزاد ناتھ جگن’’ مشمولہ  ڈاکٹر مرتبہ او 
: ص ء،۱۹۹۳ سوسائٹی، لڑیری میموریل محروم: دہلی نئی انجم، خلیق
۷۶ 

 ناتھ جگن’’ ؛ مشمولہ ،‘‘شاعری کی اس اور آزاد ناتھ جگن’’ شاد،تمکنت، ۔۱۴
 مینٹل مونو  :دہلی نئی واقف، ایوب محمد مرتبہ؛ ،‘‘مطالعہ ایک آزاد

 ۲۳۳: ص ء،۱۹۸۸ اشاعت، دوسری پبلشرز،
‘‘ غزل اردو ’’ ؛ مشمولہ‘‘ غزل اردو  پاکستانی’’ ،ڈاکٹر، سعید سعادت ۔۱۵

 ۲۹۳:ص ء،۱۹۸۹ پروگریسوبکس،: ،الہور قریشی کامل مرتبہ؛
 ترقی انجمن: ،کراچی‘‘ تحریکیں کی ادب اردو ’’  ، ڈاکٹر ، سدید انور ۔۱۶
 ۵۹۲: ص ء،۱۹۸۴ ، اردو 
 سنگت: الہور ،‘‘نظم اُردو  زریں انتخاب’’ محمدزکریا،ڈاکٹر، خواجہ ۔۱۷

 ۸۲: ص ، ء۲۰۱۵ ، پبلشرز
 بک نیشنل: آباد اسالم ،‘‘غزل اردو  جدید تاریخ’’ احمد، وقار رضوی،ڈاکٹر ۔۱۸

ل، طبع فاؤنڈیشن،  ۸۴۰: ء،ص۱۹۸۸ او 
 مغربی: الہور ء،‘‘ارتقا کا غزل اردو  میں پاکستان’’، ،ڈاکٹر صابر انور ۔۱۹

 ۳۱۹: ء،ص۲۰۰۲ اکیڈمی، اردو  پاکستان
 ۹۱۲: ص ، ‘‘غزل اردو جدید تاریخ’’، رضوی احمد ڈاکٹروقار ۔۲۰
 ادبیات، اکادمی آباد، ،اسالم‘‘ فن و  شخصیت جعفری ادا’’  ، حسن شاہدہ ۔۲۱

 ۱۷۔ ۱۶: ص ،۲۰۰۷
 ، ‘‘جعفری ادا محترمہ نام معتبر ایک کا ادب اُردو ’’ سدید،ڈاکٹر، انور ۔۲۲

 ء،۲۰۰۴ اکتوبر: کراچی ،۱۰:  شمارہ ،‘‘زبان قومی’’ مہ ماہنا مشمولہ؛
 ۶۰: ص

 اکادمی: آباد اسالم ،‘‘فن اور شخصیت عالی الدین جمیل’’ اقبال،بیگم، رعنا ۔۲۳
 ۲۱: ص ء،۲۰۰۸ ادبیات،



226 
 

 مشمولہ؛ حسین انتظار از انٹرویو ،‘‘گفتگو  آخری’’ ،بحوالہ کاظمی ناصر ۔۲۴
ل بار ، نیاادارہ: مشتاق،الہور مرتبہ؛احمد ،‘‘ستارہ کا رات کی ہجرت’’  او 
 ۱۹۵: ص ء۱۹۷۶ ،

 میل سنگ: الہور ،‘‘ناصر ا تیر وہ شاعر ا تیر وہ’’ ، رضوی،ڈاکٹر حسن ۔۲۵
 ۱۰۷: ص ء،۱۹۹۶ کیشنز، پبلی

 دسمبر ،۷۷ جلد ، شمارہ خصوصی راوی، ، مشمولہ ، بھٹی جاوید ۔۲۶
 ۳۸۹: ص ، ء۱۹۸۹
: سحر،شمارہ و  شام ماہنامہ مشمولہ؛ ،‘‘بخاری شہرت’’ بخاری، کرامت ۔۲۷

 ۲۱: ص ء،۲۰۰۲ مئی: الہور ،۵
 ،مشمولہ؛‘‘شاعر عظیم کا طرز اپنی بخاری شہرت’’مخدوم، احمد محمد ۔۲۸

 ۱۸: ص ء،۲۰۰۲ مئی: الہور ،۵: ،شمارہ سحر و  شام ماہنامہ
‘‘   میں روشنی کی نام بے’’  صدیقی شار سر ’’  ، پوری،ڈاکٹر فتح فرمان ۔۲۹

 اکتوبر۔ ستمبر ،۳ ،۴ شمارہ:  کراچی ،‘‘  دائرائے’’  ماہنامہ ؛ مشمولہ ،
 ۳۲:،ص ء۱۹۹۱

 انجمن:  کراچی ، آثار و  احوال ء  انشا ابنِ ’’  ، ڈاکٹر ریاض، احمد ریاض ۔۳۰
 ۱۱۶:،ص ء۱۹۸۸ پاکستان، اردو  ترقی

 شمارہ ، روزہ پندرہ ، آہنگ ؛ مشمولہ ، کی ریڈیو  ایام یادیں’’  انشا، ابن ۔۳۱
  ۳۷: ،ص ء۱۹۷۴ فروری ، کراچی ،۲۸ تا ۱۶

 ض ریا ڈاکٹر از ‘‘آثار و  احوال انشا ابن’’مشمولہ؛ ڈائری، ذاتی انشا، ابنِ  ۔۳۲
 ۱۱۷: ص ، ریاض احمد
 ،‘‘ میں بارے کے سفر تخلیقی کے احمد سلیم’’  ، جالبی،ڈاکٹرجمیل ۔۳۳

  ۲۶۳: ص: ،الہور ،افتخارجالب مرتبہ ،‘‘ تنقید نئی’’  ؛ مشمولہ
 ۹۲۲: ص ، ‘‘غزل اردو  جدید تاریخ’’ ، احمد رضوی،ڈاکٹروقار ۔۳۴
:  کراچی ‘‘اجرا’’ ماہی سہ مشمولہ ،‘‘بہاررہا موسم بھر عمر’’ سلیم، حسن ۔۳۵

 ؟؟:ص ء،۲۰۱۴ اپریل
 ۸۰۹: ص ،‘‘ غزل اردو جدید تاریخ’’، احمد وقار رضوی،ڈاکٹر ۔۳۶
(  ہستیاں ایسی دنیامیں کہاں اب) بھوپالی محسن’’  ،ڈاکٹر، رانا شبیر غالم ۔۳۷

:  آباد اسالم ،۱۲۔ ۱۱۔ ۱۰:  شمارہ ، ،‘‘ کتاب’’  ماہنامہ ؛ مشمولہ ،‘‘
 ۶۸: ص ، ء۲۰۰۷ دسمبر ، نومبر ، اکتوبر ، فاؤنڈیشن بک نیشنل

 ۹۰۴۔۹۰۳: ص ،‘‘ غزل اردو  جدید تاریخ’’  ، احمد وقار ڈاکٹر ۔۳۸
 ،۷: شمارہ:  کراچی ،‘‘سیپ’’ مشمولہ؛ ،‘‘شاعر کا محبوب’’ احمد، سلیم ۔۳۹
 ۲۱۱: ص ، ء۱۹۶۶ جون
 ، کیشنز پبلی میل سنگ: الہور ،‘‘ ادب معاصر’’  ، جمیل جالبی،ڈاکٹر ۔۴۰

 ۳۴۵: ص ، ء۱۹۹۱
 عبد از ،‘‘ فن اور شخصیت عارف افتخار’’  ؛ مشمولہ ، عارف افتخار ۔۴۱

 ۲۱: ص ، ء۲۰۰۹ ، ادبیات اکادمی:  آباد اسالم ، ساحر العزیز
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: ص ، ء۲۰۰۷ جنوری ۷ ،‘‘ ایکسپریس ’’سنڈے انٹرویو، ، عارف افتخار ۔۴۲
۴ 
 ، ء۲۰۰۹ ، اکادمی پورب:  آباد اسالم ، ‘‘افتخار جہانِ ’’  ، افشاں زینت ۔۴۳
 ۲۵: ص
 کی غزل اردو  بعد کے پاکستان قیام’’سی د، الحسن،ڈاکٹر شبیہ ۔۴۴

 (www.lahorepersian blog,ir/post/76 بحوالہ؛‘‘کروٹیں
 ۱۴۴: ص ، ن س دانش، مکتبۂ: الہور ،‘‘  مقامات’’  دانش، احسان ۔۴۵
 ۱۳۴: ،ص ن س دانش، مکتبۂ:  الہور ،‘‘شیرازہ’’  دانش، احسان ۔۴۶
ل طبع ، سنز فیروز:  ،الہور‘‘انجمن’’  ، تبسم صوفی ۔۴۷ : ص ء،۱۹۶۱ او 
۱۲۱ 
 حسنی یونس ڈاکٹر ؛ ،مرتبہ‘‘اخترشیرانی کلیاتِ ’’، شیرانی اختر ۔۴۸

 ۵۵۴:ص ء،۱۹۹۳، ہاؤس بک ندیم:،الہور
ً  ۔۴۹ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۴۴۲: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۰ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۴۶۸: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۱ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۴۷۷: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۴۷۸:ایضاً،ص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۶۹۰: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا
 ۱۰۰: ص ،‘‘انجمن’’  ، تبسم صوفی ۔۵۴
ً  ۔۵۵ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۳۲: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ۴۳۵: ص ،‘‘اختر کلیاتِ ’’  شیرانی، اختر ۔۵۶
ً  ۔۵۷ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۴۵۲: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۵۸ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۸۲۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ۱۵۴: ص ،‘‘شیرازہ’’  دانش، احسان ۔۵۹
ً  ۔۶۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۷۶:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۶۱ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۲۰۴:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
: دہلی ،‘‘ غزل اردو  میں پنجاب بعد کے آزادی’’  ، ،ڈاکٹر زبیری سلیم ۔۶۲

 ۴۸: ص ء۲۰۱۱
 انجمن: دہلی نئی ،‘‘مطالعہ تنقیدی کا غزل بعد کے آزادی’’ بدر، بشیر ۔۶۳

 ۱۲۳۔۱۲۴: ،ص ء۱۹۸۱ ہند، اردو  ترقی
: ص ء،۲۰۰۱پبلشرز، کار تخلیق: دہلی ،نئی‘‘ شاید ’، دیباچہ’ ایلیا، جون ۔۶۴
۲۴ 
 ء،۲۰۱۰پبلشرز، سنز طاہر: ،الہور‘‘ جالب حبیب کلیات’’  ، جالب حبیب ۔۶۵
 ۳۵: ص
ً  ۔۶۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۰۱: ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ل طبع ، اکیڈمی جوش: ساز،کراچی ،قبائے زیدی مصطفٰے  ۔۶۷  ء۱۹۶۷ ، او 
 ۵۱:ص
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 لڑیری میموریل محروم:  دہلی ،نئی‘‘ بیکراں’ ’  ، ناتھ آزاد،جگن ۔۶۸
 ۲۶۳: ص ء،۱۹۹۲ بار، ،ساتویں سوسائٹی

 ۳۶: ص ،‘‘ جالب حبیب کلیات’’  ، جالب حبیب ۔۶۹
 پبلی بھارتی:  دہلی ،‘‘ متغزلین اور غزل’’  صدیقی،ڈاکٹر، للیث ابو  ۔۷۰

 ۳۰۵: ص ء،۱۹۶۸ کیشنز،
 ۸۱۔۸۲: ص ،‘‘ ہند تقسیم اور غزل اُردو ’’  اسحاق،محمد، قمر ۔۷۱
  ۱۳: ص لمیٹڈ، پیکچر:  الہور ،‘‘  غزل رنگ’’  مرتبہ، ، احمد شہزاد ۔۷۲
 ۳۰۔۲۹: ،ص ء۱۹۷۶ ، خیال مکتبہ: الہور نے، برگِ  کاظمی، ناصر ۔۷۳
ً  ۔۷۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۵:ص ، ایضا
 ۱۴: ص ،‘‘ غزل رنگِ ’’  ؛ مرتبہ ، احمد شہزاد ۔۷۵
 ، ن س لمٹیڈ، جامعہ مکتبۂ: دہلی نئی ،‘‘نوا شعلہ’’  ، چند محروم،تلوک ۔۷۶
 ؟؟: ص
ل طبع کیشنز، پبلی میل سنگِ : ،الہور‘‘دریا غزلِ ’’بدایونی، محشر ۔۷۷  ، او 

 ۳۸:،ص ء۱۹۷۸
 ، ہاؤس بک انڈین: گڑھ ،علی‘‘نامہ عہد نیا’’اعظمی،دیباچہ، الرحمن خلیل ۔۷۸

 دیباچہ: ص ، ء۱۹۶۵
 ء،۱۹۴۷ جوالئی ۱۲ نام کے صدیقی ابوالفضل خط کا آبادی عظیم سہیل ۔۷۹

 ؟؟: ص ، ء۱۹۴۷ ، اگست ، بدایون ،‘‘ عروج’’  مشمولہ؛
 مشمولہ؛ ،‘‘ آزادی جذبہ میں ادب اردو ’’ ، احمد سرور،پروفیسرآل ۔۸۰

 ۲۰: ص ء،۱۹۴۸ دسمبر ،‘‘شاعر’’
 لٹریری میموریل محروم: دہلی نئی ،‘‘پریشاں نوائے’’ ناتھ، آزاد،جگن ۔۸۱

 ؟؟:ص ء،۱۹۹۱، سوسائٹی
 پس سماجی اور سیاسی کا شاعری اُردو’’  ، ذوالفقار،ڈاکٹر حسین غالم ۔۸۲

 ۴۹۴۔۴۹۵: ص ،‘‘منظر
 ۴۴:ص ، نے ،برگِ  کاظمی ناصر ۔۸۳
ً  ۔۸۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۵۳:ص ، ایضا
ل طبع ، حفیظ خانہ کتب: ،الہور ‘‘سحری چراغِ ’’جالندھری، حفیظ ۔۸۵  س ، او 
 ۱۰۰:ص ، ن
ل ،طبع کیشنز پبلی ایج نیو:  ،الہور ‘‘ناؤ  کی برف’’وارثی، مظفر ۔۸۶  س ، او 
 ۱۱۶:ص ، ن
 ء۱۹۷۳ ، سندھ اکیڈمی اُردو :  ،کراچی‘‘غزل مقامِ ’’پوری، ہوشیار حفیظ ۔۸۷
 ۹۸:ص
ً  ۔۸۸ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۳:،ص ایضا
ل طبع ، ادارہ نیا: الہور ،،‘‘رہی ڈھونڈتی ساز میں’’جعفری، ادا ۔۸۹  ن س ، او 
 ۱۶۰:،ص
ل طبع ، پبلشنگ الحمرا: آباد اسالم ،‘‘احمد سلیم کلیاتِ  ’’، احمد سلیم ۔۹۰  ، او 

 ۲۷۳: ء،ص۲۰۰۳
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 ۴۴: ص ،‘‘ بیکراں’’  ، ناتھ آزاد،جگن ۔۹۱
ً  ۔۹۲ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۸۴: ص ، ایضا
 ۳۸:ص ،‘‘ جالب حبیب کلیاتِ ’’ ، جالب حبیب ۔۹۳
ً  ۔۹۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۲۶:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ء،۲۰۰۷ دنیا، ادبی:  ،کراچی‘‘پھول میں آگ’’ ، شاعر علی حمایت ۔۹۵
 ۳۸:ص
ً  ۔۹۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۰۵:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۹۷ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۴۴:ص ایضاً،۔۔۔۔۔۔ایضا
 ۴۵:ص ،‘‘ نے ،برگِ  کاظمی ناصر ۔۹۸
 ۴۰:ص ، ‘‘سحری چراغِ ’’جالندھری، حفیظ ۔۹۹
 ۲۳:ص ، ‘‘ناؤ  کی برف’’وارثی، مظفر ۔۱۰۰
ً  ۔۱۰۱ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۳:ص ، ایضا
ً  ۔۱۰۲ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۷۰:ص ، ایضا
 ۲۵:ص ء،۱۹۸۱ ، ادب ایوان:  ،کراچی‘‘ماجرا’’بھوپالی، محسن ۔۱۰۳
ً  ۔۱۰۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۸۱:،ص ایضا
 ء،۱۹۸۲ ، دوم طبع پبلشرز، غالب: ،الہور‘‘درد شہرِ ’’جعفری، ادا ۔۱۰۵
 ۲۲:ص
 ۱۹۰:ص ، ء۱۹۸۳ ، عالیہ مکتبۂ: ،الہور‘‘مالمت کوئے’’رومانی، انجم ۔۱۰۶
 ۲۱: ص ، ‘‘احمد سلیم کلیات ’’، احمد سلیم ۔۱۰۷
ً  ۔۱۰۸ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۰۹: ص ، ایضا
 ۴۲:ص ،‘‘ نے برگِ ’’، کاظمی ناصر ۔۱۰۹
ً  ۔۱۱۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ؟؟:ص ، ایضا
 ۴۰:ص ،‘‘ سحری چراغِ ’’جالندھری، حفیظ ۔۱۱۱
ل طبع ، گاہ ادب:  ،کراچی‘‘صحرا چراغِ ’’دہلوی، تابش ۔۱۱۲  ء،۱۹۸۲ ، او 
 ۲۲۹:ص
 ۱۵۸:،ص‘‘درد شہرِ ’’جعفری، ادا ۔۱۱۳
 ۱۱۹: ص ء،۱۹۷۴ ، دانیال مکتبہ ،کراچی‘‘دریدہ بدن’’  ، ریاض فہمیدہ ۔۱۱۴
 ۲۹: ،ص‘‘دریا غزل ’’بدایونی، محشر ۔۱۱۵
 ء،۱۹۹۱ کیشنز، پبلی میل سنگِ : ،الہور‘‘رنگ شکست’’روہیلہ، پرتو  ۔۱۱۶
 ۵۰:ص
 ۱۴۷:ص ،‘‘  صحرا چراغِ ’’دہلوی، تابش ۔۱۱۷
 ء،۲۰۰۷ پبلشرز، میگ ٹیلی: آباد ،اسالم‘‘ضیا کلیاتِ ’’جالندھری، ضیا ۔۱۱۸
 ۱۵۴:ص
 کیشنز، پبلی میل سنگ:  الہور ،‘‘لیلیٰ  میں قیس دشتِ ’’ناہید، کشور ۔۱۱۹
 ۱۱۳:ء،ص۲۰۰۱
 الل پریس نور کوہِ : دہلی نئی ،‘‘شب و  روز گذشتہ مرے’’ ناتھ، آزاد،جگن ۔۱۲۰
 ۶: ص ء،۱۹۶۵ ، کنواں
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 ۳۱۶: ص ،‘‘ بیکراں’’  ناتھ، آزاد،جگن ۔۱۲۱
 ۹۶۔۹۷:ص ،‘‘ پھول میں آگ’’ علی، شاعر،حمایت ۔۱۲۲
 ۴۳: ص ،‘‘سحری چراغ’’  ، جالندھری حفیظ ۔۱۲۳
ً  ۔۱۲۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۲:ص ، ایضا
ً  ۔۱۲۵ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۳:ص ، ایضا
ل طبع ، پبلشرز جمہور: الہور ،‘‘دل و  دیدہ’’عبدالمتین، عارف ۔۱۲۶  ، او 
 ۱۳۰:ص ء،۱۹۵۷
ل ،طبع ادارہ ہمارا:  ،کراچی‘‘ابجد’’صدیقی، شار سر ۔۱۲۷  ، ء۱۹۸۲ ، او 
 ۱۲۲:ص
 ۱۷۴:،ص‘‘صحرا چراغِ ’’تابش،دہلوی، ۔۱۲۸
 ،  سندھ اکیڈمی اردو :  کراچی ،‘‘غزل مقامِ ’’پوری، ہوشیار حفیظ ۔۱۲۹
 ۹۸:ء،ص۱۹۷۳
 ، فنکدہ ، مطبوعات از یکے:  آباد ،حیدر‘‘شب شکستِ ’’بھوپالی، محسن ۔۱۳۰
 ۵۱:ص ، ء۱۹۶۱
 ۱۰۶:بھوپالی،ماجرا،ص محسن ۔۱۳۱
 بستم طبع ، اکیڈمی الہور: الہور ،‘‘ میں کوچے کے بستی اس ’’، انشا ابن ۔۱۳۲

 ۱۵۳: ص ، ء۱۹۹۹ ،
ً  ۔۱۳۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۵۸: ص ، ایضا
 ۴۳: ص ،‘‘مالمت کوئے’’رومانی، انجم ۔۱۳۴
 ۳۱:ص بھوپالی،ماجرہ، محسن ۔۱۳۵
 ساقی لے دوام بقائے آبِ  سے کہیں۔ نیازی منیر’’  رانا،ڈاکٹر، شبیر غالم ۔۱۳۶
:   آباد اسالم ، ۴، ۳، ۱،۲ نمبر شمارہ ، سالنامہ ،‘‘ کتاب ’’مشمولہ؛ماہنامہ ،‘‘

 ۱۰۰: ص ،۲۰۰۷ اپریل تا جنوری
 ۶۲: ص ،‘‘ماجرہ’’  ، بھوپالی محسن ۔۱۳۷
 ۳۷: ص ،‘‘جالب حبیب کلیاتِ ’’  ، جالب حبیب ۔۱۳۸
 سنز، اینڈ سنگھ گالب منشی:  دہلی ،‘‘جوش نوادرِ ’’  ، آبادی ملیح جوش، ۔۱۳۹
 ۱۲۔۱۳: ص ن س

ً  ۔۱۴۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۵۲: ص ، ایضا
 ،‘‘ستارہ کا رات کی ہجر’’؛ مشمولہ ،‘‘گفتگو  آخری’’ ، کاظمی ناصر ۔۱۴۱
 ۱۹۳: ص مشتاق، احمد مرتبہ
 ۱۰۶:ص ، ء۱۹۷۵ ، فنون مکتبۂ: ،الہور‘‘ کالم’’نفیس، اطہر ۔۱۴۲
 ۶۰:،ص‘‘ماجرا’’بھوپالی، محسن ۔۱۴۳
 ۹۴:،ص ن س ، ادارہ نیا:  ،الہور‘‘دھنک میں جنگل’’نیازی، منیر ۔۱۴۴
 ۳۷: ص ،‘‘جالب کلیاتِ ’’  جالب، حبیب ۔۱۴۵
ل طبع ، اکیڈمی جوش:  ،کراچی‘‘ساز قبائے’’، زیدی مصطفٰے  ۔۱۴۶  ، او 
 ۴۵:ص ، ء۱۹۶۷
 ۱۴۳: ص‘‘:  غزل اردو  بعد کے آزادی’’  ،ڈاکٹر، بدر بشیر ۔۱۴۷
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 ۴۲: ص ،‘‘لیلیٰ  میں قیس دشتِ ’’ناہید، کشور ۔۱۴۸
 ۱۱:ص ،‘‘ساز قبائے’’، زیدی مصطفٰے  ۔۱۴۹
ً  ۔۱۵۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۸:ص ، ایضا
ً  ۔۱۵۱ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۵۱:ص ، ایضا
ً  ۔۱۵۲ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۵۷:ص ، ایضا
 ۲۱:ص ،‘‘ماجرہ’’بھوپالی، محسن ۔۱۵۳
 ۹۲:ص ،‘‘احمد سلیم کلیاتِ ’’احمد، سلیم ۔۱۵۴
 ء،۱۹۶۸ ، کتابیات:  ،الہور‘‘شام درمیان کے دشمنوں’’نیازی، منیر ۔۱۵۵
 ۵۹:ص
 ۴۳:ص ، ‘‘رہی ڈھونڈتی ساز میں’’جعفری، ادا ۔۱۵۶
 ء،۱۹۶۸ ، کارواں مکتبہ: الہور ،‘‘پھول تنہا اور ہوا تیز’’نیازی، منیر ۔۱۵۷
 ۵۵:ص
 ۶۲:ص ،‘‘شام درمیان کے دشمنوں’’نیازی، منیر ۔۱۵۸
 ۲۳۹:ص ،‘‘صحرا چراغ’’دہلوی، تابش ۔۱۵۹
ً  ۔۱۶۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۴۴:ص ، ایضا
ل طبع ، اکیڈمی عدنان: کراچی ،‘‘گل اوراقِ ’’آبادی، ،اکبر صبا ۔۱۶۱  ، او 
 ۷۰:ص ء،۱۹۷۱
 ۹۸:ص ،‘‘شب شکستِ ’’بھوپالی، محسن ۔۱۶۲
 ۴۲:ص ،‘‘رہی ڈھونڈتی ساز میں’’جعفری، ادا ۔۱۶۳
 ۱۲۱:ص ،‘‘دل و  دیدہ’’عبدالمتین، عارف ۔۱۶۴
ً  ۔۱۶۵ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۲۴:ص ، ایضا
 ۱۱۰:ص ،‘‘ابجد’’صدیقی، شار سر ۔۱۶۶
 ۹۸:ص ،‘‘غزل مقامِ ’’جالندھری، حفیظ ۔۱۶۷
 ۴۹۰:ص ،‘‘ضیا کلیاتِ ’’ضیاجالندھری، ۔۱۶۸
ل،س نقوش ادارہ: ،الہور‘‘لطیفیات’’لطیفی، حسین۔ م ۔۱۶۹  ۲۲۴:ص ، ن ،او 
ً  ۔۱۷۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۲۴:ص ، ایضا
 ۲۱۹ ،‘‘ بیکراں’’ آزاد، ناتھ جگن ۔۱۷۱
 ۳۵: ص ،‘‘جالب حبیب کلیاتِ ’’  ، جالب حبیب ۔۱۷۲
ً  ۔۱۷۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۰: ص ، ایضا
 ۷:ص ،‘‘پھول میں آگ’’  ، علی شاعر،حمایت ۔۱۷۴
ً  ۔۱۷۵ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۸: ص ، ایضا
ً  ۔۱۷۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۱: ص ، ایضا
 ۶۵: ص ،‘‘مالمت کوئے’’رومانی، انجم ۔۱۷۷
 ۲۲۶:ص ، ‘‘احمد سلیم کلیاتِ ’’احمد، سلیم ۔۱۷۸
 ۴۶:ص ء۱۹۸۳ اکیڈمی، بختیار:  ،کراچی‘‘بہار چراغِ ’’آبادی، ،اکبر صبا ۔۱۷۹
ل کیشنز،طبع پبلی رسا: ہمسائیگی،کراچی چغتائی،زنجیرِ  رسعا ۔۱۸۰  ن س ، او 

 ۱۱۱:ص ،
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 ۵۷: ص ،‘‘دریا غزل’’محشربدایونی، ۔۱۸۱
ً  ۔۱۸۲ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۸۲: ص ، ایضا
ل کیشنز،طبع پبلی میل سنگ: کوزہ،الہور ،گردش محشربدایونی ۔۱۸۳  او 

 ۵۷: ص ء،۱۹۸۲،
 ۱۰۹: ص دریا، ،غزل بدایونی محشر ۔۱۸۴
 ۱۶۰: ص کوزہ، بدایونی،گردش محشر ۔۱۸۵
 ۱۲۶:ص ،‘‘ابجد’’صدیقی، شار سر ۔۱۸۶
 ۵۳:ص ،‘‘شام درمیان کے دشمنوں’’نیازی، منیر ۔۱۸۷
 ۵۸۳: ص ،‘‘لیلیٰ  میں قیس دشتِ ’’ناہید، کشور ۔۱۸۸
 کا رات کی ہجرت’’مشمولہ؛ شاعری، اور کبوتری بی، بی صغراں ۔۱۸۹

 ۱۳: ص مشتاق، احمد مرتبہ ،‘‘ستارہ
 ۱۱۷: ص ،‘‘ناؤ  کی برف’’مظفروارثی، ۔۱۹۰
 ۵۲:ص ،‘‘دریا غزل’’، بدایوانی محشر ۔۱۹۱
ً  ۔۱۹۲ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۱: ص ، ایضا
 ۱۴۰: ص ،‘‘لیلیٰ  میں قیس دشتِ ’’ناہید، کشور ۔۱۹۳
ل طبع ، ادارہ نیا: ،الہور‘‘دروازے رنگین چھ’’نیازی، منیر ۔۱۹۴  ن س ، او 
 ۶۴:،ص
 ، ن س ، وادب علم خزینہ:  الہور ،‘‘آخری ہی بات پہلی’’نیازی، منیر ۔۱۹۵
 ۲۵:ص
 ۵۶: ص ،‘‘جالب حبیب کلیات’’  جالب، حبیب ۔۱۹۶
ً  ۔۱۹۷ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۸: ص ، ایضا
 ۱۰۴: ص ،‘‘ پھول میں آگ’’  علی، شاعر،حمایت ۔۱۹۸
 ۵۶:،ص‘‘دریا غزل’’بدایونی، محشر ۔۱۹۹
 ۷۳: ص ،‘‘جالب حبیب تِ  کلیا’’  جالب، حبیب ۔۲۰۰
 ۴۶:ص ،‘‘شام درمیان کے دشمنوں’’نیازی، منیر ۔۲۰۱
 ۷۵:ص ن س ، وادب علم خزینہ: الہور ،‘‘ہوا کی دن سفید’’نیازی، منیر ۔۲۰۲
ل طبع ، حفیظ خانہ کتب: ،الہور‘‘ساز سوزو ’’جالندھری، حفیظ ۔۲۰۳  ن س ، او 
 ۲۱۰:،ص
 ، خیال مکتبہ: الہور ،‘‘کنارے کے چشمے خشک’’  ، کاظمی ناصر ۔۲۰۴
 ۱۸۶۔ ۱۹۷: ص ، ء۱۹۸۶
 ۸۸:،ص ‘‘سحری چراغِ ’’جالندھری، حفیظ ۔۲۰۵
 ۱۲۰:،ص ‘‘ناؤ  کی برف’’وارثی، مظفر ۔۲۰۶
 ۴۹:،ص‘‘ کالم’’نفیس، اطہر ۔۲۰۷
 ۳۶:،ص‘‘دریا غزل’’بدایونی، محشر ۔۲۰۸
 ۷۲:ص ،‘‘ماجرہ’’بھوپالی، محسن ۔۲۰۹
ً  ۔۲۱۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۳:ص ، ایضا
 ۳۷:،ص‘‘کوزہ گردِش ’’بدایونی، محشر ۔۲۱۱
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 ۵۷:ص ء،۱۹۹۳ ، دانیال مکتبہ:  ،کراچی‘‘نیم دو  مہرِ ’’عارف، افتخار ۔۲۱۲
ً  ۔۲۱۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۰:،ص ایضا
 ۱۳۳:،ص‘‘دعا حرفِ ’’عبدالمتین، عارف ۔۲۱۴
 ۹۵:،ص‘‘بہار چراغِ ’’آبادی، اکبر صبا ۔۲۱۵
ً  ۔۲۱۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۱۵:،ص ایضا
ل طبع کیشنز، پبلی آر ایس: ،کراچی‘‘ریختہ’’، چغتائی رسعا ۔۲۱۷  ، او 
 ۲۱:ء،ص۱۹۷۵
 ۷۲:،ص‘‘ماجرہ’’بھوپالی، محسن ۔۲۱۸
 ، دوم طبع پبلشرز، غالب: ،الہور‘‘ہو  واقف تو  تم غزاالں’’، جعفری ادا ۔۲۱۹
 ۱۷۲:ص ء،۱۹۸۲
 طبع ، ن س ، ادارہ  نیا: الہور ،‘‘دوبارہ میں زمستاں آغازِ ’’، نیازی منیر ۔۲۲۰
ل  ۱۴:،ص او 
 ۱۷:،ص‘‘مالمت کوئے’’رومانی، انجم ۔۲۲۱
 ۷۹:،ص‘‘لیلیٰ  میں قیس دشتِ ’’ناہید، کشور ۔۲۲۲
 ۵۳:،ص‘‘ کالم’’نفیس، اطہر ۔۲۲۳
 طبع حفیظ، خانہ کتب اردو  مجلس: ،الہور ‘‘ زار نغمہ’’جالندھری، حفیظ ۔۲۲۴
ل  ۱۸۱:،ص ن س ، او 
 ۱۹:،ص ‘‘ناؤ  کی برف’’وارثی، مظفر ۔۲۲۵
ً  ۔۲۲۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۸۶:،ص ایضا
ل طبع ، ادارہ نیا:  الہور ،‘‘شام سرِ ’’جالندھری، ضیا ۔۲۲۷  ۲۵:ء،ص۱۹۵۵، او 
 ۷۲:،ص‘‘نیم دو  مہرِ ’’عارف، افتخار ۔۲۲۸
ً  ۔۲۲۹ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۰:،ص ایضا
 ۲۴۰:،ص ‘‘صحرا چراغِ ’’دہلوی، تابش ۔۲۳۰
 ۴۳:،ص‘‘بہار چراغِ ’’آبادی، اکبر صبا ۔۲۳۱
 ۱۱۰:،ص‘‘ہمسائیگی زنجیرِ ’’، چغتائی رسعا ۔۲۳۲
ً  ۔۲۳۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۴:،ص ایضا
 ۹۸:،ص‘‘شب شکستِ ’’، بھوپالی محسن ۔۲۳۴
 ۹۸:،ص‘‘درد شہرِ ’’، جعفری ادا ۔۲۳۵
 ۲۸:،ص‘‘پھول تنہا اور ہوا تیز’’، نیازی منیر ۔۲۳۶
 ۹۹:،ص‘‘دھنگ میں جنگل’’، نیازی منیر ۔۲۳۷
 ۷۸:ء،ص۲۰۰۱، وادب علم خزینہ: ،الہور‘‘منیر ماہِ ’’، نیازی منیر ۔۲۳۸
 ۳۵:ص ء،۱۹۸۶ ، خیال مکتبہ: ،الہور‘‘دیوان’’، کاظمی ناصر ۔۲۳۹
 ۸۳:ص ،‘‘ نے برگِ ’’، کاظمی ناصر ۔۲۴۰
 ۲۲۴:،ص‘‘مالمت کوئے’’رومانی، انجم ۔۲۴۱
 ۸۳: ص ،‘‘ بیکراں’’  ، ناتھ آزاد،جگن ۔۲۴۲
 ۷۵: ص ،‘‘جالب حبیب کلیاتِ ’’  ، جالب حبیب ۔۲۴۳
 ۱۰۱: ص ،‘‘پھول میں آگ ’’علی، شاعر،حمایت ۔۲۴۴
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ً  ۔۲۴۵ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۹۴: ص ، ایضا
ً  ۔۲۴۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۳: ص ، ایضا
 ۲۰۸: ص ،‘‘شاید’’ ایلیا، جون ۔۲۴۷
 ۷۱:،ص‘‘دریا غزل’’بدایونی، محشر ۔۲۴۸
 ۱۰۱:،ص‘‘ہمسائیگی زنجیرِ ’’، چغتائی رسعا ۔۲۴۹
 ۱۴:،ص‘‘دروازے رنگین چھ’’، نیازی منیر ۔۲۵۰
 ۸۵:ص ، ‘‘نے برگِ ’’، کاظمی ناصر ۔۲۵۱
 ۶۶:،ص‘‘دعا حرفِ ’’عبدالمتین، عارف ۔۲۵۲
ً  ۔۲۵۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۷:،ص ایضا
ً  ۔۲۵۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۲۴:،ص ایضا
 ۱۰۱:،ص‘‘ ہمسائیگی زنجیرِ ’’چغتائی، رسعا ۔۲۵۵
 ، اقبال گلشن ہماراہ:  ،کراچی‘‘لکیر کی پتھر ’’، صدیقی شار سر ۔۲۵۶
 ۷۹:ص ء،۱۹۹۳
 ۸۷:،ص‘‘نیم دو  مہرِ ’’عارف، افتخار ۔۲۵۷
 ۷۴:ص ،‘‘ندا کوئے’’، زیدی مصطفٰے  ۔۲۵۸
 ۹: ص ،‘‘ شب و  روز گذشتہ میرے’’  ، ناتھ آزاد،جگن ۔۲۵۹
 ۳۱۵: ص ،‘‘ بیکراں’’  ناتھ، آزاد،جگن ۔۲۶۰
 ۹۵: ص ،‘‘ پھول میں آگ’’  علی، شاعر،حمایت ۔۲۶۱
 ۴۵: ص ،‘‘ بیکراں’’  ، ناتھ آزاد،جگن ۔۲۶۲
ً  ۔۲۶۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۹: ص ، ایضا
ً  ۔۲۶۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۶۷: ص ، ایضا
ً  ۔۲۶۵ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۰۰۔ ۳۰۱: ص ، ایضا
 ۴۷: ص ،‘‘ شب و  روز گذشتہ میرے’’  ناتھ، آزاد،جگن ۔۲۶۶
 ۸۰: ص ،‘‘ بیکراں’’  ناتھ، آزاد،جگن ۔۲۶۷
 لیمیٹد،طبع جامعہ مکتبہ: دہلی ،نئی‘‘معنی نیرنگِ ’’  ، چند محروم،تلوک ۔۲۶۸
 ۱۳۵: ص ء،۱۹۶۴ ، دوم
 ۵۷: ص ،‘‘جالب حبیب کلیاتِ ’’  ، جالب حبیب ۔۲۶۹
ً  ۔۲۷۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۰:ص ، ایضا
ً  ۔۲۷۱ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۲: ص ، ایضا
 ۱۸۰: ص ء،۲۰۱۰ پبلیشرز، کار تخلیق:  دہلی ،نئی‘‘لیکن’’  ایلیا، جون ۔۲۷۲
 ۱۵:ص گل، آبادی،اوراقِ  اکبر صبا ۔۲۷۳
۲۷۳A بٹ،جہلم شیر گل مرتبہ؛ ،(کلیات شعری)‘‘گلزار’’ سنگھ، گلزارسمپورن۔ :

 ۳۰۳: ء،ص۲۰۱۴ اپریل کارنر، بک
 ،‘‘  ستارہ کا رات ہجرکی ؛ مشمولہ ‘‘گفتگو  آخری’’ ، کاظمی ناصر ۔۲۷۴
 ۱۹۲: ص ، مشتاق احمد مرتبہ
ً  ۔۲۷۵ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۹۵: ص ، ایضا
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 کا  رات ہجرکی مشمولہ؛‘‘ میلہ کا یادوں گھڑی چار’’حسین، انتظار ۔۲۷۶
 ۲۸: ص مشتاق، احمد مرتبہ ،‘‘ستارہ

 ۵۷:ص ، ‘‘نے برگِ ’’، کاظمی ناصر ۔۲۷۷
ً  ۔۲۷۸ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۷۹:ص ، ایضا
ً  ۔۲۷۹ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۹۴:ص ، ایضا
 ،مشمولہ؛‘‘حوالہ بنیادی ایک کا شاعری کی ناصرکاظمی یاد’’ ناصربشیر، ۔۲۸۰

 ۱۱: ص ، ء۱۹۹۸ ستمبر ، الہور ،۹:  شمارہ ،‘‘سحر و  شام’’ ماہنامہ
 ۵۱:ص ،‘‘ نے برگِ ’’، کاظمی ناصر ۔۲۸۱
ً  ۔۲۸۲ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۷:ص ، ایضا
ً  ۔۲۸۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۷:ص ، ایضا
 مشتاق، احمد مرتبہ ،‘‘ستارا کا رات کی ہجر ’’؛ مشمولہ قاسمی، ندیم احمد ۔۲۸۴
 ۸۸: ص
 ۱۵۷:ص ،‘‘ نے برگِ ’’، کاظمی ناصر ۔۲۸۵
ً  ۔۲۸۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۴۴:ص ، ایضا
ً  ۔۲۸۷ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۵:ص ، ایضا
 ۳۳:ص ، ء۱۹۵۷ ، ادب ایون: ،الہور ‘‘شیریں تلخابہ’’جالندھری، حفیظ ۔۲۸۸
ً  ۔۲۸۹ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۵۳:،ص ایضا
 ۱۸۵:،ص‘‘راز نغمہ’’جالندھری، حفیظ ۔۲۹۰
 ۳۳:،ص ‘‘ناؤ  کی برف’’وارثی، مظفر ۔۲۹۱
 ۱۰۵:،ص‘‘کالم’’نفیس، اطہر ۔۲۹۲
ً  ۔۲۹۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۵:،ص ایضا
 ۸۷:،ص‘‘دریا غزل’’محشر، ۔۲۹۴
 ۲۵:،ص ‘‘کوزہ گردِش ’’محشر، ۔۲۹۵
ً  ۔۲۹۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۵:،ص ایضا
ً  ۔۲۹۷ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۴۸:،ص ایضا
 ء،۱۹۸۴ ، دوم طبع اسلوب، مکتبہ: ،کراچی‘‘حاصل ال’’الدین، جمیل ۔۲۹۸
 ۱۳:ص
ً  ۔۲۹۹ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۷:،ص ایضا
ً  ۔۳۰۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۳۳:،ص ایضا
ً  ۔۳۰۱ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۶۴:،ص ایضا
 ۱۲۱:،ص‘‘انجمن’’تبسم، صوفی ۔۳۰۲
 ۱۰۹:،ص‘‘شب شکست’’بھوپالی، محسن ۔۳۰۳
 ۱۸:،ص‘‘گل اوراقِ ’’آبادی، اکبر صبا ۔۳۰۴
ً  ۔۳۰۵ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۵۹:،ص ایضا
ً  ۔۳۰۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۳۰:،ص ایضا
 ۹۹:،ص‘‘غزل مقامِ ’’ہوشیارپوری، حفیظ ۔۳۰۷
ً  ۔۳۰۸ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۴۷:،ص ایضا
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 ۱۰۱:،ص‘‘ ہمسائیگی زنجیرِ ’’چغتائی، رسعا ۔۳۰۹
 ۷۴:،ص‘‘ریختہ’’چغتائی، رسا ۔۳۱۰
 ۱۵۹:،ص‘‘ہو  واقف تو  تم غزاالں’’جعفری، ادا ۔۳۱۱
 بار، تیسری لیمیٹڈ، جامعہ مکتبہ:  دہلی‘‘اجنبی میں وطن’’ ناتھ، آزاد،جگن ۔۳۱۲
 ۸۲: ء،ص۱۹۶۴
 ۴۲: ص ،‘‘جالب حبیب کلیات’’ ، جالب حبیب ۔۳۱۳
ً  ۔۳۱۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۳: ص ، ایضا
 ۴۸۹:،ص‘‘ضیا کلیاتِ ’’ضیاجالندھری، ۔۳۱۵
 ۷۵:،ص‘‘تھی آخری ہی بات پہلی’’نیازی، منیر ۔۳۱۶
 ۱۲۷:،ص‘‘لیلیٰ  میں قیس دشتِ ’’، ناہید کشور ۔۳۱۷
ً  ۔۳۱۸ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۳۰:،ص ایضا
 ۳۲۳:،ص‘‘ احمد سلیم کلیاتِ ’’احمد، سلیم ۔۳۱۹
 ۱۵۷: ص ،‘‘  میں کوچے کے بستی اس’’  ، انشا ابن ۔۳۲۰
 ماہنامہ مشمولہ؛ ،‘‘رسائی کی رساؔ  تک غزل’’ کاظمی،ڈاکٹر، پروین ۔۳۲۱

  ۷۶: ص ء،۲۰۱۵ ستمبر:کراچی ،‘‘ زبان قومی’’
 ۹۴:ص ،‘‘دیوان’’، کاظمی ناصر ۔۳۲۲
 تہذیبی کے برصغیر پر شاعری اردو ’’  ڈاکٹر، ،پروفیسر امجد ساجد ۔۳۲۳

 ۵۰۵: ص ، ء۲۰۰۳ ، کیشنز پبلی الوقار:  الہور ،‘‘اثرات
 ۶۸: ص ،‘‘ دیوان ’’، کاظمی ناصر ۔۳۲۴
 ۴۹۹:ص‘‘منیر کلیات’’نیازی، منیر ۔۳۲۵
 کا  رات کی ہجر’’  مشمولہ ، ‘‘میلہ کا یادوں گھڑی چار ’’، حسین انتظار ۔۳۲۶

 ۲۶۔ ۲۷: ص مشتاق، احمد ؛ ،مرتبہ‘‘  ستارہ
 ۱۶: ص ، ‘‘دیوان ’’، کاظمی ناصر ۔۳۲۷
 ۱۲۱:ص ،‘‘ نے برگِ ’’، کاظمی ناصر ۔۳۲۸
ً  ۔۳۲۹ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۸۳:ص ، ایضا
ً  ۔۳۳۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۰۔۱۹:ص ، ایضا
 ۶۲:ص ،‘‘دیوان’’، کاظمی ناصر ۔۳۳۱
ً  ۔۳۳۲ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۵:ص ، ایضا
ً  ۔۳۳۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۳:ص ، ایضا
ً  ۔۳۳۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۶:ص ، ایضا
ً  ۔۳۳۵ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۲:ص ، ایضا
ً  ۔۳۳۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۴۷:ص ، ایضا
ً  ۔۳۳۷ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ؟؟: ص ، ایضا
 ۱۶۰: ص ،‘‘ میں کوچے کے بستی اس ’’، انشا ابن ۔۳۳۸
 پس سماجی اور سیاسی کا ی شاعر اُردو ’’  ، ذوالفقار،ڈاکٹر حسین غالم ۔۳۳۹
 ۴۹۶: ص ،‘‘منظر
 ۳۷: ص ،‘‘ دیوان’’ کاظمی، ناصر ۔۳۴۰
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 ۲۴۔۲۳:ص ،‘‘ نے برگِ ’’، کاظمی ناصر ۔۳۴۱
 ۲۱:ص ،‘‘دیوان’’، کاظمی ناصر ۔۳۴۲
 ۱۰۵:ص ،‘‘نے برگِ ’’ کاظمی، ناصر ۔۳۴۳
 ۱۳۳: ص ،‘‘ کوچے کے بستی اس’’  ، انشا ابن ۔۳۴۴
 ۳۵: ص ،‘‘جالب حبیب کلیاتِ ’’  ، جالب حبیب ۔۳۴۵
 ۱۱۰: ،ص ‘‘غزل مقامِ ’’پوری، ہوشیار حفیظ ۔۳۴۶
 ۱۳۹: ،ص‘‘ رہی ڈھونڈتی ساز میں’’، جعفری ادا ۔۳۴۷
 ۱۹۶: ،ص‘‘ ضیا کلیاتِ ’’جالندھری، ضیا ۔۳۴۸
 ۲۸: ،ص‘‘ریختہ’’چغتائی، رسعا ۔۳۴۹
 ۶۵:،ص ‘‘مالمت کوئے’’رومانی، انجم ۔۳۵۰
ً  ۔۳۵۱ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۸:،ص ایضا
 ۴۵:ص ء،۱۹۶۸ پبلشرز، ماورا:  ،الہور‘‘سیارہ ساعتِ ’’نیازی، منیر ۔۳۵۲
 ۲۸۔۲۷: ص ،‘‘ بیکراں’’  ناتھ، آزاد،جگن ۔۳۵۳
 کی غزل اردو  بعد کے پاکستان قیام’’ سی د، الحسن،ڈاکٹر شبیہ ۔۳۵۴

 (www.lahorepersian blog,ir/post/76 بحوالہ؛‘‘کروٹیں
 ، کیشنز پبلی بک براؤن:  دہلی نئی ،‘‘تعبیر کثرتِ ’’، قاسمی ابولکالم ۔۳۵۴
  ۹۹: ص ، ء۲۰۱۲
 فیصل ،‘‘مطالعہ حسیاتی ایک غزل اُردو  میں پاکستان’’ ندیم، ثمینہ ۔۳۵۵

 ۱۲۷: ص ء،۲۰۰۶ پبلشرز، قرطاس:آباد
 کیشنز، پبلی میل سنگ: ،الہور‘‘ غزلیں کی ندیم’’  قاسمی، ندیم احمد ۔۳۵۶
  ؟؟:ص ء۱۹۹۱
ل جلد میڈیاافیئرز، ملٹی:  الہور ،‘‘ تک اب’’  ، اقبال ظفر ۔۳۵۷  ء،۲۰۰۴ ، او 
 ۱۹۴: ص
 پبلی میل سنگ:  الہور‘‘  روشنی۔  خوشبو ۔  رنگ’’  ، شفائی قتیل ۔۳۵۸

 ۱۲: ص ،۲۰۰۲کیشنز،
ً  ۔۳۵۹ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۱: ص ، ایضا
ً  ۔۳۶۰ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۹: ص ، ایضا
 کیشنز، پبلی دوست: آباد ،اسالم‘‘ ہے آراستہ سخن شہرِ ’ ’  ، فراز احمد ۔۳۶۱
 ۵۴: ص ء،۲۰۰۴
 ،  ن۔ س ، روڈ کلر سر ادارہ نیا:  الہور ، ‘‘آہنگ’’  الحق، مجاز،اسرار ۔۳۶۲
 ۱۵۰: ص
 ، ء۱۹۸۱ ، مکتبۂ:  کراچی ،‘‘ اور خواب ایک’’  ، جعفری سردار علی ۔۳۶۳
 ۸۰: ص
ً  ۔۳۶۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۸۲: ص ، ایضا
 ۱۰۸: ص ، ن س نو، نژادِ : لکھنو  ،‘‘ مشعل’’  ، گورکھپوری فراق ۔۳۶۵
ً  ۔۳۶۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۷۔۱۰۶: ص ، ایضا
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 ، ‘‘شاعر عظیم کا طرز اپنی بخاری شہرت’’ بحوالہ، بخاری؛ ت شہر ۔۳۶۷
 ۱۹:ص ء،۲۰۰۲ مئی:  الہور ،۵:  شمارہ سحر، و  شام ماہنامہ مشمولہ؛

ً  ۔۳۶۸ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۰ ، ایضا
 ن س پبلشرز، کارواں مکتبہ: ،الہور‘‘وفا ہائے نسخہ’’  ، فیض احمد فیض ۔۳۶۹
 ۳۲۴: ،ص
 ، ‘‘نامہ زنداں’’ مشمولہ دیباچہ، ،‘‘قفس رودادِ ’’ اسحاق، محمد میجر سابق ۔۳۷۰

 ۳۱: ص ، ن س پبلشرز، کارواں مکتبہ: الہور فیض، احمد فیض از
 ۱۳۳: ص ،‘‘وفا ہائے نسخہ’’  ، احمد فیض،فیض ۔۳۷۱
ً  ۔۳۷۲ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۶۵: ص ، ایضا
ً  ۔۳۷۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۳۶۶: ص ، ایضا
ً  ۔۳۷۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۱۴: ص ، ایضا
 ۷۰۲ تا۷۰۰: ص ،‘‘ غزلیں کی ندیم’’  قاسمی، ندیم احمد ۔۳۷۵
ً  ۔۳۷۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۹۳: ص ، ایضا
ً  ۔۳۷۷ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۹۱: ص ، ایضا
 ۳۴۴: ص ،‘‘ روشنی۔ خوشبو ۔  رنگ’’  شفائی، قتیل ۔۳۷۸
ً  ۔۳۷۹ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۶۹: ص ، ایضا
 ۶۱: ص ،‘‘ ہے آراستہ سخن شہر’’  فراز، احمد ۔۳۸۰
ً  ۔۳۸۱ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۰۴: ص ، ایضا
ً  ۔۳۸۲ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۲۰۵: ص ، ایضا
ً  ۔۳۸۳ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۲۱: ص ، ایضا
ً  ۔۳۸۴ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۴۲۳، ایضا
 ۶۷: ص ،‘‘ تک اب’’  اقبال، ظفر ۔۳۸۵
ً  ۔۳۸۶ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۳: ص ، ایضا
ً  ۔۳۸۷ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۷۶: ص ، ایضا
 الشفیع:لندن۔  لندن شعرائے مرتب؛۔ زاہری بحوالہ؛جوہر بخاری، ت شہر ۔۳۸۸

 ۱۳۴ص ء،۱۹۸۵ پرنٹرز،
ً  ۔۳۸۹ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۳۵ص ، ایضا
 ،‘‘شاعر عظیم کا طرز اپنی بخاری شہرت’’ بحوالہ؛ بخاری شہرت ۔۳۹۰

 ء،۲۰۰۲ مئی:  الہور ،۵: شمارہ سحر، و  شام ماہنامہ مشمولہ؛
 ۱۹۔۱۸:ص

ً  ۔۳۹۱ ً ۔۔۔۔۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایضا ً ۔۔۔۔۔۔ایضا  ۱۹۔۱۸: ص ، ایضا
 مشمولہ؛ ،‘‘ہجرت اور ہشیاپوری حفیظ’’ طاہرہ،ڈاکٹر، العین قرۃ ۔۳۹۲

 ۳۱۔۳۰: ص ، ء۲۰۰۳: الہور ،۳ جلد ،۱: شمارہ ،‘‘مخزن’’
 نمودِ ’’  ماہنامہ ؛ مشمولہ ،‘‘کوچے گلی اور ہجرت تصورِ ’’  ، نذیر فرحان ۔۳۹۳
 ۵۹: ص ، ء۲۰۱۴ اپریل:  الہور ،۲: ،شمارہ‘‘  حرف

 
 باب چہارم
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 کے شعرا  اردو والے کرنے ہجرت ملک بیرون
 تجربات

 
 کے ہجرت ہاں کے شعرا گو غزل پاکستانی منتخب اُن میں باب اس
 بیرون کے کر ہجرت سے پاکستان جو  ہے رہا جا کیا پیش تجزیہ کا تجربے
 یورپ، سے پاکستان پر طور انفرادی شعرا یہ۔  ہیں رہے گزار زندگی ملک

 پھر یا حصول کے تعلیم اعلیٰ  میں ملک اور کسی یا جرمنی،دبئی کینڈا، امریکہ،
 غزل اُردو  نے انھوں مگر۔ رہے ہو کے وہیں اور گئے لیے کے معاش تالش
 اپنی میں ممالک یافتہ ترقی لوگ یہ۔  رکھا استور رشتہ مضبوط اپنا ساتھ کے

 اور وطن ، زبان اپنی نے انھوں مگر سکے رکھ نہ برقرار تو  حیثیت انفرادی
 اپنا ، وطن اپنا بھی کر جا وہاں انہیں اور رکھا رابطہ ساتھ کے ماضی اپنے
 ،یادوں تھیں یادیں کی ان جہاں رہے آتے یاد احباب دوست اور گاؤں اپنا ، شہر
 کرتا کوشش کی جانے دور جتنا وہ۔ ہے نہیں میں بس کے انسان ہونا دور سے
 ۔  ہیں لیتی دبوچ انہیں ساتھ کے شدت ہی اتنی یادیں ہے

 نکال لمحے چند سے زندگی ترین مصروف اپنی شعرا گو  غزل مہاجر
 کرتے اظہار کا وابستگی سے ماضی اپنے ذریعے کے ادب پھر اور کو  ادب کر
 کا تجربوں کے واردات کی ت ہجر اپنی اور احساسات و  جذبات اپنے۔  ہیں

 شاعری کی ان جو  احساس شدید کا تنہائی اور الوطنی غریب۔ ہیں کرتے اظہار
 :  ہیں لکھتے جعفری جواز ڈاکٹر سے حوالے اس ہے ملتا میں

 ہر پھر اور رجحان ہوا بڑھتا کا پسندی انفرادیت میں مغرب’’
 قبول مداخلت کی دوسرے کسی میں‘‘  پرائیوسی’’  اپنی شخص
ً  کرتا نہیں  ڈرتے ہوئے آتے قریب کے دوسرے ایک لوگ ،نتیجا
 پھیالؤ  کے شہروں اور اضافے میں آبادی طرف دوسری۔  ہیں
 ہے آتا سامنے میں صورت کی ہی تنہائی بھی نتیجہ الزمی کا

 ہیں سہتے پر سطح دوہری کو  تنہائی اس وطن تارکین۔۔۔۔۔ 
 جاتے ہو  دور سے شہروں آبائی اپنے وہ طرف ایک کیونکہ

 طور مکمل لیے کے ان بھی دنیا نئی طرف دوسری جبکہ ہیں
 ۱‘‘۔  ہے ہوتی اجنبی پر

 ہے دیتا کر اضافہ زیادہ اور میں تنہائی احساس کا بیگانگی میں غیر دیارِ 
 وطن ہم اپنا کہیں اگر اور نہیں ہی ملتا اپنا کوئی میں الوطنی غریب تو  پہلے۔ 
 چند لیے کے کسی وہ کہ ہے نہیں وقت اتنا بھی پاس کے کسی تو  جائے مل

 بیرونِ ۔  کریں سعی کی کرنے ختم کو  تنہائی کی دوسرے ایک اور نکالیں لمحے
 حصول۔  ہے گئی لیے کے معاش تالش تعداد کثیر کی شعرا اردو  مقیم ملک
 تو ہے ملتی فرصت انہیں جب پڑتا، کرنا کام رات دن انھیں لیے کے رزق
 کو  احساسات کے الوطنی غریب اور بیگانگی ہوئے کرتے محسوس کو  تنہائی
 دیگر والے رہنے میں غیر دیار شعرا یہ۔  ہیں کرتے بیان میں کالم اپنے
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 نمائندگی کی جذبات کے ان ہوئے کرتے محسوس کو  دکھوں کے پاکستانیوں
 مہاجر دوسرے اور تجربہ کا ہجرت ، واردات ذاتی اپنی کی ان۔  ہیں کرتے بھی
 کرتے کتھارسس اپنا میں انداز تاثیر پر ہوئے کرتے عکاسی کی جذبات کے ین
 :  ہیں لکھتے جعفری جواز ڈاکٹر۔  ہیں

 ایک کوئی کی ہجرت اور ہے انفرادی ہجرت کی مہاجروں ان’’
 اپنا ہے کہانی اپنی ایک کی شخص ہر۔  ہے نہیں بھی وجہ
 مالی میں منظر پس کے ہجرت کہیں۔۔۔۔۔ ہے منظر پس ہجری

 کسی ہے آتی نظر کارفرما جبریت سیاسی کہیں اور پریشانیاں
 آباد میں معاشروں خوشحال کو  کسی تو محفوظیت غیر کو 

 کو سیاحت شوق کوئی اور آیا لے تک غیر دیارِ  شوق کا ہونے
 ۲۔ ‘‘ہے ُمصر پر دینے رنگ کا ہجرت

 کسی مگر ہیں سکتی ہو  وجوہات سے بہت کی مہاجرت یا وطن ترکِ 
 تمام۔ ہیں ہوتے یکساں مسائل والے آنے پیش ساتھ کے زندگی میں صورت بھی

 وطن ترک ، ہو  کی مکانی نقل سے وجہ بھی کسی خواہ نے جنھوں کو  لوگوں
 ان اور ہے پڑتا کرنا سامنا کا مصائب سے ایک میں الوطنی غریب انہیں ہو  کیا

 یاد کی وطن پھر اور ہوتاہے احساس کا غربت شدید انہیں سے ومسائل مصائب
 ڈاکٹر بقول ہیں جاتے کھو  میں کیفیت اس وہ اور ہے لیتی گھیر انہیں المحاال
 :  جعفری جواز

 آنے یاد کی وطن تو  ہے تا کر اختیار شدت غربت احساس’’
 کے وطن ، موسم ، پرندے ، زمین سر کی اس وطن ہے لگتی
 کر ایک ایک سب چہرے محبوب درمیان کے لوگوں ، لوگ
 ۳‘‘۔  ہیں لگتے گھومنے میں نظروں کے

 کی اہمیت زیادہ بہت اور قدر قابلِ  چیز ہر کی وطن میں الوطنی غریب
 قدر کوئی ہوئے ہوتے میں وطن کی جن چیزیں سی عام ایسی ہے ہوتی حامل
 میں غیر دیار رشتے وہی چیزیں وہی ہوتی نہیں اہمیت کچھ ، جاتی کی نہیں

 ۔ ہیں آتے یاد سے شدت ہیں تڑپاتے
 معاشرت طرزِ  اور اقدار کی جن ، ہیں تہذبیں سینکڑوں پر ارض کرہ

 بھی پھر مگر ہے نہیں فرق چنداں میں احساسات و  جذبات اگرچہ۔  ہے جداجدا
 و  جذبات کے خطے ہر ہے فرق نمایاں میں اقدار انسانی اور معاشرت و  تہذیب

 پروان میں روشنی کی اقدار معاشرتی اور ن تمد و  تہذیب کی وہاں احساسات
 وہاں ہے ہوتی زیادہ قیمت و  قدر کی رشتوں میں خطے جس۔ ہیں چڑھتے
 یا رشتوں ہم اگر میں خطوں ایشیائی اور یورپی۔  ہیں ہوتے شدید بھی جذبات
 میں ایشیاء کہ ہیں دیکھتے ہم تو لگائیں اندازہ کا قیمت قدرو کی چیزوں اور

 ہے گیا دیا نام الگ ایک کو  رشتے ہر لیے اسی ہے زیادہ بہت اہمیت کی رشتوں
 تائی ، چچی پھوپھی، ، خالہ طرح اسی پھوپھا ، ماموں تایا، چچا، ، جیسے
 ہیں ملتے anty اور uncleلفظ ہی ایک لیے کے سب میں یورپ مگر وغیرہ
 بہت کی وقت ہاں کے ان مگر ہے نہیں اہمیت اتنی کی رشتوں وہاں کیونکہ
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 نام  اور حوالے سے بہت کے وقت وہاں کہ ہے وجہ یہی ہے اہمیت زیادہ
epoch era,date period space time میں ء ایشیا میں مقابلے کے اس 

 میں معاشرے یافتہ ترقی کہ ہے وجہ یہی۔ جاتی دی نہیں اہمیت اتنی کو  وقت
 میں کالم کے شعرا اظہار کا جس ہے کمی بہت کی وقت پاس کے لوگوں
 ۔ ملتاہے

 و جذبات کے اس پاتاہے پرورش میں معاشرے جس ادیب یا شاعر
 اور کہیں میں بعد وہ چاہیے۔  ہیں ہوتے موافق کے معاشرے اسی بھی احساسات

 اسی لگاؤ  جذباتی کا اس مگر گزارے زندگی میں تہذیب دوسری کسی بسے جا
 حصہ کا تخلیقات اپنی کو معاشرت و  تہذیب اسی وہ ہے رہتا ہی ساتھ کے تہذیب
 اس۔ ہیں ہوتے نمایاں احساسات اور جذبات وہی میں اشعار کے اس ، ہے بناتا
 چیزوں سب کی وہاں نے انھوں۔  ہیں مقیم ملک بیرون جو  شعرا پاکستانی طرح
 اشعار کے ان۔  ہے ہی ویسی بھی اب شدت کی جذبات کے ان مگر اپنالیا کو 
 کا لگاؤ شدید جس ساتھ کے زمین اپنی اور رشتوں اپنے ، ملک اپنے میں

 ترقی کے وہاں وہ چہ اگر کہ جاتاہے ہو  اندازہ بخوبی سے اس ہے ملتا احساس
 معاشرت و  تہذیب کی ان نے انھوں اور ، ہیں گئے ہو  شامل میں معاشرے یافتہ
 بھی آج ہے اٹھتا تڑپ پر نام کے وطن اپنے بھی اب دل مگر ہے لیا اپنا بھی کو 

 طرف اپنی انہیں یاد کی دوستوں ، ہے ہوتی محسوس کشش میں رشتوں انہیں
 کا کالم کے شعرا گو  غزل پاکستانی منتخب مقیم ملک بیرونِ  ہم اب۔ ہے بالتی
 بعد کے ان شعرا گو  غزل مقیم میں برطانیہ پہلے سے سب۔  ہیں لیتے جائزہ

 کالم کے شعرا گو  غزل منتخب مقیم میں امارات عرب پھر اور کینڈا ، امیریکہ
 ۔ہے جاتا کیا پیش جائزہ مختصر کا کالم کے ان سے حوالے کے ہجرت میں

 وجہ ایک کی جس ہے مرکز بڑا ایک کا اردو  انگلستان بعد کے برصغیر
 اور رہا تسلط زیرِ  کے انگلستان برصغیر عرصہ ایک کہ ہے سکتی ہو  بھی یہ

 والے سمجھنے اور بولنے اردو  تو  یوں رہا زیادہ طرف اس رجحان کا لوگوں
ً  اور ہیں موجود میں دنیا پوری  پڑھائی اردو  میں جامعات کی دنیا پوری تقریبا
 تعداد بڑی ایک بھی کی ادبا اور شعرا اردو میں برطانیہ مگر ہے جاتی بھی

۔ ہے ہوا رکھا برقرار کو  روایت کی ادب و  شعر یہاں نے جنھوں ہے موجود
 :  ہیں لکھتے میں مقالے اپنے علی شیر ڈاکٹر سے حوالے اسی

۔ ہے رہی مستحکم بڑی بھی روایت کی ادب و  شعر یہاں’’
 کے روایت ادبی اس نے ادیبوں اور شاعروں مقیم میں برطانیہ
 کی برطانیہ۔ کرداراداکیاہے اہم بہت میں استحکام اور تسلسل
 ایک اپنی کی اصناف دیگر اور غزل نظم، میں روایت شعری
 سے حوالے کے مقبولیت اور آفرینی اثر اپنی لیکن ہے اہمیت
  ۴۔ ‘‘ہے سخن صنفِ  تر اہم کی یہاں غزل

 لوگ ہوئے ستائے کے ملک اپنے یا روزگار تالش بھی میں برطانیہ
 ادب و  علم بھی کر جا وہاں نے انھوں ہیں شامل شاعربھی بعض میں جن گئے،
 برطانیہ ہم اب۔ کیا بیان اشعارمیں کو  تجربات اپنے اور رکھا استوار رشتہ سے
 کے ان کہ ہیں لیتے جائزہ کا کالم کے شعرا گو  غزل پاکستانی منتخب مقیم میں
 ۔  ہے ہوا طرح کس اظہار کا تجربات کے ہجرت میں کالم
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 :   کاظمی سلطان  باصر
 انبالہ کاظمی ناصر والد کے ان مال میں ورثے دکھ کا ہجرت کو کاظمی باصر
 برطانیہ میں ء۱۹۹۰ کاظمی باصر اور تھے ئے آ پاکستان کے کر ہجرت سے
۔  ہیں چکے ہو  شائع مجموعے دوشعری کے ان۔  ہیں مقیم وہیں اور گئے چلے
 ۔ ‘‘ہو  بھی کوئی چمن’’  اور‘‘  خیال موجِ ’’ 

 وطن ہم والے گزارنے زندگی ملک بیرون میں غزل اپنی کاظمی باصر
 تجربے اس بھی خود وہ چونکہ اور ہے کرتا محسوس بھی کو دکھ کے لوگوں
 بیان یوں ذریعے کے شاعری کو  تجربات ان وہ ہے چکا گزر راست براہ سے

 ۔  کرتاہے
 ہر ہے آتی یاد ، لکھوں کیا کیا میں خط
 بات پہ بات
 بات پہ مالقات رکھوں اٹھا کہ بہتر یہی
  ہوئے بُرد ہوا تو  زمانے کے باتوں اپنی
 بات پہ حال صورتِ  ہم ہیں کرتے کیا اب

                                                      
(۵) 

 اطالع کو  والوں گھر وہ ہے ہوتا جو  کام پہال سے سب کر جا ملک بیرون
  آ  سہولیات جدید ساتھ ساتھ کے حاالت اب ، ہوں گیا پہنچ سے یت خیر کہ کرنا
 اتنا خط پھر اور ہے ملتی روایت کی لکھنے خط ہاں کے شعرا ان مگر ہیں گئی

 کے شہر ، جاتی کی بیان کر کھول بات اک اک کہ جاتاتھا لکھا سے تفصیل
 سے لکھنے باتیں ساری وہ شاعر یہاں مگر تھا جاتا بتایا بھی تک حال کا موسم

 اس ہیں کرتی پریشان یادیں وابستہ ساتھ کے باتوں ان اسے کیونکہ ہے گریزاں
 ۔  ہے رکھتا ارادہ کا کرنے باتیں ساری ہی پہ مالقات وہ لیے

 وہاں پھر اور ہیں جاتے لیے کے معاش تالش لوگ اکثر سے ملک بیرون
 ۔  ہیں کرتے سے خوشی ملے بھی کام جو  کر جا

 انتخاب جب تھے وقت اور وہ

 تھا ممکن

 کچھ ملے اب کام ہنر اہل گے کریں

 بھی

                                               

(۶ ) 

 اپنا مختصر سامان ہی ہمیشہ رہا

 جہاں رہے ہم طرح کی مسافروں

 رہے بھی

                                               

(۷) 
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 ان  انہیں یا کرتے نہیں کام کوئی میں شہر اپنے یا ملک اپنے جو  لوگ وہ
 محسوس عار میں کرنے کام کم سے معیار اپنے تووہ ملتا نہیں کام کا پسند کی

 کر ملے کام بھی جو  وہاں تو  ہیں جاتے ملک دوسرے جب لوگ وہی ہیں کرتے
 پذیر ترقی مختلف اور وطن تارکین سے بہت جہاں میں برطانیہ۔  ہیں لیتے

 ایسے تو  ہے موجود وہاں لیے کے مزدوری محنت تعداد کثیر ایک سے ممالک
 کام بس ہو  بھی کوئی ، نوعیت کی کام ہیں کرتے تالش کام صرف لوگ یہ میں
 ۔  ہیں کرتے سے خوشی ملے وقت جس ، ملے

 پڑتی کرنا بسر طرح کی بدوشوں خانہ ، مسافروں زندگی میں غیر دیارِ 
 مختصر بھی سامان کا گھر لیے اس لیا کر بسیرا وہیں مال کام جہاں ہے،

 بیگ چیز کچھ کی ضرورت خاص بس ہے نہیں ہی ہوتا تو  گھر ، ہیں رکھتے
 ۔ دئیے چل اور اٹھایا بیگ گئے جہاں ہیں ہوتی رکھی میں

 یا ملک بھی کوئی لیے کے کار تخلیق یا شاعر نزدیک کے کاظمی باصر
 معاشرے کو  فکر اور سوچ اپنی تو  شاعر کیونکہ ہے نہیں نامناسب بھی خطہ
 لیے کے کھلنے کو  پھول جیسے ہو  بیٹھا بھی کہیں وہ۔  ہے کرتا منتقل میں

 ۔  ہوتا نہیں مطلب سے کھیت یا چمن ہے ضرورت کی ہوا و  آب مناسب
 وطن دل، اہلِ  ہیں لیتے لگا دل

 ہو بھی کوئی

 چمن مطلب سے کھلنے کو  پھول

  ہو بھی کوئی

                                               

(۸) 

 ساتھ کے وقت وہ کہ ہے ایسی ساخت ذہنی پر طور فطری کی انسان
 عجیب  اسے جو  چیزیں وہ۔ ہے لیتا کر پیدا مانوسیت سے ماحول اپنے ساتھ

 اور جاتاہے ہو  آشنا سے ان وہ۔  ہیں لگتی انوکھی اور نئی ، ہیں ہوتی محسوس
 پھول۔  ہے ہوتا مانند کی پھول ایک کار تخلیق۔  ہے جاتی ہو  ختم اجنبیت کی اس
 کھل میں چمن بھی کسی وہ۔  نہیں سے چمن ہے تی ہو  غرض سے کھلنے کو 

 میں دنیا وہ چاہے رکتا، نہیں بھی عمل تخلیقی کا کار تخلیق طرح اس ہے سکتا
 کی  ان ، جذبات و  احساسات کے لوگوں کے وہاں وہ جائے چال بھی جہاں

 ۔  کرتاہے اظہار کا وارادت اپنی اور درد دکھ ، غم خوشیاں
 نہ ہے لطف وہ کا جینے نہ یہاں

 کا مرنے

 پرائی رہو  کر آ کہ نے کس تھا کہا

 جگہ

 جسے تو  فراموش ہے ہوئے کیے

  باصرؔ 

 تیری مقام تیرا میں اصل ہے وہی
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 جگہ

 دے کر مہیا پردیس آسائشیں الکھ

 غریب بھی پھر الوطنی غریب ہے

  الوطنی

 دم ہم نہ میرا نوا ہم کوئی نہ

 نشینم گوشہ شاعرم غریبم

                                               

(۹) 

 سے زندگی اس بھی باوجود کے سہولیات تر تمام اور آسایشیوں شاعر
 خوشیوں کی اس ، نہیں واال بانٹنے غم کوئی کا اس وہاں کہ ہے نہیں مطمئن
 شدت جس یاد کی وطن میں حاالت ان کو  شاعر۔  ہے نہیں واال ہونے شامل میں
 کہ ہے لگتا کرنے تالش اسباب کے مکانی نقل اپنی پھر وہ اور ہے آتی سے
 ۔ ہے پہنچتا پر نتیجے اس تو  پڑا چھوڑنا کو  ملک اپنے کیوں ہمیں آخر

 گھر اپنا وطن اہلِ  جو  ہم نہ کرتے

 خراب

 دربدر جواں ہمارے یوں نہ ہوتے

 خراب

 کو اس مگر تھا مال کو  ہم اک باغ

 افسوس

 ہے بگاڑا کے بھر جی نے ہم

 ہے کم سنوارا

 کیا ہالک نے اغیار سیاستِ  کہاں

 ہالک نے افکار ہی اپنے تو ہمیں

 کیا

                                               

(۱۰) 

 اپنے وہ۔ ہیں دار ذمہ کے بربادی اس خود ہم نزدیک کے کاظمی باصر
 ہم اگر پر جس۔  ہے مال باغ وہ ہمیں کہ ہیں دیتے تشبیہہ سے باغ ایک کو  ملک
 پھر اور ہیں سکتے ہو  شامل میں صف کی قوموں یافتہ ترقی تو  یں کر محنت
 اٹھانا نہ ذلت گار مدد یارو  بے میں ممالک دوسرے لیے کے معاش تالش ہمیں
 ہیں خود ہم والے اجاڑنے کو  باغ اپنے نزدیک کے شاعر اور گی پڑے

 سوچ مجموعی کی عوام نزدیک کے ان۔  سکتا جا لگایا نہیں الزام پر حکمرانوں
 دوسرے لیے کے معاش تالش اور دی کرنے نہیں ترقی کو  ملک نے فکر اور

 ۔پڑا جانا میں ملکوں
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 سمجھا کرم ابرِ  کو  ابر ہر جو  کہ ہم

 کیے

 کو دھوپ اور میں دیس اس گئے آ

 کیے ترسا

 میں لگن ہی اور کسی ہیں ہوئے مگن

 لوگ

 فن و  فکر جان اب گے کھپائیں کہاں

  لوگ میں

                                                

(۱۱) 

 والے  جانے لیے کے معاش تالش ملک بیرون اپنے کاظمی باصر
 گا ہو  کرم ابر پر وہاں میں خیال کے ان کہ ہیں کرتے بیان المیہ ایک کا بھائیوں

 وہاں مگر گے جائیں ہو  مال ماال سب اور گا برسے پر ان ہی پہنچتے وہاں جو 
 اور ہیں چکے بن حصہ کا دنیا مصروف اس بھی وہ کہ ہے ہوتا اندازہ کر جا
 ایک کہ ہوا نہ تک احساس کا بات اس انہیں کہ گئے ہو مگن اتنے میں کام

 ہو مصروف قدر اس لوگ یہ وہاں دیکھا نہیں سورج نے انھوں سے عرصے
 دل اپنے لمحے چند کہ ملتا نہیں وقت لیے کے فکر و سوچ انہیں کہ ہیں جاتے
 ۔  لیں سن بات کی

 یارو کیسی شکایت کی بیاباں

 بھی گلستاں تو  اب پُرخار ہوا

 میں فضا  باصرؔ  گئے ہو  معلق

 بھی آسماں روٹھا تو  چھوٹی زمیں

 آزاد ہم بھی میں فضا کی گلشن

 تھے کہاں

  شکایت دام تہِ  جو  کرتے سے صیاد

                                               

(۱۲) 

  اقدار  بنیادی تمام سے جس ہوئیں رونما تبدیلیاں سے ی تیز اتنی میں دنیا
 خطوں تمام اور گئی کر اختیار صورت کی ویلج گلوبل دنیا اور لگیں توڑنے دم
ً  مسائل کے  پہنچا پر نتیجے اس اب شاعر تو  لیے اسی۔  گئے ہو  یکساں تقریبا
 مسائل انہی بھی وطن اپنا تو  اب ہے جا بے شکایت کی الوطنی غریب کہ ہے
  دام  تہِ  اور صیاد  ، آسمان ، گلستان ، خار پُر ، بیاباں نے شاعر ہے دوچار سے
 تبدیلوں تہذیبی اور سیاسی پر نامے منظر عالمی کے کر استعمال عالمتیں جیسی
 ۔  ہے کوشش کی کرنے عکاسی کی
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 مقابل کے بستی مری تمہارا شہر یہ

 کی عمارات صرف مگر ہے اچھا

 تک حد

                                              

(۱۳) 

 کی عمارتوں باال و  بلند اور ترقی کی شہروں اور ممالک یافتہ شاعرترقی
 آتا نظر فقدان کا انسانیت میں شہروں اور ملکوں ان اسے مگر ہے کرتا تعریف
 ۔  ہے

 مشکالت و  مسائل وہ ہاں کے شعرا والے جانے ملک بیرون سے پاکستان
 آنے پاکستان بعد کے ہند تقسیم جو  ہے نہیں نامہ منظر تلخ کا زندگی انسانی یا

 بڑی میں ملک بیرون کو  کاظمی باصر مثالً ۔  ہے وابستہ سے مہاجرین والے
 سب کا زندگی انسانی آنا نہ میسر کا وقت کہ ہوا احساس کا امر اس سے شدت
 ابالغ ذرایع تر تیز ، وسائل مادی میں زندگی رفتار برق اس۔  ہے المیہ بڑا سے
 ذات  اپنی ہی نہ اور پاتا نکال نہیں وقت لیے کے کسی انسان بھی ہوئے ہوتے
 و حسن کے مناظر تی قدر کو  انسان نے دوڑ اس کی ،معیشت لیے کے

 وہ کہ نہیں ہی وقت اتنا پاس کے انسان ہے، دیا کر دور بھی سے خوبصورتی
 جو کیونکہ۔ سکے کر ے نظار کے ہ وغیر سمندروں اور باری برف ، دھوپ
 ان ہیں رہے کر کام رات دن طرح کی مشین ایک وہ ہیں مقیم ملک بیرون لوگ
 کے ان ورنہ ہے سے وجہ کی کمی کی وقت کے ان رہنا دور سے اپنوں کا

 انٹر ، بک فیس ، آپ وٹس میں جس ہیں وسائل اتنے میں دنیا جدید کی آج پاس
 بات  سے اپنوں ہوئے اٹھاتے فائدہ سے سہولیات جیسی وغیرہ فون موبائل ، نیٹ
 پاس کے ان کہ ہے یہ المیہ کا ان مگر ہیں سکتے دیکھ کو ان ہیں سکتے کر
 ۔  نہیں وقت

 بیرون جب لوگ مند ہنر اور یافتہ تعلیم سے یہاں کہ ہے یہ مسئلہ دوسرا
 مناسب کوئی ملتا نہیں کام میں شعبے متعلقہ کے ان انہیں ہیں جاتے ملک

 وہ جو ہیں پڑتے کرنے کام ایسے انہیں سے وجہ کی جس ملتی نہیں مالزمت
 اس انہیں اب مگر۔  تھے سمجھتے شان کسرِ  اپنے ہوئے رہتے میں ملک اپنے

 ایک کا لوگوں ان یہ۔  ہے پڑتا کرنا کام بھی کوئی لیے کے رہنے میں معاشرے
 ہیں ہوتے مجبور پر کرنے کام ایسے بھی ہوئے چاہتے نہ وہ کہ ہے بھی دکھ

 بیرون کہ ہے بھی حقیقت تلخ ایک یہ اور ملتی نہیں خوشی انہیں کے کر جنہیں
 ۔  ہیں ہوتے مجبور پر کرنے ایسا حضرات مقیم ملک

 ہیں لیتے کر حاصل شہریت کے کر ودو  تگ والے جانے ملک بیرون
 شہری کے درجے دوسرے وہ کہ ہوتاہے محسوس انہیں باوجود کے اس لیکن
 احساس  کا الوطنی غریب ہاں کے ان۔  ہیں الوطن غریب ، ہیں مہاجر وہ ہیں،

 طور کے ویلج گلوبل کو دنیا شاعر لیے کے کرنے کم کو  جس ہے رہتا برقرار
 انسان  رہی نہیں صورت وہ کی الوطنی غریب اب کہ کہتاہے ہوئے دیکھتے پر
 ساتھ کے گھر اور ملک اپنے وہ ہو میں ملک یا خطے بھی کسی کے دنیا
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 رہی نہیں باقی اب صورت پہلی وہ کی الوطنی غریب لیے اس ہے رہتا منسلک
 تعلق کا شاعر کیونکہ۔  ہے درپیش بھی مسئلہ کا شناخت ملک بیرون انہیں۔  ہے
 کے قومیت کی اس ہے شناخت ایک کی اس وہاں ہے سے معاشرے جس

 مگر۔  ہیں جانتے اسے لوگ سب سے حوالے کے پیشے کے اس ، سے حوالے
 کیا ذات کی اس کہ ہے جاتی ہو  ختم انفرادیت ساری وہ کی اس میں غیر دیارِ 
 یہاں ہے سے پاکستان تعلق کا شاعر پھر ، وغیرہ ہے سے خاندان کس ، ہے

 کو کسی لیے اس۔  ہے زندگی انفرادی وہاں لیکن ہے نظام کا زندگی اجتماعی
 مسائل تمام کے وطن تارکینِ  مقیم ملک بیرون۔  ہے نہیں واسطہ کوئی سے کسی
 کیا میں ی شاعر اپنی نے کاظمی باصر اظہار کا کیفیات اور جذبات حاالت و 

 ۔  ہے

 : فاروقی ساقی
 اپنے بعد کے پاکستان قیام پہلے کی ہجرت در ہجرت نے فاروقی ساقی

 کراچی ساتھ کے خاندان اپنے سے وہاں گئے پاکستان مشرقی ساتھ کے والدین
 وہیں پر طور مستقل اور گئے چلے لندن فارقی ساقی میں ء۱۹۶۳۔  کیا رخ کا

 ۔ ہیں لکھتے میں بیتی آپ اپنی فارقی ساقی۔ گئے ہو  مقیم
 اور ماموں بڑے ، ابا ، ہے واقعہ کا ء۱۹۴۸ جون یا مئی یہ ’’

 کو  اگست۔ ۱۴ ہوئے تے کر عاق کو  پیشوں اپنے اپنے چچا
 اپنے اپنے الگ الگ ہوئے روانہ طرف کی پاکستان مشرقی
  ۱۴‘‘۔ ساتھ کے خاندانوں

 تھے گئے س پا کے داروں رشتہ اپنے میں چاٹگام والد کے فاروقی ساقی
 چل نہ بار کارو کا ان مگر ہیں کرتے شروع کاروبار میں ملک نوازئیدہ اس کہ
 رہے آ نہیں نظر بھی آمدن ذرائع کوئی اور ہوئے رہتے وہاں انہیں اور سکا
 :  فاروقی ساقی بقول کیا اختیار سفر کا کراچی نے انہیں تو  تھے

 کے ازمائی قسمت میں پاکستان مغربی اور لیا جہاز بحری’’
 ۱۵۔‘‘ تھا جمان برا آزما خنجر مستقبل جہاں نکلے چل لیے

 میں تالش کی روزگار اور کی مکمل تعلیم اپنی میں کراچی نے فاروقی ساقی
 مل نہ روزگار انہیں موافق کے طبیعت کی ان مگر بھی ملے کام ایک کئی نکال
 گئے چلے ن لند میں ء۱۹۶۳ آخر اور لی ٹھان کی جانے لندن نے انھوں تو  سکا
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے قیام میں ن لند فاروقی ساقی۔ 

 یا پاکستانی کسی جیسا ہے ہی ویسا رہنا میں لندن میرا’’
 میں کراچی....  رہنا میں دبئی یا جاپان ، چین کا ہندوستانی

 نظر حرمتی بے اپنی مجھے کہ تھی گئی بڑھ اتنی غربت میری
 کرنا نہیں ضائع عمر تمام میں معاش فکرِ  میں۔ تھی لگی آنے
 ہو نہیں کا مغرب آدمی سے رہنے میں مغرب....  تھا چاہتا
 اور الہور کراچی،۔ ہے محبت عظیم میری شاعری اردو ۔ جاتا
 اردو ۔ ہے ذات میری پاک و  ہند روحِ ۔ ہیں میں خمیر میرے دل ی

 رسوخ و  اثر میرے۔ ہیں طاقت میری والے پڑھنے اور بولنے
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....  نہیں عالوہ کے دائرے کے رسوخ و  اثر کے اردو  دائرہ کا
 سے اسلوب نئے اور خیال نئے کسی کہ نہیں آدمی کمزور میں

 میں کلچر اپنے اور مٹی اپنی ادب، اپنے۔ جاؤں ہو  زدہ خوف
 بیرونی مجھے۔ ہیں ہوئے گڑے سے مضبوطی پاؤں میرے
 کا اردو  صرف اور اردو  میں..... نہیں خطرہ کوئی سے حملوں
 اور..... ہوں لکھتا نظمیں میں انگریزی کہ حاالں ہوں شاعر
 شکار  کا تری کم احساِس  کسی میں سلسلے کے اردو  زبان اپنی
 تازہ کوئی لرزش، خفیف کوئی سے دم میرے اگر۔ ہوں نہیں

 خوش کو  آپ اپنے میں تو  جائے آ میں شاعری اردو  جھونکا
 ۱۶۔‘‘گا سمجھوں قسمت

 ان میں حلقوں ادبی اور تھے کہتے شعر بھی پہلے سے جانے لندن ساقی
 شاعری اپنی نے انھوں بھی بعد کے جانے لندن۔  تھی چکی بن پہچان ایک کی
 کی ان۔  رکھا برقرار کو  شناخت منفرد ایک اپنی اور رکھا جاری کو  سفر کے

 :  ہیں لکھتے فاروقی الرحمن شمس ہوئے کرتے تبصرہ پر شاعری
 میں زمانے ہمارے میں معنیٰ  کئی شاعری کی فاروقی ساقی’’

 یہ تو  بات پہلی سے سب۔ ہے شاعری نظیر بے اور المثال عدیم
 کا سب تجربہ، اور فکر دانش، جذبہ، یہاں کے ان کہ ہے

 ذہنی اور حسی مراد سے ‘‘تجربہ۔ ’’ہے ملتا امتزاج متوازن
.... بھی تجربات کے اسلوب و  ہیئت اور ہیں بھی تجربات
 اور فن ، تہذیب کی مغرب نے ساقی کہ یہ بات دوسری
 والے جانے چلے کر رہ دن چند آکر سے باہر کو  معاشرت

 اتر میں اس کر، برت سے اندر کہ بل نہیں سے نظر کی سیاح
 کرکے جذب اندر اپنے کو  عالمات و  رسومیات کی اس کر،
 کے ان۔ ہیں شاعر کے اردو  وہ باوجود کے اس ہے، دیکھا
 نے دانش و  ذہن کے ان اور ہے مشرقی نامہ منظر کا باطن
 ساقی کہ ہے وجہ یہی۔ ہے کیا قبول پر شرائط اپنے کو  مغرب
۔‘‘ ہے شاعری کار تازہ سے سب کی زمانے ہمارے شاعری کی
۱۷ 

 نے آگہی سے روایت کی غزل اور مشاہدہ گہرا ہاں کے فاروقی ساقی
 اس اور الوطنی غریب ہاں کے ساقی ، بخشی نعمت کی کاری تازہ انہیں

 ۔ ملتاہے احساس کا دینے کھو  شناخت اپنی کر ہو  گم میں معاشرے مصروف
 تالش کہ تھا رہا ڈھونڈ اسے میں

 تھی اپنی

 جعلی کہ تھا جذبہ ہوا چمکتا اک

 نکال

 سفر اپنا پھر میں دھوپ نئی اک

 ہے جاری
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 نکال تسلی طفلِ  فقط سایہ گھنا وہ

                                               

(۱۸) 

 کو خود وہ اور ہے بیٹھا کھو  شناخت اپنی کر جا میں معاشرے اس شاعر
 گا بنالے پہچان الگ ایک اپنی وہ کہ ہے جذبہ ایک اندر کے اس۔  رہا کر تالش
 کے وہاں جو  ملتا نہیں مقام وہ بھی کے کر حاصل کچھ سب میں غیر دیار مگر

 ہیں رہتے شہری کے ہی درجے دوسرے وہاں ملکی غیر۔  ہے ہوتا کا شہریوں
 کہ ہے رہا دے قرار جعلی اسے وہ ہے دیتا توڑ دم جذبہ کا شاعر میں ایسے تو 

 کی بنانے شناخت اوراپنی سکا کر نہیں حاصل مقام وہ بھی باوجود کے کوشش
 اپنے وہ کہ ہوا محسوس اسے لیے کے لمحوں چند دوران کے کوشش شعوری
 کے  لمحہ ایک جو  تھا سایہ ایک صرف وہ مگر ہے رہا ہو کامیاب میں مقصد
 تھا بیٹھا سمجھ عہدیہ کا تکمیل کی خواہشات اپنی وہ جسے آیا میسر اسے لیے
 ۔  تھی تسلی جھوٹی ایک محض وہ

 ہے آزادی تہمتِ  وہی ہمراہ میرے

 نکال اسیری عہد وہی عہد ہر میرا

 آنکھوں ہے شہر ایک کا تخوابوں

 سامنے کے

 مگر صحرا میں تالش کی شہر اس

 ہو نہ

 ہے ہوئی تہمت کو  خوف اہلِ  ہم

 آزادی 

 میں آن ایک گرفتار عمر ساری کہ

 ہے

                                               

(۱۹ ) 

 ناہمواری طبقاتی ہے ملتا بھی شعور سماجی گہرا ہاں کے فاروقی ساقی
 ہی کہانیاں قصے محض باتیں کی کرنے ختم کو  استحصال دارانہ سرمایہ اور
 ہے اسیری وہ میں اصل ہے، ملی ہی تہمت ایک میں صورت کی آزادی یہ ہیں
 رسائی تک شہر اس مگر ہے شہر کا خوابوں میں آنکھوں۔  ہے رائج نظام وہی
 کو  خود ساقی۔  ہیں حائل مشکالت شمار بے میں پہنچنے تک وہاں۔  نہیں ممکن
 ۔ ہے کرتا محسوس تنہا اور اجنبی بھی میں ہجوم کے نظر اہلِ 

 ہجوم کے نظر اہلِ  ہوں اجنبی میں

 میں

 ہنر کوئی میں ہاتھ میرے ہے ممکن

 ہو نہ
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(۲۰) 

 کرتا محسوس میں ہجوم کے نظر اہل نوا بے اور اجنبی کو  خود شاعر
 کی نہیں قدر کی اس اگر کہ ہے ہوتا احساس کا علمی کم اپنی اسے تو ہے

 ۔  ہوں نہ ہی قابل اس کہ ہے ممکن عین تو  جارہی
 جانتا سبب کا الجھن کی روح مری وہ

 ہے

 راضی بھی پہ بجھانے پیاس کی جسم

 نکال

 ہے ویرانہ کا جسم وہی دشت کا روح

 نکال باسی ، لگا پرانا راز نیا ہر

 زندوں مری آنکھیں کہ ہوں مردہ وہ میں

 جیسی

 نکال ثانی ہی اپنا میں کہ ہوں کرتا بین

                                                   

(۲۱) 

 اس سے وجہ کی جن ہیں بھی تلخیاں کی زمانے ہاں کے فاروقی ساقی
 دھکیل میں ویرانیوں اسے نے اس اور ہے گئی ہو  تبدیل میں صحرا روح کی
 جو نہیں ہی آرزو اور امید کوئی ہے نہیں ہی بات نئی کوئی کیونکہ۔  ہے دیا

 آرائی مبالغہ یہاں  ساقی۔  دے جنم کو خیاالت نئے اور کرنے تازہ ترو  کو  روح
 آپ وہ بھی ثانی کا جس ہے واال رونے ایسا وہ کہ ہے کہتا ہوئے لیتے کام سے
۔  نہیں کوئی اور جیسا اس والے بہانے آنسو  میں پریشانیوں اور دکھوں ہے ہی

 :  ہیں لکھتے میں مقالے اپنے علی شیر ڈاکٹر
 اور افسردگی کی روح کی ان غزل کی ان پر طور بنیادی’’

 ان لطافتیں ظاہری کی دنیا۔  ہے بیانیہ شاعرانہ کا ناکی کرب
 ۲۲‘‘۔  پاتیں نہیں بھر گھاؤ  روحانی کے

 کی زندگی ہاں کے ساقی میں معاشرے کے بیگانگی اور الوطنی غریب
 مصطفی اسد ڈاکٹر۔  ہے آیا سے تنہائی ترین شدید کی اس احساس کا ثباتی بے

 سے حوالے کے احساس کے اجنبیت ہاں کے شعرا اردو  موجود میں برطانیہ
 : ہیں لکھتے

 شاعری اردو  کی برطانیہ نے اجنبیت احساس زیادہ سے سب’’
 بھی کا سطح اجتماعی اجنبیت احساس ہے بنائی جگہ اپنی میں
 ۲۳‘‘۔  بھی کا سطح انفرادی اور ہے

 اک گے مرجائیں وہ ہیں زندہ جو  لوگ وہ
 دن
 گے جائیں گزر ، ہیں راہی کے رات اک
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 دن اک
 دن اک تنہا گا جاؤں ہو سے پھر میں
 دن اک سناٹا کا ُروح گا کرے بین
 نے سازش کی ِگل و  آب کیا تباہ ہمیں
 ہے میں آسمان بھی ہمارا دوست ایک کہ

                                                  
(۲۴) 

 تنہائی کی اس ہیں جلتے ملتے ساتھ کے اس جو ہیں زندہ جو  لوگ وہ
 میں خوف کے تنہائی سے پھر اور نے بچھڑ سے ان شاعر ہیں ساتھی کے
 کہتا شاعر۔  ہے ہوتی متاثر تک روح سے سناٹے کے تنہائی کیونکہ ہے مبتال
 دوسرے سے ملک ایک۔  ہے دیا کر تباہ نے سازش کی مٹی اور پانی اسے ہے
 شاعر ۔  پڑا سہنا دکھ کا بچھڑنے سے اپنوں انہیں سے جس کیا، دربدر ملک
 ایسے اور ہے رہا کر محسوس شکار کا ئی تنہا زیادہ بہت میں غیر دیار کو  خود
 آتی یاد کی دوستوں ہے آتی یاد کی گھر اپنے ہے آتی یاد کی وطن اسے میں
 یاد کی ان وہ اور ہیں جاتے آ سامنے کے آنکھوں کی اس چہرے محبوب۔ ہے
 ۔ ہے جاتا کھو  میں

 بھی تمنا کی گھر نہیں بھی گھر اب
 ہے نہیں
 جائیں گھر کہ تھا سوچا ہوئی مدت
 دن اک گے

                                               
(۲۵ ) 

 کی جانے واپس میں دل کے اس تو  تھا آیا برطانیہ میں ابتدا جب شاعر
 دھارے کے وقت مگر گے جائیں واپس گھر دن اک کہ تھی امید تھی خواہش
 اور گیا محوہو  سے دل ہی خیال کا واپسی کہ گیا نکل دور اتنا بہتے بہتے میں
 اس کو  خود اور ہے گئی ہو ختم ہی تمنا کی گھر کہ ہے چکی ہو  دیر اتنی اب
 جدید۔  رہا نہیں تو بھی گھر اب اور ہے بنالیا حصہ کا معاشرے جدید اس نے
 ماحول کا گھر میں جس ہے سسٹم فلیٹ میں شہروں بڑے میں معاشرت طرز
 بعد کے مشقت کی کام وہ میں جس ہے فلیٹ انفرادی ایک کا شخص ہر ہوتا نہیں

 ۔  آتاہے لیے کے آرام دیر تھوڑی
 رہا میں گھر انتظار مرا تھی خبر مجھے

 میں سفر بھر عمر میں کہ تھا حادثہ یہ
 رہا

 مگر ہے گنوائی میں تعاقب کے سائے
 عمر
 کو ہم گئی لے صدا ایک وہی سمت ہر
 ہے آتا ہول سے تنہائی کہ ہے اندھیرا وہ
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 دو صدا کو لوگوں ہوئے بچھڑے سارے
 کوئی

                                                  
(۲۶) 

 رہا جاتا کیا انتظار کا س ا میں گھر کہ ہے ادراک کا بات اس کو  شاعر
 سب تو  آیا لیے کے معاش تالش ملک بیرون کر چھوڑ کو سب وہ جب ہے

 زندگی وہ مگر گا کرے حل مسائل ہمارے گا آئے واپس وہ کہ تھے میں انتظار
 نہیں کر پلٹ بھی لیے کے لمحہ ایک نے اس رہا بڑھتا ہی آگے میں سفر کے
 تک جب ہے سکتا کر برداشت کو  مشقت اس تک مدت ایک انسان مگر دیکھا
 میں دھارے بہتے کے وقت کہ ہے ہوتا احساس اسے تو  ہے بیٹھتا کر ہار تھک
 کو  اس لوگ سب ، گیا ہوتا دور سے اس کچھ سب اور دیکھا نہ کر پلٹ نے اس

 اس ہے دیتا دکھائی ا اندھیر اور تنہائی سمت ہر اسے اب۔  ہیں چکے چھوڑ
 ہوئے بچھڑے کے اس کوئی کہ ہے اٹھتا پکار اور ہے رہا گھبرا وہ سے سناٹے
 ۔  بنیں ساتھی کے اس میں تنہائی کی اس کر آ وآپس وہ کہ دے آواز کو  ساتھیوں

 پرچھائیں میں چھاؤں دھوپ کی یادوں اب

  ہوں ساپھرتا

 قدم نرم دنیا ہے لیا دیکھ کر بچھڑ نے میں

  ہوئی نہ

                                                      

(۲۷) 

 ملتے کہاں گلزار میں شہر کے ہجر

  ہیں

 ویرانہ کو  شام سمجھ دشت کو  صبح

 سمجھ

                                                

(۲۸) 

 نے اس کہ ہے رہا کر بیان میں الفاظ واشگاف کو تجربات اپنے شاعر
 کوئی لیے کے الوطن غریب دنیا ہے لیا دیکھ نتیجہ کا اس کر بچھڑ سے اپنوں
 درپیش کو  مسافر ایک مسائل جتنے میں غیر دیار ، کرتی نہیں پیدا سہولت بھی
 میں ماضی وہ  اب۔  پڑے واستہ سے ان کو  انسان اور کسی ہی شاید ہیں ہوتے
 والوں دنیا کو  ماضی اپنے ہے رہتا کرتا یاد لمحہ ہر سہارے کے یادوں ہے رہتا
 بات یہ اب وہ سے تجربات والے ہونے حاصل سے اعتنائی بے اور رخٰ  بے کی
 ہے سراب کچھ سب ہے نہیں سکون کہیں میں غیر دیار کہ ہے چکا کر باور
 کرو خیال ویرانہ کو  شام اور صحرا کو  صبح لیے اس۔ ہے دھوکا کا نظر

 ہی کتنی صبح تو  ہے سناٹا اور تنہائی طرف ہر ہے نہیں اپنا کوئی جب کیونکہ
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 ہو  نہ کیوں رونق پر ہی کتنی شام اور گی لگے ہی صحرا ہو  نہ کیوں سہانی
 ۔  ہوگی ہی ویران تو  بغیر کے آشنا کسی

ً  جو  ہے مسئلہ وہی ہاں کے فاروقی ساقی  کہ  ہے ساتھ کے انسان ہر تقریبا
 میں تیزی کی وقت ، گیا چال بہتا ساتھ کے دھارے ہوئے بہتے کے وقت وہ

 ایک مگر دیکھا نہیں مڑکر پیچھے اور گیا ہو  ساتھ کے معاشرے یافتہ ترقی
 لیے اپنے نے اس پھر یا گیا اکتا گیا تھک سے کام مسلسل وہ جب بعد کے مدت

 اسے تو  ملی فرصت تھوڑی کو  س ا تو  لیں کر اکٹھی راحتیں اور آسائشیں
 بھی ہوئے چاہتے اب کہ دور اتنی ہے چکا نکل دور بہت وہ اکہ ہو  احساس
 بے وہ ہے شدید بہت احساس یہ کا ماضی یاد ہاں کے اس تو  سکتا آ نہیں واپس
 ۔  ہے پکارتا کو  ہوؤوں بچھڑے ساختہ

 

 :   کشمیری عاصی
 کے ان۔  ہیں شاعر نمائندہ کے غزل اردو  میں برطانیہ کشمیری عاصی

 کا جانے کر لوٹ گھر اور الوطنی غریب کرب، کا ہجرت سے انداز جس ہاں
 کی معاش تالش طرح اس جو  ملتا نہیں ہاں کے شاعر اور کسی ہے ملتا انتظار
 لیے کے معاش تالش بھی کشمیری عاصی۔  ہیں گئے ملک بیرون سے غرض
 خواب میں آنکھوں کر لے ارمان سے بہت میں دل اپنے تھے گئے برطانیہ
 اپنے۔ گئے برطانیہ لیے کے دینے صورت کی تعبیر کو  خوابوں ان اور سجائے
 :  ہیں کہتے ہوئے کرتے ترجمانی کی جذبات

 سے زر و سیم لوگ لٹی عمر متاعِ 

  گئے

 گھر اپنے میں تمنا کی حویلیوں

  گئے سے

                                               

(۲۹) 

 اچھے کے انسان ہیں ہوگئے تبدیل معیار کے انسانیت میں دور کے آج
 سے جائیداد کی اس سے بار گھر کے اس اندازہ کا ہونے عزت قابل یا برے
 بیرون لوگ سے بہت سے غرض کی ہونے شامل میں دوڑ اس۔  جاتاہے لگایا
 تعبیرکی کو  خوابوں اپنے اور الئیں کے کما پیسہ سے وہاں تاکہ ہیں جاتے ملک

 ۔  دیں صورت
 ، تھا خوش ہی بہت پر ہجرت کہ اب

 پڑا رو لیکن

 جدا سے قدموں کے ماں اپنی میں جب

 لگا ہونے

 ہیں جاتے ٹوٹ ہی بنتے خواب

 میں آنکھوں انتظار صورتِ 



254 
 

  عاصیؔ  ہے لکھی تاریخ نئی کی ہجرتوں

                                                   

(۳۰) 

 ہجرت نے انھوں اور ہے ملتا تذکرہ کا ہجرت در ہجرت ہاں کے  ؔعاصی
 کا مجموعے شعری ایک اپنے کہ کیا محسوس ساتھ کے شدت اس کو  کرب کے
 کس کہ ہے ہوجاتا اندازہ سے ہی نام اس دیا رکھ‘‘  کرب کا توں ہجر’’  ہی نام

 برداشت مسائل کتنے میں غیر دیارِ ۔  گا ہو احساس کا بیگانگی اور قدرتنہائی
 ۔ گے ہوں کیے

 کے جانے پر سفر ملک بیرون لیے کے تکمیل کی خواہشات اپنی شاعر
 اسے  کیونکہ ہے بھی جوش پر بہت کر لے کو  سفر اس وہ اور ہے تیار لیے
 تعبیر کی خوابوں اپنے اور تکمیل کی ت خواہشا اپنی میں نتیجے کے سفر اس
 ہے کرتا سالم کو  ماں اپنی پہلے سے جانے پر سفر جب مگر۔  ہے رہی آ نظر
 آنسو سے آنکھوں اور جاتاہے ٹوٹ بندھن کا ضبط تو  کرتاہے بوسی قدم کی ماں
 آغاز مگر ہو کشش پر ہی کتنی منزل ، ہو  دلکش ہی کتنا سفر ہیں جاتے ہو  رواں
 ماں پر طور خاص ہوتاہے دہ تکلیف بہت مرحلہ کا جدائی سے اپنوں پر سفر
 ۔  ہے بیان ناقابل لمحہ کا جدائی سے

 کو  ریخت و  شکست کی خوابوں سے انداز خوبصورت بڑے نے شاعر
 آنے ہے کرتارہتا انتظار صرف واال کرنے انتظار طرح جس کہ ہے کیا بیان
 نہیں میں حقیقت ہے دیتا دکھائی میں ہی آنکھوں والی انتظار کی اس صرف واال
 نہیں حقیقت کو  خوابوں اور ہیں جاتے ٹوٹ بھی ارمان کے ان طرح اسی آتا

 تاریخ کی ہجرتوں نے انھوں کہ کرتاہے تذکرہ بھی کا ہجرت اپنی عاصی۔  ملتی
 کی ہجرت دوسری بعد کے ہجرت ایک کہ ہے دیا کر اضافہ کا باب ایک میں
 انداز جس مگر ہے ملتا بھی ہاں کے شعرا اردو  تجربہ کا ہجرت در ہجرت۔  ہے
 ۔  ہے منفرد بہت ہے کیا اظہار نے عاصی میں

 میرا سے بچوں جو  میں شب سیاہ
 کرو ذکر
 میں درمیان کوئی شمع کے جال

 رکھنا
 ڈھل میں ڈھانچے کے سماج نئے
 سکتا نہیں
 سکتا نہیں بدل فطرت میں غیر دیارِ 

                                               
(۳۱) 

 ان  ، ہے خیال بھی کا بچوں اپنے کو  شاعر ہوئے رہتے میں غیر دیارِ 
 گے جائیں ہو بھی آبدیدہ ہوئے کرتے یاد اسے وہ کہ ہے ادراک بھی کا دکھ کے
 بھی ترغیب کی جالنے شمع وقت کرتے تذکرہ سے بچوں میں رات سیاہ وہ تو
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 بہت  صدمہ کا جدائی جائیں ہو  نہ حال بے سے صدمے میں اندھیرے کہ دیتاہے
 ۔  ہوتاہے صدمہ بڑا

 و مال ہے مقصد وہ اور ہے گیا کر لے مقصد ایک میں غیر دیارِ  شاعر
 ، گا کرے تکمیل کی خواہشات اپنی وہ کے کر حاصل کو  جس حصول کا دولت
 میں معاشرے اس میں ماحول اس وہ ہے نہیں ارادہ کا رہنے وہاں ہمیشہ کا اس
 جس میں ماحول جس وہ کہ ہے فطرت یہ کی انسان۔  سکا نہیں ڈھال کو  خود

 میں معاشرے یا سماج نئے ہے ہوتا مانوس سے اسی ہوتاہے پیدا میں معاشرے
 ہے سمجھاتا کو  دل اپنے وہ آہستہ آہستہ پھر۔  ہے لگتا وقت بہت میں لگانے دل
 کی اپنانے کو عادات و  اطوار کے اسی تو ہے رہنا میں معاشرے اسی اب کہ

 ہی ہوتے پورا مقصد اپنا چاہتا نہیں رہنا وہاں شاعر مگر۔  ہے کرتا کوشش
 میں خیال کے اس۔  نہیں تیار کو  بدلنے فطرت اپنی وہ ہے تیار کو  آنے واپس
 ۔ نہیں ممکن رہنا میں غیر دیارِ  عمر تمام

 سکتی نہیں گزر تو  یہاں عمر تمام

 ہی گھر تو گی بڑھیں جو  کدورتیں

 گے جائیں

 کوئی سے وطن ہے ملتا بھی جب

 واال آنے

 کی وطن چین بے ہے جاتی کر اور

 خوشبو

                                             

(۳۲) 

 ہجرت یہ کیونکہ رکھتا نہیں ارادہ کا رہنے میں غیر دیارِ  عمر تمام شاعر
 خطرات یا جبر کوئی میں منظر پس کے اس ہے مختلف نوعیت کی اس ہے جو 
 کی اس اب۔  ہے رزق حصول مقصد کا اس ہے ہجرت انفرادی یہ۔  ہیں نہیں

 جائے آ واپس تو  چاہے گزاردے وہاں عمر تمام تو  چاہے وہ کہ ہے مرضی
 بہت کو  مہاجرین میں غیر دیارِ ۔ ہے رکھتا ارادہ کا واپسی چونکہ شاعر لیکن
 بھی کدورتیں اور نفرتیں کی لوگوں مقامی کے وہاں ساتھ کے مشکالت سی
 کا آنے نہ واپس اور رکنے وہاں میں انداز خوبصورت بڑے شاعر ہیں ملتی
 واپس سے وہاں میں تو  گی جائیں بڑھ نفرتیں کی ان جب کہ ہے بناتا یہ بہانہ
 کرنے عزت اور کرنے پیار والے چاہنے کو  اس جہاں۔  جاؤں آ وطن اپنے
 ۔  ہیں موجود لوگ والے

 کی وطن تو  ہے ملتا وطن ہم کوئی میں غیر دیار بھی جب تو  لیے اسی
 اور ہے لگتا مچلنے میں محبت کی وطن دل اور جاتی ہو  پیدا شدت میں یاد

 ۔  ہیں لگتی اٹھانے سر خواہشات کی جانے وطن واپس
 روز و  شب کے ہجرت میں سوچ اس

  گزارے
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 نہیں کہ ہے وطن آغوِش  میں تقدیر

                                                  

(۳۳ ) 

 سی بہت اوقات بعض میں راستے کے واپسی کی وطن تارکینِ  ملکی غیر
 کی جس پائے کر نہیں پورا ہدف مطلوبہ وہ ابھی کہ۔  ہیں ہوتی بھی رکاوٹیں
 غرض کی کرنے حاصل شہریت کی وہاں لوگ بعض پھر یا تھے آئے خاطر
 وہ میں ایسے تو  گے لوٹیں وطن تو گی ملے شہریت کہ ہیں رہتے بیٹھے سے

 ہیں آتے میسر لمحے چند کے فرصت کو  ان بھی جب ہیں رہتے سوچتے بیٹھے
 وطن وہ کیا اور جائے پہنچا واپس وطن کیسے کہ ہیں رہتے سوچتے یہی وہ تو

 رہتے ابھرتے میں ذہنوں کے ان خیاالت مختلف نہیں یا گے سکیں بھی جا واپس
 ۔  ہیں

 لوٹا وطن جب بعد مدتوں

  لگی سی اجنبی کو مجھ گلی ہر

                                             

(۳۴) 

 واپس وطن کے مہاجر ایک سے انداز خوبصورت بہت نے شاعر
 قدر کس کو  خود بھی کر پہنچ میں وطن وہ کہ ہے کی بیان کیفیت کی پہنچنے
  یہاں  عرصہ ایک ہے واال رہنے کا وہیں وہ اگرچہ۔  ہے رہا کر محسوس اجنبی
 نہیں بعد سالوں چند وہ تو  ہے لوٹا وطن وہ جو  بار کی اب لیکن ہے چکا گزار
 گئی ہو  تبدیل ساخت کی گلیوں بعد کے اس ہے لوٹا بعد دہائیوں کئی بلکہ

 گئے ہو  نایاب بھی چہرے آشنا کے اس وہاں گئی ہو  واقع تبدیلی میں عمارتوں
 میں ممالک ملک بیرونِ ۔ جاتاہے ہو اجنبی بھی وطن لیے کے مہاجر ایک یوں
 وہاں بھی باوجود کے ملنے شہریت۔  ہیں ہوتے مبتال میں پریشانی دوہری مقیم
 درجے دوسرے لوگ یہ جاتا کیا نہیں شامل میں صف کی لوگوں مقامی کو  ان
 ہیں کرتے خیال والے باہر انہیں والے وطن اپنے مگر ہیں رہتے شہری کے ہی
 : ہیں لکھتے مصطفی اسد ڈاکٹر میں ضمن اس

 کے برطانیہ کہ جب رہے نہیں پاکستانی بھی پر طور کسی وہ’’
 ہیں نہیں تیار پر کرنے تسلیم انگلش پر طور مکمل انہیں لوگ
۔  ‘‘سمجھتے نہیں پاکستانی مکمل انہیں بھی پاکستانی ہم اور
۳۵ 

 کم وہ ملتاہے اظہار کا کیفیات جن میں غیر دیار ہاں کے کشمیری عاصی
 ہر واال پڑھنے کو  اشعار ان ہیں آواز کی دل کے الوطن غریب سبھی بیش و 

۔  ہے ترجمانی کی جذبات کے اسی یہ کہ گا کرے خیال یہی الوطن غریب
 کرب کے ہجرت میں الفاظ خوبصورت اور انداز خوبصورت بڑے نے عاصی

 اور  قیام وہاں کر لے سے جانے میں ہجرت سفر ہاں کے ان۔ کیاہے بیان کو 
 جس مقصد وہ اور یاد کی عیال و  اہل اپنے ، تڑپ لیے کے وطن یاد، کی وطن
 پیش میں غیر دیار اور ہوا مجبور پر الوطنی غریب وہ خاطر کی کرنے پورا کو
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 بڑی کو  مراحل تمام کے واپسی وطن بعد مدت ایک پھر اور مسائل والے آنے
 ہاں کے عاصی کہ ہیں سکتے کہہ یوں ہم۔  کیاہے بیان ساتھ کے خوبصورتی
 حقیقت کو  جذبات کے مہاجرین اور ہے دستاویز مکمل کی جذبات کے مہاجرین
 سے تجربے اس بھی خود وہ چونکہ ہے کیا پیش سے سلیقے اندازاور پسندانہ

 گر جلوہ میں شکل کی مسائل اجتماعی مسائل ذاتی کے ان یے اس ہیں چار دو 
 ۔  ہیں لیتے کر اختیار صورت عالمگیر جو  ہوئے ہوتے

 

 : آفاق منصور
 ہے مقام منفرد ایک کا آفاق منصور میں شعرا گو غزل اُردو  میں برطانیہ

 پہچان الگ ایک میں غزل اردو  سے برطانیہ بدولت کی لہجے منفرد نے انھوں
 ہے دیکھا سے نظر ایک کو  مسائل کے مہاجرین نے آفاق منصور۔  ہے بنائی
 ۔  ہے کیا یوں اظہار کا ان پھر اور

 ہوئے آئے کے وقت گئے نقش پر جسم

 ہیں

 ہوئے آئے تلے ٹائر کے جیپ کی عمر

 ہیں

 بم ایٹم کوئی بستی ہے کو  پگھلنے پھر

 سے

 آئے سانحے کچھ میں آنکھ کی وقت

 ہیں ہوئے

 کے سکھانے تہذیب کو  چرواہوں سے ہم

 لیے

 آئے بھیڑیے کچھ سے شہر میں دشت

 ہیں ہوئے

                                                   

(۳۶) 

 پر طور خاص مہاجرین کی ان اور سیاست عالمی ، تہذیب مغربی شاعر
 کہ ہیں کرتے چاک پردہ کا ذہنیت سے حوالے کے لوگوں کے( ورلڈ تھرڈ) 

 ان کے لوگوں ان۔  ہے پڑتا کرنا سامنا کا مسائل کے قسم کس وہاں کو  مہاجرین
 کریں غور پر لفظوں اگر کے اشعار ان۔  ہیں ہوتے خیاالت کیا سے حوالے کے
 مغرب۔  ہے سکتا جا لگایا اندازہ کا شدت کی نفرت سے مغرب کی شاعر تو 

 خاطر کی معاش تالش کے کر وطن ترک سے ایشیا اور مہذب کو  خود والے
 لوگوں سب تو  عقیدہ یہ کا ان بلکہ ہیں کرتے خیال مہذب غیر کو لوگوں گئے
 کو ان وہ تو  ہیں جاتے میں ممالک کے ان لوگ جو مگر ہے سے حوالے کے

 اصل مگر ہیں درندے وحشی لوگ یہ میں خیال کے ان۔  ہیں سکھاتے تہذیب
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 اور ہیں یافتہ ترقی اور طاقتور وہ چونکہ ہے جھلکتی سے ان حیوانیت میں
 اور کمزور مہاجر ہوئے گئے لیے کے معاش تالش میں ممالک کے ان دوسرے

 کرنا برداشت کو  حقارت کی ان قدر کس انہیں تو  ہیں ہوتے نوا وبے کس بے
 جس ہے کیا استعمال لفظ کا بھیڑیے لیے کے ان شاعرنے لیے اس ہے پڑتا
 سلوک جیسا بھیڑیے سے لوگوں ان وہ کہ سکتاہے جا لگایا اندازہ یہ بخوبی سے
 ۔  کرتاہے سے وں جانور کمزور میں جنگل بھیڑیا طرح جس۔ہیں رکھتے روا

 تعلق کے کناروں کے دن اور رات

 قسم  کی

 دعا کی ملنے تو  ہیں ملتے وقت

 ہوں کرتا

 میں کانوں سسکاریاں کی کونج

 کھال تو اتریں

 رکھنا آباد اسے ہے شے بڑی گھر

 چاہیے

                                              

(۳۷) 

 ملک بیرون جو  ہے ملتا ہاں کے شعرا تمام ان احساس کا کمی کی وقت
 کا  اس کہ ہے جاتا گزر سے تیزی اتنی وقت ، میں معاش تالش۔  ہیں گئے

 ہیں ہوئے لگے میں ریس سب میں معاشرے یافتہ ترقی۔ ہوتا نہیں تک احساس
 کچلے گا جائے نکل گئے آ کر کچل تمہیں کوئی تو  گے بھاگو  نہیں تیز اگر

 میں سفر مسلسل احساس بھیانک کا جانے رہ پیچھے اور سے خوف کے جانے
 اور ملتا نہیں وقت سے وجہ جس ہے اکساتا پر کرنے کام لگاتار ہے رکھتا
 ملتا وقت بھی جب مجھے کہ کہتاہے شاعر۔  جاتاہے ہو  منقطع رابطہ سے اپنوں
 اور پردیس قدر کی اپنوں کیونکہ ہوں کرتا دعا کی ملنے سے اپنوں میں تو  ہے
 ۔ ہے ہوتی میں وطنی بے

 کے جدائی کونج اکیلی ہے اڑتی میں قطار ہے رہتی میں جھنڈ کونج
 کو  کونج نے شاعر۔ہے جاتی مر غم اسی اور ہے چالتی چیختی سے صدمے
 روشنی پر زندگی کی الوطن غریب ہوئے کرتے استعمال پر طور استعارتی

 ۔ ہے ہوتا طرح کی کونج ہوئی ی بچھڑ وہ کہ ہے ڈالی
 دیتا دکھائی مہتاب کوئی چہرہ کوئی

 دیتا دکھائی خواب کوئی آتی نیند

 معمولی کا ٹاٹ مرا کہ ریشم وہ تو 

 بدن

 دکھائی کمخواب سے پیوند تیرے

 دیتا
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 آنسو اگر نہیں بوئے گاؤں

 آئے اُگ پیاس بھوک میں شہر

                                              

(۳۸) 

 طبقاتی ، جمہوریت نہاد نام کا ملکوں یافتہ ترقی میں اشعار ان شاعر
 اور ناہمواری طبقاتی ہوئے کرتے فاش پردہ کا ہمواری معاشی اور مساوات
 ۔  کرتاہے بلند آواز خالف کے سلوک ناروا سے لوگوں کمزور و  مہاجرین

 جب ملتا نہیں وقت لیے کے نیند سے وجہ کی زیادتی کی کام اور محنت
 کا ناہمواری طبقاتی اور گے جائیں دیکھے کیسے خواب تو گی ہو  نہیں نیند

 ملبوس میں لباس معمولی وہ کرتاہے کام رات دن جو  مزدور ایک کہ دیکھیں
 لوگوں امیر مگر رکھتا نہیں استطاعت کی خریدنے لباس اچھا وہ کیونکہ ہے
 مزدور تم اگر کہ کہتاہے مزید شاعر۔  ہیں لگتے سے کمخواب بھی پیوند کے
 تو  گے دو  نہیں مزدوری مناسب کو  اس گے کرو  نہیں عزت کی کسان اور

 ہی کسان تو  غلہ لیے کے والوں شہر کیونکہ گا ہو  سماں کا قحط میں شہروں
 پہنچاتا تک شہر اسے سے محنت کی پسینے خون اپنے پھر اور کرتاہے کاشت
 الدیار غریب والے کرنے محنت یہ۔  ہیں کھاتے سے سکون والے شہر اور ہے
 صرف میں کاموں انہی زندگی ساری اپنی نے جنھوں ہیں نوا بے و  کس بے ہیں
 ۔  دیں گزار ہوئے کرتے خدمت کی ان دیں کر

 ہیں رکھی تو چیزیں سب باقی

  میں کیس اٹیچی

 کہیں ہوں آیا بھول جوانی میں

 میں پردیس

                                              

(۳۹ ) 

 زندگی اپنی جو  ہے رہا کر بیان زار حالت کی مسافر کس بے اس شاعر
 خوابوں کے فیملی اپنی اور اپنے دیتاہے گزار میں غیر دیار سال بہترین کے
 تو تھا ہوا روانہ جانب کی غیر دیار سے گھر وہ جب ، لیے کے تعبیر کی

 کر  لے بڑھاپا ساتھ اپنے تو  لوٹا واپس گھر وہ جب اب مگر تھی جوانی چڑھتی
 دوسرے والے رکھنے تعلق سے اس اور بسی بے کی مہاجر اس مگر۔  ہے آیا

 خاطر کی ان حصہ ایک کا زندگی وہ کہ کریں اندازہ کا حسی بے کی لوگوں
 تقاضا یہی سے اس لوگ سب تو  ہے جاتا واپس جب کر گزار میں غیر دیار

 کے اس سے اس مگر۔  ہیں الئیں کیا لیے میرے۔  الئیں تحفہ میرا کہ ہیں کرتے
 کہ پوچھتا نہیں یہ کوئی ، پوچھتا نہیں شخص کوئی کا سال و  ماہ ہوئے کھوئے
  ان  وہ کہ معلوم کیا انہیں۔  الیا نہیں کیوں ساتھ اسے تو  گئی کہاں جوانی تیری
 ۔  ہے آیا رکھ گروی میں پردیس جوانی اپنی خاطر کی تکمیل کی خواہشات کی
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 میں غیر دیار وہ۔ ملتاہے تنوع کا موضوعات ہمیں ہاں کے آفاق منصور
 کی لوگوں مقامی اور ہیں کرتے بلند باآواز تذکرہ کا مسائل درپیش کو  مہاجرین
 جو  ہے کا مہاجرین تمام المیہ یہ ہیں کرتے میں لفظوں کھلے بھی ذکر کا نفرت
 پھر ہے گئی مل بھی شہریت کی وہاں کو  ان اگرچہ ہوئے مقیم میں ممالک ان
 ۔  جاتاہے بنایا نشانہ کا نفرت انہیں بھی

 

 :  ارشدلطیف
 نے انھوں ہے نام اہم سے حوالے کے شاعری اردو  میں برطانیہ لطیف ارشد
 میں ترویج کی ادب شعرو  اردو  سے فارم پلیٹ کے ذوق ارباب حلقہ میں لندن
 رضوی خورشید ڈاکٹر ہوئے کرتے تبصرہ پر شاعری کی ان کیا ادا کردار اہم

 : ہیں لکھتے
 بات گہری اور برجستہ میں لہجے ساختہ بے لطیف ارشد’’

 سے فرسودگی غزل کی اس چہ چناں۔ ہے جانتا فن کا کہنے
 کے ان۔ ہے سکی رہ محفوظ سے پن اکہرے نظم کی اس اور
 دار آئینہ کا وسعت کی کینوس کے اس تنوع کا مضامین ہاں
 بنانے صورت ہی ایک رنگ کے بھر زمانے چہ چناں۔ ہے
 میں شامیانے نیلے کے وقت شاعر یہ واال دینے کر صرف میں
 اور کرتا نہیں نظر صرفِ  بھی سے وجودوں روشن ہا ہزار

 کا مٹنے مر میں عیادت کی زمین والی ہونے نہ تندرست
 ۴۰۔‘‘ ہے رکھتا بھی حوصلہ

 جس اور گیا برطانیہ لیے کے معاش تالش سے پاکستان لطیف ارشد
 کی معاشرے اسی وہ پائی پرورش کھولی آنکھ نے لطیف ارشد میں معاشرے
 کرتا یاد کو  روایات معاشرتی انہی وہ۔  ہے چاہتا دیکھنا بھی میں برطانیہ جھلک
 شاعر مگر ہیں روایات اپنی کی ان ہے مزاج ایک اپنا کا معاشرے اس مگر ہے
 یوں اظہار کا اس اور ہے کرتا محسوس تنہا بہت کو  خود میں معاشرے اس

 ۔  کرتاہے
 لوگوں ہے ہوتی الجھن کو  لوگوں

  سے

  ہیں گھبراتے سے تنہائی اپنی ہم

                                               

(۴۱) 

 میں جس ہے زندگی انفرادی اپنی کی شخص ہر میں معاشرے برطانوی
 بھی وقت اتنا پاس کے ان اور کرتا نہیں برداشت اندازی دخل کی دوسروں وہ

 جس شاعر مگر رہیں بیٹھے کے جما محفل پاس کے دوسروں کہ ہے نہیں
 وہ ہے وقت زیادہ بہت پاس کے لوگوں وہاں ہے رکھتا تعلق سے معاشرے
 یہ کو  شاعر ہیں بتاتے وقت ساتھ کے دوسرے ایک کر بیٹھ اکٹھے گھنٹوں
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 گیا ہو الٹ معاملہ اور جاتاہے گھبرا سے تنہائی اپنی وہ تو  ملتا نہیں وہاں ماحول
 ۔  ہے بیزار سے تنہائی شاعر اور سکتے رہ نہیں اکٹھے لوگ کے وہاں ہے

 اور ہیں آتے یاد بہت وطن اور گھر کر جا دور سے وطن اور گھر اپنے
 کہ ہے یہ تقاضا کا حاالت مگر ہے جاتی ہو  پیدا خواہش شدید کی آنے میں گھر
 مقاصد جن کیونکہ جائے کی محنت میں غیر ملک اس عرصہ کچھ اور ابھی
 نظر ہوتی پوری خواہشات وہ ابھی تھا چھوڑا گھر نے اس لیے کے تکمیل کی
 ۔  ہے ہوتی ضرورت کی سہارے کسی اسے میں ایسے تو  ہیں رہی آ نہیں

  جاتے گھر اپنے کیسے کر لوٹ

  جاتے بکھر ہم تو  ملتا نہ تو 

                                              

(۴۲) 

 لیے کے معاش تالش میں یورپ پر طور خاص ملک بیرونِ  لوگ جو
 کی حصول کے جس ہے ہوتی شہریت کی وہاں نظر پیِش  کے ان ہیں جاتے
 لوگ وہ اور ہے پڑتا کرنا انتظار بھی تک دہائیوں کئی اوقات بعض انہیں خاطر
 میں ایسے ہیں کرتے خیال ناکامی اپنی کو  آنے واپس بغیر کیے حاصل شہریت
 کا دل کر گزار میں رفاقت کی خوار غم و  مونس کسی وہیں کو  یاد کی گھر
 ۔ جاتاہے کرلیا ہلکا بوجھ

 بسیرے دور سے گھر کے جن پنچھی وہ ہم

 ہیں ہوتے

 گھیرے کو  دل لشکر کے خیال خواب کو  رات

 ہیں ہوتے

 پڑھتے کو  اس ہم ، ہے جاتی لکھتی قسمت

 ہیں جاتے

 پھیرے کے گھر میں ہی یادوں تو  اب  ارشدؔ 

 ہیں ہوتے

                                                         

(۴۳) 

 لوگ ایسے یہ کہ ہے کہتا پنچھی میں زبان استعاراتی کو  مہاجروں شاعر
 بسیرا دور سے گھروں طرح کی پرندوں رہتے نہیں گھر اپنے جو ہیں ہوتے
 کو مگررات۔  ہیں رہتے مگن میں کاموں اپنے تو  بھر دن اور ہیں رہتے کیے
 تو ہیں لیٹتے پر بستر سے غرض کی آرام اور ہیں آتے واپس کر ہار تھک جب
 کو  انہیں اکثر یادیں یہ اور ہیں لیتی گھیر یادیں کی گھر اور یاد کی وطن انہیں
 کہ  ہیں ہوتے مصروف اتنے وہ تو  وقت کے دن کیونکہ ہیں گھیرتی ہی کو  رات
 نہیں محسوس یہ بھی لیے کے لمحہ ایک وہ جاتا نہیں ہی دھیان کا ان طرف اس

 خواب کے ان کو  رات یادیں وہ کہ ہے وجہ یہی ہیں دور سے گھر وہ کہ کرتے
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 ، گھر کا ان ہیں موجود تو میں الشعور خیال وہ یادیں وہ کیونکہ ہیں آتی میں
 ان اور کرنے یاد کو  ان ہیں رہتے میں الشعور اقارب و  عزیز دوست، اور وطن
 کوخواب رات وہ تو  ملتا نہیں میں معاشرے رفتار تیز وقت کا کرنے بات سے
 ہیں جاتے گھر اپنے میں ہی خوابوں کو  رات۔  ہیں لیتے دیکھ کو  ان ہی میں

 حقیقت لیے کے ان اب کہ ہیں چکے جا آگے اتنا وہ میں دوڑ کی ترقی کیونکہ
 ڈھال کو  خود میں معاشرے اس نے انھوں۔  رہا نہیں ممکن جانا واپس گھر میں
 میں بس کے ان رہنا دور سے اس اب ہے لیا بنا عادی کا اس کو  خود ہے لیا

 کو ان کر نکل الشعورسے یادیں کی ماضی کبھی کبھی مگر۔ ہے نہیں
 جلد مگر ہیں ہوتے متوجہ طرف کی اس لیے کے لمحوں چند وہ ہیں جنجھالتی

 جب کیونکہ ہیں جاتے نکل دور کہیں کر ہو  شامل میں دوڑ کی زمانے پھر ہی
 مقصد تھی منزل ایک سامنے کے ان تو  گئے ملک بیرون میں شروع شروع وہ
 ۔ہے جانا وطن اپنے واپس کہ تھا

 نہیں مشکل بھی کوئی اب مجھے

  ہے

  ہے نہیں منزل سامنے میرے کہ

                                              

(۴۴) 

 تھے گزرتے دن سے مشکل بہت میں دنوں ابتدائی کے الوطنی غریب
 سے دوستوں عزیز اور منصوبے کے واپسی وطن ، ہے ستاتی بہت یاد کی گھر

 معاشرے یافتہ ترقی اس وہ ساتھ ساتھ کے ایام مرورِ  مگر باتیں کی ملنے دوبارہ
 خط تو  میں شروع شروع۔  جاتاہے بھول کچھ سب کہ ہوتاہے شامل ایسا میں

 رفتہ مگر جاتے، کیے فون کو  دوستوں سب میں وطن اپنے تھے جاتے لکھے
 اتنا اور گیا بھول سب وہ جب گیا آ بھی وقت وہ پھر اور گئی ہوتی کمی رفتہ

 تو۔  رکھے رابطہ سے کسی کہ رہی نہیں ہی فرصت اسے کہ گیا ہو  مصروف
 اور ہے لیا بدل ارادہ کا واپسی نے اس کہ ہے چکا نکل سے مشکل اب شاعر
 کے اس اب ہے جانا واپس کہ تھی رکھتی قرار بے اسے ہمیشہ جو  منزل وہ

 ۔ ہے نہیں سامنے
 واپسی مگر ہے ملتی سے شدت بہت یاد کی وطن ہاں کے لطیف ارشد

 کا گھر میں ہی خوابوں اور خیالوں وہ اب ہیں دیتے کر رد وہ کو  خیال کے
 نے رفاقت کی جن ہیں گئے مل خوار غم ایسے وہیں کو ان ہیں لیتے لگا چکر
 پوری اپنی احساس کا تنہائی ہاں کے ان مگر۔ ہے دی کر پوری کمی کی گھر
 ہے شکار کا تنہائی بھی میں شہر آباد گنجان اس وہ ہے ملتا ساتھ کے تاب و  آب
 محسوس ویرانی اور تنہائی بھی ہوئے ہوتے کے لوگوں الکھوں وہاں اور۔ 

 ۔  کرتاہے
 

 :  کلیم  لطیف
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 و  شعر اردو  میں برمنگھم مگر تھے صحافی پر طور بنیادی کلیم لطیف
 انھوں میں برمنگھم۔  ہیں تحسین قابل بھی خدمات کی ان سے حوالے کے ادب
 سے پنجاب صوبہ کے پاکستان یہ۔  رکھی بھی بنیاد کی اردو  ترقی انجمن نے

 ۔ ہوئے منتقل برطانیہ
 وہ ہے واضح بہت کرب کا الوطنی غریب میں غزلوں کی کلیم لطیف

 ۔  ہیں کرتے اظہار کا جذبات اپنے ذریعے کے شاعری اپنی
 کو گھر ہی اپنے خود آگ کے لگا

  میں مستی

  میں بستی پرائی ہوں رہا ڈھونڈ پناہ

                                             

(۴۵) 

 ہم کہ کرتاہے سے باکی بے بڑی اظہار کا حقیقت تلخ ایک پر یہاں شاعر
 تباہ  بار گھر اپنا میں خوشی کی جانے ملک بیرون۔  ہیں نہیں اندیش دور لوگ
 کے امید اس ہیں جاتے سدھار ملک بیرون کر لگا پر داؤ  کچھ سب ہیں دیتے کر
 اور سکون اور امن جو  نہیں ممکن ایسا مگر جائیگی مل پناہ وہاں ہمیں کہ ساتھ

 سکون وہ میں الوطنی غریب ہوتاہے میں گھر اور وطن اپنے انسان مطمئن
 تو  ترجمان کے وطن اپنے وہ میں الوطنی غریب مگر۔  نہیں ممکن آنا میسر
 ۔  ہیں ہوتے

 ترجمانِ  میں غربت سوچیے، جو 

  وطن

 ہم ہیں الدیار غریت تو  دیکھیے جو 

  لوگ

                                             

(۴۶) 

 میں ملکوں دوسرے خاطر کی معاش تالش لوگ جو کو  مہاجرین شاعر
 سوچیں ہم اگر کہ ہے رہا سوچ کر ہو  تر باال سے معیار کے ان کو  ان ہیں گئے
 ترجمان کے ملک اپنے ہیں مقیم ملک بیرون لوگ جو  بھی ہم تو  کریں خیال اور
 کی جن مہاجرہیں الوطن، غریب میں حقیقت مگر ہیں سفیر کے طرح ایک ہیں

 سے حقیقت لیے کے لمحوں چند شاعر نہیں مقام کوئی ہے نہیں اہمیت کوئی
 کر ہو  باالتر سے حقیقت اور ہے جاتا چال میں دنیا کی خیالوں کر ہو دور

 ۔ ہے کرتا اظہار یوں ہوئے سوچتے
  سے آبروہم کی ملت میں غیر دیار

 میں وقار کا وطن ، شان کی وطن

  لوگ ہم

                                              

(۴۷) 
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 انداز  جس کیونکہ ہے آتا نظر منفرد سے شاعروں دوسرے پر یہاں شاعر
 ہاں کے شاعر اور کسی ہے دی اہمیت کو الوطن غریب پر یہاں نے شاعر سے
 ان لوگ کے وہاں ہوئے گئے سے وطن لوگ چند جو میں غیر دیارِ ۔  ملتی نہیں
 میں بارے کے وطن پورے قوم پوری سے عمل و  علم کے ان اور رویوں کے
 کر جا میں ملکوں دوسرے ہے کہتا شاعر لیے اس۔  ہیں لیتے کر قائم رائے اپنی
 کی وطن ہیں ہوتے پاسدار کے آبرو  کی وطن لوگ والے رہنے والے کرنے کام
 کا وطن لوگ یہ۔  ہوتاہے منت مرہون کی لوگوں انہی مرتبہ اور عزت ، شان
 کرتے بلند سے فخر سر کا قوم اپنی سے عمل و  کردار اپنے جو  ہیں ہوتے وقار
 پورے پر بنا کی عمل اور کردار کے لوگوں انہی تو لوگ کے وہاں کیونکہ ہیں
 اہمیت اتنہائی لوگ یہ لیے اس گے کریں قائم رائے اپنی میں بارے کے ملک
 ۔  ہیں ہوتے حامل کے

 

 :   قمر یوسف  ڈاکٹر
 برمنگھم گئے لیے کے حصول کے تعلیم اعلیٰ  میں برطانیہ قمر یوسف
 اپنی وہیں اور کیں حاصل ڈگریاں کی ڈی ایچ پی اور فل ایم سے یونیورسٹی

 ۔   کیا آغاز کا زندگی عملی
 شاعر کو  مشاہدے اور تجربے اپنے میں غیر دیارِ  نے قمر یوسف ڈاکٹر

 بہت احساس کا محبت سے وطن میں غزل کی ان۔  کیا پیش میں صورت کی ی
ً  یہ۔  ہے نمایاں  سب یاد کی وطن کہ ہے موضوع مشترکہ کا شعرا سبھی تقریبا

 رکھتے تڑپ کی آنے میں وطن وہ کہ بھی یہ اور ہے موجود ہاں کے مہاجرین
 اظہار یوں الرحمن سلیم ڈاکٹر کا المیے اسی۔  آتے نہیں واپس وطن مگر ہیں

 ۔  ہیں کرتے
 رہنا میں سفر لمبے کبھی تو  میں ہجرتوں

 میں گھر کا قدموں ان نہیں ممکن تو اب

 رہنا

 جائے گزر بھی پھر سہی ہی لمبی رات

 گی

 رہنا میں سحر امیدِ  ہے ایمان میرا

                                                   

(۴۸) 

 ماضی لیے اس ہے رہتا میں تالش کی تر خوب سے خوب ہمیشہ انسان
 لیتا  کر تخلیق راہیں نئی ، منزلیں نئی لیے اپنے اور جاتاہے ہوتاچال دور سے
 یں یاد کی اس پاتا کر نہیں ختم رشتہ سے وطن اپنے سے ماضی مگر ہے

 ہے ہوتا ضرور قرار بے دل لیے کے واپسی میں وطن۔  ہیں رہتی ساتھ ہمیشہ
 یوسف۔  ہیں دیتے کر بند راستے سارے کے واپسی دھارے کے حاالت مگر
 :  ہیں کرتے اظہار یوں کا حاالت ان قمر
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 دشتِ  تھی خوگر تو  زیست ہماری

 کی غربت

 وطن یادِ  ہے گئی آ کہاں آج اچانک

 نہ کم ہوئے سے مسافتوں میری

 فاصلے 

 کے منزل بھی زمین رہی چلتی

 ساتھ ساتھ

 بھی میں کمخواب و  اطلس آج ہم

 ہیں عریاں

 عالج لباس فقط ہے نہیں کا برہنگی

 ہے فزوں آرام کا جسموں

 کم کم ہے تسکین کی روحوں

                                              

(۴۹) 

 جاتاہے بن عادی کا اس بعد عرصے ایک ہے رہتا میں ماحول جس انسان
 غریب پر شاعریہاں۔  ہے ہوتا سامنا کا مشکالت میں نکلنے سے وہاں اسے پھر

 ایسے ہے لیا ڈھال میں ماحول اس کو  خود نے اس ہے چکا بن عادی کا الوطنی
 اس کہ ہے اٹھتا چونک وہ تو  ہے گھیرتی کر آ یاد کی وطن اسے کبھی جب میں
 کی وطن پھر اور گئی آ یاد کیونکر آج ہے رکھا بھال ہوا عرصہ کو  وطن تو  نے

 راستے اس سے دل بوجھل وہ کیونکہ ہیں نہیں کٹتے راستے والے جانے طرف
 راستے کر دیکھ دلچسپی عدم سے منزل اور دلی بے کی مسافر ہے نکال پر

 نمائندگی کی لوگوں ان پر یہاں شاعر۔  ہے گئی ہو  دور منزل اور گئے ہو  طویل
 اور ہیں گئے ہو  کے وہیں لیے کے ہمیشہ ہمیشہ کر جا ملک بیرونِ  جو  رہا کر

 کا اطمینان و خوشی یاد کی وطن بھی پھر مگر گئے کٹ سے ماضی اپنے
 ۔ کیاہے اظہار کا اس نے قمر یوسف کہ جیسا ہے ہوتی باعث

 باتیں کی دیار اپنے میں غیر دیارِ 

 کی بہار میں خزاں عہدِ  جیسے ہوں

 باتیں

 گی ملے جب سے دنیا غمِ  کشاکِش 

 نجات

 کی یار رخسارِ  و  گیسو  گے کریں

 باتیں

                                              

(۵۰) 
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 وہ تو جائیں مل الدیار غریب چند وطن ہم کوئی کہیں اکر میں غربت
 باعثِ  باتیں کی وطن لیے کے الوطن غریب ہیں کرتے باتیں کی ہی وطن صرف
 سے بہار میں خزاں کو  ان شاعر ہیں بنتی سبب کا خوشی اور راحت ، مسرت
 بے اور سکون میں دکھوں ، ہیں کرتی کام کا مرہم پہ زخموں۔  ہے کرتا تعبیر
 کی جذبات کے لوگوں جن شاعر۔  ہیں باعث کا سکون میں قراری بے و چینی

 فرصت وہاں ہے رہا لکھ شعر کر رہ میں معاشرے جس ہے رہا کر نمائندگی
 طرف اور کسی کہ ہے ہوتی قدر اس زیادتی کی کام ہے مشکل بہت ہی ملنا

 تو جائیں آ مسیر لمحے چند کے فرصت کبھی اگر بھی پھر نہیں ہی جاتا دھیان
 وطن بجائے کی کرنے ضائع میں باتوں دوسری اور یا میں کام اور کسی انہیں
 کے شاعر۔  ہے دیتی تقویت کو  ان یاد کی وطن یہ اور ہیں گزارتے میں یاد کی

 یہ مگر ہیں حامل کی اہمیت بھی باتیں کی گیسو  و  رخسار کے محبوب نزدیک
۔  ہو  البالی فارغ ہو  نہ فکر کوئی کا قسم کسی جب ہیں کی کرنے وقت اس باتیں
 کہ ہے رہا کہہ شاعر۔  ہے لگتا اچھا کرنا باتیں پھر تو  ہوں نہ مسائل کے دنیا
 مگر گے کریں بھی باتیں کی اللہ و  گل تو  جائے مل نجات سے غموں کے دنیا
 کریں بھی باتیں کی اللہ و  گل تو  ہے انبار کا پریشانیوں ہے بوجھل طبیعت اب
 ۔  لیں کر کم تھوڑا کو  ان سے یاد کی وطن اب مگر گے

 کی شاعروں دوسرے مسائل کے مہاجرین بھی ہاں کے قمر یوسف ڈاکٹر
 ملتا دکھ کا سکنے آ نہ واپس اور خیال کا واپسی وطن اور یاد کی وطن طرح
 کر لے خوشبو  سے پھولوں جو  ہے صبا باد وہ یاد کی وطن ہاں کے ان مگر ہے

 شاخوں ہوئی مرجھائی جو  ہے کرم ابر وہ۔  ہے دیتی کر معطر کو  باغ پورے
 ۔  کرتاہے پیدا ٹھنڈک میں اللہ گلِ  جو  ہے قطرہ کا شبنم وہ۔  ہے بخشتا تازگی کو 

 

 :   جاوید احسن
 جاوید احسن۔  ہے نام معتبر بڑا سے حوالے کے غزل اردو  میں برطانیہ

 اچھی بڑی غزلیں کی بحر چھوٹی۔  ہیں رہے پڑھتے مشاعرے بھی میں پاکستان
 اداسی اور دور سے منزل الوطنی، غریب ، ہجرت میں غزلوں کی ان۔  ہیں کہی
۔ ہے مسئلہ مشترکہ ایک یاد کی گھر میں الوطنی غریب۔  ہے نمایاں عنصر کا
 بڑی کو  گھر وہاں ہیں گئے سے معاشرے جس لوگ یہ کہ ہے یہ وجہ کی اس

 لوگوں سب سے طرح جس ہوتاہے ماحول جو  میں گھر اور ہے حاصل اہمیت
 تیار کھانا پر وقت۔  ہیں ملتے ہوئے کئے کام سب ہے جاتی کی بھال دیکھ کی
 ایک میں غمی خوشی ہیں رہتے کر مل لوگ سارے کے خاندان۔  ہے ملتا

 چلے میں ملک دوسرے کے کر ہجرت جب مگر۔  ہیں ہوتے ساتھ کے دوسرے
 واال کرنے بھال دیکھ کوئی۔  ہیں پڑتے کرنا خود کام سب وہاں تو  ہیں جاتے
 ایسے تو  آتا نہیں لیے کے پرسی بیمار کوئی ، نہیں واال پوچھنے کوئی ہے نہیں
 کے شعرا تمام سے وجہ اسی جاتاہے بن عمل فطری ایک آنا یاد کی گھر میں
 جاتی ہو  کمی میں شدت کی اس ساتھ ساتھ کے وقت مگر۔  ہے شدت کی اس ہاں
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 اس آتی نہیں بھی یاد کی گھر جب کہ جاتاہے آ وقت ایک میں آخر پھر اور ہے
 ۔  ہیں کرتے یوں الرحمن سلیم ڈاکٹر اظہار کا کیفیت

 چھوڑا مجھے گھر ہے نہیں آتا بھی یاد

 ہوا

 ٹوٹا اب ہے رشتہ مرا بھی سے زمیں اس

 ہوا

 ہوا کٹتا نہیں آتا نظر کو مجھ فاصلہ

 پھیال تک دور اک ہے دشت اندر میرے

 ہوا

                                                  

(۵۱) 

 ۔  ہے ملتی میں صورت کی بربادی کی گھر یاد کی گھر ہاں کے جاوید احسن
 چلتے چلتے دیکھا اتنا

 جلتے جلتے گھر ہوا راکھ

 لیکن ہے دور اپنی منزل

 چلتے چلتے گی جائے مل

                                              

(۵۲) 

 پکارے کوئی کو ہم شاید

 چلتے چلتے ہیں جاتے ُرک

                                              

(۵۳) 

 کچھ جو  خاطر کی پانے کو اس مگر ہے پالیا تو کو  منزل نے شاعر
 محسوس تنہا شدید کو  خود وہ ہوتاہے احساس اسے کبھی کبھی کا اس ہے کھویا

 کوئی شاید کہ جاتاہے رک چلتے چلتے تو  کرتاہے یاد کو  ماضی وہ اور کرتاہے
 وہم کا اس سب یہ مگر۔ہے گیا مل اسے آشنا کا اس کوئی شاید ہے، رہا بال اسے
 ۔ ہوتا نہیں کوئی اور عالوہ کے تنہائی ساتھ کے اس۔ ہوتاہے ہی

 کو گھر اور ہے روایتی شدت کی یاد بھی میں غزل کی جاوید احسن
 شعرا مہاجرین تمام بھی جانا لگ میں کرنے اکٹھا کو  وسائل معاشی کر بھول
 واپسی کی اکثر اور آئے ملک بیرون لیے کے معاش تالش کہ ملتاہے ہاں کے
 کرتے کرتے انتظار کا ان والے گھر اور ہیں گئے کررہ ہو  کے وہیں ہوئی نہیں
 میں خوابوں انہیں کہ ہیں جاتے ہو  تنہا قدر اس وہ میں غربت مگر گئے ہو  ختم
۔  ہے نہیں آشنا کا ان کوئی کہ ہیں جاتے ترس وہ میں حقیقت ہیں ملتے آشنا ہی

 میں انداز ز سو پر بڑے میں کالم کے جاوید احسن نمائندگی کی جذبات انہیں
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 ادا ہوئے کریدتے میں شکل کی وہموں کو  یادوں کی ماضی اپنے وہ۔  ہے ملتی
 ۔  ہیں جاتے ہو  گم میں سناٹوں کے تنہائی اپنی اور ہیں جاتے ہو  س

 

 :  بتول  ہ سائر
 منسلک ساتھ کے ادب شعرو اردو  اور ہیں مقیم میں برطانیہ بتول سائرہ

 ہوئے دیتے قرار ہ شاعر کی جذبوں صادق انہیں نے الحسن شبیہ سی د ڈاکٹر ہیں
 :  ہے لکھا

 پور بھر سے جذبوں صادق بتول سائرہ مقیم میں برطانیہ’’
 پور بھر تو  اظہار کا احساسات و  جذبات اپنے وہ۔  ہیں شاعرہ
 ۵۴‘‘۔  ہیں کرتی سے طریقے

 سے وطن میں پردیس۔  ہے ملتی کشش کی مٹی اپنی ہاں کے بتول سائرہ
 اپنی اور ہیں سرشار سے جذبے اس بھی بتول سائرہ۔ ہے عمل فطری محبت
 وطن کی ان الحسن شبیہ سی د ڈاکٹر۔ہیں کرتی اظہار کا جذبے اس میں شاعری
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے جذبے کے محبت سے

 پناہ بے سے دیس اپنے بھی کر رہ میں پردیس بتول سائرہ’’
 بھی کو جنت میں مقابلے کے وطن اپنے وہ ہیں رکھتی محبت
 ۵۵‘‘۔  ہیں سمجھتی ہیچ

 یوں اظہار کا جذبات شدت کے الوطنی محب کے ان کر بیٹھے میں پردیس
 ۔  ہوتاہے

  گی ہو  کی جنت آرزو  کیا مجھے

 ہو نشان کا جنت مری جب ہی زمین

                                              

(۵۶) 

 میں دل کے اس رہے بھی میں حال کسی رہے بھی کہیں میں دنیا انسان
 جائے اپنی میں دل کے اس ہے ہوتی کشش ایک لیے کے بھومی جنم کی اس

 یا جگہ اس وہ اگر۔  ہیں ہوتے جذبات پناہ بے کے محبت لیے کے پیدائش
 ہے رہتی خواہش اور آرزو  ایک میں دل کے اس بھی پھر ہے دور سے عالقے

 کی اس پر طور ی الشعور وہ۔ ہو  گزرا بچپن کا اس جہاں جائے جگہ اس وہ کہ
 ۔  ہے سماجاتی میں یادوں

 ہاں کے ان ہوئے دوچار سے تجربے کے ہجرت جو شاعر تمام ایسے
 میں اشعار ایک چند سے میں جن ہے ملتی یاد کی وطن اور محبت کی وطن

 یاد کو وطن وہ سے شدت کتنی طرح کس کہ دیکھیے انداز کا شعرا مختلف
  مثالً ۔  ہیں کرتے

  کا گھر مرے پتہ ہو  پوچھتے

  ہوتا نہیں گھر تو  کا وطن بے

                                              

(۵۷) 
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 ،پھول کی سرسوں ڈالیاں لمبی وہ

  کے سرسوں

 بھال انہیں برسوں ، سے گاؤں آئے جب

  سکے نہ

                                                  

(۵۸) 

 کر دے دے آواز سے غیر دیار

  تھا پریشان

  کہاں  ، سا صحرا کو  گھر کر بنا

 آپ  غائب تھے

                                              

(۵۹ ) 

  ہیں کرتے یاد بھی اب ہم کو  دیار اسی

 حوالے ترے سب جہاں خواب ادھورے

  ہوئے

                                                  

(۶۰) 

  کی گزاروں شب ہے ٹوٹی نیند

 کی پیاروں اپنے ہے آتی یاد

                                              

(۶۱ ) 

  قرار  ‘‘ناسٹلجیا’’  کو  یاد کی وطن ہاں کے شعرا مہاجر تمام الحسن شبیہ ڈاکٹر
 :  ہیں کہتے ہوئے دیتے

 بے میں تخلیقات بیشتر کی وطن تارکین کہ ہے خیال میرا’’
 ہے آتی نظر نمایاں کیفیت کی ‘‘ناسٹلجیا’’  اور احساس کا وطنی
 شخص ہر بھی وطن طرح کی مذہب۔  ہے بات فطری یہ اور
 یہ اور ہے رہتا موجود وقت ہمہ میں خانوں نہاں کے دل کے
 ۶۲‘‘۔ہیں آتے در بھی میں تخلیقات کی شاعر اور ادیب

 سے شعرا دوسرے جذبات کے محبت سے وطن ہاں کے بتول ہ سائر
 یاد کو  گھر اور اپنے صرف کر بیٹھ ملک بیرونِ  صرف وہ ہیں مختلف تھوڑے

 ۔  ہیں جاتی ہو  بھی پریشان کودیکھ حاالت برے میں وطن بلکہ کرتی نہیں ہی
 سائباں اور ہے دھوپ کی نفرتوں

  نہیں کوئی

 کوئی کارواں میرِ  ، گمراہ کارواں
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  نہیں

 پر موڑ کس مجھے گردش کی وقت

  بتول الئی

 پاسباں گھیرا نے والوں لوٹنے

  نہیں کوئی

                                              

(۶۳) 

 اور ہیں کیے بیان واقعات و حاالت کے وطن طرح جس نے بتول سائرہ
 سے  اس اندازہ کا اس ہیں ہوتے انداز اثر پر دل کے ان واقعات یہ طرح جس
 ہیں رہتی مصروف میں مشقت و  محنت میں غیر دیارِ  تو بھر دن وہ کہ ہے ہوتا
 جاتی ہو  پریشان کر لے کو حاالت ملکی اور محبت کی وطن اپنے کو  رات مگر
 ۔  ہیں

  ہے اماں بے محبت ، گھر بے وفا

  ہے سماں کیسا یہ آج میں وطن

 سو ہر ہیں آتے نظر ہی لیٹرے

  ہے کہاں میرا پاسباں جانے نہ

  پوش سیہ اب ہے انسانیت بتول

  ہے کناں نوحہ بشر نوعِ  یہاں

                                              

(۶۴) 

 وطن انہیں کہ ہیں کناں نوحہ پہ حاالت سیاسی کے وطن اپنے بتول سائرہ
 اور ہے لیا دھار روپ کا راہزنوں ہی نے رہبروں ، ملتا نہیں رہبر کوئی میں
 افسوس کف پہ زار حالت اس کی وطن وہ۔  ہے مصروف میں لوٹنے کو  ملک
 لوگوں ایسے اور ہیں پریشان بہت سے فقدان کے قیادت میں ملک وہ۔  ہیں ملتی
 کے ان ہیں رہے کر کام کا راہزنوں میں لباس کے راہبروں جو  سے وجہ کی

 کناں ماتم بھی انسان نوع بنی ساتھ کے بدنامی کی ملک پر ارض کرہ نزدیک
 ۔ ہے

 ہم اپنے وہ بلکہ نہیں رنجیدہ ہی پر زار حالت کی وطن بتول سائرہ
 حفاظت کی وطن اور ہیں دالتی بھی احساس کا اہمیت کی وطن کو  وطنوں
 بھی عہد کا کرنے گامزن پر راہ کی ترقی کو  وطن سے دل صدقِ  اور کرنے
 اور حفاظت کی اس ہے مال وطن بعد کے قربانیوں جتنی کیونکہ ہیں لیتی

 ۔ ہے ہوتی عائد پر سب داری ذمے کی خوشحالی
 نشینو ہم حفاظت کی اس کرو

 ہے آشیاں یہ بنا سے مشکل کہ
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(۶۵ ) 

 نکلتا پہلو  نیا ایک کا محبت کی وطن میں غیر دیار ہاں کے بتول سائرہ
 چیرہ کی حکمرانوں اور زار حالت کی وطنوں ہم سے حاالت کے وطن وہ ہے

 امن پر ، ہوا کرتا ترقی اور خوشحال کو  وطن وہ۔  ہیں پریشان سے دستیوں
 سماجی ، سیاسی وطن ابائی کا ان کہ ہے خواہش کی ان۔  ہیں چاہتی دیکھنا ملک
 اپنے وہ۔ ہو  نہ پریشانی کوئی کی قسم کسی اور ہو  پاک سے تعصبات مذہبی اور
 وہ کہ ہوتاہے اندازہ سے جس ہیں کرتی میں شاعری اپنی اظہار کا جذبات ان

 لیے اس ہیں خاتون ایک سائرہ۔  ہیں ہی میں وطن بھی کر رہ دور سے وطن
 زیادہ  سے شعرا ملک بیرون باقی ، شدت میں جذبات کر لے کو  وطنی بے

 ۔ ہے ہوتی معلوم
 

 :مشتاق احمد
 احمد۔ ہیں شاعر اہم بہت کے غزل اُردو  مقیم میں امریکہ مشتاق احمد

 غزل کی ان۔  ہیں رکھتے مقام منفرد ایک اپنا بعد کے کاظمی ناصر ، مشتاق
 جا دیکھا کو غم ہوئے پھیلے اور اُداسی کی  ؔ،ناصر تہذیب کی میرؔ  میں

 جدید ہاں کے ان کہ ہے رہی بحث یہ سے ہمیشہ میں بارے کے ان۔ سکتاہے
 بات اس کو  مرتبے و  مقام کے ان میں غزل اُردو ۔  ہے غزل روایتی یا ہے غزل
 کی ان جملہ ایک کا کاظمی ناصر میں بارے کے ان کہ ہے سکتا جا دیکھا سے
 :ہیں کہتے کاظمی ناصر۔ کرتاہے داللت پر عظمت فنی

 مشتاق احمد ہوں سناتا بھی کو  میرؔ  تو  کہتا غزل تازہ جب میں’’
 ۶۶‘‘۔ بھی کو 

۔  ہیں سے میں دوستوں مخلص حد بے کے کاظمی ناصر ، مشتاق احمد
 کی ہجرت اور ہوئے یاب فیض سے ی شاعر کی میر چونکہ بھی کاظمی ناصر
 گزرے سے تجربے کے ہجرت جہاں بھی مشتاق احمد۔  گزارے سے واردات
 طرزادا  کا غزل کی ان۔ کیا حاصل شرف کا ہونے یاب فیض بھی سے میر وہاں
 ۔  ہیں کہتے وہ مثالً ۔  ہے روایتی تہذیب کی غزل لیکن ہے جدید

 واپس کر دیکھ گم میں سوچ کو  ان ہم

  آئے پلٹ

 اچھے ہوئے بیٹھے میں دھیان اپنے وہ

 کو ہم لگے

                                               

(۶۷ ) 

  رہوں دیکھتا اسے اور ہو  رہا سو  وہ

 کبھی کبھی طبیعت ہے چاہتی مشتاق
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(۶۸) 

۔  ہے سکتا جا دیکھا فیض کا دونوں  ؔناصر اور میرؔ  میں اشعار دنوں ان
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے ی شاعر کی مشتاق احمد ، مجید کاشف

 رنگا کی محبت حقیقتیں، تلخ کی زندگی میں غزلوں کی اس’’
 کے جدید عہد سائے، ہوئے لرزتے کے یادوں کیفیتیں، رنگ
 موجود ساتھ کے اہتمام کچھ سبھی غرض اضطراب کا انسان
  ۶۹‘‘۔ہے

 کی موسم رنگ، کے درد ، کرب کا ہجرت میں شاعری کی مشتاق احمد
 رعنائیاں ، آفاقیت کی ،عشق سناٹے اور ،رونقیں ویرانیاں کی شہروں ، لذتیں
 کے ق مشتا احمد۔ ہیں ہوئی پھیلی سے تہذیب اور سلیقے ایک دلکشیاں اور

 :  ہیں لکھتے حسین انتظار سے حوالے
 بتا سے آسانی میں تو  اتنا میں بارے کے ی شاعر کی مشتاق’’

 بات ایک۔  ہے کمی کی چیز کس کس میں اس کہ ہوں سکتا
 دکھ سماجی۔  ہے کمی سخت کی نظریے میں اس کہ ہے تویہی

 کی کرنے پورے تقاضے قومی جاتاپھر پایا نہیں بھی احساس کا
 ان پاس کے مشتاق کہ نہیں بات ایسی ملتی نہیں بھی لگن

 دامن کے اس کچھ سب یہ تعالیٰ  بفضلہ۔  ہے کمی کی چیزوں
 آ میں صرفے کے میز کی چائے کچھ سب یہ مگر۔  ہے میں

 کر اتار جوتیاں مشتاق میں گاہ عبادت کی ی شاعر۔  جاتاہے
  ۷۰۔‘‘ہوتاہے داخل

 ، ماضی یادِ  ، یاد کی وطن طرح کی شعرا مہاجر روایتی ہاں کے مشتاق
 ، مسائل کے وطن مسئلہ، کا شناخت ، ناقدری کی زمانے ، مسائل میں غیر دیارِ 
 وطن اور کرب کا جدائی سے اپنوں اور واقارب عزیز ، تلخیاں کی وطنی بے

 ملتی نہیں میں انداز روایتی عکاسی کی کیفیات جیسی خواہشات کی لوٹنے واپس
 یادیں اور باتیں کی برس پچھلے سناٹا، ، صحرا دریا، میں ی شاعر کی ان لیکن

 ، بادل ، گھونسلے ، پرندے ، رستے ، گلیاں ، بستی ، شہر مکین، ، مکان ،
 بے۔  ہیں مظہر کے وارداتوں کی ہجرت میں انداز استعارتی دھواں اور آسماں
 بیان یوں ساتھ کے پختگی تخلیقی کو  تنہائیوں اور اداسیوں اپنی میں وطنی
 :  ہیں کرتے

 ہوئے بیتے ہیں رنگ میں شفق

 کے زمانے

 آنے یاد تیرے دن ہیں اداس بہت

 کے

                                               

(۷۱ ) 



273 
 

 سفر ہم کوئی میں گلیوں انہی ہیں گم

  اپنا

 بدر در نہیں تو  یونہی جھانکنا یہ

 اپنا

                                              

(۷۲) 

 تووہ ہے ستاتی یاد کی ساتھیوں ہوئے بچھڑے اپنے میں غیر دیارِ  جب
 تالش میں گلیوں اور رستوں انہیں، وہ پھر۔  ہیں جاتے ہو  اداس میں پردیس
 اور ہیں جاتے ہو  دربدر اور گھر بے وہ سبب کے تالش کی انہی ، ہیں کرتے
 گلیاں  یہ۔  ہیں خالی بستیاں اور مکان سب یہ کہ ہے لگتا یوں انہیں کبھی کبھی
 وہ اور ملتے نہیں سفر ہم اپنے وہاں انہیں کیونکہ ہیں ویران سب دریچے یہ

 ۔  ہیں کہتے
  ہیں روتے مکاں کو  مکینوں ان

  آئے بسانے نہ پھر انہیں جو 

 اپنا ٹھکانا ٹھو  نہیں پھر

 آئے بالنے کون خبر کیا

                                              

(۷۳ ) 

 بھی خود وہ میں بستیوں خالی ان کہ ہوتاہے محسوس یہ انہیں کبھی کبھی
 کے دربدری اسی۔  ہے نہیں ٹھکانا بھی کوئی کا جس۔  ہے مسافر گھر بے ایک
 کی چاندنی کہ ہیں دیکھتے کو  چاندنی جب میں تارکی کی رات وہ میں سفر

 وہ بھی سبب کا اس تو  رہی جھانک نہیں میں بستیوں ویران ان بھی روشنی
 ۔  ہیں کہتے اور ہیں سمجھتے ہی جانا چلے سے یہاں کا مکینوں

 آتا میں بستی جب تھی آتی در پہلے

  کوئی تھا

 کے دروازوں ہے رہتی کھڑی اب

 چاندنی باہر

                                              

(۷۴ ) 

 مسلسل  ہاں کے ان سلسلہ کا تالش کی سفروں ہم میں الوطنی غریب
 ۔  ہیں کہتے اور ہیں جاتے کھو  ہی خود میں تالش کی اپنوں وہ ہے رہتا جاری

 کے گلی تیری وہیں گئے کھو  کہیں ہم

  پاس آس

 تجھے لوگ دیے چل کو  گھروں اپنے

 کے پکار
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(۷۵ ) 

 کا اندھیروں اور مکانوں خالی اکثر انہیں ہوئے رہتے میں شہروں بارونق
 سے اپنوں ، تنہائی ، ہجر ، اداسی میں ذات کی ان کیونکہ ہے رہتا ہوتا گماں
 ان اپنے وہ اور ہے رہتا احساس لمحے ہر کا کرب کے وطنی بے اور دوری
 کرتے تعبیر سے اندھیروں اور مکانوں خالی میں صورت استعاراتی کو  جذبات
 سے ان جب انسان اور ہیں ہوتی سے اپنوں روشنیاں اور رونقیں کیونکہ ہیں
 سبب کا ویرانوں اور اندھیروں ہونا نہ کا ان لیے کے اس تو جاتاہے چال دور
 ۔  ہیں کہتے وہ لیے اس ہے بنتا

 روک نہ بھی دیوار درو  نئے اسے

  سکے

 سے مکاں پرانے جو  صدا اک وہ

 ہے آتی

                                              

(۷۶) 

 مکان خالی ابھی ہے کوئی تھا لگتا

  میں

 گلی کی کسی نہ سکے نکل باہر

  ہم سے

                                              

(۷۷) 

  ہوں رہا پھر میں کمروں خالی

 شمعیں بار بار ہیں جاتی بجھ

                                              

(۷۸ ) 

  سنسان کھڑکیاں ، داالن سونے

  دیکھے کے مکان کمرے خالی

                                              

(۷۹) 

 آتاہے سامنے میں انداز منفرد بڑے تجربہ کا ہجرت ہاں کے مشتاق احمد
 ذکرتے کا جانے لٹ کے مسافروں سے راہزنوں طرح کی کاظمی ناصر وہ۔ 
 ہمیں تو  ہے لٹا کیا میں راستے کا مسافر اس کہ ہیں سوچتے ہم جب اور ہیں
 احساس کا جانے لٹ کے جذبوں کے اس بلکہ آتا نہیں نظر سامان مادی کچھ

 یوں اظہار کا جذبات ان۔گئے لٹ جذبے کے اس میں سفر کے پردیس کہ ہوتاہے
 ۔ ہیں کرتے
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 لیے لوٹ نے راہزنوں اجنبی

  دور سے دیار تیرے مسافر کچھ

                                              

(۸۰) 

 ملنا کا رہنما و  رہبر کسی بیچ کے اجنبیوں الکھوں میں ملک بیرونِ 
 مسافروں وہ کہ ہوتی نہیں فرصت اتنی پاس کے لوگوں پر وہاں۔  ہوتاہے دشوار
 پردیس اور دیں تسلی انہیں ، سنیں کر بیٹھ کو  تکالیفوں اور دردوں ، دکھوں کے
 احمد اظہار کا کیفیات یا مشکالت اور مسائل ان۔ کریں رہنمائی کی ان میں

 ہو  بلند سے سطح عام وہ بلکہ کرتے نہیں طرح کی شعرا مہاجر روایتی مشتاق
 کرتے بیان صورت کی تجربے تخلیقی اعلیٰ  میں انداز آفاقی کو  کیفیت اسی کر
 ۔  ہیں

 راہ راہروان کہیں جائیں نہ بھٹک

 وفا

 نہیں قافلہ کوئی میں سفر اس کہ

 ملتا

                                               

(۸۱) 

 مجھے تو  جہاں گا جاؤں تو میں

  آئے ملنے

 کیسی سفری ہم تیری راہ ہم میرے

 ہے

                                              

(۸۲ ) 

 ہو  زنجیر کو  پاؤں موڑ کے رستوں

  گئے

 گھراہوا منزل جانب رہاہوں چلتا

                                              

(۸۳) 

 خواہشوں مری تھے جلے میں دشت اسی

  خیمے کے

  کمائی کی یاد میری گی لٹے میں راہ اسی

                                                  

(۸۴) 
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 رفتار کی مسافروں ہے دھیمی

 اسرار کے راستوں لگے کھلنے

                                              

(۸۵) 

 بھاگتے سے جن کہ ہیں مسافر کیا

  راستے ہیں

 مرے ہے کہتی س جر آواز اور

 آؤ  پاس

                                              

(۸۶) 

 ہوا کھڑا راہ سر سے مدت ایک

  مشتاق

 سا تجھ کوئی شاید کہ پہ توقع اس

 نکلے

                                              

(۸۷) 

  ہم سے مکان کسی تھے نکلے

  ہم سے جہان اک رہے روٹھے

                                              

(۸۸) 

 پاؤں موڑ، کے رستوں ، رہزانوں ، مکانوں ، راستوں وابستہ سے سفر
 سے  مسافروں اسرار، کے رستوں جانا، لٹ میں راہ خیمے ، ہونا زنجیر کا

 ایسے کے لفظوں ہ وغیر ہونا کھڑا راہ سر ، جرس آواز بھاگنا، کا راستوں
 محسوس کو  واردات اور تجربات تخلیقی کے ہجرت کے ان سے جن ہیں فاقلے
 کس نے انھوں اور ہوئے متاثر سے سفر اس قدر کس وہ کہ ہے سکتا جا کیا

 دور سے وطن وہ کہیں۔ ہے پہنایا جامہ کا شعر کو  جذبات ان اپنے سے سلیقے
 اب لیے اس تھے ناراض سے دیس اپنے ہم کہ ہیں کرتے بیان یہ سبب کا رہنے
 جواز کا بسی بے اپنی تو  سکے جا نہیں واپس وطن وہ۔  گئے نہیں واپس ہم تک
 ۔  ہیں کرتے تالش

 یادِ  رنگِ  میں دل مشتاق گیا رہ

  رفتگاں

 پرانی قبرتیں ہوگئے مہنگے پھول

  گئیں ہو
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(۸۹) 

 گہرائی کی درد ہوں ناپتا سے ہاتھ

  کو 

  کو تنہائی مری ہے مال کھیل نیا یہ

                                              

(۹۰) 

 گزارہ میں بستی کی ہجر اس کیسے

  گا ہو

 اچھی ہوا نہ کا یہاں ہے اچھا پانی

 ہے

                                               

(۹۱) 

 شام گل سا خواب ہے یاد بھی اب مجھے

 ہوا کھال ہجر

 آستیں مری سے صال و  داغ جو  ہے کوئی

 کرے جدا کو

                                                       

(۹۲) 

 کے ہوا و  آب لیے کے رہنے میں غیر دیارِ  طرح جس نے مشتاق احمد
۔  ہے نہیں بات یہ ہاں کے شاعر اور کسی ہے رکھی شرط کی ہونے مناسب
 اس کیونکہ ہے رہا لگ مشکل کرنا گزارہ میں الوطنی غریب کو  مشتاق احمد
 ۔  ہے مناسب پانی نہ ، ہوا و  آب نہ ہیں نہیں گار ساز حاالت کے یہاں لیے کے

 ہیں گھر سے ایک اور ہیں لوگ اجنبی

  سارے

 گھر سا کون یہاں کہ پوچھیں سے کس

 ہے کا اس

                                                   

(۹۳ ) 

  آخر بھی شکل وہ گئی بھول

  ہے رہتا کوئی یاد تک کب

                                                   

(۹۴) 
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  نہیں یاد مکاں وہ  گلیاں وہ اب

  نہیں یاد کہاں تھا رہتا کون

                                                   

(۹۵) 

 اور دیتا مٹا سے دماغ و  دل کو  چہروں محبوب آہستہ آہستہ چکر کا وقت
 آلود گرد ق مشتا احمد۔ ہیں جاتی رہ باقی تصویریں دھندلی بس کی یادوں کی ان

 ۔ ہیں جاتے ہو  اداس تو  ہیں دیکھتے کو  تصویروں دھندلی انہیں کی یادوں
 تو  کچھ اگر کا زندگی ہے مقصد

  یہی بس

 اس دھواں کے لگا کش کا سگریٹ

  دیکھنا کا

                                               

(۹۶) 

  بھی اُداسی یہ ہے ناگن کیسی

 ہے ڈستی کے آ میں محفل بھری

                                              

(۹۷) 

 آرائی انجمن ہوئی نہ خواہش کبھی

  کی

 تنہائی مری حفاظت ہے کرتا کوئی

  کی

                                              

(۹۸) 

 سے  کہاں جانے پرندہ اک شام کل

 آیا

 پر دل حزیں شاخِ  چہچہایا دیر کچھ

                                               

(۹۹) 

 اس جو  ہے کیفیت خاص ایک کی اُداسی اور تنہائی ہاں کے مشتاق احمد
 پھر اور فراقؔ  سے میرؔ  روایت یہ کی اداسی ہے موجود میں شاعری ساری کی

 پر شاعری کی مشتاق احمد ہے پہنچتی تک مشتاق احمد ہوئی ہوتی سے ناصرؔ 
 :  ہیں لکھتے حنفی شمیم ہوئے کرتے تبصرہ
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 ساری والی جانے کی بیان میں شعروں کے مشتاق احمد’’
 سمٹ میں احساس خاص ایک کے تنہائی اور اداسی ، داستان
 ۱۰۰۔ ‘‘ہے آتی

 ملنے سے اپنوں انہیں تو  ہیں پڑتی کرنیں کی امید جب میں اُداسی کی ان
 ۔  ہیں کہتے وہ لیے اس۔  لگتا ہونے یقین کا

 یقین کو  دل کبھی گا جائے ہی مل

  ہے رہتا

 کہیں میں گلیوں کی شہر اسی وہ

 ہے رہتا

                                              

(۱۰۱) 

 ہوتی خوشی تو  دیکھیں کو  دیوانوں نئے

  ہے

 تھے آئے جب تھے ہی ایسے بھی ہم

  میں ویرانے

                                                  

(۱۰۲) 

 الکھ مگر ہیں کرتے کوشش کی نکلنے سے غیر دیار مشتاق احمد
 کہ ہے رکھا جکڑ ایسے انہیں نے حاالت جاتا نکال نہیں بھی باجود کے کوشش

 ۔ ہیں کہتے وہ لیے اس۔  سکتے آ نہیں واپس وطن بھی ہوئے چاہتے وہ
 گلی بند ہر کی درد دل ہے جاتا گھر

  میں

 نہیں رستہ تو  جائیں نکل کہ چاہو 

 ہوتا

                                             

(۱۰۳) 

 پر دل میں ہجر کیا تجھے بتائیں کیا

  گزری

 تو جائیں ترس کو  سبزے آنکھیں

  ہے ہوا کیا

                                             

(۱۰۴) 

 اسے ہوں رہا پھر میں نیندوں

 ہوا ڈھونڈھتا
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 رتجگے مرے خواب ایک جو  شامل

 تھا میں

                                             

(۱۰۵) 

 ہیں ہوئے منتقل ملک بیرونِ  سے وجہ کی حاالت رسا نا مشتاق احمد
 پڑا کہنا انہیں لیے اس ہیں ہوتے سامنے کے ان حاالت ہی ویسے بھی وہاں مگر
 ۔ 

 حاالت نہ بدلے مگر بدال وطن

 سواالت کے اس وہی دنیا وہی

  تسلی ہوں دیتا کے کہہ یہ کبھی

 حاالت گے جائیں بدل گی ہو سحر

                                             

(۱۰۶) 

 ہو  رنجیدہ ہوئے کرتے یاد کو  دوستوں اپنے میں غیر دیارِ  مشتاق احمد
 نے انھوں ہیں ہوتے کالم ہم سے ان ذریعے کے کالم اپنے پھر تو  ہیں جاتے
 شمس ، حسین انتظار جیسے ہیں کی بھی نام کے دوستوں اپنے غزلیں چند اپنی

’’   ہم یہاں خاں احمد سہیل اور الرحمن، سلیم محمد حمید، شاہد ، فاروقی الرحمن
 مالحظہ۔  ہیں کرتے پیش اشعار کچھ سے میں ‘‘لیے کے خاں احمد سہیل

 ۔ کیجیے
  کوئی نہیں در و  ودیوار بام

  کوئی نہیں گھر کہ جائیں کہاں

  میں ہستی غبارے یوں ہوئے گم

  کوئی نہیں خبر اپنی کو  ہم

  آتی نہیں نظر جاتی رات

  کوئی نہیں سحر آگے اور

  ہیں آتی صدائیں کی دستکوں

  کوئی نہیں در بیرون اور

                                             

(۱۰۷) 

 واپس اور تھے نکلے میں تالش کی پریوں میں پردیس بھی مشتاق احمد
 ۔ ہیں کہتے وہ لیے اسی سکے آ نہیں وطن

 تھا گیا میں تالش کی پریوں

 ہمارا آدمی نہیں لوٹا

                                             

(۱۰۸) 
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 ڈھال  میں سانچے سے انداز جس ہاں کے مشتاق احمد تجربہ کا ہجرت
 اپنی نے مشاق احمد۔ سکا ہو  نہیں ایسا ہاں کے شاعر مہاجر اور کسی ہے

 اور مکانوں خالی کو  سناٹوں کے یادوں اور دکھوں ، تنہائیوں ، اداسیوں
 خود میں وفا راہ اس کے قافلے کسی بنا ، ہوئے سمیٹے ساتھ اپنے میں ویرانوں

 لیکن ، ملتا نہیں نظریہ کوئی کا ماضی یادِ  یا الوطنی محب یہاں۔  کیا سفر ہی
 ، خزاں ، بہار ، بوٹے پھول ، دردیوار ، دریا کے وطن ، محبت سے وطن
 ۔  ہے سرمایا کا یادوں ہاں کے ان کچھ سبھی بستیاں اور گلشن

 

 : حسین اشفاق
 اشفاق  شاعر پرست روایت اور دلدادہ کے ادب شعرو  مقیم میں کینڈا

 ایک اپنا سے حوالے کے پرستی زبان اور الوطنی حب میں غزل اُردو  حسین
۔  ہوئے رہتے دور سے وطن میں شاعری اپنی نے انھوں ہیں رکھتے مقام منفرد
۔   ہے آپ مثال اپنی وہ کیاہے اظہار میں انداز جوش پر جس کا محبت کی وطن
 کے وہاں واال کرنے روشن شمع کی یادوں کی دیس اپنے کر بیٹھ میں غیر دیار
 انداز جوش پر اظہار کا تنہائیوں اپنی تو  پاتاہے اداس اور تنہا کو  خود میں ہجوم
 اس ہے رکھا‘‘  ہیں اجنبی ہم’’  نام کا مجموعے اپنے نے اس۔  ہے کرتا میں
 :  ہیں لکھتے وہ میں دیباچے کے

 سب ہم میں دائروں اپنے اپنے ہوں نہیں اجنبی میں صرف’’
 آپ اپنے کو  چیزوں احساس یہ کا اجنبیت اندر میرے ہیں اجنبی
۔ جاتاہے بڑھ اور میں صورت کرنے نہ( relate) ریلیٹ سے

 کا اجنبی اہم ہی خاطر کی کرنے کم کو  احساس اس کے اجنبیت
 ۱۰۹۔‘‘سکا ہو  ممکن اظہار کا تخلیق

 پر سڑکوں خیز ہنگامہ اور گلیوں رونق پُر کی پردیس نے حسین اشفاق
 داخلی اپنے بھی کو  تنہائیوں کی وطن تارکین دیگر اور کر پا تنہا کو  خود

 جسمانی اور روحانی ، مشکالت کی دیس اجنبی۔ہوئے سمیٹتے میں تجربات
 ڈاکٹر۔ کیا پیش ذریعے کے کالم اپنے اندازمیں خوبصورت بڑے کو  واردات
 :  ہیں لکھتے الحسن شبیہ

 سے  قریب نہایت کو  دکھ اس کے اجنبیت نے حسین اشفاق’’
 کی ان پر بنا اسی اور ہیں رے گز سے کرب اس وہ ہے دیکھا

 مند درد اور ہے ابھری کر بن استعارہ ایک ہجرت میں شاعری
 سکتے کر محسوس بھی ذائقہ کا اس میں شاعری کی ان قارئین
 ۱۱۰‘‘۔  ہیں

 واردات ذاتی اپنی نے انھوں کہ ہے معراج یہ کی فن کے حسین اشفاق
 کی جذبات کے پردیسوں ہوئے بیٹھے میں پردیس اور بخشی آفاقیت کو 

 پر بڑے کا تلخیوں والی ہونے سبب کے ہجرت پر سطح عالمتی اور استعاراتی
 سے اجنبیت اپنی سے رویوں شعری کے ان قارئین۔ کیا اظہار میں انداز سوز
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 بیچ کے سختیوں اور تکلیفوں ، تنگیوں ، مانوسیت یہ اور ہیں جاتے ہو مانوس
 ۔  ہے بنتی سبب کا جینے ہوئے رہتے

  اپنا نہیں مقدر تو  بھی ثمر کا ہجرت
 گھر کوئی کہ ایسے ہوئے گھر بے
  اپنا نہیں
 دالیا احساس یہ نے جدائی سے مٹی

 نہیں سمندر وہ ہم جہاں ہیں ڈوبے
 اپنا

 احسان کوئی تک کہاں کا غیروں
  اٹھائے
 پتھر تو  بھی کو  سر جو  ٹکرائیں
 اپنا نہیں

 الوطنی غریب کوئے سر ہیں بیٹھے
  ہم

 اپنا نہیں در کوئی اپنی نہیں دیوار
 کا شام اور ہے کا پرندوں غول اک

  منظر
 نہیں گھر کوئی آیا خیال میں ایسے
 اپنا

                                               
(۱۱۱) 

 سے تنہائی اس اہے ہو  پھیال میں شاعری پوری کی ان استعارہ کا تنہائی
 کا دکھوں کے ہجرت۔  ہے ہوتی معلوم بھی وحشت ہوئی پھیلی میں شہروں انہیں
 بھی شناخت اپنی وہ میں سناٹے اس۔ ہیں رہتے سفر محوِ  وقت ہر وہ لیے سناٹا

 کا الش اپنی میں دیس اجنبی وہ کہ ہوتاہے محسوس یہ انہیں۔  ہیں کھوبیٹھتے
 پیش میں انداز مختلف کو  تنہائیوں اپنی حسین اشفاق۔ ہیں پھررہے اٹھائے بوجھ
 ۔  ہیں کہتے وہ مثالً ۔ہیں کرتے

 تک ابھی دکھ کا ہجرتوں پر گئے موسم کئی
  ہے
 کے آ ہے بسی وحشت سی کون جانے نہ

  میں شہروں
  ہے تک زندگی مری کا اندر میرے سناٹا یہ
 تنہائی بھی پھر ہیں طرف چاروں سب کہ

  ہے تک سبھی
                                                           

(۱۱۲) 
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 ، ستارے ، چاند ، مناظر قدرتی ، موسموں کے دیس اپنے حسین اشفاق
 یاد کو  فصلوں اور کھیت ، درخت ، عمارتیں ، گلیاں ، شہر ، ہوائیں ، دریا

 سناٹے کے تنہائی اپنی جالئے میں دل کو شمعوں انہی کی یادوں۔  ہیں کرتے
 ایک کی ان کہ ہوتاہے محسوس انہیں اور ہیں کرتے کوشش کی کرنے ختم کو 

 وہ لیے اس۔  ہے سے تہذیب اور مٹی کی وطن کے ان پہچان وہ اور ہے پہچان
 کی وطن اپنے وہ ، ہیں کرتے قربان کو  خود بھی پر ذروں کے وطن اپنے
 اظہار کا جذبات اپنے اور ہیں کرتے نثار جان اپنی بھی پر رستوں اور گلیوں
 ۔  ہیں کرتے یوں

 کی دیس مرے آئیں کے لے پیام یہ
  ہوائیں
 چراغ وہ ہے غم کا تیرگی جنھیں
 جالئیں دل

                                              

(۱۱۳ ) 

 :  ہیں لکھتے الحسن شبیہ سی د ڈاکٹر
 بھی نوحہ کا دوری سے وطن میں شاعری کی حسین اشفاق’’

 ان  کہ ہے یہ بات انگیز ت حیر لیکن بھی ماتم کا اجنبیت اور
 ۱۱۴۔‘‘ہے نہیں موجود فضا کی مایوسی میں کالم کے

 اپنے ہوئے روندتے کو  مایوسی کر ہو  مانوس سے اجنبیت اپنی حسین اشفاق
 دوسرے اپنے ہوئے لگائے سے سینے کو  امید وہ دیتے نہیں پھٹکنے بھی پاس

 دیتے پیغام کا دلیری اور ،جرأت قوت اور حوصلہ ہمت کو  وطنوں ہم بدیسی
 ہوئے کرتے برداشت کو  تکلیفوں اور سختیوں میں حاالت ناساز ان ہوئے

 ۔  ہیں دیتے درس کا کرنے مقابلہ سے مردی جواں کا مصائب
 تک زبان نہ نغمہ کا ہجر کوئی اب
  آئے
 جہاں پاؤں زمیں اپنی سب یہ ہے
  آئے تک

                                              

(۱۱۵) 

 ساتھ کے انسان ماضی کیونکہ ہیں متصل سے ماضی اپنے حسین اشفاق
 رہتا ساتھ کے اس ماضی جائے چال بھی کہیں میں دنیا وہ رہتاہے جڑا ہمیشہ
 اشفاق ۔  سکتا رہ نہیں کر ہو  الگ سے ماضی اپنے انسان بھی کوئی اور ہے

 :  ہیں لکھتے میں دیباچہ کے ‘‘کردہ گم آشیاں’’  حسین
 یہ اور مستقبل نہ ہے حال کوئی کا انسان کر کٹ سے ماضی’’

 اس ورق پہال کا ماضی کے انسان ہر کہ ہے حقیقت ایک بھی
 لکھنے۔  ہے ہوتا ہوا گندھا سے خوشبو کی مٹی کی وطن کے
 سکتاہے کر انکار کیسے سے سچائی کی خوشبو  اس آخر واال
 سر نئی شاعر اور ادیب والے بسنے میں بستیوں نئی کی اردو 
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 کے سچائی پہلی اس باوجود کے وابستگی مکمل سے زمینوں
 ۱۱۶‘‘۔  ہیں محافظ اور امین بھی

 ہے بتایا میں دیباچے کے‘‘  کردہ گم آشیاں’’  کتاب اپنی نے حسین اشفاق
 ساتھ کے مکینوں میں آبادیوں کچی اور نالیوں گندھی بچپن اپنا نے میں کہ

 کو  وطن اپنے وہ کہ تھی خواہش میں دل کے ان سے ہی بچپن۔  ہے گزارا
 اپنے۔ تھا میں دل کے ان عزم کا کرنے کچھ لیے کے اس ، سنواریں بنائیں

 تھے حساس بہت سے ہی بچپن وہ تھی نظر کی ان پر خامیوں کی نظام موجودہ
 بھی آج وہ اور تھے رکھتے خواہش کی بدلنے کو  حال صورت ساری اس وہ۔ 

 کرتے محسوس کو  خرابیوں کی نظام سیاسی کے یہاں کر بیٹھ دور سے وطن
 رفتار کی تبدیلی ہاں ہمارے کیونکہ گردانتے نہیں مختلف سے بچپن اپنے ہوئے
 ۔  تھے کھڑے پہلے سال پچاس جہاں ہیں وہیں آج کہ ہے سست اتنی

  کو  خواہشوں کتنی کیا گھر بے
 کر بنا گھر ایک لیے اپنے

                                              

(۱۱۷ ) 

 کر بڑھ سے اس لیکن کی ہجرت لیے کے رزق حصولِ  نے حسین اشفاق
 اپنی ہے رہا سے ہمیشہ کرنا کچھ لیے کے وطن اپنے مقصد ایک کا ان

 مبتال میں احساس اس ہمیشہ انہیں کرنا ہجرت لیے کے تکمیل کی خواہشات
 ۔  ہیں کہتے وہ لیے اس ہے ضرورت میری کو  وطن میرے کہ رکھتاہے

 خبر رہا کھویا میں پیاس اپنی میں

  ہوئی نہ

 مجھے تھا پکارتا دریا وہ پہ قدم قدم

                                              

(۱۱۸) 

 سے در و  بام کے گھر اپنے سے جب

 ہیں نکلے

 نکلے سے منظر پس منظر کیسے کیسے

  ہیں

                                                   

(۱۱۹) 

 کا گھری بے تو  نہیں ہی گھر کوئی

 کیسا زخم

 استعارہ اک لیے کے سکونت

 ہیں ڈھونڈتے

                                             

(۱۲۰ ) 
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  بچپن مرا گیا آ مجھے یاد جو  کبھی

 میں طرب بزمِ  ہوئی نم آنکھ تو 

  ہوئے رہتے

 گنوا تک پہچان کی ذات اپنی میں

  بیٹھا

 رہتے میں نسب و  نام عزت خیالِ 

  ہوئے

                                              

(۱۲۱) 

 کی وطن اپنے دل ہوئے رہتے میں غیر دیارِ  ہاں کے حسین اشفاق
 میل ہزاروں وہ میں دوڑ کی زندگی مادی ہے شاداب اور معطر سے خوشبو 
 ہی پر زمین سر کی وطن اپنے وہ پر طور روحانی لیکن ہیں بسے جا دور
 رہائشی کا وہاں کو  خود وہ باوجود کے رکھنے شہریت کی وہاں۔  ہیں بستے
 کے ہونے شاعر اور ادیب ایک ہیں کہتے اجنبی کو خود بلکہ سمجھتے نہیں
 میں دل کے ان سے ہمیشہ کسک کی کرنے کچھ لیے کے وطن اپنے ناطے
 خدمت کی دب وا شعر کر بیٹھ میں پردیس ذریعے کے کالم اپنے وہ۔  ہے رہی

 کالم اپنے ترجمانی کی وغم درد کے وطن تارکین دیگر کے وہاں ہوئے کرتے
 شمع کی محبت سے دیس اپنے میں دلوں کے ان اور ہیں کرتے ذریعے کے

 یاد ، تنہائی ، الوطنی حب موضوع بڑا سے سب ہاں کے ان۔  ہیں کرتے روشن
 احساس کا وطنی بے اور گھر بے ، محبت سے ثقافت و  تہذیب اپنی اور ماضی
 ۔  ملتاہے

 

 :عزیز عرفانہ
 ایک۔  ہیں شاعرہ رنگ ہمہ اور جہت ہمہ کی لہجے تر جدید عرفانہ

 ہیں رکھتی مقام منفرد ایک یہ میں شاعری اردو ۔  ہیں مقیم میں کینڈا سے عرصہ
 الگ ایک عزیز عرفانہ میں شعرا گو  غزل پاکستانی مقیم میں ملک بیرون۔ 

 ماضی طرح کی شعرا دوسرے ملک بیرون بھی ہاں کے ان۔  ہیں رکھتی پہچان
 ہوئے ہوتے گامزن پر راہ کی ترقی کو  وطن اور یاد کی وطن ، وابستگی سے

 :  ہیں لکھتی میں دیباچہ کے‘‘ریز برگ’’  کتاب اپنی وہ ہے خواہش کی دیکھنے
 بار ثمر کو  وطن اپنے بھی نے میں طرح کی ہمنواؤں اپنے’’

 آفریں جمال و  نوخیز زمین سر یہ ہے دیکھا خواب کا دیکھنے
 وں نثار جان کے وطن لیالئے میں عرض و  طول کے جس
 مسرتوں اور امنگوں کی عوام۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں رہے گونج پیغام کے
 ایک کا ادنشور اور شاعر ادیب وطن محب ہر ترجمانی کی

 ۱۲۲‘‘۔ہے فریضہ
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 کو ان دھرتی جو  ہیں کرتی تعبیر سے ماں اپنی کو  مٹی اس عزیز عرفانہ
 ان بھی قرض کا دھرتی اس مگر جگہ اپنی محبت کی وطن یعنی ہے دیتی پناہ
 بات یہی۔ ہے دیتی کھول دروازے اپنے لیے کے وطنوں بے ان جو  ہے ہوتا پر
 ۔  ہیں مقیم ہی میں کینڈا بھی وہ۔ ہیں کہتی بھی سید نسیم شاعر وطن ہم کی ان

 گر نہیں سمجھوتا سے دیس اجنبی

  ممکن

 کی ہجرت ہمیں پوچھے کوئی

  کیاہے ضرورت

                                             

(۱۲۳) 

 جس مگر جگہ اپنی مقام اور محبت کی وطن آبائی اپنے نزدیک کے ان
 کی ملک اس لیے اس ہے حق کوئی بھی کا اس ہے دی پناہ کو  ان نے وطن

 و سوچ کی عزیز عرفانہ یوں۔  چاہیے کرنا ادا کردار کو ان میں بقا اور حفاظت
 جاتی ہو  آزاد سے قید کی سرحدوں اور ملک وہ اور ہے جاتی ہو  محدود ال فکر
 لگتی زمین کی اس اسے زمین ہر اور ہے لگتا وطن کا اس دنیا پوری اسے ہے
 یوں اظہار کا خیاالت ان اپنے میں ابتدائیہ کے‘‘  بہار کفِ ’’  کتاب اپنی وہ ہے

 :  ہیں کرتی
 سرمدی تو  ہے دیا کرب المحدود مجھے اگر نے ہجرت’’

 بھی جب سے قدموں تھکے۔  ہے کیا آشنا بھی سے لطافتوں
 دھولیے زخم کے ہجرتوں تو  ہوں ٹھہری پاس کے چشمے کسی
 ہر تعلق میرا اور ہے محبت سے زمین سر ہر مجھے۔  ہیں

 ۱۲۴۔‘‘ہے سے سمت

 ہے موجود یاد کی گھر اور محبت کی وطن میں غزلوں کی عزیز عرفانہ
 گئیں ہو  آزاد سے قید کی سرحدوں وہ ہے گیا ہو  وسیع بہت کینوس کا اس مگر
 ہے لیا بنا وطن اپنا کو دنیا پوری بجائے کی وطن مخصوص ایک نے انھوں ہیں
 ۔ 

 معصوم کے زرنگار دشتِ  اے

 ہمسفر

  کہوں پا نقش ترا کو  دل کائناتِ  میں

                                             

(۱۲۵) 

 کا زندگی تو  ہیں کرتے تعاون سے دوسرے ایک انسان پر ارض کرہ
 سے دوسرے ایک سب یہ اگر ہیں کرتے محبت سے دوسرے ایک چلتاہے نظام
 لیے اسی۔  گا جائے کررہ ہو برہم درہم زندگی نظام تو  جائیں لگ کرنے نفرت
 ذہنی کی ان ساتھ ساتھ کے جس ہے لیا کر وسیع کو  دنیا اپنی عزیزنے عرفانہ
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 بعد کے سفر کہ نہیں مسئلہ یہ اب انہیں۔  ہے گئی ہو  وسیع بھی دنیا شعری اور
 ۔ کیاہوگا تو  آئے نہ گھر بھی

 تو کہیں ہو  شاداب تو  پہ زمین کسی

  کھلے

 ہنر یہ میں پودے کے سوچ ہماری

 نہیں بھی

 بھی گھر کہ ہو  یقین بعد کے سفر

 گا آئے

 سفر کوئی ایسا میں نصیب مرے

  نہیں بھی

                                             

(۱۲۶) 

 اور ہے گئی ہو نصیب آگہی کی ذات اپنی میں سفر کے زندگی انہیں
 اپنا  کا ان غم سارا کہ لیا سمو  ایسے میں غم ذاتی اپنے کو  دوراں غم نے انھوں
 ۔  ہیں کرتی تالش عالج کا غموں تمام اپنے ہی میں سفر وہ۔ گیا ہو 

 کا  ذات طرف کی زندگی آیا لے

 سفر

 ہے میں دہرہی غم نجات کی درد ہر

                                             

(۱۲۷) 

 میں نظموں اپنی عالوہ کے غزل اظہار کا الوطنی حب نے عزیز عرفانہ
 کہ جاتاہے ہو اندازہ ہی سے دیکھنے عنوانات کے نظموں چند کی ان کیا بھی
 محبوب میرے’’  مثالً ۔  ہے گزیر جان قدر کس محبت کی وطن میں دل کے ان

 نشیں خاک ہیں کے شوق رہ ہم’’  ،‘‘ثمر کا ہجرت’’  ،‘‘ دریدہ ساعتِ ’’  ،‘‘ وطن
‘‘  وطن نگارِ  اے’’  ،‘‘ہوا چلتی پہ سمندر نیلے دور ،‘‘ نظارے ہیں ساکت ’’،‘‘

 :  ہیں کرتے تبصرہ یوں پر شاعری کی عرفانہ جعفری سردار علی۔  وغیرہ
 اجتماعی میں آہنگ اور ہیں وتازہ تر پیکر کے شعری کے ان ’’

 مزاج کے ان۔  ہے شامل بھی درد ذاتی ساتھ ساتھ کے شعور
 کلبیت اور بیزاری مردم کی زمانے کے آج کو  اُن کیفیت یہ کی
 ہے کرتی عطا مندی آرزو  لطیف ایک اور ہے رکھتی دور سے
 ۱۲۸‘‘۔ 

 قاسمی ندیم احمد ہوئے کرتے ہ تبصر پر اجتماعت اور عالمگیریت کی عرفانہ
 : کہ ہیں لکھتے

 مگرہ سہی گہرا بہت  رشتہ کا عرفانہ ساتھ کے عصر اپنے ’’
 یہ۔  کرتیں نہیں فراموش کبھی کو  ذات اپنی میں گیریت ہمہ اس
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 سے انداز اس بھی کا مسائل کے ذات وہ کہ ہے بات الگ
 ہو پیدا گیریت ہمہ اور عمومیت میں ان کہ ہیں کرتی اظہار
 ۱۲۹‘‘۔  ہے جاتی

 اور لیا کر شامل میں اجتماعیت کو  کرب ذاتی اپنے نے عزیز عرفانہ
 کرب شدید اس کے یاد کی وطن وہ یوں دیا دے قرار وطن اپنا کو  دنیا پوری
 جاتی ہو  نہیں گم کہیں شاعری کی ان طرح اس ہوئیں کامیاب میں نکلنے سے
 ۔  ہیں آتی نظر کھڑی پر چوٹی کی پہاڑ ہمیں بلکہ

 
 

 تجربہ  کا ہجرت میں غزل کی  شعرا پاکستانی مقیم میں امارات عرب
 غرض کی معاش تالش پاکستانی سے بہت میں ریاستوں مختلف کی عرب

 محنت اپنی جو  ہیں بھی ادیب اور شاعر کچھ میں لوگوں ان۔  ہیں گئے سے
 اور مسائل کے ین مہاجر گرد ارد اپنے اور اپنے ساتھ ساتھ کے مزدوری
 کر کتھارسس اپنا وہ طرح اس۔  ہیں کرتے پیش میں صورت کی ادب کو  جذبات
 طرح کس نے شعرا مہاجر ان میں غزل اردو کہ ہیں دیکھتے ہم یہاں۔  ہیں لیتے
  احساسات  اور کیفیات کی ت ہجر اور مسائل کے مہاجرین دیگر اور ذاتی اپنے
 ۔  ہے کیا اظہار کا

 : عابدی تسنیم
 امارات  عرب متحدہ وہ اب اور ہے کی ہجرت دوہری نے عابدی تسنیم

 ملک حیدر علی سے حوالے کے زندگی حاالت کی ان۔ ہیں پذیر سکونت میں
 :  ہیں لکھتے

 سے لکھنو  نگاراں شہرِ  پر طور آبائی تعلق کا عابدی تسنیم’’
 نہیں کا تجربے کے ان ہجرت کو  کراچی سے وہاں لیکن ہے
 تجربہ کا ہجرت۔  ہے حصہ کا تجربے کے والدین کے ان بلکہ
 سے کراچی نے انھوں جب ہوا حاصل وقت اس کو  عابدی تسنیم
 ۱۳۰۔ ‘‘کی اختیار سکونت میں امارات عرب متحدہ کر نکل

 تسنیم وقت اس تو  کی ہجرت نے والدین کے ان جب بعد کے پاکستان قیام
 مرضی اپنی وہ امارات عرب سے کراچی اور تھیں میں سنی کم ابھی عابدی
 کچھ کے واردات اس کی ہجرت میں ی شاعر کی ان سے جس ہیں گئی سے

 اظہار کا تجربات کے ہجرت اپنے ذریعے کے غزل اپنی وہ ہیں گئے آ تجربات
 ۔  ہیں کرتی یوں

 کہہ مجھے نے بدوشی خانہ دی

  تسلی کے

 بھول سفر ہی مقصد کا زیست ہے

  جانا نہ

                                              

(۱۳۱) 
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 مقصد کا زندگی کہ ہیں کرتی اعادہ کا بات اس سے تجرے اپنے شاعرہ
 جب سکھایا نے تجربے کے اس اسے یہ رہنا میں سفر وقت ہر اور ہے سفر ہی

 میں سفر سے ازل انسان۔  پڑی کرنا ہجرت دوسری بعد کے ہجرت ایک اسے
 ٹھکانا مستقل کا اس تو بھی دنیا پھر اور دنیا سے وہاں میں ارواح عالم پہلے ہے
 اپنے شاعرہ۔  جاتاہے لیٹ کر جا میں آغوش کی موت انسان آخر اور ہے نہیں
 بعد کے کرنے برداشت صعوبتیں کی سفر عرصہ اک مگر اکتاگئی تو  سے سفر
 کبھی تو  ہجرت میں شہروں کبھی۔ ہے کا سفر ہی نام تو  زندگی کہ کھال پر اب

 ۔  ہے پڑتا رہنا سفر محوِ  میں جبل و  دشت
 کی صحرا کے چھوڑ کو  شہر

  کی ہجرت طرف

 نبھائے طور بہر کو  دل وحشتِ 

 رکھا

                                             

(۱۳۲) 

 بھی کا تبدیلی وقت ہمہ انسان اور ہے شامل میں فطرت کی انسان سفر
 شہروں کبھی۔  دیتی بیٹھنے نہیں سے چین کہیں سے جوا ہے رہتا مند خواہش
 صحرانوردی طرح کی دیوانوں انسان اور ہے جاتی لے طرف کی صحرا سے
 کرتی مجبور پر سفر لمحہ ہر جو  وحشت کی دل۔ہے کرتا زندہ کو  روایت کی
 جس رکھا تنہا اسے نے تبدیلی مسلسل اس اور ہے پڑتا چلنا ساتھ کے اس ہے

 ۔  ہیں کرتی یوں تسنیم کااظہار
 مقدر تھی مسافت کی غربت دشتِ 

  اپنا

  یاراں  حلقہ بہت گرد بھی اپنے

  ہوتے

                                             

(۱۳۳) 

 کا تنہائی اپنی وہ میں اس دیا، کر تنہا کو  شاعرہ نے صحرا کے غربت
 بار طرح کی بدوشوں خانہ ہے سفر مسلسل سبب کا جس ہیں کرتی تذکرہ بھی
 ۔  ہے جاتی بن کامقدر انسان تنہائی سے بدلنے مسکن بار

 کی ہجرت کی اس جو  ملتاہے بہت تذکرہ کا سفر ہاں کے عابدی تسنیم
 دیار وہ ور ہوا نہیں نصیب بیٹھنا کر جم جگہ ایک اسے کہ ہے کرتا نشاندہی
 صحرا ، دشت میں غزلوں کی ان دوسرا۔ رہی سفر محوِ  وقت ہمہ بھی میں غیر
 اور تنہائی یہ ہے عالمت کی ویرانی اور اتنہائی جو ۔ ہے ملتا بہت تذکرہ کا

 ملتی تنہائی کو  انسان میں نتیجے کے ہجرت۔ ہے دین کی ہی ہجرت بھی ویرانی
 الحسن شبیہ سی د ڈاکٹر۔  ہے کرتا پیش منظر کا ویرانے گھر کا اس اور ہے
 : ہیں لکھتے سے حوالے کے تنہائی کی عابدی تسنیم
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 ، ہیں شکار کا تنہائی میں دنیا پڑی بھری اس عابدی تسنیم ’’
 ہوئے گر جلوہ میں شاعری کی ان روپ کئی کے تنہائی اس
 کہ ہیں کرتی محسوس تنہا بھی لیے اس کو  آپ اپنے وہ۔  ہیں
 کی ان۔  ہیں برابر کے ہونے نہ لوگ خیال ہم و  مزاج ہم کے ان

 تنہا کو  خود میں خاندان وہ کہ ہے بھی یہ سبب ایک کا تنہائی
 ۱۳۴‘‘۔  ہیں کرتی محسوس

 آپ  اپنے اور ہیں بیٹھی کھو شناخت اپنی میں ہجوم انسانی عابدی تسنیم
 ۔ ہیں کہتی وہ۔ ہیں رہی کر دریافت کو 

 ہونے نہیں تمنا بھی کوئی پوری

  دیتے

 ہونے نہیں اپنا مرا کو  مجھ لوگ

 دیتے

                                             

(۱۳۵ ) 

 اپنی مہاجرین ہے جاتی کر اختیار اہمیت بہت شناخت بعد کے ہجرت
 کرتے کوشش کی کرنے حاصل مقام انفرادی اپنا وہ اور ہیں بیٹھتے کھو  شناخت

 ۔  ہے موضوع مشترکہ ایک شناخت ہاں کے شعرا مہاجر کے غزل اردو  ، ہیں
  ہے تنہائی غم مقام محفوظ سے سب

 نہ ہونے کبھی اکیال نے دنیا مگر

 دیا

                                             

(۱۳۶) 

 وحشت یہ ہے گریزاں سے مجھ قدر کس

  میری

 ہوں آہومیں ہوا بھٹکا میں تنہائی دشتِ 

                                                

(۱۳۷ ) 

 تنہا بہت کو  خود وہ ہے زیادہ بہت شدت کی تنہائی ہاں کے عابدی تسنیم
 خانہ اور ،صحرا تنہائی ، دشت ، سفر میں غزلوں کی ان۔  ہیں کرتی محسوس
 اور بچھڑنے ، سفر۔ ہیں کرتے داللت پر تنہائی کی ان الفاظ جیسے بدوشی
 سے بدوشی خانہ اور صحرا ، تنہائی اور ویرانی دشت۔  ہے عالمت کی جدائی
 درد کا تنہائی اور شناخت اپنی ہاں کے ان۔  ہے ابھرتی کیفیت کی تنہائی بھی
 اوقات بعض مگر ہے چیز فطری تنہائی میں الوطنی غریب۔  ہے شدید بہت

 کو عابدی تسنیم مگر جاتاہے مل سبب کوئی کا کرنے تبدیل میں محفل کو  تنہائی
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 اپنی اسے پھر اور ہیں کرتی محسوس کو  کرب کے تنہائی وہ مال نہیں کچھ ایسا
 ۔  ہیں دیتی کر منقل تک قاری ذریعے کے غزل

 

 : راشد ممتاز محمد
 کسی کانام راشد ز ممتا سے حوالے کے ادب شعرو اردو  میں قطر

 وہاں اور گئے قطر کے کر ہجرت سے راشدالہور ممتاز نہیں محتاج کا تعارف
 قطر نے انھوں۔  کی خدمت کی ادب و  شعر ساتھ ساتھ کے معاش تالش کر جا
 موضوع کا غزل کو  احساسات و  جذبات اپنے اور کی ترویج کی غزل اردو  میں
 شاعری کی ان ہے آیا سمٹ کرب کا ہجرت میں غزل کی راشد ممتاز۔  بنایا
 یوں الحسن شبیہ سی د ڈاکٹر میں سلسلے اس۔ ہے پڑی بھری سے محبت کی وطن
 :  ہیں کرتے تبصرہ

 بیان کہانی کی شخص ایسے ایک میں غزلوں کی راشد ممتاز ’’
 بھی کر رہ دور سے وطن پر طور جسمانی جو  ہے گئی کی

۔ ‘‘کرتاہے محسوس میں کووطن خود پر طور قلبی اور روحانی
۱۳۸ 

 ہے نمایاں محبت کی وطن میں شاعری ساری کی راشد ممتاز تو  یوں
 اظہار  کا محبت اپنی سے وطن طرح کس نے انھوں ہیں دیکھتے میں ذیل مگر
 ۔ کیاہے

 کرنا نہ رسوا اسے چاہو  جیسے

 کرنا نہ ایسا مگر کرنا ستم

  کا قربتوں آنگن ہے اُجال بہت

 کرنا نہ میال اسے سے جدائی

  لیکن خوب باتیں کی رواداری

  کرنا نہ سمجھوتا پہ غریت کبھی

  کا منصفی گر تمہیں منصب ملے

  کرنا جھٹکانہ کا انصاف پھر تو 

  تم مگر رکھنا لچک میں رویے

 کرنا نہ سمجھوتا پہ مقصد کبھی

                                             

(۱۳۹ ) 

 کرتاہے محسوس میں کووطن خود وہ بھی کر ہ ر دور سے وطن شاعر
 کر ظلم پر دوسروں کو  وطن اپنے کہ ہے کرواتا باور یہ کو  وطنوں ہم اپنے اور
 کی دوسرے ایک یہاں کرنا نہ ناانصافی اور ظلم پر یہاں ، کرنا نہ رسوا کے

 شاعر کیونکہ کرنا نہ تیرہ کو اس ہے روشن ہی بہت یہ ہیں میسر ہمیں قربتیں
 اس ہے احساس سے شدت کا محبتوں اور قربتوں ان انہیں تو  ہے گیا کر ہو جدا
 جتنی کہ کیوں ہے کرتا تلقین کی کرنے قدر کی اس کو  وطن اہل وہ لیے
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 سراب  سب یہ کیونکہ کھانا نہ دھوکا سے اس ہو  روشنی ، ہو  خوشبو  مرضی
 ۔ ہے

 ہو کو  جذبوں بھی سے شے جس

  نسبت کچھ

  ہے لیتی کھینچ جانب اپنی کو  دل

  ہوں زمینیں شاداب اور معطر الکھ

  ہے دیتی خوشبو  ہی اور مٹی اپنی

                                             

(۱۴۰) 

 ہے آتی یاد کی وطن اسے تو جاتاہے ہو دور سے وطن اپنے جب انسان
 ان اگر اور ہے کرتی متاثر چیز ہر ہوئی لپٹی سے وطن اسے ساتھ کے جس

 کو جذبات لطیف قدر کس وہ تو  ہو  ہوا متاثر راست براہ شاعر سے تجربات
 کی وطن اپنے وہ۔  ہے ڈھالتا میں اشعار اپنے میں پیرائے خوبصورت کیسے
 کا بہاروں اور خزاؤں ، صحراؤں ، پہاڑوں تتلیوں ، پرندوں ، موسموں ، مٹی
 کی وطن اپنے۔  کرتاہے اظہار کا محبت والہانہ اپنی سے ان اور کرتاہے ذکر
 ۔  ہوتاہے شکار بھی کا تنہائی اکثر میں یاد

 کا اداسی ، ہے شب کی تنہائیوں

  ہے شور

 کا خموشی ہے انجمن کی یادوں

  ہے شور

                                              

(۱۴۱) 

 بن رفیق ابدی کی انسان تو  تنہائی اور ہیں امر الزمی یادیں میں غیر دیارِ 
 بڑی ایک کی اس۔  ملتا نہیں کوئی واال بانٹے دکھ میں غربت کیونکہ ہے جاتی
 اس کہ ہے گیا ہو  مصروف اتنا انسان دورمیں جدید ہے بھی مصروفیت وجہ
 قدر اس میں ذات اپنی وہ ہے نہیں ہی وقت لیے کے دوسرے کسی پاس کے
 ۔  ہوتا نہیں احساس بھی کا تنہائی اپنی اسے اوقات بعض کہ ہے گیا ہو  مگن

 وطن محبت کی وطن ہاں کے ان ہیں شاعر گو غزل اچھے راشد محمد
 عمل ، رد خالف کے سانحات و  حادثات والے ہونے میں وطن اور یاد کی

 میں دیکھنے ہاں کے شاعر مہاجر اور کسی لگاوٹ ایسی سے وطن۔  ملتاہے
 ۔  آئی نہیں

 

 : ہاشمی  منور ڈاکٹر
 گئے چلے( عرب سعودی) جدہ کے کر ہجرت سے پاکستان ہاشمی منور

ً  اور  بے’’ مجموعہ شعری کے ان دوران اس۔  کیا قیام وہاں کر سال دس تقریبا



293 
 

 اور کیا یاد کو  زمین سر کی وطن اپنے نے انھوں میں اس۔  ہوا شائع‘‘  ساختہ
 :ہیں کہتے وہ۔  کیا محسوس کو  کرب کے دوری سے وطن

 چاہوں دیکھنا میں دورسے جب وطن اے

  تجھے

 ہوں دیکھتا سے زمین ہے لگتا کو مجھ

 مہتاب

                                                 

(۱۴۲) 

 اوراپنی احباب ، عیال اہل ، وطن میں غزل اور ایک کی ان طرح اس
 :  ہے ملتا یوں اظہار سے محبت سے زمین سر

 پہچانتے گھر وہ تھا گزارا بچپن جہاں

 ہیں

 ہیں پہچانتے گزر راہ ہر کی شہر ہم ابھی

 کی قدموں میرے بھولیں نہیں گلیاں ابھی

 آہٹ

 پہچانتے در و  دیوار کے شہر اس ابھی

 ہیں

 تھیں جھانگتی سے روزنوں آنکھیں جو 

 ہیں نہیں اب

 پہچانتے مگر دروازے بند کے گھروں

 ہیں

 جن پہچان رہی سے حوالے میرے کبھی

  کی

 پہچانتے کر سوچ ، کر آ پاس وہ مجھے

 ہیں

 کو  چیزوں کی شہر اس یوں نے ہم منور

 دیکھا

 ہیں پہچانتے سفر سامانِ  جیسے مسافر

                                                   

(۱۴۳) 

 اس  تو  جائے کیا مطالعہ کا کالم کے شعرا کے غزل اُردو  ملک بیرون
 مختلف۔ ہے ملتا میں انداز منفرد ہاں کے شعرا بیان کا واردات کی ہجرت میں
 کرتے احاطہ کا موضوعات مختلف سے مہارت فنی اور قوت تخلیقی اپنی شعرا
 اور کیفیتوں کی کرب اور درد ، دکھ ، مشکالت ، مسائل بعض۔ہیں آتے نظر
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 کا  کمی کی وقت مثالً ۔  آتاہے نظر مشترکہ ہاں کے شعرا سب اظہار کا جذبوں
 حصول تر زیادہ چونکہ وطن تارکین۔  ہے موجود یکساں ہاں کے سب ، احساس
 میں کاموں اپنے روز و  شب میں پردیس اور بنے پردیسی لیے کے رزق

 دوست ، اقارب و  عزیز اپنے وہ باعث کے مصروفیت اپنی۔  ہیں مصروف
 رہتا سے شدت احساس کا بات اس انہیں لیکن پاتے رکھ نہیں رابط سے احباب
 اس۔  سکیں کر چیت بات سے پیاروں اپنے وہ کہ نہیں وقت پاس کے ان کہ ہے
 ۔ کیاہے میں انداز پور بھر نے شعرا گو  غزل ملک بیرون اظہار کا

 نظریہ یہ میں ی شاعر اپنی جو  ہے شاعر ایسا ایک کاظمی سلطان باصر
 متاثر پر طور جسمانی یا مادی میں نتیجے کے ہجرت انسان کہ کرتاہے پیش
 کے اس سے ہجرت بلکہ ہوتا نہیں متاثر عمل تخلیقی کا اس لیکن ہے ہوتا

 ۔  ہے آتی پختگی اور وسعت میں مشاہدے اور تجربے
 جاتاہے  پایا یکساں بھی احساس کا الوطنی غریب ہاں کے شعرا مہاجر

 اس لوگ کچھ اور ہے لی کر حاصل شہریت وہاں نے انھوں کہ کے اس باوجود
 حاصل کا شہریت۔  گی جائے مل شہریت بھی انہیں ہی جلد کہ ہیں میں انتظار
 لیکن بنتاہے بھی باعث کا اطمینان اور سکون جو  ہے آزما صبر اور مشکل کرنا
ل درجہ ہیں الوطن غریب وہ کہ رہتاہے احساس یہ انہیں باوجود کے اس  کے او 
 جاتاہے رکھا روا سلوک جیسا لوگوں مقامی ساتھ کے ان ہی نہ اور نہیں ی شہر
 ۔ 

 وطن اپنے لوگ ہم کہ ہیں کرتے شکوہ بھی کا بات اس شعرا مہاجر کچھ
 خدمات اپنی کر رہ میں وطن اپنے ہم اگر ہیں جاتے آ ملک بیرون کر بھاگ سے

 کاظمی سلطان باصر۔  ہو  گامزن پر راہ کی ترقی وطن ہمارا تو  دیں سرانجام
 کناں ماتم میں یاد کی وطن وہ ہیں دیکھتے سے طرح اور کو  عمل کے ہجرت
 دور کے آج کہ ہیں کرتے استعمال اصطالح کی ویلج گلوبل وہ بلکہ ہوتے نہیں
 کے کر ختم کو  فاصلوں کے دنیا پوری نے سہولیات برقی کی ابالغ ذرائع میں

 ایپ وٹس ، سکائیپ ، نیٹ انٹر۔ ہے دیا کر قریب کے دوسرے ایک کو  لوگوں
 مادی۔  سکتے کر بات کے بیٹھ سامنے آمنے ہم چاہیں جہاں چاہیں جب وغیرہ
 جو کا لکھنے خط ہیں رہی توڑ دم  اقدار تہذیبی ی بنیاد سے ترقی کی ء اشیا
 جو کر پا خط اور رہنا انتظار کا خط ہے چکا ہو  ختم اب وہ تھا کلچر ایک

 اکٹھے والے گھر سب پھر اور ہے مشکل لگانا اندازہ کا اس تھی ہوتی خوشی
 برقی دوسرے اور فون موبائل اب مگر۔  لکھتے جواب ، پڑھتے کو  خط کر بیٹھ

 جب کو  لوگوں ملک بیرون۔  ہیں بنتے بھی باعث کا کوفت اوقات بعض ذرائع
 اپنا ہوئے کرتے استعمال کو  نیٹ انٹر یا فون کہ ہیں چاہتے وہ تو  ہے ملتا وقت
 ہوتے سہولیات اتنی کہ ہے یہ المیہ ہمارا مگر گزاریں ساتھ کے والوں گھر وقت
 ۔ سکیں کر باتیں سے تفصیل ہم کہ پاتے نکال نہیں وقت اتنا ہم بھی ہوئے

 زار  بے مردم میں، شہروں بڑے بڑے کے ملکوں یافتہ ترقی ان
 ، شناخت اپنی لیے کے مہاجرین والے جانے سے ملکوں دوسرے میں معاشرے

 اور زیادتی کی کام ، انبار کے وسائل مادی۔  ہے امر مشکل بہت پہچان اپنی
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 پہچانتا کوئی کو  کسی جہاں کیاہے کھڑا ال میں ہجوم ایسے انہیں نے زر ہوس
 جہاں میں معاشرے ایسے۔  ہیں گار طلب کے آسائشوں اور دولت سب نہیں

 سب نہیں غرض کوئی سے کسی کو  کسی ہے نہیں رواج کا زندگی اجتماعی
 الگ اور رکھنا قائم انفرادیت اپنی میں ایسے ہیں رہے چل میں مدار اپنے اپنے

 لوگ ہوئے گئے لیے کے روزگار تالش ملک بیرون۔  نہیں ممکن بنانا شناخت
 رہی نہیں شناخت کوئی کی ان کہ ہیں کرتے محسوس سے شدت کو  مسئلے اس
 ان  اور بنایا حصہ کا کالم اپنے نے شعرا گو  غزل اُردو  کو  مسئلے اس اور

 کرتے بھی ترجمانی کی جذبات کے مہاجرین دوسرے وہ ساتھ ساتھ کے مسائل
 زیادہ کر لے کو  شناخت ہاں کے افراد والے جانے سے وہند پاک برصغیر۔  ہیں
 میں جس۔  ہے ماحول معاشرتی اپنا کا ان وجہ کی جس ہے جاتی پائی شدت
 پہچان کی ان خاندان اور ذاتیں یہ ، ہے رائج نظام ایک کا پات ذات اور خاندان
 کوئی ہے آزاد میں معامالت اپنے شخص ہر۔  ہے نہیں نظام یہ وہاں مگر ہیں
 نا سے تجربے اس مہاجرین چونکہ سکتا کر نہیں مداخلت میں کام کے کسی
 بن مسئلہ ایک کرنا خود کام سب اپنے اور رہنا علیحدہ لیے کے ان اور ہیں آشنا
 ۔  ہے لگتی ستانے انہیں یاد کی گھر سے جس گیا

 مشترکہ  ایک یاد کی گھر ہاں کے وطن تارکیں مقیم میں ملک بیرون
 اور ہے رہتی ساتھ کے انسان ہر طرح کی مذہب یاد، کی گھر۔  ہے موضوع
 ہوا پیدا وہ جہاں ہوں رہتے والدین کے اس جہاں یاد کی گھر اس پر طور خاص
 جہاں چاہے ، بھولتا نہیں کبھی اسے گھر وہ ، ہو  گزارا بچپن اپنا نے اس جہاں
 کو گھر اپنے میں صورت کسی نہ کسی وہ رہے بھی میں حال جس ، رہے بھی
 ۔  ہے کرتا یاد

 ان تو  ہیں کرتے سفر کا ممالک دوسرے بار پہلی جب لوگ مقیم ملک بیرونِ 
 ان وہ ہیں ہوتے خواب کچھ میں آنکھوں کی ان۔ ہوتاہے مقصد ایک سامنے کے

 کچھ میں دل کے ان اور ہیں نکلتے سے وطن لیے کے تکمیل کی خوابوں
 ہے ہوتی تمنا کی آنے واپس کرکے اکٹھے وسائل مالی کر گزار وہاں عرصہ
 جدید اور ممالک یافتہ ترقی تو  ہیں جاتے میں معاشرے اس لوگ یہ جب مگر
 نے بنا حصہ کا معاشرے اسی کو  خود کر ہو  مرعوب سے چوند چکا کی دنیا
 ہیں جاتے بھول بھی کو  گھر وہ میں مصروفیت اس ہیں جاتے ہو  مصروف میں
 کے ان ہیں جاتے ہو  دور رفتہ رفتہ سے دوستوں اور اقارب و  عزیز سب اور
 وطن واپس کہ ہے ہوتی پیدا خواہش کی نکلنے سے یہاں کبھی کبھی میں دل

 ۔  ہیں ہوجاتے رنجیدہ اور پاتے کر نہیں ایسا وہ لیکن جائیں چلے
 کے ان اور ہیں کرتے ہی یاد کو  گھر بس کر بیٹھ دور سے وطن لوگ یہ

 نہیں تکمیل کی تمنا اس وہ مگر ہے اٹھاتی سر بھی تمنا کی جانے واپس میں دل
 مہاجر ہمیں جو ہیں کے وطن تارکین سب احساسات اور جذبات یہ پاتے کر

 گھر بعد عرصے ایک لوگ یہ کبھی اگر اور ہیں ملتے میں غزلوں کی شعرا
 لگتاہے ہونے احساس کا اجنبیت میں گھر اپنے انہیں تو جائیں بھی آ واپس
 جوان بچے۔ ہے لگتی سی اجنبی چیز ہر ہوتاہے چکا بدل کچھ سب وہاں کیونکہ
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 بن نئے راستے اور سڑکیں ہیں، ہوتی چکی ہو پختہ گلیاں ہیں، ہوتے چکے ہو 
 پچپن کی ان سے جن نشانیاں پہچانی جانی اور مانوس کی ان۔  ہیں ہوتے گئے
 تبدیلی یہ کی منظر۔  ہے چکاہوتا بدل کچھ سب وہ ہیں ہوتی وابستہ یادیں کی
 ۔ ہے بنتی باعث کا اوراذیت کرب لیے کے ان بھی

 ، تمنا کی کرنے حاصل مقام نمایاں میں معاشرے خواہش کی بننے امیر
 پھر اور ہے جاتی لے باہر سے وطن انہیں آرزو  کی کرنے تعمیر گھر اچھا
 پورا کو  جن ہیں جاتی چلی بڑھتی خواہشیں اور آرزوؤئیں کر جا ملک بیرون
 کے جوان جذبات اپنے وہ اور۔  ہے جاتی بیت وہیں عمر کی ان میں کرنے
 ہیں ہوتے لیے کے دوستوں عزیز اپنے اور لیے کے گھر ،اپنے لیے کے وطن
 ان اور سکتے نہیں بتا کو  کسی مجبوریاں اپنی اور ہیں کرتے ضبط پر ان

 کیسے بوجھ کا دل اپنے ہے نہیں خوار غم کا کسی کوئی جہاں میں معاشروں
 اظہار  کا خیاالت ان شعرا اور ادیب میں صورت کی نثر یا شعر تو  یں کر ہلکا

 کی جذبات کے وطن تارکین دوسرے ساتھ اپنے ادیب یا شاعر یہ۔  ہیں کرتے
 ،کیونکہ ہے جاتا ہو  کتھارسس کا سب کر پڑھ کو  جس ہیں کرتے عکاسی بھی
 اور جذبات وہ ذریعے کے جس ہے، ا سہار کا ہی ادب صرف پاس کے ان اب
 کی ماضی تو ملتاہے وقت کو  ان بھی جب۔  ہیں کرتے ازالہ کا محرومیوں اپنی
 ملک بیرون جب ہیں، کرتے یاد کو لمحے اک اک ہیں، جاتے کھو  میں یادوں
 طرح کس کہ ہیں بہاتے آنسو  کرکے یاد کو  لمحات ان۔  تھے سکتے سن کو سفر
 کے ضبط جو آنسو  ہوئے کئے ضبط کے ماں اور تھے ملے سے ماں بار آخری
 کہاں انہیں باتیں سب یہ۔ ہیں آتے یاد کو  ان تھے گئے بھگو  پلکیں بھی باوجود
 کا یادوں میں وقت فارغ اور گزارنا میں مشقت بھر دن۔  ہیں دیتی لینے چین

 بنا مشکل بھی اور کو  زندگی کی ان جو  ہے رکھتا گھیرے کو  ان جھرمٹ
 ۔ دیتاہے

 ہیں بھی سفیر کے وطن سے طرح ایک وطن تارکین مقیم ملک بیرون
 و  عادات کی جن کر دیکھ کو  جن ہیں ہوتے رہے کر نمائندگی کی وطن اپنے۔

 تہذیب اور رویوں مجموعی کے ملک کے ان لوگ وہاں سے رویوں اور اطوار
۔  ہیں جاتے کر اختیار اہمیت بہت لوگ یہ یوں۔  ہیں ہوتے آگاہ سے ثقافت و 

 میں عزت کی ملک لوگ یہ اقدارسے و  اخالق بہتر اور محبت سے ملک اپنے
 ہوتے دور ہی پر طور جسمانی سے وطن لوگ یہ۔  ہیں بنتے کاسبب اضافے
 وطن اور ہیں، ہوتے جڑے سے وطن لمحہ ہر پر طور جذباتی اور ذہنی ہیں،
 بعض کر دیکھ ہو  گرا میں مسائل کو  وطن اپنے ہیں، کڑھتے پر زار حالت کی

 مقیم میں ملک بیرون لہر یہ کی جذباتیت ہیں، جاتے ہو بھی جذباتی اوقات
 ، سی د نسیم بتول، سائزہ میں جن۔ ہے ملتی سے  شدت زیادہ ہاں کے شعرا خواتین
 پیدا میں وطن کہ ہیں نمایاں جذبات ایسے ہاں کے عزیز عرفانہ اور عابدی تسنیم
 میں شاعر کی ان۔  ہیں ہوتی گرفتہ دل سے ابتری معاشی یا سیاسی والی ہونے
 کی وطن اپنے وہ میں جن ہیں ملتے جذبات ایسے سے حوالے کے وطن اپنے
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 ہیں پریشان سے حال صورت کی ابتری سے حوالے مذہبی اور معاشی ، سیاسی
 ۔  ہیں ملتے ہاں کے ان بھی جذبات کے اصالح اور بہتری کی ان اور

 جذبات کے محبت سے وطن اور ماضی تک حد اس جب وطن تارکین
 ممکن لیے کے ان رکنا بھر عمر میں غیر دیار میں حاالت ایسے تو ہیں رکھتے
 اوقات بعض بلکہ ہوتا، نہیں آسان اتنا کوڈھالنا خو میں سماج اورنئے ہوتا نہیں
 اس بھی نفرت کی لوگوں مقامی پھر اور۔ ہے جاتا پہنچ تک حد کی ناممکن تو 
 باوجودبھی کے ملنے شہریت کی ملک بھی کسی۔ ہے کرتی پیدا رکاوٹ میں راہ

 موجودہ کی ملک اور ملتا نہیں درجہ کا شہری کے درجے اول کو  مہاجرین
 مقیم ملک بیرون تو  ہے سے سالوں چند گزشتہ جو  نظر پیش کے حال صورت

 پاکستانی میں ایسے۔  ہے رہا تا جا دیکھا سے نظروں کی عتاب کو پاکستانیوں
 وحشی اوقات بعض کہ تک یہاں اور پڑا بننا بھی نشانہ کا نفرت کو  وطن تارکین
 ۔ گیا کیا تعبیر بھی ساتھ کے درندوں

 چین بے وہ تو جائے آ نظر وطن ہم کوئی کو وطن تارکین میں حاالت ان
 دیار ۔  لیے کے کر باتیں کی وطن اپنے لیے کے ملنے سے اس ہیں، جاتے ہو 

 ان بھی وطن ہم ایسا۔  ہے نہیں کم سے نعمت ملنا کا موطن ہم کسی میں غیر
 ہی مالقات کی ان میں زندگی ساتھ کے جس ہے انبساط و  مسرت باعث لیے کے
 محبت کی وطن اور خوشبو  کی وطن انہیں بھی میں اس۔  ہو  ہوئی میں غیر دیار
 ۔ ہے وطن ہم کا ان وہ کہ ہے کافی یہی لیے کے مانوسیت سے اس۔  ہے ملتی

 محبت سے وطن اپنے ہمیں جہاں ہاں شعراکے پاکستانی مقیم ملک بیرون
 ہیں، رکھتے ؤ  لگا ہی اتنا بھی سے وطن اس لوگ وہینیہ ہیں ملتے جذبات کے
 ہیں، گزاررہے دن کے زندگی اپنی وہ جہاں ہے ہوئی دی پناہ کو  ان نے جس
 اگر کہ ہیں کہتی سید نسیم پر طور خاص میں شعرا۔  ہیں رہے کما روزی اور
 وہاں ہمیں حاالنکہ ہے کرنی ہی نفرت سے ان بھی کر جا میں ممالک غیر ہمیں
 کی جانے وہاں کی ہجرت ہے ضرورت کیا پھر تو  ہے، کمانا روزی ہے، رہنا
 ۔ رہیں بیٹھے میں وطن ہی اپنے

 ملتی عکاسی کی تہذیب اپنی جہاں ہاں کے شعرا وطن تارکین پاکستانی
 جہاں ہے عیاں سے شاعری کی ان بھی ثقافت و  تہذیب کی ممالک ان وہیں ہے،
 سے وجہ یہی ہے، بُعد بہت میں ثقافت و  تہذیب مغربی اور مشرقی۔ ہیں مقیم وہ
 تو ہیں جاتے میں معاشرے اس جب وطن تارکین والے جانے سے پاکستان کہ

 تنہائی کی ان بُعد کا معاشرت یہی اور۔  ہے آتی یاد بہت کی معاشرے اپنے انہیں
 ہر نہیں تصور کا زندگی اجتماعی میں معاشرے مغربی۔  ہے بنتا سبب کا

 لوگوں دوسرے ہے خوش وہ میں جس ہے گزارتا زندگی انفرادی اپنی شخص
 ایک تک حد کی کام صرف نہیں، حصہ کا زندگی کی ان مالپ میل سے

 ہیں، رہتے سے مزے میں زندگی انفرادی اپنی اور ہیں کرتے بات سے دوسرے
 بڑا  سے سب یہ لیے کے مہاجرین ہوئے گئے سے ہند و  پاک برصغیر مگر
 انہیں اور جائیں چلے میں زندگی انفرادی سے زندگی اجتماعی وہ کہ ہے، المیہ
 میں تنہائی اس اکثر۔  سکیں کہہ بات کی دل وہ سے جس ملے نہ آشنا ایسا کوئی
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 میں فلیٹوں سینکڑوں ، عمارتوں بڑی بڑی اور ہے ہوتی محسوس گھبراہٹ انہیں
 کیا میں غزل اپنی نے شعرا ان اظہار کا جس۔  ہوتاہے احساس کا تنہائی بھی
 :  ہیں لکھتے ہاشمی طارق ڈاکٹر۔  ہیں کرتے یاد کو  وطن میں تنہائی اس وہ اور

 نوع ہاں کے شعرا مہاجر مقیم میں بستیوں آباد دور کی اُردو ’’
 جہاں ، کہکشاں نظر زیر حامل کی تخلیقات شعری نوع بہ

 کرتی نشاندہی کی سچائی دوست ادب اور لگن تخلیقی کی شعرا
 معاش کہ ہے کرتی فراہم بھی ثبوت واضح کا بات اس وہاں ہے

 ہزاروں سبب کے مجبوری اور کسی یا ہاتھوں کے مجبوری
 ، وطن اپنے شعرا سبھی یہ ہوئے رہتے میں مسافت دوری میل
 مشکل کی رہنے کر ہو  جدا سے اپنوں اور اقدار ، مٹی کی اسی
 ہیں ہوئے رکھے یاد محبتوں کی دیس اپنے بھی میں فضا
 ۱۴۴‘‘۔

 تصور کا چہروں محبوب ، یاد کی گھر اپنے ، یاد کی وطن میں غیر دیارِ 
 پاکستانی مقیم ملک بیرون۔ دیتاہے مزہ کا بہار میں خزاں ہے باعث کا خوشی
 مہاجر ۔  ہے ملتی نشاندہی کی مسائل سے بہت ہمیں ہاں کے شاعروں گو  غزل
 اپنی نے انھوں کہ ہے آتی نظر مشترک چیز ایک ہمیں میں غزل کی شعرا
 دیے کر مخصوص متعلق سے مسائل کے مہاجرت اشعار دو ایک میں غزلوں

 پیدا میں نتیجے کے اس اور ہجرت غزلیں پوری کی پوری اوقات بعض اور ہیں
 ۔  ہیں گئی لکھی پر مسائل والے ہونے
 جاتے کر لے کو  آرزوں امیدوں ان وطن تارکین اکثر والے جانے ملک بیرون
 جھولیاں سے ریالوں ، گے دیں کر شروع کمانا ڈالر وہ ہی جاتے ہاں و کہ ہیں
 ہو امیر میں دنوں وہ اور گے ئیں آ پونڈ میں اکاونٹس بنک کے ان۔  گے لیں بھر

 جن سے حوالے اس نے شعرا مہاجر۔  ہوتا نہیں آسان ایسا مگر گے جائیں
 جانے ملک بیرون کہ ہے یہ مسئلہ ایک میں ان کیاہے اشارہ طرف کی مسائل
 پریشانیاں کی ان سے جس۔  ملتی نہیں مالزمت ہی جاتے وہاں کو  افراد والے
 موزوں مطابق کے طبیعت وہ تو  ہے بھی ملتا کام جب پھر اور ہیں جاتی بڑھ
 ہوتا، نہیں چارہ کوئی اور پاس کے ان سوا کے کرنے کو  کام اس مگر ہوتا نہیں
 کہ ہوتا نہیں اختیار پاس کے ان۔ ہے پڑتا کرنا کام وہ بھی ہوئے چاہتے نہ انہیں
 میں ملک اپنے ، کرنا نہیں وہ ہے کرنا کام یہ سکیں کر انتخاب کا کام لیے اپنے
 کوئی کی اس ملک بیرون مگر تھے موجود مواقع کے انتخاب پاس کے ان تو 

 نظام میں معاشروں سن ورنہ گا پڑے کرنا ملے کام بھی جو  ہے نہیں صورت
 جاتی دی ترجیح کو  کرنے کام میں ایسے تو  ہے، جاتا رہ کر ہو  مفلوج زندگی
 ملتا نہیں کام موافق کے تعلیم کی ان بھی کو  افراد مند ہنر اور یافتہ تعلیم۔  ہے
 ہیں ہوتے مجبور پر کرنے مزدوری محنت طرح کی لوگوں عام بھی وہ تو 

 تو  ہے معاش حصول ہی مقصد کا اکثریت میں والوں جانے ملک بیرون کیونکہ
 ان بھی سے اس۔  ہے پڑتا کرنا کام انہیں ملے بھی جب اور ملے جیسا پھر
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 دیتے دکھائی قرار بے و  چین بے وہ اور ہیں پڑتے اثرات پر نفیسات کی لوگوں
 ۔  ہیں

 معاشرے ادیب یا شاعر اور ہے جاتی کی عکاسی کی معاشرے میں ادب
 کو  تجربات اپنے بعد کے کرنے مشاہدہ کا حاالت اور لوگوں والے رہنے میں

 ہاں کے شعرا۔ دیتاہے ت صور کی تخلیق کو  حاالت سب ہوئے رکھتے سامنے
 ان ہیں گئے سے ماحول جس یا ہیں گئے میں ماحول جس وہ کہ دیکھا نے ہم
 ، کھیتوں کا وطن اپنے پھر یا ملتاہے تذکرہ کا معاشروں انہی میں شاعری کی

 کا پرندوں اور پھولوں ، گلیوں ، دریاؤں ، درختوں ، جنگلوں ، کا کھلیانوں
 یاد کو  وطن کر بنا بنیاد کو  چیزوں سب ان شاعر۔  ہے ملتا ہاں کے ان تذکرہ

 زبان اپنی میں ملک بیرون۔  کرتاہے اظہار کا محبت سے زبان اپنی کرتاہے
 ۔ ہے ہوتی دیدنی خوشی کی اس تو  جائے مل کوئی واال سمجھنے اور بولنے

 تو  جائے کیا تجریہ کا کالم کے شعرا گو غزل پاکستانی مقیم ملک بیرون
 ہم میں روشنی کی تجربات مختلف کے ہجرت والے آنے میں کالم کے ان

 ریاستوں عرب دوبئی، قطر ، مقیم میں ممالک عرب اور امریکہ کہ ہیں دیکھتے
 لیے کے کرنے ٹھندا کو  جذبات اپنے ہاں کے شعرا والے رہنے میں وغیرہ
 دھوپ شعرا مقیم میں کینڈا اور یورپ جبکہ۔ کیاگیاہے استعمال استعارہ کا برف
 بہت کی دھوپ اور ہے پڑتی برف میں یورپ کیونکہ ہیں رکھتے خواہش کی
 میں مقابلے کے ان۔  ہے خواہش کی دھوپ ہاں کے ان  لیے اس۔  ہے کمی
 کی بارش اور الفاظ کے صحرا ، دشت ہاں کے شعرا والے رہنے میں عرب
 ۔  ہے ملتی تمنا

 کے صحرا اور دشت لیے کے تنہائی اپنی شاعر مقیم میں عرب
 مردم ، مکان خالی ہاں کے شعرا یورپین جبکہ ہیں تے کر استعمال استعارے

 کی وطن۔  ہے تی کر پیدا شدت میں تنہائی کی ان زندگی انفرادی اور زاری بے
 ہاں کے شعرا تمام اور ہے موضوع مشترکہ ہاں کے سب یاد کی گھر ، محبت
 واپسی گھر مگر ہے ملتی سے شدت بہت تو  یاد کی گھر اپنے اور وطن اپنے
 یاد کو  وطن میں پردیس وہیں وہ اور ہیں روکاٹیں سی بہت میں راستے کے

 ۔  آتے نہیں واپس مگر ہیں رہتے کرتے
 بولتا منہ یہ کا محبت سے زبان اپنی کا شعرا میقم میں ممالک بیرون

 کو زبان اپنی درمیان کے غیر زبانِ  میں ممالک غیر نے انھوں کہ ہے ثبوت
  احساسات  و  جذبات اپنے ذریعے کے اس کیااور تخلیق ادب میں اس۔ رکھا زندہ
 ۔ کیا بیان کو 
 

*** 
 

 جات حوالہ
 مکتبہ :الہور ،‘‘میں امریکہ اور یورپ ادب اردو ’’:ڈاکٹر جعفری، جواز ۔۱

  ۳۸۱: ء،ص۲۰۱۰ عالیہ،
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ً  ۔۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۴۲۸: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا   ۴۲۴: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 ڈی  ایچ پی برائے ،مقالہ‘‘روایت کی شاعری اُردو  میں برطانیہ’’ علی شیر ۔۴

: ء،ص۲۰۱۳یونیورسٹی، پنجاب اُردو شعبۂ:الہور ،(مطبوعہ غیر) اُردو 
۵۷ 

 ء،۱۹۹۹ ڈپو، بک جہانگیر: الہور ،‘‘خیال موجِ ’’کاظمی، سلطان باصر ۔۵
 ۱۱۸ص
ً  ۔۶ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۱۹:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۷ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۲۴:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 ۳۵:ص:  ،الہور‘‘ہو  بھی کوئی چمن’’کاظمی، سلطان باصر ۔۸
ً  ۔۹ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۸۹،۱۰۵ ،۳۸:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۱۰ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۴۱: ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۱۱ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۴۹۔۴۸:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۱۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۸۰۔ ۵۶:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۱۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۷۹:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
 ، بازیافت اکادمی:  کراچی ،‘‘ بیتی پاپ/  بیتی آپ’’ ، فاروقی ساقی ۔۱۴

 ۲۲: ص ، ء۲۰۰۹
ً  ۔۱۵ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۲۳: ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
 کیشنز، پبلی میل سنگ: الہور ،‘‘منیر بدرِ  اور گالب سرخ’’ فاروقی، ساقی ۔۱۶

 ۳۲۔۳۰ص ء،۲۰۰۵
 بدرِ  اور گالب سرخ ’’فاروقی، بحوالہ؛ساقی ، فاروقی الرحمن شمس ۔۱۷
 ۱۹۔۱۸:ص ،‘‘منیر
 بازیافت  اکادمی: ،کراچی ‘‘شرط ہے غزل’’  ، فاروقی ساقی ۔۱۸
 ۱۰۰:،ص۲۰۰۴،

 ۱۹۔۱۸:ص ،‘‘منیر بدرِ  اور گالب سرخ’’ فاروقی، ساقی ۔۱۹
 ۹۰۱:،ص‘‘ شرط ہے غزل’’ ، فاروقی ساقی ۔۲۰
 ۱۹:ص ،‘‘منیر بدرِ  اور گالب سرخ’’ فاروقی، ساقی ۔۲۱
 ۱۲۰: ص ،‘‘ روایت کی شاعری اُردو  میں برطانیہ’’ علی شیر ۔۲۲
 چند کے شاعری اردو  والی ہونے میں برطانیہ’’مصطفی،ڈاکٹر، اسد ۔۲۳

: باد آباد فیصل ،۱۳ نمبر ،شمارہ‘‘ادب و زبان’’ ،مشمولہ؛‘‘پہلو  انفرادی
۷۲  

 ۲۲۱ ،۲۱۸ ،۲۱۷ص ،‘‘منیر بدرِ  اور گالب سرخ’’ فاروقی، ساقی ۔۲۴
 ۱۱۱:ص ،‘‘ شرط ہے غزل’’ ، فاروقی ساقی ۔۲۵
 ۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۲:ص ،‘‘منیر بدرِ  اور گالب سرخ’’ فاروقی، ساقی ۔۲۶
 ۱۳۱: ص ،‘‘شرط ہے غزل’’  ، فاروقی ساقی ۔۲۷
 ۱۴۵: ص شرط، ہے غزل’’  ، فاروقی ساقی ۔۲۸
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 عاشق  مناظر ڈاکٹر:،مرتبہ‘‘شاعر کا بستی تیسری’’ کاشمیری، عاصی ۔۲۹
 ۴۰:ص ء،۲۰۰۲ کیشنز، پبلی دنیا نرالی: دہلی ہرگانوی،

ً  ۔۳۰ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۳۷۔ ۳۵:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۳۱ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۴۰:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۳۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۴۰: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۳۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۴ا:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۳۴ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۴ا:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
 انفرادی  کے شاعر اُردو  والی ہونے میں برطانیہ’’ مصطفی،ڈاکٹر، اسد ۔۳۵
 ۷۹: ص ،‘‘پہلو 
 ۸۲۔۸۱:ص ء،۲۰۰۴ اساطیر،: الہور ،‘‘بک نوٹ کی نیند ’’آفاق، منصور ۔۳۶
ً  ۔۳۷ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۱۵۔ ۱۱۱:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۳۸ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۰۴:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۳۹ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۴۰: ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
: الہور لطیف، ازارشد‘‘سے خواب چشمۂ’’دیباچہ، :،ڈاکٹررضوی خورشید ۔۴۰

 ء۲۰۰۰ کیشنز، پبلی الحمد
ً  ،‘‘سے خواب چشمۂ ’’لطیف، ارشد ۔۴۱  ۷۷:ایضاً،ص۔۔۔۔ایضا
ً  ۔۴۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۶۳:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۴۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۶۳:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۴۴ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۳۸:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 کیشنز، پبلی ڈائیالگ: راولپنڈی ،‘‘بکف سر کلیم ایک’’ کلیم، لطیف ۔۴۵

 ۶۱ص ء،۱۹۹۲
ً  ۔۴۶ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۶۱ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۴۷ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا   ۶۱ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 ء،۲۰۱۱ کالسیک،: الہور ،‘‘چاند کا مسافرت’’الرحمن، سلیم ڈاکٹر ۔۴۸
 ۶۹۔۶۸:ص
 پبلی اے پی پی:آباد اسالم ،‘‘ہوئے دوست اجنبی’’قمر، یوسف ڈاکٹر ۔۴۹

 ء،۲۰۰۱ کیشنز،
 ۸۵ ،۸۲،۸۳ ،۷۹:ص

ً  ۔۵۰ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۶۶۔۶۷:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 ۳۵:ص ،‘‘چاند کا مسافرت’’ڈاکٹر، الرحمن، سلیم ۔۵۱
 الشفیع:لندن زاہری، جوہر مرتب؛ ،‘‘لندن شعرائے’’ مشمولہ؛ جاوید، احسن ۔۵۲

 ۱۸ص:ء،۱۹۸۵ پرنٹرز،
ً  ۔۵۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۳۲:ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
 ۱۸۵: ص ،‘‘  سفیر کے ادب شعرو  اُردو ’’ سی د، ،ڈاکٹر الحسن شبیہ ۔۵۴
ً  ۔۵۵ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۸۶: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ،بحوالہ بتول سائزہ ۔۵۶ ً ۔۔۔۔ ؛ایضا ً ۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۸۶: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ،بحوالہ بٹ ناصر احمد نصیر ۔۵۷ ً ۔۔۔۔؛ایضا ً ۔۔۔۔۔ ایضا   ۲۰۳: ص ایضاً،۔۔۔۔ایضا
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ً  ،بحوالہ تاج انجم صفیہ ۔۵۸ ً ۔۔۔۔ ؛ایضا ً ۔۔۔۔۔ ایضا  ۲۰۳: ص ایضاً،۔۔۔۔ایضا
ً  ،بحوالہ سالم محمد ۔۵۹ ً ۔۔۔۔ ؛ایضا ً ۔۔۔۔۔ ایضا  ۲۰۳: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ،بحوالہ انصاری غزل ۔۶۰ ً ۔۔۔۔؛ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا   ۲۰۳:ص ایضا
ً  بحوالہ سیما، معین عشرت ۔۶۱ ً ۔۔۔۔؛ایضا ً ۔۔۔۔۔ ایضا  ۲۰۳: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 ۲۰۱: ص ،‘‘ سفیر کے ادب شعرو  اُردو ’’ ، الحسن شبیہ سی د ڈاکٹر ۔۶۲
ً  بحوالہ ، بتول سائرہ ۔۶۳ ً ۔۔۔۔ ؛ایضا ً ۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۸۷: ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ، بتول سائرہ ۔۶۴ ً ۔۔۔۔ بحوالہ؛ایضا ً ۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۸۷: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  بحوالہ ، بتول سائرہ ۔۶۵ ً ۔۔۔۔ ؛ایضا ً ۔۔۔۔۔ ایضا  ۱۸۷: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 ، ‘‘مطالعہ ایک مشتاق احمد’’ مجید، کاشف بحوالہ؛ کاظمی، ناصر ۔۶۶

 ۲۶: ص ء،۱۹۹۸ دسمبر: الہور ،‘‘سحر و  شام’’ ماہنامہ مشمولہ؛
 ، دوئم ،بار گھر کتاب خون شب:  آباد الہ ،‘‘ کلیات’’  مشتاق، احمد ۔۶۷

 ۱۶۹: ص ، ء۲۰۰۴
ً  ۔۶۸ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۸۵: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 و شام’’  ماہنامہ ؛ مشمولہ ،‘‘ مطالعہ ایک مشتاق احمد’’  ، مجید کاشف ۔۶۹
 ۲۶: ص ،‘‘ سحر
 ۱۲۲۔۱۲۱: ص مشاق، احمد از‘‘ کلیات’’  لفظ، ،پیش حسین انتظار ۔۷۰
 ۲۶: ص ،‘‘ کلیات’’  مشتاق، احمد ۔۷۱
ً  ۔۷۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۲۷: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۷۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۳۰: ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۷۴ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا  ۳۲: ص ، ایضا
ً  ۔۷۵ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۳۹: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 ۸۷: ص ، ء۲۰۱۵ ، فاؤنڈیشن ،ریختہ‘‘ خزانی اوراقِ ’’  ، مشتاق احمد ۔۷۶
 ۸۵: ص ،‘‘ خزانی اوراقِ ’’  ، مشتاق احمد ۔۷۷
 ۴۸: ص ،‘‘ کلیات’’  مشتاق، احمد ۔۷۸
ً  ۔۷۹ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۴۸: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۸۰ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا  ۵۴:ص ، ایضا
ً  ۔۸۱ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۵۷: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۸۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۵۸: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۸۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۶۴: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۸۴ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۷۰: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۸۵ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۷۶: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۸۶ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۸۳: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۸۷ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۸۴: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۸۸ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۸۶: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۸۹ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۹۴: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۹۰ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا  ۹۹: ص ، ایضا
ً  ۔۹۱ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۰۷: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
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ً  ۔۹۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۱۳: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۹۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۶۴: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۹۴ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۴۹: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۹۵ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۲۴۲: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۹۶ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۵۵: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 ۲۸: ص ،‘‘ خزانی اوراقِ ’’  ، مشتاق احمد ۔۹۷
ً  ۔۹۸ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۷۳: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۹۹ ً ۔۔۔۔ اایضا ً ۔۔۔۔۔ ایضا  ۵۶: ص ایضاً،۔۔۔۔ایضا
 احمد از ،‘‘خزانی اوراقِ ’’ دیباچہ، ،‘‘شاعری کی مشتاق احمد’’حنفی، شمیم ۔۱۰۰

 ۱۴: ص فاؤنڈیشن، ریختہ مشتاق،
 ۱۶۶: ص ،‘‘ کلیات’’  مشتاق، احمد ۔۱۰۱
ً  ۔۱۰۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۶۸: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۱۰۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۸۰: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۱۰۴ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۱۹۵: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۱۰۵ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا  ۲۱۱: ص ، ایضا
 ۶۱: ص ،‘‘ خزانی اوراقِ ’’  مشتاق، احمد ۱۰۶
 ۲۴۹: ص ،‘‘ کلیات’’  مشتاق، احمد ۔۱۰۷
ً  ۔۱۰۸ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا   ۲۷۲: ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 ،  ء۱۹۹۲کیشنز، پبلی میل سنگ: الہور ،‘‘  ہیں اجنبی ہم’’  ، حسین اشفاق ۔۱۰۹
 ۱۵: ص
 ۳۳: ص ،‘‘  سفیر کے ادب شعرو  اردو ’’سی د، ،ڈاکٹر الحسن شبیہ ۔۱۱۰
 ۲۷۔۲۸: ص ،‘‘  ہیں اجنبی ہم’’  ، حسین اشفاق ۔۱۱۱
ً  ۔۱۱۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا   ۲۱: ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔ ۱ا۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا  ۶۳:ص ، ایضا
 ۳۷: ص ،‘‘  سفیر کے ادب شعرو  اردو ’’ سی د، ،ڈاکٹر الحسن شبیہ ۔ ۱ا۴
 ۲۴: ص ،‘‘  ہیں اجنبی ہم’’  ، حسین اشفاق ۔ ۱ا۵
 کیشنز پبلی وجدان:  ،الہور‘‘ کردہ گم آشیاں’’ ، دیباچہ ، حسین اشفاق ۔ ۱ا۶
 ۹: ص ء،۲۰۰۹،
 ۲۳:ص ،‘‘ کردہ گم آشیاں ’’، حسین اشفاق ۔ ۱ا۷
ً  ۔ ۱ا۸ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۲۷:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔ ۱ا۹ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۵۵:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا

ً  ۔۱۲۰ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۵۹:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۱۲۱ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا  ۷۰:ص ایضاً،۔۔۔۔ ایضا
 پبلی میل سنگ: الہور ،‘‘ریز برگِ ’’ مشمولہ آغاز، حرفِ  عزیز، عرفانہ ۔۱۲۲

 ۱۲:ص ء،۱۹۷۱کیشنز،
 سہ  ہمدانی،مشمولہ؛ احمد از ‘‘شاعری کی سید نسیم’’مشمولہ؛ سید، نسیم ۔۱۲۳

 ۸۰: ص ، ء۱۹۹۴ اکتوبر تا مئی: الہور ،‘‘فنون’’ ماہی
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 ، ء۲۰۰۲ ، ادب و  علم خزینہ: ،الہور‘‘ بہار کفِ  ’’ابتدئیہ، عزیز، عرفانہ ۔۱۲۴
 ۱۲: ص
 کے ادب شعرو اردو ’’ ، الحسن شبیہ ؛ڈاکٹرسی د بحوالہ عزیز، عرفانہ ۔۱۲۵
 ۷۱: ،ص‘‘  سفیر
  سہ  ؛ ہمدانی،مشمولہ احمد از  ‘‘شاعری کی سید نسیم’’مشمولہ؛ سید، نسیم ۔۱۲۶
 ۸۰: ص ،‘‘ فنون’’ ماہی
ً  ۔۱۲۷ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا  ۷۳: ص ، ایضا
 از ‘‘ بہار کفِ ’’ ،(دیباچہ)‘‘شعر عرفانِ  کا عرفانہ’’ جعفری، سردار علی ۔۱۲۸
 ۱۶: ص عزیز، عرفانہ
 فلیپ:ص عزیز، عرفانہ از ‘‘ریز برگِ ’’  بحوالہ؛ قاسمی، ندیم احمد ۔۱۲۹
 طلوع’’ ؛ماہنامہ مشمولہ ،‘‘شاعری کی عابدی تسنیم’’ ملک، ر حید علی ۔۱۳۰

 ۱۸: ،ص ء۱۹۹۸ جون: ،کراچی۶: شمارہ ،‘‘افکار
 کی عابدی تسنیم’’ملک، ر حید علی بحوالہ؛ عابدی، تسنیم ۔۱۳۱

ً  ،‘‘افکار طلوع’’ ،مشمولہ؛ماہنامہ‘‘شاعری  ۱۸: ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
ً  ۔۱۳۲ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا  ۱۸: ،ص ایضا
ً  ۔۱۳۳ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا   ۱۸: ایضاً،ص۔۔۔۔ ایضا
 ۱۲۰: ،ص‘‘  سفیر کے ادب شعرو  اردو ’’ ، سی د ،ڈاکٹر الحسن شبیہ ۔۱۳۴
 ،مشمولہ‘‘شاعری کی عابدی تسنیم’’ملک، ر حید عابدی،بحوالہ؛علی تسنیم ۔۱۳۵

 ۱۱۷: ص ،‘‘افکار طلوع’’ ؛ماہنامہ
ً  ۔۱۳۶ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا  ۱۳۲: ص ، ایضا
ً  ۔۱۳۷ ً ۔۔۔۔ایضا ً ۔۔۔۔۔  ایضا ً ۔۔۔۔ ایضا  ۱۱۸: ص ، ایضا
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 مجموعی جائزہ
 

ہجرت انسانی تاریخ کے ساتھ ہی شروع ہوگئی تھی ۔ دنیا کے پہلے انسان 
حضرت آدم ؑ نے اپنا دنیا کا سفر ہجرت ہی سے شروع کیا تھا ۔ یوں ہجرت اور 
انسان الزم و ملزوم ہیں۔اگر ہم کائنات کی ابتدا اور اس کی تخلیق اور کائنات کی 

یں کہ کائنات کی ہر چیز ہر چیز پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہ
مسلسل سفر میں ہے ، ہر لمحہ تغیر پذیر ہے ۔ زمین و آسمان ، چرند پرند، 
بنادات و جمادات غرض کہ خدا تعالٰی کی تخلیق کردہ ہر چیز مسلسل سفر میں 
ہے اور تبدیلی کی خواہاں ہے ۔ اسی تبدیلی کی غرض سے تو حضرت آدم ؑ کو 

اور ایک طویل سفر کی ابتدا ہو گئی ۔ جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا 
حضرت آدم ؑ کے بعد آنے والے انبیا اکرام نے مختلف وجو ہات کی بنا پر 
ہجرت کی اور ہجرتوں کا یہ سلسلہ حضرت محمؐد تک پہنچا ۔ اسالم میں سب 
سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی یک بعد دیگرے حبشہ کی طرف دو 

م کم نہ ہو تو مدینہ تو مدینہ کی طرف ہجرتیں کرنے کے بعد جب قریش کا ظل
ہجرت کا حکم مال اور ہجرت اسالم کی سر بلند ی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ۔ انبیا 
 ء کے بعد انسانی تاریخ میں مختلف اوقات میں ہجرتیں رونما ہوتی رہیں ہیں ۔ 



306 
 

کوئی بھی کامیابی سفر کے بغیر ممکن نہیں اور ہجرت ضرور کسی نہ 
پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ انقالب ادبی یا لسانی سطح پر ہو یا کسی انقالب کا 

پھر مذہبی یا دنیاوی نوعیت کا اس کے پس منظر میں ہجرت کے محرکات کہیں 
نہ کہیں ضرور کارفرما ہوتے ہیں ۔ اُردو ادب میں چار ہجرتیں اتنہائی اہمیت 

قی کے کی حامل ہیں جن کے نتیجے میں اردو زبان و ادب میں ترویج و تر
ساتھ ساتھ نئے موضوعات بھی شامل ہوئے اور اردو لسانی اور فکری سطح پر 

 ترقی کے مدارج طے کرتی گئی۔ 
پہلی ہجرت اورنگ زیب عالم گیر کی فتح دکن کے نتیجے میں ہوئی جب دکنی 
شعرا دہلی کے قرب وجوار میں پہنچے ان میں ولی کے دیوان کو ایک بڑے 

محمد شاہی عہد میں دہلی پہنچا اور دہلی میں مہاجر کا درجہ حاصل ہے جو 
لسانی اور فکری سطح پر بڑی تبدیلی رونماہوئی۔ پہلے پہل تو شعرا نے فقط 
چٹخارہ زبان کے لیے اردو میں طبع آزمائی کی ، ایہام کو برتا پھر آہستہ آہستہ 
اس نے پر آشوب دور میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا اور اس عہد کی فکر 

پنے اندر سمیٹ لیا۔ اردو زبان دکن کے پر امن ماحول سے نکل کر دہلی کو ا
کے آشوب میں داخل ہو چکی تھی ۔ دہلی میں صحیح معنوں میں اردو شاعری 
ولی کے دیوان کی پیروی میں شروع ہوئی اور فکری وموضوعاتی تبدیلی کے 

نے ساتھ عظیم شاعری وجود میں آئی اور میر و سودا جیسے کالسیکی شعرا 
 اس کو باِم عروج عطا کیا۔ 

دوسری ہجرت احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کے جنگی جنوں کی 
بدولت ہوئی اور لکھنو میں شعرو شاعری کا چرچا ہوا جس کی سر پرستی 
شجاع الدولہ ،آصف الدولہ اور واجد علی شاہ نے کی ۔ دہلی کے پریشان حال 

پناہ دی جس سے لکھنوی دبستان کی بنیاد  اہل ہنر کو لکھنو کی فارغ البالی نے
پڑی ۔ اس ہجرت میں فکری سے زیادہ لسانی حوالے سے ترقی ہوئی ناسخ نے 

 اصالحِ زبان کی تحریک سے اردو کو جدت اور نئی زندگی بخشی ۔ 
ء کی جنگ آزادی بنی ۔ جس ۱۸۵۷اردو ادب میں تیسری ہجرت کا سبب 
ہوا اور دہلی پر عتاب کی وجہ سے میں دہلی پر انگریزوں کا تسلط مستحکم 

شعرا کو دہلی سے نکلنا پڑا ۔ دہلی کے انگریزوں سے خوف زدہ اور لکھنو 
کے سہمے ہوئے عوام نے کسی پر امن مقام کی تالش شروع کی تو ایسے میں 
الہور سے بہتر کوئی اور مقام ایسا نہ تھا جہاں وہ آزادانہ اپنے فکر و فن کا 

تذہ علم و ادب نے الہور کا رخ کیا جن میں موالنا محمد مظاہرہ کر سکیں تو اسا
حسین آزاد ، موالنا حالی اور ارشد گورگانی کے عالوہ بہت سے اساتذہ فن  
شامل تھے ۔ ان کے الہور آنے سے الہور کی علمی و ادبی اہمیت میں بے پناہ 

ی جس اضافہ ہوا۔ بعد ازاں انہی لوگوں نے الہور میں انجمن پنجاب کی بنیاد رکھ
سے اردو شاعری کی فکری اور فنی جہت میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں ۔اس 

 طرح چوتھی ہجرت تقسیم ہند کی وجہ سے ہوئی۔ 
دلی میں اردو شاعری کی ترویج سے پہلے دکن اردو شاعر ی کا مرکز 
تھا اور ایک طرح سے دلی میں اردو شاعری کا چرچا دکن ہی کی مرہون منت 
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کنی کے دیوان کی دلی آمد کے بعد ہی دلی میں اردو شاعری ہے کیونکہ ولی د
کا آغاز ہوتاہے اور مغل شہنشاہ اور نگ زیب کی دکن فتح کے بعد دکنی شعرا 
نے بھی دوسرے عالقوں کا رخ کیا۔ ان شعرا میں سے طبعی اور ان کے ہم 
عصر شعرا کے ہاں حب الوطنی کے جذبات ملتے ہیں جن کو انھوں نے نظم 

ولی دکنی کے ہاں بھی فراق گجرات اور وطن کی یاد محبت کے جذبات  کیااو ر
ان کے کالم میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ وطن کی محبت انسان کے ساتھ ہمیشہ 
سے ہے ۔ حاالت جیسے بھی ہوں وطن سے محبت کی شمع روشن رہتی ہے 
اور برے حاالت میں تو وطن کی محبت میں اور زیادہ اضافہ اور شدت پیدا ہو 

 اتی ہے۔ ج 
دلی میں مغل فرمانروا اور نگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد حاالت 
بڑی سرعت سے تبدیل ہوئے ۔ مغلوں کی سیاسی اور عسکری حیثیت میں 
بتدریج کمی واقع ہوتی گئی اور آخر ہندوستان میں مغلوں کی حیثیت صرف نام 

ت سے کی حد تک رہ گئی اور وہ قومیں جن کو مغلوں نے اپنی عسکری قو 
دبایا ہوا تھا اور ان کو اپنے مطیع رہنے پر مجبور کر رکھا تھا ۔ مغلوں کا 
کمزور عسکری ونگ دیکھ کر ان قوتوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور اپنے 
اپنے عالقوں میں اپنی خود مختار ی کا اعالن کیا۔ اس وقت کے مغل حکمران 

کے حکمران صرف  اس قابل نہیں تھے کہ اس بغاوت کو کچل سکتے اس و قت
دلی تک محدود ہو کر رہ گئے اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں مگن ہو 
گئے ۔ یہاں تک مختلف اقوام نے جن میں سکھ اور مرہٹے بھی شامل ہیں دلی 
پر حملے کیے اور دلی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ۔ دلی جو علمی و ادبی 

 یران کر دیا گیا۔ مرکز کی حیثیت رکھتا تھا ۔ اس شہر کو و
ان حاالت میں دلی میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی اور لوگوں نے 
دلی کو چھوڑنا شروع کر دیا ، مختلف مقامات کی طرف امن تالش میں دلی 
سے نقل مکانی شروع کر دی ۔ ان حاالت میں باقی عالقوں کے عالوہ لکھنؤ 

دہ تر لوگ لکھنؤ کی طرف ایک پر امن اور پُر کشش مقام تھا ۔ اس لیے زیا
ہجرت کرنے لگے ۔ دلی چونکہ دار الحکومت تھا اس لیے علم و ادب اور 
تہذیب و معاشرت کا مرکز بھی تھا ۔ پورے ملک کے نواب اور امراء کا قیام 
دلی ہی میں تھا ۔ اس عہد میں شعراکا کو کوئی مستقل روز گار نہیں تھا ۔ سب 

تھے کوئی نہ کوئی نواب ان شعرا کی  شعرا کسی نہ کسی دربار سے وابستہ
سر پرستی کرتا تھا اور ان شاعروں کا روزگار یہی تھا کہ امرا اور نوابین کی 
خدمت بجا التے تھے ۔ ان کی شان میں قصیدے کہتے تھے ، ان کے دربار کی 
رونق دوباال کرتے تھے اور انعام پاتے تھے ۔ اکثر امرا اور نواب شعر و 

ور خود بھی شاعر تھے ۔ اس لیے شاعروں کے ساتھ ان کو شاعری کے دلدادہ ا
خاص لگاؤ بھی تھا یہی وجہ تھی کہ دلی میں شعر و شاعری چرچا اس قدر تھا 
اور سب اہل زبان وہاں پہ اکٹھے تھے اورجن کی وجہ سے اردو شاعری بام 

 عروج پر پہنچی۔
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شعرا کا دلی کی طرف رجحان اور دلی شہر کی کشش شعرا کے نزدیک 
اسی وجہ سے بڑھ گئی تھی کہ وہاں شعرا کی سر پرستی بھی کی جاتی تھی 
اور شعر و شاعری کا پورا ماحول بھی تھا ۔ مشاعرے ہوتے تھے شعر گو اور 
شعر فہم لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی ۔ مگر حاالت کی خرابی کی وجہ سے 

را کر لیا سب لوگ بکھر گئے اور جہاں ان کو جائے پناہ ملی وہیں جا کر بسی 
مگر جہاں بھی رہے دلی کو یاد کرتے رہے اس کے فراق میں آنسو بہاتے رہے 
کیونکہ اچھے دنوں میں تو شاید برے دن یاد نہ آئیں مگر برے حاالت میں 

 اچھے دنوں کی یاد ایک فطری عمل ہے ۔ 
دلی پہ پے در پے حملوں اور ناگفتہ بہ حاالت کی وجہ سے نوابوں اور 

ہاں سے نکلنا پڑا ۔ دلی پر اندرونی حملہ آوروں کے بعد بیرونی امراء کو بھی و 
حملہ آوروں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی احمد شاہ ابدالی نے افغانستان سے آ 
کر دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور خون کی ندیاں بہا ئیں ۔ ان حاالت کو 
م شعرا نے دیکھا اور شدت سے محسوس کیا ۔ جس کی جھلک شعرا کے کال

میں ملتی ہے خاص طور پر میر کے ہاں تو دلی کے حاالت کی ایک پوری 
دستاویز ملتی ہے ۔ میر کی شاعری سے دلی کے ان حاالت کا اندازہ لگایا جا 

 سکتا ہے ۔ 
امراء دلی سے نکلے اور مختلف عالقوں کا رخ کیا کہیں جنگی مہم پر 

ی دلی سے نکلے کچھ اور کہیں امن کی تالش میں تو شاعر بھی ان کے ساتھ ہ
شاعر تو پہلے ہی دلی کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور کچھ بعد میں نکلے 
کیونکہ حاالت اس قدر خراب تھے کہ دلی میں رہنا ممکن نہیں تھا ۔ مگر خواجہ 
میر درد جیسے درویش ان حاالت میں بھی دلی سے نہیں نکلے اور پوری 

مام شعرا نے دلی کو چھوڑدیا اور زندگی دلی میں ہی گزار دی ۔ ان کے عالوہ ت
مختلف عالقوں میں جا کر بسیرا کیا۔ ان شعرا میں سودا، میر ، میر حسن ، قائم 
چاند پوری ، جرأت ، انشا، مصحفی، نسیم، سالک ، شیفتہ اور مجروح وغیر ہ 

 شامل ہیں ۔ 
شعرا کی اکثریت نے لکھنوکا رخ کیا کیونکہ وہاں پر امن و امان اور 

ھی اور شعر و شاعری کا بھی ماحول تھا ان شعرا کے لکھنو خوشحالی ت 
پہنچنے پر اس ماحاحول میں اضافہ ہو گیا ور نواب آصف الدولہ کی صورت 
میں شاعروں کو قدر دان اور سر پرست بھی میسر آیا ایسے میں لکھنو کے 
دبستان شاعری کی داغ بیل پڑی اور دہلی سے کم و بیش تما م شعرا لکھنو 

ور مشاعروں کا ماحول گرم ہوا۔ ان شعرا میں سے ہر شاعر کے ہاں پہنچے ا
دلی سے محبت ، دلی کی بربادی پر ماتم اور غریب الوطنی کی زندگی کے 
مسائل ملتے ہیں ۔ دلی کے ان مہاجر ین کے ہاں سب سے زیادہ چرچا دلی کی 
و بربادی کا ہے۔ وہ مختلف بہانوں سے دلی اور اس کی مختلف ادبی محفلوں ک

یاد کرتے ہیں۔اور خود کو دلی واال کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں ۔ ان 
کے ہاں غریب الوطنی کے مسائل ، ابھر کر سامنے آتے ہیں ۔ ان مہاجر 
شاعروں کے ہاں دیاِر غیر میں بے کس و بے سہارا زندگی گزارنے اور 
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وں نے ناقدری کے موضوعات بھی ملتے ہیں ۔ ویرانی اور تنہائی کو بھی انھ
پیش کیاہے ۔ لکھنو کی رونقوں کی چکاچوند کے باوجود بھی دلی کی رونقوں 
کو یاد کرتے ہیں ۔ اس دور کے شعرا میں دلی سے محبت اور دلی کی بربادی 
پر آہ و زاری ایک مشترکہ موضوع ہے سب شاعروں نے اس موضوع پر 

ئی ہے اشعار کہے مگر میر کے ہاں دلی بربادی جس کرب کے ساتھ سامنے آ
 کسی اور شاعر کے ہاں اس کی مثال نہیں ملتی ہے ۔ 

ل میں دلی کے حاالت میں ایک بار پھر بہتری  انیسویں صدی کے ربع او 
آئی اور حاالت سنبھلنے لگے جس کی وجہ سے ہندوستان میں انگریزوں کی 
حکومت کا مستحکم ہونا تھا ۔ انگریزوں نے دلی کے عالوہ تمام عالقوں میں 
و اپنے پاؤں مضبوطی سے جما لیے تھے اور مختلف ریاستوں کے راجاؤں ک

اپنے ساتھ مال لیا تھا مگر مصلحت کی وجہ سے دلی کو نہیں چھیڑا گیا۔ مغل 
حکمران اپنے حال میں مست تھے اور یوں ایک بار پھر سے دلی میں ادبی 
ماحول پروان چڑھا اور دلی کی ادبی محفلیں آبادہوئیں ۔ مشاعروں نے زور 

ن وری تھی پکڑا جس کی بڑی وجہ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی سخ 
وہ خود بھی اچھے شاعر تھے اور شاعروں کی قدر بھی کرتے تھے ۔ پھر سے 
دلی میں شعر و شاعری کے چرچے ہونے لگے ۔ غالب اور مومن جیسے 
اساتذۂ سخن ، ذوق اور شاہ نصیر جیسے کہنہ مشق شاعروں کی موجودگی سے 

ء کی ۱۸۵۷آخر دلی میں شاعری کا نقارہ بجا مگر یہ زیادہ دیر نہیں چل سکا ، 
وہ گھڑی آن پہنچی جب انگریز دلی میں داخل ہوئے اور انھوں نے مسلمانوں 
کو دلی سے نکال دیا ۔ اکثر کو قتل کر دیا ۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا اور دلی 

 پر بھی برطانیہ کا پرچم لہرا دیا۔  
ء میں دلی سے پھر ہجرت ہوئی ان مہاجرین میں بہت سے شاعر ۱۸۵۷

مل تھے انہیں دلی سے جدائی منظور نہیں تھی مگر دلی میں رہنا اب ان بھی شا
کے لیے مشکل ہو گیا تھا ۔ پہلی بار اٹھارویں صدی میں دلی کی بربادی کی 
وجہ سے ہجرت ہوئی اور دوسری بار انگریز وں کے دلی فتخ کرنے پر ہجرت 

اپنی کرنا پڑی اور شعرا نے پھر سے دلی کی بربادی کے نوحے لکھے اور 
شاعری کے ذریعے دلی سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ اس دور کے شعرا 
نے بھی دلی کی یاد میں اشعار کہے، دلی واپس جانے کا بھی اظہار ان کی 
شاعری ملتاہے۔ اس دور کے مہاجر شعرا کی محفلیں دلی کی رونقیں اور دلی 

رتے رہے ۔ سے نکلنے کے بعد دلی کے حاالت ، دلی کی بربادی پر نوحہ ک
سفر ہجرت کی مشکالت اور ہجرت کے بعد غریب الوطنی میں پیش آنے والے 
مسائل کو ان شعرا نے اپنی شاعری میں بیان کیا۔ مسافرت کا ذکر اور اس کی 
مشکالت ان کی شاعری میں اس لیے بھی زیادہ ہیں کیونکہ یہ شعرا دلی سے 

وں میں قیام پذیر رہے ہجرت کر کے سیدھے لکھنو نہیں گئے بلکہ مختلف عالق
 جب کوئی بن نہ آئی تو لکھنو سدھار گئے ۔ 

میر و سودا سے لے کر اردو شاعروں کی تیسری نسل نے پھر دلی سے 
ہجرت کی ان شعرا کے کالم میں دلی کی محبت ، دلی کی بربادی اور دلی کی 
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ادبی محفلوں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے جن سے ان کے جذبات کی عکاسی 
 کہ انہیں دلی سے کس قدر لگاؤ تھا۔  ہوتی ہے

ادیبوں اور شاعروں کی ہجرت کا سلسلہ جاری رہا اور بیسویں صدی 
ل میں کچھ شعرا ہجرت کر کے الہور آ گئے یہ شاعر اگر چہ اپنی  کے ربع او 
ذاتی ضرورت کی بنا پر ہجرت کر کے الہور آئے تھے مگر ان کے ہاں بھی 

 وطن کی یاد نمایاں ہے ۔ 
ہند کے اعالن کے ساتھ ہی فسادات کا ایسا ال متناہی سلسلہ شروع آزادی 

ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سب کو اپنی لیپٹ میں لے لیا اور ہر طر ف 
قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا ۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور 

رف ہنستے بستے شہرویرانی کا منظر پیش کرنے لگے ۔ ان فسادات میں ص
انسانوں ہی کو مارنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ جو کچھ بھی ان کی زد میں آیا 
نہیں بچا۔ گویاکہ یہ ایک سیالِب بال تھا اس نے جس طرف بھی رخ کیا ہر چیز 
کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر کے لے ۔ فصلیں تباہ کر دی گئیں ، عمارتیں 

 اسباب لوٹ لیا گیا ۔  جالدی گئیں ، باغات اجاڑ دئیے گئے ۔ مال و 
لوگ بے سر وسامانی کے عالم میں گھروں سے نکلے اور ایک خوف 
کی کیفیت میں چھپتے چھپاتے راِہ شوق میں منزل کی تالش کو نکل پڑے منزل 
منزِل شوقتھی اس لیے راستے کی مشکالت کو خاطر میں نہ الئے اور مشکالت 

وجود میں آنے کی خوشی کے باوجود چلتے رہے ۔ مملکت خداداد کے معرِض 
، مقدس زمین پر سجدہ کرنے کا شوق انہیں بے شمار رکاوٹوں اور مسائل کے 
باوجود کھینچے لیے جا رہا تھا ۔ اس مقدس وطن کو لے کر ان کے دلوں میں 
خواب تھے ۔ امیدیں تھیں جو انہیں راستے کی مشکالت کو برداشت کرنے کا 

ھ لٹا کر بھی منزل تک پہنچنا چاہتے حوصلہ دے رہی تھیں اور وہ اپنا سب کچ 
تھے ۔ یہ لوگ قافلوں کی صورت میں یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں 
محِو سفر تھے ۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو سفر کے لیے ٹرین یا کوئی 
اور سواری میسر آئی ۔ زیادہ تر لوگوں نے یہ آگ اور خون کا دریا پیدل عبور 

 کیا۔ 
سفر میں بے شمار صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں ۔ پورے ان مہاجرین کو 

پورے قافلوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا گیا ۔ کچھ قافلے بچھڑ گئے ۔ 
بہت سے خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ۔ اکٹھے رہنے 
والے آپس میں ملنے جلنے والے لوگ ایک دم ایسے بچھڑے کہ پھر ملنے کی 

 رہی ۔ امید بھی نہ 
شعرا و ادبا اپنے ماحول ، معاشرے اور حاالت سے پیدا ہونے والی 
مختلف کیفیتوں کو اپنی تخلیقات میں سموتے ہیں جس میں شاعر کی ذاتی 
واردات ، تجربہ یا مشاہدہ تاثیر میں اضافہ کر دیتا ہے ۔ اردو کے مہاجر شعرا 

ے دوران پیش نے بھی اس سفر کی تلخیوں کو برداشت کیا اورسفِر ہجرت ک
 آنے والے مسائل و مشکالت کو اپنے کالم میں بیان کیا ۔ 
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سفِر ہجرت میں دیگر مشکالت کے ساتھ ساتھ مسافروں کو اپنوں کی 
چیرہ دستیوں کو بھی برداشت کرنا پڑا ۔ راہبروں کی منافقت نے ان کے مسائل 

میر  میں اور اضافہ کر دیا راہبروں اور راہزنوں کا فرق مٹ گیا اور لوگ
کارواں سے بھی خوف زدہ ہو گئے کہ معلوم نہیں کب اس کا اصل چہرہ 
سامنے آ جائے گا اور وہ پورے قافلے کو تاریکی میں لے جائے ۔ مہاجرین 
سفر کی مشکالت کو برداشت کرنے ، اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے پیاروں کے 

بجا الئے داغِ مفارقت لیے سپنوں کی اس سر زمین پر پہنچے تو سجدہ شکر 
اور ایک دوسرے کو مبارک باد یں دینے لگے ۔ چند لمحوں کے لیے اپنے 
دکھوں کو بھول گئے ایسے کہ جیسے ان پہ کوئی مصیبت آئی ہی نہیں اپنی 
بھوک پیاس ، اپنا گھر بار چھوڑنا ، پیاروں کا بچھڑجانا انہیں اس نعمت کے 

 سامنے حقیر نظر آنے لگا ۔ 
مگر یہ کیفیت زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہی بہت جلد ان پر حقیقت کھلی 

۔ نومولود حکومتوں کے لیے اتنے یہ جنت ارضی مسائل کی اماجگاہ ہےکہ 
بڑے پیمانے پر ہونے والی ہجرت سے مسائل کو حل کرنا ناممکن تھا الکھوں 

کو پہنچنا ،  کی تعداد میں مہاجرین کو سہولیات فراہم کرنا ، بروقت ان کی مدد
نواز ئیدہ حکومت کے بس میں نہیں تھا ۔ سو ان مہاجرین کو مہاجر کیمپوں میں 
رہنا پڑا جہاں رہائش ، خوراک اور طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں جو 
ٹھوڑے بہت وسائل حکومت کے پاس تھے ان کو بھی بہتر طریقے سے 

 میں اضافہ ہو تا گیا ۔استعمال میں نہیں الیا گیا نتیجاًجرین کے مسائل 
مہاجرین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا جہاں پر وہ اپنے 
دکھوں کا مداوا کرنے کی خاطر بیٹھ جاتے اور آہستہ آہستہ ان کے زخم بھر 
جاتے مگر اس مرحلہ میں بھی انہیں شدید مشکالت کا سامنا کرنا پڑا ۔ مکانات 

پاکستان سے ہجرت کر کے گئے  بہت سے خالی پڑے تھے جو ہندو اور سکھ
تھے ان کے مکانات پاکستان میں آنے والے مہاجرین کو االٹ کئے جا رہے 
تھے اس االئٹمنٹ میں بہت زیادہ گھپلے ہو رہے تھے ۔ کچھ مکانات کو پہلے 
ہی جب ہندو سکھ نکل کر گئے تھے تو مقامی لوگوں نے ان پر قبضہ کر لیا 

ہ مکان خالی تھا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اور ظاہرہی نہیں ہو نے دیا کہ ی 
مہاجرین کی تعداد کے حساب سے مکانات کافی نہیں تھے ۔ اس لیے مکانات 
االٹ کرنے کے لیے پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھا گیا۔ لوگوں نے اپنا اثرو 
رسوخ بھی استعمال کیا ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے لوگ جو بغیر کسی 

کے کسی مکان میں بیٹھے تھے ان کو نکال دیا گیا اور ان کی جگہ  اثرورسوخ
دوسرے لوگوں کو االٹ کر دیا ۔ اچھے مکانات کسی سرکاری افسر یا کسی اور 
بڑے جاگیرادار کو االٹ کئے گئے ۔ عام آدمی پھر انہی مسائل میں گر گیا جن 

انتی بڑی سے نکل کر وہ یہاں آیا تھا جن سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس نے 
قربانی دی تھی ۔ یہاں بھی وہی طبقاتی کشمکش تھی ۔ اس طبقاتی ناہمواری نے 
مہاجرین کے مسائل میں اور اضافہ کر دیا ۔ سادہ لوگ ، منافقت کا نشانہ بنے 
اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے اور چال ک و ہوشیار لوگوں نے منافقت کے بل 
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جس کے وہ حقدار نہ تھے یوں بوتے پر بعض اوقات بہت کچھ حاصل کر لیا 
 بہت سے حقدار اپنے حق سے محروم رہ گئے۔ 

مہاجرین کو رہائش کے مسائل کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے عتاب کا 
بھی نشانہ بننا پڑا جو انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے جو انہیں اپنے وسائل 

کے آنے سے  میں حصہ دار بنانے کو تیار نہیں تھے جو سمجھتے تھے کہ ان
ان کی آمدنی کے ذریعے محدود ہو گئے ۔ ایسے میں وہ مقامی لوگوں کے ساتھ 
رہتے ہوئے بھی ان سے دور تھے ان پر مہاجر کی ایک چھاپ لگا دی گئی اور 
انہیں ان کا وہ حق اور مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ حقدار تھے ۔ ان وجوہ کی 

تصور کرنے لگے ان کی کوئی شناخت بنا پر مہاجرین خود کو تنہا اور بیگانہ 
نہ رہی سوائے مہاجر کے مگر وہ شناخت اور مقام ہی کی خاطر ہجرت کر کے 
آئے تھے، اسی سے محروم کر دئے گئے اور اس مسئلہ نے ایک بار پھر 
مہاجرین کو صدمے سے دوچار کر دیا ۔ شہروں اور دیہاتوں میں جو لوگ 

ان کو مقامی آباد مشکوک نظروں سے مختلف عالقوں سے آ کر آباد ہوئے تھے 
 دیکھتی رہی اور وہ سب آپس میں بھی ایک دوسرے سے ہی آشنا نہیں تھے ۔ 

تقسیم ہند کے بعد سماجی اقدار کا دیوالیہ نکل گیا ۔ معاشرتی سطح پر 
انسانیت کے معیار میں بڑی سرعت سے تبدیلی واقع ہوئی ۔ مطلب اور مفادات 

ے پیسے اور مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی کی دوستیوں نے جنم لیا روپ 
دوڑنے انسان کو مزید تنہا کر دیا ۔ مال و دولت کے مزید ذرائع تالش کرنے 
کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلے دیہاتوں سے نکل کر شہروں کا رخ کیا 
اور شہر کی بھیڑ میں گم ہو گئے ۔ شناخت اور ناقدری زمانہ نے مہاجرین کو 

ع کرنے پر مجبور کیا اور انہیں اپنا ماضی زیادہ یاد آنے ماضی کی طرف رجو
لگا ۔ وطن کی یاد نے ان کے ہاں ڈیرے ڈال لیے ہر لمحہ وطن کو یاد کرنے 
لگے۔ انہیں ان موجودہ حاالت میں ماضی خوشگوار دکھائی دینے لگا اور یاد 

 ماضی ان کے لیے راحت کا سبب بنی ۔ 
ایک دوسرے سے تعلق اور بے  انسان بھی ایک طرفہ تماشا ہے ہمیشہ

تعلقی کے رشتوں میں مبتال رہتا ہے خود ہی چیزکی آرزو اور خواہش بھی کرتا 
ہے اسے حاصل کرنے کے لیے جد وجہد کرتا ہے اور جب ان کو حاصل کر 
لیتا ہے تو پھر کہیں اس کے دل کے کسی کونے میں اس سے فرار کی خواہش 

صل کر کے بھی اس کو نہیں بھول پاتا بھی جنم لے لیتی ہے اور پھر فرار حا
اور اس کی یاد کو سینے سے لگالے پھرتا رہتا ہے یہ انسان کا ایک المیہ ہے 

 کہ وہ ہمیشہ تغیر پذیر رہتا ہے ۔ 
ادب اپنے عہد کے سیاسی ، سماجی ، معاشرتی اور مذہبی حاالت و واقعات، 

ندگی کرتا ہے لٰہذ اپنے عہد کے انسان کے جذبات و احساس اور کیفیات کی نمائ
ا مہاجر شعرا کے کالم میں جہاں ان کی ذاتی واردات اور تجربات و مشاہدہ کا 
اظہار ملتا ہے وہیں اس عہد کے مزاج کو بھی بخوبی دیکھا جا سکتا ہے ۔ تقسیم 
ہند کے بعد ادبا و شعرا نے جہاں دوسرے مسائل کو اپنی تحریروں کا حصہ 

والے کے طور پر استعمال کیا ۔ اردو غزل گو بنایا وہاں یاِد ماضی کو ایک ح
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شعرا کے ہاں یاد ماضی ایک بڑے موضوع کے طور پر سامنے آتی ہے ، 
ً ناصرکے ہاں جس انداز سے ماضی سے وابستگی اور اس کا تذکرہ  خصوصا
ملتا ہے کسی اور شاعرکے ہاں نہیں وہ کبھی پرانی صحبتوں کو یاد کرتے ہیں 

ائی کو دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یاد کرتے جب یہاں کی ویرانی اورتنہ
ہیں جن کی وجہ سے گلیاں آباد تھیں رونقیں تھیں جن کے ساتھ وہ اٹھتے 

 بیٹھتے تھے مل کر کھیلتے تھے راتوں کو جن کے ہمراہ پھرا کرتے تھے ۔ 
اپنا بچپن اور اس کے ساتھ وابستہ یادیں اور ان یادوں سے جڑے ہوئے 

اد آنے لگتے ہیں جن میں ان کے دوست ہیں ، پرندے ہیں اس تمام کردار ان کو ی 
عالقے کے درخت ہیں ، گلیاں ہیں ، عمارتیں ہیں جن سے وہ مانوس تھے مگر 
اب ان میں سے کچھ بھی نہیں سوائے ان کی یاد کے ۔ ناصر کے ہاں ان سب کا 
تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ اپنے کبوتروں کو بھی ہجرت سے 

ے کسی کی حفاظت میں دے کر آئے تھے تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس پہل
سے ناصر کی حساسیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو پرندوں کے لیے اتنا 
پریشان ہو سکتا ہے وہ اپنے آس پاس انسانوں کو پریشان ، اداس اور خستہ حال 

ے اس دکھ کا اظہار اپنے دیکھ کر کس قدر دکھ میں مبتال ہواہو گا اور پھر اس ن
 کالم میں بھی کیا ۔ 

ناصر کے عالوہ باقی شعرا جن میں جگن ناتھ آزاد،حبیب جالب۔ منیر 
،محسن بھوپالی، مصطفی زیدی اور دیگر اری،حفیظ جالندھری ،انجم رومانینی 

شعرا نے بھی اداسی کو موضوع بنایا کہ احباب ہی زندگی ہیں احباب کے بغیر 
۔ زندگی اصل میں امیدوں اور خواہشات سے ہوتی ہے زندگی ناممکن ہے 

امیدیں اور خواہشیں دوستوں اور عزیزوں سے ہوتی ہے جب دوست اور عزیز 
ہی نہ رہیں تو زندگی کی رونقیں ماند پڑھ جاتی ہیں اس لیے زندگی خاموشی 

 سے بغیر کسی رنگینی کے گزرتی ہے ۔ 
نسان کو اداس کر یاد کے ساتھ گزرے لمحات سامنے آجاتے ہیں جو ا

دیتے ہیں ایسے میں اداسی کا بیان ، شعرائے غزل کے کالم میں الزمی امر تھا 
 جس کو انھوں نے بیان کیا ہے ۔ 

تقسیم کے بعد شعرا کے کالم میں اداسی کا عنصر غالب رہا مگر جس 
طرح ناصر نے اداسی کو بیان کیا ہے کسی اور شاعرکے ہاں اداسی کی وہ 

ہیں ملتی ۔ ناصر اداس ہے تو اسے اپنے ساتھ پورا شہرا اداس کیفیت اور شدت ن 
دکھائی دیتا ہے، سنسان اور ویران پڑے ہوئے مکان اسے اداس کر دیتے ہیں، 
سنسان راستوں سے اداسی کی گہرائی میں چال جاتاہے۔ جب شہر میں کوئی اپنا 

کی مختلف نہیں ملتا، کوئی شناسا نہیں ملتا تو وہ اداس ہوتاہے غرض کہ اداسی 
کیفیات کو ناصر نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے پر تاثیر طریقے سے 
بیان کیا ہے اور یہ سب اس کی واردات ہے وہ اس تجربے سے گزرا ہے اپنے 

 ماحول کے گہرے مشاہدے سے اس بیان پر قادر ہوا ۔ 
مسلسل اداسی اور پریشانی تو زندگی کو ختم کر دیتی ہے زندگی میں 

یدا ہو جاتی ہے کہ سانس لینا مشکل محسوس ہوتا ہے لٰہذا اس گھٹن اتنی گھٹن پ
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سے نکلنے کے لیے امید کا دامن تھامنا پڑتا ہے امید ہی سے انسان مشکالت 
اور مصائب سے باآسانی نکلنے میں کامیاب ہو سکتاہے ۔ ایسے میں اردو کے 

یک روشنی مہاجر شعرائے غزل نے امید کا دامن تھاما اور مایوس زندگی میں ا
کی کرن پیدا کی کہ یہ مسائل ایک دن ختم ہو جائیں گے اچھے دنوں کی امیدوں 
میں جینا ہی زندگی ہے نہ کہ برے دنوں کے افسوس میں گزرے ہوئے ان ایام 
کے ماتم میں زندگی گزاردی جائے ۔ شعراکے ہاں ہمیں اچھے دنوں کی امید 

وع سخن بنایا اور زندگی کو نظر آتی دکھائی دیتی ہے ۔ شعرا نے امید کو موض
نئے سرے سے نئے عزم کے تحت شروع کرنے کی ٹھانی اس امید کے ساتھ 
کہ یہ مسائل عارضی ہیں ایک وقت آئے گا جب سب معامالت زندگی بہتر ہو 

 جائیں گئے اس طرح جدید اردو غزل میں ایک امید کا پہلو نظر آنے لگا ۔ 
کیفیات کی عکاسی ملتی ہے اُردو کے مہاجر غزل گو شعرا کے ہاں جن 

۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نوعت تبدیل ہوتی جاتی ہے ۔ شعرا نے جس طرح 
سفر ہجرت کا بیان کیاہے۔ ان اشعار میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے 
گئے ہیں، ان الفاظ کے چناؤ سے شاعری کی مجموعی فضا پر خوف وہراس کا 

یسے تھے کہ کسی بھی وقت موت سے غلبہ نظر آتا ہے کیونکہ اس قت حاالت ا
سامنا ہو سکتا تھا ہر لمحہ خطرات سے بھرا ہوا تھا اس لیے ایک خوف کی 
کیفیت ہے مگر سر حد پار کرنے کے بعد ہی لہجہ تبدیل ہوتا ہے اس وقت 
چونکہ موت کا خطرہ ٹل چکا ہے اور اس طرح کا خوف و ہراس نہیں رہا 

طح پر تھوڑی تبدیلی واقع ہوئی کہ ہجرت کے بعد یہاں شعری موضوعات کی س
راستے کی مشکالت آگ و خون کی جگہ معاشرتی مسائل نے لے لی ۔ اس دور 

 کی شاعری میں ان مسائل کا بیان بھی ملتا ہے ۔ 
قیام پاکستان کے ابتدائی ایام میں جب مہاجرین کی آمدو رفت جاری تھی 

کیفیت سے نہیں نکلے  اور مہاجرین ، مہاجر کیمپوں میں مقیم تھے وہ ابھی اس
تھے سفر ہجرت میں انہیں جن مسائل سے دوچار ہونا پڑا تھا تو ان کے ہاں 
خوف ، آگ و خون اورتباہی جیسے موضوعات ملتے ہیں اس دور کی پوری 
شاعری خوف میں ڈوبی ہوئی ہے ۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شعرا کے 

یاسی اور مذہبی موضوعات موضوعات میں تبدیلی واقع ہوئی اور معاشرتی ،س
اس عہد کی شاعری میں ملتے ہیں جن میں ذاتی غموں کے ساتھ ساتھ اجتماعی 
دکھوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس عہد کی منزل میں شعرا نے جن مسائل 
کوبیان کیاہے ۔اس میں رہائش کے مسائل ، شناخت کا مسئلہ ، مقامی لوگوں کی 

کی یاد ، یاد ماضی ، اداسی ، وسائل کی عدم نفرت ، رہبروں کی منافقت ، وطن 
دستیابی ، حکمرانوں کا ظلم و جبر ، معاشرتی ناانصافیاں اور امید جیسے 

 موضوعات سامنے آتے ہیں ۔ 
اس طرح غیر مہاجر شعرا کے کال م کو دیکھا جائے تو تقسیم ہند کے 

، ندیم ، سانحے کا فوری رِد عمل ان کے ہاں بھی موجود ہے مثالً فراق ، فیض 
قتیل شفائی ، مجاز ، علی سردار جعفری وغیرہ پر اس ہجرت کے اثرات مرتب 
ہوئے ہیں ۔ ان شعرا کے کالم میں تقسیم پر فوری رد عمل کے عالوہ اس 
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حوالے سے اور کچھ نہیں ملتا یا کچھ شعرا جال وطنی کی زندگی بھی گزار 
وطنی کے چکے ہیں جیسے فیض ، فرازاور شہرت بخاری ان کے ہاں جال

دوران حب الوطنی کے حوالے سے اشعار مل جاتے ہیں جن سے ہجرت کے 
 اثرات اور تجربات کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے ۔ 

تقسیم ہند کے بعد ہجرت اور معاشی مسائل سے الکھوں لوگ متاثر ہوئے 
۔ شعرا نے اس عہد کے حاالت و واقعات کو اس طرح اپنی شاعری میں بیان کیا 

کا داخلی تجربہ بن گیااور کچھ شعرا جنھوں نے ہجرت نہیں کی مگر کہ وہ ان 
ان کے کالم میں بھی اس سانحے کا بیان اس طرح آیا کہ گویا یہ ان کا تجربہ 

 ہے ۔ 
بیرون ملک مقیم مہاجر شعرا نے بھی ہجرت کے تجربات کو اپنی 
 تخلیقی قوت اور فنی مہارت سے مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے پیش
کیا ہے ۔بعض مسائل ، مشکالت ، دکھ ، درد اور کرب کی کیفیتوں اور جذبوں 
کا اظہار سب شعرا کے ہاں مشترکہ نظر آتاہے ۔ مثالً وقت کی کمی کا احساس ، 
سب کے ہاں یکساں موجود ہے ۔ تارکین وطن چونکہ زیادہ تر حصول رزق کے 

ں مصروف ہیں ۔ لیے پردیسی بنے اور پردیس میں شب و روز اپنے کاموں می 
اپنی مصروفیت کے باعث وہ اپنے عزیز و اقارب ، دوست احباب سے رابط 
نہیں رکھ پاتے لیکن انہیں اس بات کا احساس شدت سے رہتا ہے کہ ان کے 
پاس وقت نہیں کہ وہ اپنے پیاروں سے بات چیت کر سکیں ۔ اس کا اظہار 

  بیرون ملک غزل گو شعرا نے بھر پور انداز میں کیاہے ۔
باصر سلطان کاظمی ایک ایسا شاعر ہے جو اپنی شاعر ی میں یہ نظریہ 
پیش کرتاہے کہ انسان ہجرت کے نتیجے میں مادی یا جسمانی طور پر متاثر 
ہوتا ہے لیکن اس کا تخلیقی عمل متاثر نہیں ہوتا بلکہ ہجرت سے اس کے 

 تجربے اور مشاہدے میں وسعت اور پختگی آتی ہے ۔ 
اں غریب الوطنی کا احساس بھی یکساں پایا جاتاہے مہاجر شعرا کے ہ 

باوجود اس کے کہ انھوں نے وہاں شہریت حاصل کر لی ہے اور کچھ لوگ اس 
انتظار میں ہیں کہ جلد ہی بھی شہریت مل جائے گی ۔ شہریت کا حاصل کرنا 
مشکل اور صبر آزما ہے جو سکون اور اطمینان کا باعث بھی بنتاہے لیکن اس 

ل کے شہر کے باوجود  انہیں یہ احساس رہتاہے کہ وہ غریب الوطن ہیں درجہ او 
 ی نہیں نہ ہی ان کے ساتھ مقامی لوگوں جیسا سلوک روا رکھا جاتاہے ۔ 

کچھ مہاجر شعرا اس بات کا بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے وطن 
سے بھاگ کر بیرون ملک آ جاتے ہیں اگر ہم اپنے وطن میں رہ کر اپنی خدمات 
سرانجام دیں تو ہمارا وطن بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو ۔ باصر سلطان 
کاظمی ہجرت کے عمل کو اور طرح سے دیکھتے ہیں وہ وطن کی یاد میں 
باقی ہم وطن شعرا کی طرح ماتم کناں نہیں ہوتے بلکہ وہ گلوبل ولیج کی 

ولیات اصطالح استعمال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ذرائع ابالغ کی برقی سہ
نے پوری دنیا کے فاصلوں کو ختم کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب 
کر دیا ہے۔ انٹر نیٹ ، سکائیپ ، وٹس ایپ وغیرہ جب چاہیں جہاں چاہیں ہم 
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آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ۔ مادی اشیا کی ترقی سے بنیاد ی 
ھا وہ اب ختم ہو چکا تہذیبی اقدار دم توڑ رہی ہیں خط لکھنے کا جو ایک کلچر ت

ہے خط کا انتظار رہنا اور خط پا کر جو خوشی ہوتی تھی اس کا اندازہ لگانا 
مشکل ہے اور پھر سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کر خط کو پڑھتے ، جواب 
لکھتے ۔ مگر اب موبائل فون اور دوسرے برقی ذرائع ابالغ بعض اوقات کوفت 

ں کو جب وقت ملتا ہے تو وہ چاہتے کا باعث بھی بنتے ہیں ۔ بیرون ملک لوگو 
ہیں کہ فون یا انٹر نیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا وقت گھر والوں کے ساتھ 
وقت گزاریں مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ اتنی سہولیات ہوتے ہوئے بھی ہم اتنا 

 وقت نہیں نکال پاتے ہیں کہ ہم تفصیل سے باتیں کر سکیں ۔
ڑے شہروں میں مردم بے زار معاشرے ان ترقی یافتہ ملکوں کے بڑے ب 

میں دوسرے ملکوں سے جانے والے مہاجرین کے لیے اپنی شناخت ، اپنی 
پہچان بہت مشکل امر ہے ۔ مادی وسائل کے انبار ، کام کی زیادتی اور ہوس 
زر نے انہیں ایسے ہجوم میں ال کھڑا کیاہے جہاں کسی کو کوئی پہچانتا نہیں 

لب گار ہیں ۔ ایسے معاشرے میں جہاں اجتماعی سب دولت اور آسائشوں کے ط
زندگی کا رواج نہیں ہے کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں سب اپنے اپنے 
مدار میں چل رہے ہیں ایسے میں اپنی انفرادیت قائم رکھنا اور الگ شناخت بنانا 
ممکن نہیں ۔ بیرون ملک تالش روزگار کے سلسلے میں لوگ اس مسئلے کو 

رتے ہیں کہ ان کی کوئی شناخت نہیں رہی اور اس مسئلے شدت سے محسوس ک
کو اُردو غزل گو شعرا نے اپنے کالم کا حصہ بنایا ۔ اور اپنے مسائل کے ساتھ 
دوسرے مہاجرین کے جذبات کی بھی ترجمانی کی ۔ برصغیر پاک وہند سے 
جانے والے افراد کے ہاں شناخت کو لے کر زیادہ شدت پائی جاتی ہے جس کی 

ن کا اپنا معاشرتی ماحول ہے ۔ جس میں خاندان اور ذات پات کا ایک نظام وجہ ا
رائج ہے اور یہ ذاتیں اور خاندان ان کی پہچان ہیں مگر وہاں یہ نظام نہیں ہے ۔ 
ہر شخص اپنے معامالت میں آزاد ہے کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کر 

ان کے لیے علیحدہ رہنا سکتا چونکہ مہاجرین اس تجربے سے نا آشنا ہیں اور 
اور اپنے سب کام خود کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں 

 گھر کی یاد ستانے لگتی ہے۔ 
بیرون ملک میں مقیم تارکیں وطن کے ہاں گھر کی یاد ایک مشترکہ 
موضوع ہے ۔ گھر کی یاد ، مذہب کی طرح انسان کیساتھ رہتی ہے اور خاص 

اد جہاں اس کے والدین رہتے ہوں، جہاں وہ پیدا ہوا، طور پر اس گھر کی ی 
جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہو ، وہ گھر اسے کبھی نہیں بھولتا ، چاہے جہاں 
بھی رہے ، جس حال میں بھی رہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے گھر کو 

 یاد کرتا ہے ۔ 
ے ہیں تو بیروِن ملک مقیم تارکیِن وطن جب ان ممالک کا سفر اختیارکرت 

ان ممالک میں ہمیشہ رہنے کی خواہش ان کے دل میں نہیں ہوتی لیکن ان کی 
آنکھوں میں کچھ خواب ضرورہوتے ہیں۔ وہ ان خوابوں کی تکمیل کے لیے 
وطن سے جاتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ عرصہ وہاں گزار کر مالی وسائل 
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س معاشرے میں اکٹھے کرکے واپس آنے کی تمنا ہوتی ہے مگر جب یہ لوگ ا
جاتے ہیں تو ترقی یافتہ ممالک اور جدید دنیا کی چکا چوند سے مرعوب ہو کر 
خود کو اسی معاشرے کا حصہ بنا نے میں مصروف ہو جاتے ہیں اس 
مصروفیت میں وہ گھر کو بھی بھول جاتے ہیں اور سب عزیز و اقارب اور 

یں کبھی کبھی دوستوں سے رفتہ رفتہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے دل م
وہاں سے نکلنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ واپس وطن چلے جائیں لیکن 

 وہ ایسا نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے رنجیدہ ہوجاتے ہیں ۔ 
یہ لوگ وطن سے دور بیٹھ کر بس گھر کو ہی یاد کرتے ہیں اور ان کے 

تکمیل نہیں  دل میں واپس جانے کی تمنا بھی سر اٹھاتی ہے مگر وہ اس تمنا کی
کر پاتے یہ جذبات اور احساسات سب تارکین وطن کے ہیں جو ہمیں مہاجر 
شعرا کی غزلوں میں ملتے ہیں اور اگر کبھی یہ لوگ ایک عرصے بعد گھر 
واپس آ بھی جائیں تو انہیں اپنے گھر میں اجنبیت کا احساس ہونے لگتاہے 

لگتی ہے۔ بچے جوان  کیونکہ وہاں سب کچھ بدل چکا ہوتاہے ہر چیز اجنبی سی
ہو چکے ہوتے ہیں، گلیاں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں سڑکیں اور راستے نئے بن 
گئے ہوتے ہیں ۔ ان کی مانوس اور جانی پہچانی نشانیاں جن سے ان کی پچپن 
کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں وہ سب کچھ بدل چکاہوتا ہے ۔ منظر کی یہ تبدیلی 

 ث بنتی ہے۔ بھی ان کے لیے کرب اوراذیت کا باع
امیر بننے کی خواہش معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی تمنا ، اچھا 
گھر تعمیر کرنے کی آرزو انہیں وطن سے باہر لے جاتی ہے اور پھر بیرون 
ملک جا کر آرزوؤئیں اور خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں جن کو پورا کرنے 

جذبات اپنے وطن کے لیے میں ان کی عمر وہیں بیت جاتی ہے ۔ اور وہ اپنے 
،اپنے گھر کے لیے اور اپنے عزیز دوستوں کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں 
وہ کسی کو بتابھی تو نہیں سکتے، اور ان معاشروں میں جہاں کوئی کسی کا غم 
خوار نہیں ہے ۔اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے،اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے 

 شعر وادب کا سہارا لیتے ہیں۔
یہ شاعر یا ادیب اپنے ساتھ دوسرے تارکین وطن کے جذبات کی بھی 
عکاسی کرتے ہیں جس کو پڑھ کربعض اوقات سب کا کتھارسس ہو جاتا ہے 
کیونکہ اب ان کے پاس صرف ادب ہی کا سہار ا ہے جس کے ذریعے وہ 
جذبات اور اپنی محرومیوں کا ازالہ کرتے ہیں ،یہی وجہ ہے کہ ادب کی طرف 

یعت مائل ہوتی ہے اوروہ ادب کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لیتے ان کی طب
ہیں۔اور جب بھی ان کو وقت ملتاہے ماضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں اک 
اک لمحے کو یاد کرتے ہیں جب بیرون ملک سفر کو نکلے تھے ، ان لمحات 
کو یاد کرکے آنسو بہاتے ہیں کہ کس طرح آخری بار ماں سے ملے تھے اور 

اں کے ضبط کیسے ہوئے آنسو جو ضبط کے باوجود بھی پلکیں بھگو گئے م
تھے ان کو یاد آتے ہیں۔ یہ سب باتیں انہیں کہاں چین لینے دیتی ہیں ۔ دن بھر 
مشقت میں گزارنا اور فارغ وقت میں یادوں کا جھرمٹ ان کو گھیرے رکھتا ہے 

 جو ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیتاہے ۔ 
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بیرون ملک مقیم تارکین وطن ایک طرح سے وطن کے سفیر بھی ہیں 
،جواپنے وطن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر جن کی عادات 
واطوار اور رویوں سے ملک کے مجموعی رویوں اور تہذیب و ثقافت سے آگاہ  
 ہوتے ہیں ۔اس صورت میں تارکیِن وطن انتہائی اہمیت اخیار کر جاتے ہیں ۔
اپنے ملک سے محبت اور بہتر اخالق و اقدارسے یہ لوگ ملک کی عزت میں 
اضافے کا سبب بنتے ہیں ۔ یہ لوگ وطن سے جسمانی طور پر ہی دور ہوتے 
ہیں، ذہنی اور جذباتی طور پر ہر لمحہ وطن سے جڑے ہوتے ہیں اور وطن کی 

بعض حالت زار پر کڑھتے ہیں اپنے وطن کو مسائل میں گرا ہوا دیکھ کر 
اوقات جذباتی بھی ہوجاتے ہیں جذباتیت کی یہ لہر بیرون ملک میں مقیم خواتین 
شعرا کے ہاں زیادہ شدت سے ملتی ہے۔ جن میں سائزہ بتول، نسیم سی د ، تسنیم 
عابدی اور عرفانہ عزیز کے ہاں ایسے جذبات نمایاں ہیں کہ وطن میں پیدا 

ہوتی ہیں ۔ ان کی شاعر میں  ہونے والی سیاسی یا معاشی ابتری سے دل گرفتہ
اپنے وطن کولے کر ایسے جذبات ملتے ہیں جن میں وطن کی سیاسی ، معاشی 
اور مذہبی حوالے سے ابتری کی صورت حال سے پریشان ہیں اور ان کی 

 بہتری اور اصالح کے جذبات بھی ان کے ہاں ملتے ہیں ۔ 
 تارکین وطن جب اس حد تک ماضی اور وطن سے محبت کے جذبات
رکھتے ہوں تو ایسے حاالت میں دیار غیر میں عمر بھر رکنا ان کے لیے 
ممکن نہیں ہوتا اور پھرنئے سماج میں خود کوڈھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا بلکہ 
بعض اوقات تو ناممکن کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور پھر مقامی لوگوں کی 

شہریت ملنے  نفرت بھی اس راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے کسی بھی ملک کی
کے باوجودبھی مہاجرین کو اول درجے کے شہری کا درجہ نہیں ملتا اور ملک 
کی موجودہ صورت حال کے پیش نظر جو گزشتہ چند سالوں سے ہے تو بیرون 
ملک مقیم پاکستانیوں کو عتاب کی نظروں سے دیکھا جا تا رہا ہے ۔ نفرت کا 

 ے نام سے بھی موسوم کیا گیا۔ نشانہ بننا پڑا اور بعض اوقات تووحشی درندوں ک
ان حاالت میں تارکین وطن کو اگر کوئی ہم وطن نظر آ جائے تو وہ بے 
چین ہو جاتے ہیں کہ ان سے مل کر اپنے وطن کی باتیں کریں ۔دیار غیر میں 
کسی ہم وطن کا ملنا نعمت سے کم نہیں ہے ۔ ایسا ہم وطن بھی ان کے لیے 

تھ زندگی میں ان کی مالقات ہی دیار باعث مسرت و انبساط ہے جس کے سا
غیر میں ہوئی ہو ۔ اس میں بھی انہیں وطن کی خوشبو اور وطن کی محبت ملتی 
 ہے ۔ اس سے مانوسیت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ان کا ہم وطن ہے ۔ 

بیرون ملک مقیم پاکستانی شعراکے ہاں جہاں اپنے وطن سے محبت کے 
طن سے بھی اتنا ہی لگا ؤ رکھتے ہیں جس نے جذبات ملتے ہیں وہیں وہ اس و

ان کو پناہ دی ہوئی ہے جہاں وہ اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں اور روزی کما 
۔ شعرا میں خاص طور پر نسیم سیدکے نزدیک جس طرح ہم تارکین ںرہے ہی

وطن اپنے آبائی وطن سے محبت رکھتے ہیں اسی طرح کے جذبات اس ملک 
کریں ورنہ ہجرت ہی نہ کریں کیونکہ ایسا نہ کرنے  کے لیے بھی دل میں پیدا

 سے وہاں رہنا دو بھر ہو جائے گا۔ 
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پاکستانی تارکین وطن شعرا کے ہاں اپنی تہذیب کی عکاسی ملتی ہے 
وہیں ان ممالک کی تہذیب و ثقافت بھی ان کی شاعری میں ملتی ہے مشرقی اور 

کہ پاکستان سے جانے مغربی تہذیب و ثقافت میں بہت بُعد ہے یہی وجہ ہے 
والے تارکین وطن جب اس معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں اپنے معاشرے کی 
بہت یاد آتی ہے ۔ اور یہی معاشرت کا بُعد ان کی تنہائی کا سبب بنتا ہے ۔ 
مغربی معاشرے میں اجتماعی زندگی کا تصور نہیں ہر شخص اپنی انفرادی 

الپ ان کی زندگی کا حصہ زندگی میں خوش ہے دوسرے لوگوں سے میل م
نہیں ہے صرف کام کی حد تک ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اپنی 
انفرادی زندگی میں مزے سے رہتے ہیں مگر برصغیر پاک و ہند سے گئے 
ہوئے مہاجرین کے لیے یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی سے 

ا آشنا نہ ملے جس سے وہ انفرادی زندگی میں چلے جائیں اور انہیں کوئی ایس
دل کی بات کہہ سکیں ۔ اکثر اس تنہائی میں انہیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے 
اورانہیں بڑی بڑی عمارتوں میں سینکڑوں فلیٹوں میں بھی تنہائی کا احساس 
ہوتا ہے ۔ جس کا اظہار ان شعرا نے اپنی غزل میں کیا اور وہ اس تنہائی میں 

 وطن کو یاد کرتے ہیں ۔ 
ِر غیر میں وطن کی یاد ، اپنے گھر کی یاد ، محبوب چہروں کا تصور دیا

۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے خزاں میں بہار کا مزہ دیتاہے خوشی کا باعث
غزل گو شاعروں کے ہاں ہمیں بہت سے مسائل ملتے ہیں جن کی نشاندہی 

سائل مہاجر شعرا نے اپنے اشعار میں کی ہے غزل میں ایک دو اشعار ان کے م
کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں اور بعض اوقات پوری کی پوری غزلیں 

 ہجرت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل پر لکھی گئی ہیں ۔ 
بیرون ملک جانے والے اکثر تارکین وطن ان امیدوں اورآرزؤوں کو لے 

سے  کر جاتے ہیں کہ و ہاں جاتے ہی وہ ڈالر کمانا شروع کر دیں گے ، ریالوں
جھولیاں بھر لیں گے ۔ ان کے بنک اکاونٹس میں پونڈ آ ئیں گے اور وہ دونوں 
میں امیر ہو جائیں گے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ۔ مہاجر شعرا نے اس 
حوالے سے جن مسائل کی طرف اشارہ کیاہے ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ 

مت نہیں ملتی ۔ جس سے بیرون ملک جانے والے افراد کو وہاں جاتے ہی مالز
ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور پھر جب کام ملتا بھی ہے تو وہ طبیعت کے 
مطابق نہیں ہوتا مگر اس کو کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ انہیں نہ 
چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنا پڑتا ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے 

یں کہ انہیں کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کام کا انتخاب کر سک
کرنا۔ اپنے ملک میں تو ان کے پاس انتخاب کے مواقع موجود تھے مگر بیرون 
ملک اس کی کوئی صورت نہیں ہے جو بھی کام ملے گا وہی انہیں کرنا پڑے 

ملتا تو گا ۔ تعلیم یافتہ اور ہنر مند افراد کو بھی ان کی تعلیم کے موافق کام نہیں 
وہ بھی عام لوگوں کی طرح محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ۔ 
اس سے بھی ان لوگوں کی نفیسات پر اثرات پڑتے ہیں اور وہ بے چین و بے 

 قرار دکھائی دیتے ہیں ۔ 
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ادب معاشرے کا عکاس ہو تاہے ہے اور شاعر یا ادیب معاشرے میں 
کرنے کے بعد اپنے تجربات کو سامنے رہنے والے لوگوں اور حاالت کا مشاہدہ 

رکھتے ہوئے سب حاالت کو تخلیق کی صور ت دیتاہے ۔ شعرا جس معاشرے 
اور تہذیب و تمدن سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اور جس معاشرے میں جا کر 
بسرا کرتے ہیں وہ انہی حوالوں سے اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں جیسے اپنے 

جنگلوں ، درختوں ، دریاؤں ، گلیوں ، پھولوں وطن کے کھیتوں ، کھلیانوں کا ، 
اور پرندوں کا تذکرہ ان کے ہاں ملتا ہے ۔ شاعر ان سب چیزوں کو بنیاد بنا کر 
وطن کو یاد کرتاہے، اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرتاہے ۔ بیرون ملک میں 
اپنی زبان بولنے اور سمجھنے واال اگر کوئی مل جائے تو اس کی خوشی دیدنی 

 ی ہے۔ ہوت 
برطانیہ ، کینڈا، امریکہ اور عرب کی مختلف ریاستوں میں مقیم یہ شعرا 
انہی عالقوں کی مناسبت سے عالمتیں اور استعارے اپنی شاعری میں استعمال 
کرتے ہیں ۔ جیسے امریکہ میں رہنے والے شعرا کے ہاں اپنے جذبات کو ٹھندا 

یورپ اور کینڈا میں مقیم کرنے کے لیے برف کا استعارہ استعمال کیاگیاہے ۔ 
شعرا دھوپ کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ یورپ میں برف پڑتی ہے اور 
دھوپ کی بہت کمی ہے ۔ اس لیے ان کے ہاں دھوپ کی خواہش ہے ۔ ان کے 
مقابلے میں عرب میں رہنے والے شعرا کے ہاں دشت ، صحرا کے الفاظ اور 

 بارش کی تمنا ملتی ہے ۔ 
پنی تنہائی کے لیے دشت اور صحرا کے عرب میں مقیم شاعر ا

استعارے استعمال کر تے ہیں جبکہ یورپین شعرا کے ہاں خالی مکان ، مردم 
بے زاری اور انفرادی زندگی ان کی تنہائی میں شدت پیدا کر تی ہے ۔ وطن کی 
محبت ، گھر کی یاد سب کے ہاں مشترکہ موضوع ہے اور تمام شعرا کے ہاں 

ر کی یاد تو بہت شدت سے ملتی ہے مگر گھر واپسی اپنے وطن اور اپنے گھ
کے راستے میں بہت سی روکاٹیں ہیں اور وہ وہیں پردیس میں وطن کو یاد 
کرتے رہتے ہیں ۔ بیرون ملک مقیم لوگوں کی وطن واپسی کے حوالے سے ان 
کے ہاں ایک تشویش پائی جاتی ۔ یورپ میں رہنے والے شہریت کے حصول 

اں گزارتے ہیں ۔ شہریت ملنے پر وہیں کے ہو رہتے کی خاطر ایک عرصہ وہ 
ہیں اور جن کو شہریت نہیں ملتی وہ اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور 
عرب ممالک میں مقیم لوگ اس خیال سے مستقل طور پر واپس نہیں آتے کہ ان 
کو باقی زندگی گزارنے کے وسائل نظر نہیں آ رہے ہوتے ۔ ان لوگوں کے بہت 

ہیں کہ وطن سے باہر تو جو مرضی کرو جیسا بھی کام مل جائے ،  سے مسائل
محنت مزدوری کر کے اپنے لیے وسائل اکٹھے کرو مگر یہی لوگ اپنے ملک 
میں ایسے کام نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے وہ وطن واپس نہ آنے کو پسند 
کرتے ہیں اور ان ممالک میں جس طرح کا امن اور سکون اور پاکستان میں 

تہ چند سالوں سے جو حاالت خراب تھے ان کی وجوہ سے بھی بعض لوگ گذش
 وطن واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں ۔ 
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بیرون ممالک میں میقم شعرا کا اپنی زبان سے محبت کا یہ منہ بولتا 
ثبوت ہے کہ انھوں نے غیر ممالک میں زباِن غیر کے درمیان زبان کو زندہ 

کیا جس میں وہ اپنے جذبات و احساسات کو بیان رکھا اور اس میں ادب تخلیق 
 کرتے ہیں۔ 

 
*** 
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  ء۱۹۸۱جعفری،علی سردار ، ’’ ایک خواب اور ‘‘، کراچی : مکتبۂ دانیال ، 
جواز جعفری ، ڈاکٹر ’’ اردو ادب یورپ اور امریکہ میں ‘‘ ، الہور :مکتبہ 

  ء۲۰۱۰عالیہ، 
 ء۱۹۴۳جوش ، ملیح آبادی ، ’’ شعلہ وشبنم ‘‘، الہور: نقوش پریس 

 ء۱۹۴۴نقش و نگار‘‘، الہ آباد:   جوش، ملیح آبادی ، ’ ’
  جوش، ملیح آبادی ، ’’ روحِ ادب ‘‘ ، دہلی : مکتبہ برہان ، س ن
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  جوش، ملیح آبادی ، ’’ نوادِر جوش‘‘، دہلی : منشی گالب سنگھ اینڈ سنز، س ن
 ء۲۰۰۱جون ایلیا، ’’ شاید ‘‘،نئی دہلی :تخلیق کار پبلشرز،

 ء۲۰۱۰کار پبلیشرز،  جون ایلیا، ’’ لیکن‘‘،نئی دہلی : تخلیق
 ء۱۹۸۵جوہر زاہری، مرتبہ؛’’ شعرائے لندن‘‘ ، لندن: الشفیع پرنٹرز، 
  ء۱۹۹۵جیالنی کامران،’’نئی نظم کے تقاضے‘‘ ،الہور:مکتبہ معیار،

 ء۱۹۸۷حبیب جالب، ’’ برِگ آوار ہ‘‘، الہور: مکتبہ کارواں ، 
 ء۱۹۸۹حبیب جالب، ’’ اس شہِر خرابی میں‘‘، کراچی: مکتبہ دانیال ، 
 ء۲۰۱۰حبیب جالب ، ’’ کلیات حبیب جالب ‘‘،الہور: طاہر سنز پبلشرز،

حسن رضوی، ڈاکٹر، ’’ وہ تیر ا شاعر وہ تیر ا ناصر ‘‘، الہور : سنگ میل پبلی 
  ء۱۹۹۶کیشنز، 

  ء۱۹۵۷ادب ،  حفیظ جالندھری،’’تلخابہ شیریں‘‘ ،الہور: ایون
  حفیظ جالندھری ، ’’ نغمہ راز‘‘، الہور: مجلس اردو کتاب خانہ حفیظ ، س ن
ل ، س ن   حفیظ جالندھری،’’چراغِ سحری‘‘ ،الہور: کتب خانہ حفیظ ، طبع او 
ل ، س ن   حفیظ جالندھری،’’سوزو ساز‘‘،الہور: کتب خانہ حفیظ ، طبع او 

 ء۱۹۷۳: اردو اکیڈمی سندھ ،  حفیظ ہوشیار پوری،’’مقاِم غزل‘‘، کراچی
حمید نسیم رفیع آبادی ، ’’ ہجرت کا اسالمی تصور‘‘، الہور: اسد نئیر پرنٹرز 

 ء۱۹۸۴،
خالد سہیل، ڈاکٹر، گوہر تاج،’’ ہجرت کے دکھ سکھ‘‘،کراچی: سٹی بک پوائنٹ، 

 ء۲۰۱۵
 ء۱۹۸۲خدیجہ مستور ، ’’ آنگن ‘‘، کراچی:مکتبہ دانیال ،

ل ، خلیق انجم ، ڈاکٹر ،مر تبہ؛’’ جگن ناتھ آزاد)حیات اور ادبی خدمات(، جلد او 
 ء۱۹۹۳نئی دہلی: محروم میموریل لڑیری سوسائٹی ،

خلیق انجم ،ڈاکٹر، ’’ مرزا محمد رفیع سودؔا ‘‘،نئی دہلی: قومی کونسل برائے 
  ء۲۰۰۳فروغ اردو زبان ،

سنگت پبلشرز خواجہ، محمدزکریا، ڈاکٹر، ’’ انتخاب زریں اُردو نظم ‘‘، الہور : 
  ء۲۰۱۵، 

ذوق، محمدابراہیم د ہلوی،’’کلیات ذوق‘‘،مرتبہ؛ڈاکٹرتنویراحمدعلوی،الہور:مجلس 
 ء۲۰۰۹ترقی ادب،طباعت دو م،

راہی،موالنا اشرف، ’’انبیا کی ہجرت ‘‘)قرآن و حدیث کی روشنی(،الہور: مکتبہ 
ل،   ء۱۹۹۰اسالمی فکر ،بار او 

ل ، س  رسا چغتائی ، ’’ زنجیِر ہمسائیگی ‘‘، کراچی : رسا پبلی کیشنز ، طبع او 
  ن

ل ،   ء۱۹۷۵رسعا چغتائی ،’’ریختہ‘‘،کراچی: ایس آر پبلی کیشنز، طبع او 
  ء۱۹۹۵ء ‘‘، الہور : مکتبہ عالیہ ۱۹۲۰جہ ،’’ تحریک ہجرت رشید محمود،را

رضوی ، ڈاکٹروقار احمد ، ’’ تاریخ جدید اردو غزل‘‘ ، اسالم آباد : نیشنل بک 
ل ،  ء۱۹۸۸فاؤنڈیشن ، طبع او 

  ء۲۰۰۰روبی،احمد عقیل، ’’یونان کا ادبی ورثہ‘‘، الہور: الوقار پبلی کیشنز، 
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ِن انشا ء احوال و آثار ، کراچی : انجمن ترقی ریاض احمد ریاض ،ڈاکٹر، ’’ اب 
  ء۱۹۸۸اردو پاکستان، 

ل(، حیدرآباددکن:مکتبہ  زور، ڈاکٹر محی الدین قادری،’’ اُردو شہ پارے‘‘)جلد او 
ل،  ء۱۹۲۹ابراہیمیہ،طبع او 

  ء۲۰۰۹زینت افشاں ، ’’ جہاِن افتخار‘‘ ، اسالم آباد : پورب اکادمی ، 
و شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات‘‘، الہور : ساجد امجد،ڈاکٹر ، ’’ ارد

  ء۲۰۰۳الوقار پبلی کیشنز ، 
ساحر،عبد العزیز ،’’ افتخار عارف شخصیت اور فن ‘‘، اسالم آباد : اکادمی 

  ء۲۰۰۹ادبیات ، 
 ء۱۹۸۷ساقی فاروقی ، ’’ باز گشت و باز یافت‘‘، کراچی : مکتبہ اسلوب ، 

 ۲۰۰۴راچی: اکادمی بازیافت ،ساقی فاروقی ، ’’ غزل ہے شرط‘‘ ،ک
ساقی فاروقی، ’’سرخ گالب اور بدِر منیر‘‘، الہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 

 ء۲۰۰۵
سالک ،قربان علی بیگ ، ’’ کلیات سالک ‘‘،مرتبہ کلب علی خان فائق،الہور : 

 ء۱۹۶۶مجلس ترقی ادب ، 
ل ،    ء۱۹۸۲سر شار صدیقی،’’ابجد‘‘،کراچی : ہمارا ادارہ ،طبع او 
 ء۱۹۸۷سر شار صدیقی ، ’’ بے نام ‘‘، کراچی : ہمارا ادارہ ، 
  ء۱۹۹۳گلشن اقبال ،  سر شار صدیقی ،’’ پتھر کی لکیر‘‘،کراچی : ہماراہ
 ء۱۹۶۶سلیم احمد ، ’’ بیاض ‘‘، کراچی: دھنک پبلشرز، 
 ء۱۹۸۲سلیم احمد ، ’’ اکائی ‘‘، الہور: نقوش پریس ، 

 ء۱۹۸۵سلیم احمد ، ’’ چراغِ نیم شب ‘‘ ، کراچی : مکتبہ اسلوب ، 
ل ،   ء۲۰۰۳سلیم احمد ،’’ کلیاِت سلیم احمد‘‘، اسالم آباد: الحمرا پبلشنگ ، طبع او 

 ء۲۰۱۱سلیم الرحمن،’’مسافرت کا چاند‘‘، الہور: کالسیک، 
سلیم زبیری ، ڈاکٹر، ’’ آزادی کے بعد پنجاب میں اردو غزل ‘‘، دہلی:ایجوکیشنل 

 ء۲۰۱۱پبلشنگ ہاؤس، 
سلیم اختر،ڈاکٹر،’’اُردو ادب کی مختصر ترین تاریخ‘‘،الہور:سنِگ میل پبلی 

 ء۱۹۹۳کیشنز،سولہواں ایڈیشن،
ل(،مرتبہ ؛ڈاکٹرمحمدشمس الدین سودا،مرز ا محمد رفیع،’’کلیاِت سودا‘‘ )جلد او 

 ء۱۹۹۲صدیقی،الہور:مجلس ترقی ادب،طبع دوم،
ل(،مرتب ڈاکٹر زاہد منیر عامر، الہور :  سوز، میر،’’کلیات میر سوز‘‘)جلد او 

 ء۲۰۰۷مجلس ترقی ادب ، 
 ء۱۹۸۸کیشنز،  سہیل احمد خاں ، ڈاکٹر ، ’’ طرفیں ‘‘، الہور : سنگ میل پبلی

سہیل انجم ، مترجم ؛ ’’ تہذبوں کا تصادم ‘‘، از سموئل پی ہنگٹن، کراچی : 
 ء۲۰۰۴آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 

 ء۱۹۷۴شاعر،حمایت علی، ’’ مٹی کا قرض ‘‘، کراچی : مکتبہ اسلوب ، 
 ء۲۰۰۷شاعر،حمایت علی ، ’’آگ میں پھول‘‘،کراچی : ادبی دنیا، 

 ء۲۰۰۷شاہدہ حسن ، ’’ ادا جعفری شخصیت و فن ‘‘،اسالم آباد:اکادمی ادبیات، 
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 ء۲۰۰۸شمیم حنفی، ’’جدیدیت اور نئی شاعری‘‘ ،الہور:سنِگ میل پبلی کیشنز،
  ء۱۹۸۹شہزاد احمد ، مرتبہ، ’’ رنگ غزل ‘‘ ، الہور : پیکجز لمیٹڈ،

 ء۱۹۹۱شہزاد احمد ، ’’ دیوار پر دستک ‘‘، الہور : سنگ میل پبلی کیشنز، 
  شہزاد احمد ، ’’ جلتی بجھتی آنکھیں ‘‘، الہور: مکتبۂ کاروان ، س ن

شیفتہ ، محمد مصطفٰی خاں،’’ کلیات شیفتہ ‘‘،مرتبہ کلب علی خاں فائق، الہور : 
ل ،   ء۱۹۶۵مجلس ترقی ادب ، طبع او 

ل ، صبا اکبر آب    ء۱۹۷۱ادی،’’اوراِق گل‘‘، کراچی: عدنان اکیڈمی ، طبع او 
 ء۱۹۸۳صبا اکبر آبادی،’’چراغِ بہار‘‘،کراچی : بختیار اکیڈمی، 
  ء۱۹۸۷صباکبر آبادی ، ’’ ثبات ‘‘ ، کراچی ، بختاور اکیڈمی ، 
ل ،  ء۱۹۵۵ضیا جالندھری،’’سِر شام‘‘، الہور : نیا ادارہ ، طبع او 

  ء۲۰۰۷یاِت ضیا‘‘،اسالم آباد: ٹیلی میگ پبلشرز، ضیا جالندھری،’’کل
طارق ہاشمی، ’’ اُردو غزل نئی تشکیل ‘‘، اسالم آباد : نیشنل بک فاؤنڈیشن ، 

 ء۲۰۰۸
ل ،   ء۲۰۰۴ظفر اقبال ، ’’ اب تک ‘‘، الہور : ملٹی میڈیاافیئرز، جلد او 

 ء۱۹۶۶ظفر اقبال ، ’’ گال آفتاب ‘‘، الہور: نیا ادارہ ، 
عابدپیشاوری ، ’’ انشا ء ہللا خاں انشا ء ‘‘، لکھنو: اتر پردیش اُردو اکادمی، 

  ء۱۹۸۵
عارف حسن ، ’’ ہجرت اور پاکستان میں چھوٹے شہر‘‘، کراچی: عشبہ پبلشنگ 

 ء۲۰۰۹انٹر نیشنل، پہال ایڈیشن، 
ل ، عارف عبدالمتین،’’دیدہ    ء۱۹۵۷و دل‘‘، الہور: جمہور پبلشرز ، طبع او 

 ء۱۹۸۵عارف عبد المتین ، ’’ بے مثال ‘‘، ملتان : کارواِن ادب ، 
 ء۱۹۸۸عارف عبدالمتین ، ’’ حرف دعا‘‘، الہور: عارف عبدالمتین اکیڈمی ، 

عاصی کاشمیری، ’’تیسری بستی کا شاعر‘‘،مرتبہ :ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی، 
 ء۲۰۰۲لی دنیا پبلی کیشنز، دہلی: نرا

 ء۱۹۸۴عالی ، جمیل الدین ، ’’ غزلیں، دوہے، گیت ‘‘،کراچی: مکتبہ اسلوب ، 
  ء۱۹۸۴عالی، جمیل الدین،’’ال حاصل‘‘،کراچی: مکتبہ اسلوب، طبع دوم ، 

عبادت بریلوی، ڈاکٹر، ’’ غزل اور مطالعہ غزل ‘‘، کراچی : انجمن ترقی اُردو ، 
 ء۱۹۵۵

 ء۱۹۸۹اکٹر، ’’ شاعری کیا ہے ‘‘، الہور: ادب تنقید، عبادت بریلوی،ڈ
  ء۱۹۹۲عبدہللا حسین ، ’’ اداس نسلیں ‘‘، الہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 
  ء۱۹۷۱عرفانہ عزیز ، ’’ برِگ ریز‘‘، الہور: سنگ میل پبلی کیشنز،

  ء۲۰۰۲عرفانہ عزیز، ’’ کِف بہار ‘‘،الہور: خزینہ علم و ادب ، 
عزیز ملک ،’’ حفیظ جالندھری شخصیت اور فن ‘‘، اسالم آباد: اکادمی ادبیات 

 ء۲۰۰۰پاکستان ، 
عنایت ہللا ،پروفیسر محمد،مترجم ، ’’کنزالعرفان ‘‘ترجمہ ،القرآن الکریم،اوکاڑہ : 

 ء۲۰۰۸شعر القرآن منزل جناح روڈ،
س منظر ‘‘، غالم حسین ذوالفقار،ڈاکٹر، ’’ اُردو شاعری کا سیاسی اور سماجی پ
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 ء۱۹۹۸الہور: سنِگ میل پبلی کیشنز، 
فاروقی ، محمد احسن ڈاکٹر، ’’تاریخ ادب انگریزی‘‘ ، اسالم آباد: مقتدرہ قومی 

  ء۱۹۹۶زبان ، طبع دوم ، 
 ء۱۹۹۱فتح محمد ملک ، ’’ تعصبات ‘‘، الہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 

  فراق گورکھپوری ، ’’ مشعل ‘‘، لکھنو: نژاِد نو، س ن
 ء۱۹۴۵فراق ، گورکھپوری ، ’’ شعلہ ساز‘‘، الہور: نقوش پریس ، 
 ء۱۹۵۹فراق ، گورکھپوری، ’’ اندازے‘‘، دہلی : مکتبہ برہان ، 
  ء۱۹۷۴فہمیدہ ریاض ، ’’ بدن دریدہ‘‘،کراچی: مکتبۂ دانیال ، 

فہمیدہ ریاض ، ’’ میں مٹی کی مورت ہوں ‘‘)کلیات( ، الہور : سنگ میل پبلی 
 ء۱۹۸۸کیشنز ، 

 ء۱۹۹۳فیض احمد فیض ، ’’ دسِت صبا‘‘،الہور: مکتبہ کارواں ، 
  فیض احمد فیض ، ’’ نسخہ ہائے وفا‘‘، الہور: مکتبہ کارواں ، س ن
 ء۱۹۹۱قاسمی،احمد ندیم، ’’ ندیم کی غزلیں ‘‘،الہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 

ل،مرتبہ؛اقتداحسن،الہور:مج  لس ترقی قائم چاند پوری ،’’کلیاِت قائم‘‘،جلد او 
 ء۱۹۶۵ادب،طبع اول،

قائم چاندی پوری ، ’’ کلیات قائم ‘‘، جلد دوم ، مرتبہ اقتدا حسین ، الہور: مجلس 
 ء۱۹۶۵ترقی ادب ، 

 ء۱۹۸۲قتیل شفائی ، ’’ آموختہ ‘‘، الہور: ماروا پبلشرز، 
 ء۱۹۹۲قتیل شفائی ، ’’ جل ترنگ‘‘، الہور: مکتبہ جدید ، 

 ۲۰۰۲خوشبو ۔ روشنی ‘‘ ،الہور : سنگ میل پبلی کیشنز،قتیل شفائی ، ’’ رنگ ۔ 
  ء۱۹۷۲قرۃالعین حیدر، ’’ آگ کا دریا‘‘، الہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 
 ء۱۹۹۹کاظمی، باصر سلطان،’’موجِ خیال‘‘، الہور: جہانگیر بک ڈپو، 

  کاظمی،باصر سلطان ،’’چمن کوئی بھی ہو‘‘،الہور :جہانگیر بک ڈپو،س ن
 ء۱۹۸۹مرتبہ؛ ’’ اردو غزل ‘‘،الہور: پروگریسوبکس، کامل قریشی ، 

  کشور ناہید ، ’’ بے نام مسافت ‘‘ ، الہور: مکتبہ کارواں ، س ن
  کشور ناہید، ’’ لِب گویا‘‘، الہور: مکتبہ چلمن ، س ن

 ء۲۰۰۱کشور ناہید،’’دشِت قیس میں لیلٰی‘‘،، الہور : سنگ میل پبلی کیشنز، 
الہور میں اردو شاعری کی روایت ‘‘، الہور: مکتبہ گوہر نوشاہی ، ڈاکٹر ، ’’ 

ل ،   ء۱۹۹۱عالیہ ، بار او 
گلزار، سمپورم سنگھ، ’’ گلزار‘‘) شعری کلیات(، مرتبہ گل شیر بٹ، جہلم : بک 

 ء۲۰۱۴کارنر،
 ء۱۹۹۲لطیف کلیم، ’’ایک کلیم سر بکف‘‘، راولپنڈی: ڈائیالگ پبلی کیشنز، 

  ہ سوم ، الہور: ماورا پبلشرز ، س نم حسن لطیفی ، ’’ لطیفیات ‘‘ ، حص
ل و دوم ، الہور: ادارہ نقوش ، س سن   م حسن لطیفی ، ’’ لطیفیات ‘‘، حصہ او 

  ء۱۹۸۸مالک رام ، مرتبہ ؛’’ افکاِر محروم ‘‘، الہور: دارالکتاب پبلشرز، 
  مجاز،اسرار الحق، ’’ آہنگ‘‘ ، الہور : نیا ادارہ سر کلر روڈ ، س۔ ن

دی حسین ،’’کلیات مجروح‘‘،مرتبہ؛ ریاض احمد،الہور:مجلس مجروح، میر مہ
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ل،  ء۱۹۷۸ترقی ادب ، طبع او 
محروم،تلوک چند ، ’’ نیرنِگ معنی‘‘،نئی دہلی: مکتبہ جامعہ لمٹیڈ،طبع دوم ، 

 ء۱۹۶۴
  محروم،تلوک چند ، ’’ شعلہ نوا‘‘، نئی دہلی :مکتبۂ جامعہ لمٹیڈ، س ن

  ء۱۹۶۱محسن بھوپالی،’’شکسِت شب‘‘،حیدر آباد : یکے از مطبوعات ، فنکدہ ، 
  ء۱۹۸۱محسن بھوپالی،’’ماجرا‘‘،کراچی : ایوان ادب ، 

  ء۱۹۶۴محشر بدایونی ، ’’ شہِر نوا ‘‘ ، کراچی : مکتبہ ماحول ، 
ل ،  محشر بدایونی ، ’’ گردِش کوزہ‘‘، الہور : سنگ میل پبلی کیشنز ، طبع او 

 ء۱۹۸۲
ل ،   ء۱۹۷۸محشر بدایونی،’’غزِل دریا‘‘،الہور: سنِگ میل پبلی کیشنز، طبع او 
ل ،  ء۱۹۸۲محشربدایوانی ،’’گردش کوزہ‘‘،الہور: سنگ میل پبلی کیشنز،طبع او 

محمد ایوب ، مرتبہ ؛’’جگن ناتھ آزاد ایک مطالعہ ‘‘، نئی دہلی: مونو مینٹل 
 ء۱۹۸۸پبلشرز ، دوسری اشاعت ، 

 ء۱۹۵۹ڈاکٹر ، ’’ ادبی تنقید ‘‘، لکھنؤ: ادارہ فروغ اردو لکھنو، محمد حسن ، 
 ء۱۹۶۴محمدسلیم الرحمن، مترجم؛ ’’ جہاں گرد کی واپسی‘‘، الہور: مکتبہ جدید،

مرتضٰی احمد خاں،ڈاکٹر، ’’تاریخ اقواِم عالم ‘‘ ، الہور: مجلس ترقی ادب ، طبع 
 ء۱۹۶۲دوم ، 

ل ، مرتبہ ڈاکٹر نور  مصحفی ، غالم ہمدانی ،’’ کلیات مصحفی ‘‘ ، دیوان او 
ل ،   ء۱۹۶۸الحسن نقوی ،الہور : مجلس ترقی ادب ، طبع او 

مصحفی ،غالم ہمدانی ،’’کلیاِت مصحفی‘‘ ، دیواِن دوم ،مرتبہ ڈاکٹر نورالحسن 
ل، نقوی،الہور:  ء۱۹۶۹ مجلس ترقی ادب ، طبع او 

سوئم ،مرتبہ؛ ڈاکٹر نورالحسن مصحفی ،غالم ہمدانی ،’’کلیاِت مصحفی‘‘ ، دیواِن 
ل،  ء۱۹۷۱نقوی،، طبع او 

مصحفی ،غالم ہمدانی ،’’کلیاِت مصحفی‘‘ ، دیواِن چہارم ،مرتبہ؛ ڈاکٹر 
ل،  ء۱۹۷۳نورالحسن نقوی، الہور: مجلس ترقی ادب ، طبع او 

مصحفی ،غالم ہمدانی ،’’کلیاِت مصحفی‘‘ ، دیواِن پنجم ،مرتبہ؛ ڈاکٹر نورالحسن 
ل،نقوی، الہور:    ء۱۹۸۱مجلس ترقی ادب ، طبع او 

مصحفی ،غالم ہمدانی ،’’کلیاِت مصحفی‘‘ ، دیواِن ششم ،مرتبہ؛ ڈاکٹر نورالحسن 
ل،   ء۱۹۸۵نقوی، الہور: مجلس ترقی ادب، طبع او 

مصحفی ،غالم ہمدانی ،’’ کلیات مصحفی ‘‘دیواِن ہفتم ،مرتبہ ؛ ڈاکٹر نور الحسن 
  ء۱۹۹۵ل، نقوی ، الہور: مجلس ترقی ، طبع او  

ل ،   ء۱۹۶۷مصطفٰے زیدی ،’’قبائے ساز‘‘،کراچی: جوش اکیڈمی ، طبع او 
 ء۱۹۶۸مصطفی زیدی، ’’ کوِہ ندا ‘‘ ، الہور: مکتبہ ادب جدید ، 

  مصطفی زیدی، ’’ موج میری صدف صدف‘‘، الہور : ماورا پبلشرز ، س ن
  مصطفی زیدی ، ’’ گریباں‘‘، الہور: ماورا پبلشر ، س ن

 ء۱۹۸۴ثی ، ’’ لہجہ‘‘ ، الہور: ماورا پبلشرز، مظفر وار
ل ، س ن   مظفر وارثی،’’برف کی ناؤ‘‘ ،الہور : نیو ایج پبلی کیشنز ،طبع او 
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ممتاز احمد خان،ڈاکٹر،’’آزادی کے بعد اردو ناول‘‘،کراچی:انجمن ترقی اردو 
 ء۲۰۰۸پاکستان،دوسرا ایڈیشن ،

  :منور ہاشمی، ڈاکٹر، ’’ بے ساختہ‘‘، دہلی
 ء۱۹۷۶یر احمد،شیخ،’’ تہذیبی رویے‘‘،الہور: سنِگ میل ، من

 ء۲۰۰۲منیر نیاز ی ، ’’ کلیاِت منیر ‘‘ ، الہور: خزینہ علم و ادب ، 
ل، س ن   منیر نیازی ،’’آغاِز زمستاں میں دوبارہ‘‘، الہور: نیا ادارہ ، طبع او 

 ء۲۰۰۱منیر نیازی ،’’ماِہ منیر‘‘،الہور: خزینہ علم وادب ،
  ء۱۹۶۸منیر نیازی،’’تیز ہوا اور تنہا پھول‘‘، الہور :مکتبہ کارواں ، 
  ء۱۹۶۸منیر نیازی،’’دشمنوں کے درمیان شام‘‘،الہور : کتابیات ، 

 ء۱۹۶۸منیر نیازی،’’ساعِت سیارہ‘‘،الہور : ماورا پبلشرز، 
  منیر نیازی،’’پہلی بات ہی آخری‘‘، الہور : خزینہ علم وادب ، س ن

  ،’’جنگل میں دھنک‘‘،الہور : نیا ادارہ ، س نمنیر نیازی
ل ، س ن  منیر نیازی،’’چھ رنگین دروازے‘‘،الہور: نیا ادارہ ، طبع او 

  منیر نیازی،’’سفید دن کی ہوا‘‘، الہور: خزینہ علم وادب ، س ن
مودودی،موالنا سی د ابواال علی ’’سیر ِت سروِر عالم‘‘، جلد دوم ، الہور: ادارۂ  

 ء۱۹۷۸آن ، پہال ایڈیشن ، ترجمان القر
میر، میر تقی ،’’ کلیات میر‘‘،جلداول ،مرتبہ،؛کلب علی خاں فائق،)دیوا ن ا ول( 

 ء،۱۹۸۶الہور:مجلس ترقی ادب،
میر ،میرتقی،’’کلیا ِت میر‘‘،جلددوم،مرتبہ؛کلب علی خاں فائق،) دیوان 

  ء۱۹۹۱دوم(الہور:مجلس ترقی ادب ،
سوم ،مرتبہ ؛کلب علی خاں فائق ،الہور:مجلس میر،میرتقی،’’ کلیا ِت میر‘‘،جلد

  ء۱۹۹۲ترقی ادب ،طبع دوم ،
میر، میر تقی ،’’ذکِر میر ‘‘،مرتبہ ڈاکٹر جمیل جالبی،الہور: مجلس ترقی ادب ، 

 ء۱۹۹۳
 ء۱۹۷۶ناصر کاظمی ،’’برِگ نے ‘‘، الہور : مکتبہ خیال ، 
 ء۱۹۷۶ناصر کاظمی ، ’’ پہلی بارش‘‘، الہور: مکتبہ خیال ، 

 ء۱۹۸۶ناصر کاظمی ، ’’ خشک چشمے کے کنارے‘‘، الہور: مکتبہ خیال ، 
 ء۱۹۸۶ناصر کاظمی ،’’دیوان‘‘،الہور: مکتبہ خیال ، 

  ناصر کاظمی ، ’’ نشاِط خواب ‘‘، الہور : مکتبہ خیال ، س ن
 ء۲۰۱۱ناصرہ،سیدہ ، ’’حفیظ شخصیت اور فن‘‘ ، الہور : نیا زمانہ پبلی کیشنز ،

غر علی خان ،’’ کلیات نسیم‘‘، مرتبہ، کلب علی خان فائق، نسیم دہلوی ، اص
ل،   ء۱۹۶۶الہور : مجلس ترقی ادب ،طبع او 

نشاط شاہد، مرتب ؛’’ نئی پاکستانی غزل سے نئے دستخط‘‘، نئی دہلی : معیار 
  ء۱۹۸۳پبلشرز، 

نوازش علی، ڈاکٹر،مرتبہ،’’پاکستان میں اُردو ادب کے پچاس سال‘‘، راولپنڈی : 
 ء۲۰۰۵را بکس،گندھا

وزیر آغا،ڈاکٹر، ’’ ہجرت انشائیہ‘‘، کراچی: تخلیقی ادب عصری مطبوعات ، 
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  ء۱۹۸۰
 ء۱۹۹۳وزیر آغا، ڈاکٹر ، ’’ اُردو شاعری کا مزاج ‘‘، الہور : مکتبہ عالیہ ، 

ولی دکنی ، ’’ کلیات ولی ‘‘،مرتبہ؛ نور الحسن ہاشمی ، الہور:الوقار پبلی 
 ء۱۹۹۶کیشنز،

 ء۱۹۶۱الدین ، ’’ دکنی کلچر‘‘،الہور: مجلس ترقی ادب ، ہاشمی ، نصیر 
 ء۱۹۷۲ہاشمی ، نصیر الدین ، ’’ دکن میں اُردو‘‘، سندھ : سند ھ اُردو اکادمی ، 

ہاشمی ، نور الحسن ، ’’ دلی کا دبستاِن شاعری ‘‘، نئی دہلی : ایجوکیشنل پبلشنگ 
  ہاؤس، س ن

گڑھ: انجمن ترقی اردو ہند، یوسف حسین ، ڈاکٹر، ’’ فرانسیسی ادب‘‘، علی 
 ء۱۹۶۲

یوسف قمر ، ڈاکٹر، ’’اجنبی دوست ہوئے‘‘، اسالم آباد: پی پی اے پبلی کیشنز، 
 ء۲۰۰۱

یونس حسنی ،’’ اختر شیرانی اور جدید اُردو ادب ‘‘، کراچی : انجمن ترقی اُردو 
 ء۲۰۰۹پاکستان ، اشاعت ثانی ، 

 

 انسائیکلوپیڈیااور لغات

قاسم محمود،سید ، مرتبہ ؛’’ اسالمی انسائیکلوپیڈیا‘‘ ، کراچی : شاہکار بک 
  ء۱۹۸۴فاونڈیشن، 

 ء۱۸۸۹انسائیکلوپیڈیا آف شوسل سائنس‘‘ ، الہور:سروس بک،’’
، دائرہ معارف اسالمیہ ، الہور: دانش گاہ پنجاب ۲۳اُردو انسا ئیکلوپیڈیا‘‘، جلد ’’

ل ،    ء۱۹۸۹بار او 
، مرتبہ ؛ ’’ فرہنِگ آصفیہ ‘‘، جلد سوئم ، چہارم ، الہور  احمد دہلوی ، سید

  ء۲۰۱۰:اُردوسائنس بورڈ ،طبع ششم،
نسیم ، قائم رضا ، مرتضٰی فاضل لکھنوی ، مرتبین؛’’ نسیم الغات‘‘، الہور: غالم 

 علی اینڈ سنز، س ن
 ء۲۰۱۵قرآن مجید، الہور: دارلسالم ، 

 

 غیر مطبوعہ مقالہ 
اُردو شاعری کی روایت ‘‘، مقالہ برائے پی ایچ ڈی اُردو  شیر علی ’’برطانیہ میں

 ء۲۰۱۳)غیر مطبوعہ (،الہور: شعبۂ اُردو پنجاب یونیورسٹی ،
  رسائل

  ء۱۹۷۴، کراچی ، فروری ۲۸تا  ۱۶آہنگ ‘‘) پندرہ روزہ( ، شمارہ ’’
 ء۲۰۱۴اجرا‘‘ )سہ ماہی (،کراچی : اپریل ’’
 ء۱۹۹۸، کراچی: جوالئی ۸ادبی دنیا‘‘ )ماہنامہ(،شمارہ : ’’

  ء۲۰۰۹، اسالم آباد، نمل یونیورسٹی ، جون ۶تخلیقی ادب ‘‘ ، شمارہ :  ’’
  ء۱۹۹۱، ستمبر ۔اکتوبر ۳، ۴دائرائے ‘‘ )ماہنامہ(، کراچی : شمارہ  ’’
  ء۱۹۸۹، دسمبر ۷۷راوی‘‘، خصوصی شمارہ ، جلد ’’
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  ء۲۰۰۴، الہور:، ۹۱ راوی ‘‘) سہ ماہی( جلد’’
 ء۲۰۱۳،فیصل آباد جنوری تا جون ۱۲زبان و ادب ‘‘، شمارہ : ’’
، فیصل آباد:جوالئی تا ۱۳زبان و ادب ‘‘)ششماہی (، شمارہ نمبر  ’’

 ء۲۰۱۳دسمبر
  ء۱۹۶۶، جون ۷سیپ ‘‘ ، کراچی : شمارہ : ’’
 ء۲۰۰۰، الہور : اکتوبر ۱۰سپوتنک‘‘)ماہنامہ( ، شمارہ : ’’

  ء۱۹۹۸، الہور ، ستمبر ۹شام و سحر‘‘)ماہنامہ(، شمارہ :  ’’
  ء۱۹۹۸،الہور:دسمبر۱۲شام و سحر‘‘) ماہنامہ( ،شمارہ :’’
 ء۲۰۰۱،الہور:اگست۸شام و سحر‘‘) ماہنامہ( ،شمارہ :’’
  ء۲۰۰۲،الہور:جون ۶شام و سحر‘‘) ماہنامہ( ،شمارہ :’’

 ء۲۰۰۲، الہور : مئی ۵ہ( ،شمارہ : شام و سحر‘‘ )ماہنام ’’
  ء۲۰۰۳،الہور:اپریل۴شام و سحر‘‘) ماہنامہ( ،شمارہ :’’
 ء۲۰۰۴،الہور:اگست۸شام و سحر‘‘) ماہنامہ( ،شمارہ :’’
 ء۲۰۰۵،الہور:اگست۸شام و سحر‘‘) ماہنامہ( ،شمارہ :’’
 ء۲۰۰۵،الہور:نومبر ۱۱شام و سحر‘‘) ماہنامہ( ،شمارہ :’’
  ء۲۰۰۶،الہور:اپریل۴سحر‘‘) ماہنامہ( ،شمارہ :شام و ’’
 ء۲۰۱۲،الہور:دسمبر۱۲شام و سحر‘‘) ماہنامہ( ،شمارہ :’’

 ء۱۹۹۸،کراچی: جون ۶طلوع افکار‘‘) ماہنامہ(، شمارہ نمبر  ’’
ل ، شمارہ نمبر ’’  ء۱۹۴۹، الہور: جنوری ۳،۴فنون ‘‘)جدید غزل نمبر(، جلد او 
 ء۱۹۴۹، الہور: جنوری ۳،۴وم ، شمارہ نمبر فنون ‘‘)جدید غزل نمبر(، جلد د’’
ء ، الہور : مئی تا اکتوبر ۱۹۹۴فنون ‘‘)سہ ماہی( ، الہور : مئی تا اکتوبر ’’

  ء۱۹۹۴
  ء۲۰۰۴، کراچی : اکتوبر ۱۰قومی زبان ‘‘)ماہنامہ( ،شمارہ :  ’’
  ء۲۰۱۲، کراچی : ستمبر  ۹قومی زبان‘‘ )ماہنامہ(، شمارہ نمبر  ’’
 ء۲۰۱۴، کراچی :جنوری  ۱)ماہنامہ(، شمارہ نمبر قومی زبان‘‘ ’’
  ء۲۰۱۵قومی زبان ‘‘)ماہنامہ(، کراچی : ستمبر  ’’
، ، اسالم آباد : جنوری تا ۱،۲،۳،۴کتاب ‘‘)ماہنامہ(، سالنامہ ، شمارہ نمبر  ’’

 ۲۰۰۷اپریل 
  ء۲۰۰۶، اسالم آباد : اگست تااکتوبر ۱۰۔۹۔۸کتاب ‘‘)ماہنامہ(،شمارہ  ’’
، اسالم آباد : نیشنل بک فاؤنڈیشن ، ۱۲۔ ۱۱۔ ۱۰کتاب ‘‘)ماہنامہ( ، شمارہ :  ’’

  ء۲۰۰۷اکتوبر ، نومبر ، دسمبر 
  ء۲۰۰۳، الہور : ۳، جلد  ۱مخزن ‘‘، شمارہ :  ’’
 ء۲۰۱۲، الہور: ۱مخزن‘‘)ششماہی( ، شمارہ: ’’
، اسالم آباد : شعبہ اُردوبین ا؛اقوامی ۱ہ،شمارہ :معیار‘‘ علمی و تحقیقی مجل’’

 ء۲۰۰۹اسالمی یونیورسٹی اسالم آباد،جنوری ۔جون 
 ء۱۹۵۹نصرت‘‘)ماہنامہ(، الہور:’’

  ء۲۰۱۴، الہور : اپریل ۲نموِد حرف ‘‘ )ماہنامہ(،شمارہ : ’’
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 ء۱۹۷۹نئی قدریں ‘‘ )شاعر نمبر( ’’
 

 اخبارات

  ء۲۰۰۷جنوری  ۷ایکسپریس‘‘،) سنڈے میگزین(، ’’
 ء۲۰۱۳ستمبر  ۲۲جنگ ‘‘)سنڈے میگزین(،’’
 

  انٹر نیٹ
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