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تصدیق کی جاتی ہے کہ آنسہ زینت بی بی نے اپنے پی ایچ۔ڈی کا مقالہ    
خیبر پختون خوامیں فکاہیہ کالم نگاری کا تحقیقی و تنقیدی  ’’بعنوان 

کے ‘‘آج ’’اور ‘‘مشرق’’،‘‘انجام’’، ‘‘حرمِ  بانگ ’’، ‘‘شہباز’’جائزہ‘‘)روزنامہ 
خصوصی تناظر میں(میری مشاورت اور نگرانی میں مکمل کر لیا ہے ۔ اس 
مقالے کی تکمیل میں ضروری تحقیق اور مستند حوالوں کے ساتھ ، مختلف 
علمی منابع کو استعمال میں ال کر کی گئی ہے ۔ اس مقالے کو مکمل اور جامع 

کی  قرار دیتے ہوئے اسے ممتحنین حضرات کو جانچنے کے لیے بھیجنے
 سفارش کرتا ہوں۔ 

 
 

ڈاکٹر ستار خان  
 خٹک
 ۔ ۔ ۲۰۱۸ : تاریخ

 
  



 

 

 :پیش لفظ
 

ڈی کے اس مقالے کے موضوع کا خیال مجھے میرے ۔پی ایچ      
سے پیوستہ  تہشذدوران آیا۔ اس کے لیے گ ایم فل کے مقالے کی تکمیل کے

مقالہ چونکہ  کال کا ’’صیغہ‘‘ بھی استعمال کر سکتے ہیں ۔ میرا ایم ف
روزنامہ ’’مشرق کی فکاہیہ کالم نگاری‘‘ کے حوالہ سے مخصوص تھا  

اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ کیوں نہ   مجھے اس لیے دوران تحقیق۔
’’مشرق کی فکاہیہ کالم نگاری ‘‘کے ساتھ ساتھ دیگر اخبارات کی فکاہیہ 

بحث الیا جائے ۔یوں ان اخبارات میں شامل فکاہی کالم نگاری کو بھی زیر  
بن جائیں گے۔ اس مقالے میں فکاہیہ کالم نگاری کے  و کالم تاریخ کا اہم جز

تحقیق کیے ہیں جو وقت کی ِ  ایسے اوراق شامل  حوالے سے بہت سے
ڈاکٹر ستار گرد تلے دب گئے تھے ۔ موضوع کے انتخاب میں استاد محترم 

کی مدد حا صل رہی۔ ہللا کا بہت کرم و احسان ہے میں نے جانا  خان خٹک
محترم کے کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے کے مصداق اپنے استاد  

ہا۔ میری طبیعت کے موافق شاید کوئی اور انتخاب پر رشک و اطمینان ر
  موضوع اتنا موزوں ہوتا۔

دیگر موضوعات کے مقابلے میں اخبارات سے متعلق موضوع میں  
کی تحقیق کے لیے کیوں کہ مقالے  کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے 

پر انحصار کرنا پڑتا ہے ۔ کتاب یا تو خرید ی یا پھر   وںکتابوں ، اخبار
الئبریری سے حاصل کی جا سکتی ہے اور گھر بیٹھے استفادہ ممکن ہو 

مگر اخبارات چونکہ ایشو نہیں  ،ہے ۔ موضوع اخبارات سے متعلق تھاجاتا 
اس لیے  ۔سے آرکائیوز جا کر ہی مستفید ہوا جا سکتا ہےہو سکتے لہذا ا  
وز اینڈ تحقیق زیادہ محنت طلب رہی۔ اس کے لیے آرکائیاس موضوع پر 

 ۔االئبریری پشاور جاناپڑ
ن  مقالہ لکھنے میں مشکالت اس طوربھی آئیں کہ دیگر مضامی 

سے خاطر خواہ مستفید نہیں ہو  یٹ موضوعات کے مقابلے میں انٹرن/
سکتے ۔ مثال کے طور پر جب بھی کسی کالم جیسے ’’روزنامہ شہباز‘‘  

’’وزن  پر تالش کرنا چاہا تو جواباً  یٹکالم ’’قہوہ خانہ‘‘ کو انٹرناہی کے فک
  ۔ملیںلے قہوہ ‘‘سے متعلق معلومات کم کرنے وا
مقالہ پانچ ابواب پر مشتمل ہے ۔ پہلے باب میں فکاہی کالم نگاری یہ 

کہ ادب اور  قبل یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے پر بات کرنے سے 
جواز ڈھونڈنے کی کوشش کی صحافت کے مابین کیا رشتہ ہے ؟ ’’یعنی وہ 

جس بنا پر ہم اُردو ادب میں صحافت کی بات کر رہے ہیں۔ اس  ،گئی ہے 
دیگر صحافتی اصناف اور کالم   م کی تعریف ، اس کی اقسام ،کے بعد کال



 

 

 نیک اورکالم نگاری اور اُس کے مقاصد ، ت کے مابین فرق ، فکاہیہ ک 
  ہے ۔  بحث کی گئی  کی روشنی میں تفصیلی ین کی آراقروایت پر محق

 میں فکاہیہ کالم نگاری کے ارتقا دوسرے باب میں خیبر پختون خوا 
ل اس صوبے میں صحافتی تاریخ کا مختصر جائزہ لیا  پر بات کرنے سے قب 

سے لے ء۱۸۵۴گیا ہے ۔ جس میں صوبے کے پہلے اخبار ’’مرتضائی‘‘ 
کی تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی ات کر موجودہ دور تک کے اخبار 

گئی ہے ۔ اس کے بعد اصل موضوع’’ خیبر پختون خوا میں فکاہیہ کالم  
 اعدہ فکاہیہ کالم نگاری کا آغاز کب ؟ نگاری‘‘ سے متعلق ہے کہ یہاں باق

اور کس اخبار کے توسط سے ہوا۔ اس سلسلے میں ماضی کے بہترین 
شتہ دور کے سنے ہوئے اہم واقعات ذبارات کو پڑھنے کا موقع مال تو گاخ
۔ خاص طور پر’’روزنامہ شہباز ےھوں کے سامنے متحرک دکھا ئی دیآنک
حرم ‘‘ کا ’’حجرہ ‘‘ اور  بانگ   ’’روزنامہے فکاہی کالم ’’قہوہ خانہ ‘‘ ، ‘‘ ک

انجام ‘‘ کا ’’بر سبیل تذکرہ ‘‘ کو تحقیق کی غرض سے پڑھا۔ اس  ’’روزنامہ 
یہ احساس ہوتا رہا کہ واقعی اُس دور کے لکھنے والوں کو اس میں دوران 

خاب اور اُسے فن میں کمال حاصل تھا۔ اُن کے اسلوب ، موضوعات کے انت
بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس طرح  ے انداز کو کوئی بھی قاری داد دی  برتنے کے

،  ‘‘حیات ’’ روزنامہ ،  ‘‘ہمارا پاکستان’’روزنامہدیگر اخبارات جیسے 
وغیرہ کے فکاہی کالموں کا جائزہ لینے کی کوشش ‘‘ انجام  ’’روزنامہاور

سیاسی و سماجی حاالت  کی ہے ۔ جس میں ماضی کے مختلف واقعات اور 
 عمدگی کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے ۔ طنز و مزاح کے ذریعےکو

  ’’ روزنامہحرم ‘‘ ،  بانگ  ’’روزنامہ انجام‘‘ ،  ’’روزنامہچونکہ مقالہ 
آج‘‘ کے خصوصی تناظر میں  ’’روزنامہ مشرق‘‘ اور ’’روزنامہ شہباز ‘‘، 

یش  لی تعارف پاس لیے تیسرے باب میں ان چاروں اخبارات کا تفصی ،ہے
میں ان اخبارات کے پس منظر کے طور پر  کیا گیا ہے۔ اسی باب کی ابتدا

  برصغیر کی صحافتی تاریخ کا بھی مختصر ذکرکیا گیا ہے ۔
حرم ‘‘ ،  بانگ   ’’روزنامہانجام‘‘ ،  ’’روزنامہباب چہارم میں 

فکاہی  آج‘‘ کے ’’روزنامہ مشرق‘‘ اور ’’روزنامہ شہباز ‘‘،  ’’ روزنامہ
کالموں کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے ۔ بڑے بڑے کالم نویسوں نے ان اخبارات 
میں فکاہی کالم لکھ کر فکاہی کالموں کی روایت کو زندہ رکھا۔ ان میں 

، سعد ہللا جان برق ،  )کوہاٹ(فارغ بخاری ، ارشاد احمد خان ، ایوب صابر
دیقی اور قلندر مومند  انعام درانی ، ڈاکٹر یونس بٹ ، راشدہ نثار ، جمیل ص

ی اہمیت  وغیرہ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں سعد ہللا جان برق کا نام خصوص
مشرق‘‘ اور ’’روزنامہ حرم ‘‘ ،  بانگ   ’’روزنامہکا حامل ہے ۔ جنہوں نے 

آج‘‘ کے لیے فکاہی کالم لکھے ۔ ان فکاہی کالموں کا دورانیہ ’’ روزنامہ
ً چھپن)  ن کا ذکر برس پر محیط ہے ۔ اسی طرح ارشاد احمد خا (۵۶تقریبا



 

 

ً اٹھایئس رکھتابھی خصوصی اہمیت کا  برس  ۲۸ہے ۔ جنہوں نے تقریبا
میں مسکراہٹیں بانٹتے رہے ۔ کے لیے لکھااور لوگوں  ‘‘مشرق ’’روزنامہ 

آخر تک برقرار رہا۔ اس  معیارس کمال  فن سے ابتداء کی وہی جں نے ھواُن
کے عالوہ دیگر کئی ایسے کالم نویس ہیں جن کے کالموں کو خصوصی 
اہمیت حاصل ہے ۔ غرض یہ کہ تمام کالم نویسوں کا ذکر مع ان کے فکاہی 
کالموں کے کیا ہے ۔ تاکہ ان کے موضوعات ، اسلوب اور فنی خوبیوں کو 

ت کو بھی ان کالموں کی جا سکے۔ نیز اُس وقت کے واقعاسامنے الیا 
حفوظ کرنے کی کوشش کی گئی م طنز و مزاح کے ذریعےصورت میں 

  ہے۔
تحقیق‘‘ ہمیشہ بہت اہمیت کا حامل   پانچواں یعنی آخری باب ’’حاصل  

کہ فکاہیہ کالموں  میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے  ہوتا ہے ۔ اس ضمن
کے مثبت نفسیاتی اثرات کا جائزہ لیا جائے اور یہ کے تناظر میں مزاح 

جن کی  ،سے بنیادی نکات ہیں  ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ کون
بدولت ان کی اہمیت واضح ہے اس حوالے سے مختلف شعبہ ہائے زندگی 

کالموں کے مثبت اثرات کا کے ماہرین سے رائے لی گئی ہے ۔ تاکہ فکاہیہ 
  کر ان کی اہمیت اُجا گر کی جا سکے ۔سے جائزہ لے  ےہر زاوی

کئی مشکل مراحل بھی سامنے   مقالے کی تکمیل کے سلسلے میں
گر اپنے اُستاد اور نگران جناب ڈاکٹر ستار خان خٹک کی شکر گزار مآئے 

و نگرانی کے فرائض سر انجام  ہوں کہ جنھوں نے بہتر طور پر رہنمائی
ہوں سے متعارف کرایا ۔ ی رااور تحقیق کے نئے زاویوں اور نئ ےدی
کے سلسلے میں جب بھی اُن سے مالقات رہی اُن کی شفقت اور ےمقال

اپنے دیگر اساتذہ حوصلہ افزائی میرا حوصلہ مزید بڑھانے کا سبب بنی۔
  کرام کی بھی بے حدشکرگزار ہوں ا ن میں محترم جناب ڈاکٹر سلمان علی، 

 ناہید رحمان صاحبہ شامل ہیں۔ ڈاکٹرخالدخان خٹک اور محترمہ ڈاکٹر  جناب
انٹر نٹ تک مقالے کے سلسلے میں کتب ، اخبارات ، رسائل اور 

جو نہ صرف مقالے میں مددگار  ،پڑھنے کا اتفاق ہواھیں رسائی ملی اور اُن
و معاون ثابت ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شعور و آگہی کو بھی تقویت  

ے موضوع سے متعلق اپن نصیب ہوئی ۔ اس سلسلے میں مجھے نہ صرف
چالبلکہ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ خیبر پختون خوا کے ماضی   احقائق کاپت

  کے مسائل ، رجحانات ، واقعات اور سیاست کو بھی جاننے کا موقع مال۔
۔محترم رہا ا تعاون حاصللف لوگوں کتحقیق مجھے مخت دوران  

مقصد کو پایہ  والدین کی دعاؤں اور بہن بھائیوں کی مدد نے میرے اس 
 تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔

تحقیق جن صحافی حضرات کا بھی خصوصی تعاون حاصل دوران  
صاحب اور مشتاق سینئر صحافی شکیل احمد  خاص طور پر رہا ان میں



 

 

وں نے اس ھں کی ممنون ہوں جندیگر صحافیو عالوہ شباب صاحب کے 
صاحب کی بھی بہت  طرح عزیز احمدسلسلے میں میری رہنمائی کی۔ اس 

وں نے نہ صرف خود مدد کی بلکہ اس سلسلے میں نھشکر گزار ہوں ج
  دوسرے صحافی حضرات تک رسائی کے مرحلے کو بھی آسان بنایا۔

اپنی طرف سے بھر پور کوشش و محنت کی کہ مقالے کو احسن 
 ہونے  ت انسان خطا کا پتالتاہم بحیثی، طریقے سے تکمیل تک پہنچایا جائے 

میں ہر خامی کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہوں آخر  تےکے نا
میں میں صدر شعبہ اُردو اور دیگر اساتذہ کرام کا شکریہ بھی ضروری 

نے میری مدد اور سمجھتی ہوں جنہوں نے دامے ، در مے ، قدمے ، سخ
  ۔حوصلہ افزائی کی

 

  زینت بی بی
ڈی ۔پی ایچ : سکالر
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  ابواب بندی فہرست  

 ۴۳ - ۱         باب اول

     اُردو صحافت میں فکاہیہ کالم نگاری کا جائزہ

  

         ۔ صحافت۱

 ۔ صحافت کی اہمیت  ۱

 ۔ ادب اور صحافت ۲

 ۔ صحافت اور طنزو مزاح ۳

 ۔ کالم اور اس کی اقسام ۴

 ۔ فکاہیہ کالم نگاری  ۵

 ۔ فکاہیہ کالم نگاری کے مقاصد ۶

 ۔ فکاہیہ کالم نگاری کی تکنیک ۷

 ۔ فکاہیہ کالم نگاری کی روایت ۸

 ۷۹ - ۷۴         باب دوم

  خیبر پختون خوامیں فکاہیہ کالم نگاری کے ارتقاء کا جائزہ

 ۔ صوبہ خیبر پختون خوا کا تاریخی پس منظر ۱

 ۔ صوبہ خیبر پختون خوا میں صحافت کا آغاز ۲

 ۔ صوبہ خیبر پختون خوا کے ادبی رسائل ۳

 ۔ صوبہ خیبر پختون خوا میں فکاہیہ کالم نگاری کا ارتقاء  ۴

 کی فکاہیہ کالم نگاری   ‘‘سرحد الجمعیت   ’’۔ روزنامہ۵

 کی فکاہیہ کالم نگاری   ‘‘الفالح ’’۔ روزنامہ۶

 کاہیہ کالم نگاری کی ف ‘‘انقالب’’۔ روزنامہ ۷

 کی فکاہیہ کالم نگاری   ‘‘ہمارا پاکستان  ’’۔ روزنامہ۸

 کی فکاہیہ کالم نگاری  ‘‘حیات’’۔ روزنامہ ۹

 کی فکاہیہ کالم نگاری ‘‘ وطن  ’’۔ روزنامہ۱۰

 کی فکاہیہ کالم نگاری ‘‘صبح   ’’۔ روزنامہ۱۱

 کی فکاہیہ کالم نگاری   ‘‘ایکسپریس  ’’۔ روزنامہ۱۲

 ۲۱۴ - ۱۰۱        اب سومب
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 :باب اول

 اُردو صحافت میں فکاہیہ کالم نگاری کا جائزہ

 

 

 

 

 

 

 

ہی سے تالش ، جستجو اور اپنے ارد گرد سے متعلق  انسان کو ابتدا  

جاننے کا شغف رہا ہے ۔ تالش اور جاننے کے اس عمل میں جنت سے نکال 

دئیے جانے کے بعد ُدنیا میں آکر بھی حضرت انسان کی جاننے کی یہ فطرت 

۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے ترقی کا عمل بھی  یبرقرار ہاسی طرح 

 یے لےاور اپنے ماحول سے متعلق جاننے کجاری و ساری ہے ۔ نئی معلومات 

۔ ترقی کے ساتھ ساتھ جنگ کی تباہ  ابالغ کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے ذرائع

کاریوں اور ا س کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے انتشار و افراتفری نے صحافت 

اہمیت میں مزید اضافہ کردیا ہے ۔ موجودہ حاالت کے تناظر  کی ضرورت و

میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات و اطالعات سے آگاہی آج 
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کے مصروف ترین انسان کا خاصہ ہے اور یہ اُسی صورت ممکن ہے کہ 

 جب صحافت اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے ۔ 

جس کے ،ظ صحیفے سے ماخوذ ہے عربی زبان کے لف‘‘صحافت’’لفظ  

کے  صحیفہالسالم خورشید  ڈاکٹر عبد ۔معنی صفحہ ، کتاب یا رسالے کے ہیں

 بارے میں رقم طراز ہیں :

صحیفہ ‘‘ سے مراد ایک ایسامطبوعہ مواد ’’’’

ہے جو مقررہ وقفوں کے بعد شائع ہو تا ہے 

چنانچہ تمام اخبارات و رسائل صحیفے ہیں  

ترتیب و تحسین اور اور جو لوگ ا س کی 

تحریر سے وابستہ ہیں اُنہیں صحافی کہا جاتا  

ے کو ’صحافت‘ کا نام دیا  ہے اور اُن کے پیش

 )۱(۔ ‘‘گیا ہے 

کا لفظ استعمال  "Journalism" صحافت کے لیے انگریزی میں جرنلزم

مختلف انگریزی ڈکشنریوں میں صحافت یعنی جرنلزم کے حوالے  ۔ہوتا ہے

 د ہیں۔ ا  ن میں چند اہم یہ ہیں: وجوسے مختلف تعریفیں م 

 ابق صحافت کی تعریف کچھ یوں ہے:آکسفورڈ ڈکشنری کے مط

The activity of profession of writing for 

newspapers or magazines or of 

brodcasting News or Radio or Television 

(2) 

 جرنلزم سے مراد ہے کہ :فت یعنی برٹینیکا میں صحاانسائیکلوپیڈیاا سی طرح 

The word journalism was originally applied 

to the reportage of current events in printed 

form, specifically newspapers, but with the 

advant of radio, television and the internet 

in the 20th century the use of the term 

broadened to include all printed and 
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electronic communication dealing with 

current affairs.(3) 

یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بنیادی طور پر صحافت سے مراد وہ 

چھپا ہوا مواد جو کہ حاالت حاضرہ سے متعلق رپورٹ ہوتی ہے خاص طور 

ریڈیو،  صدی کے ںپر اخبارات یا روزناموں کی صورت میں ، مگر بیسوی

چھپائی کی ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجاد کی بدولت اب صحافت صرف 

نک وکا دائرہ کار وسیع ہو کر الیکٹر سبلکہ ا   یصورت تک محدود نہیں رہ

 میڈیا تک پھیل گیا ہے ۔ 

نک میڈیا کی وپرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹر موجود دور میں

جاسکتا۔ ُدنیا کے جس کونے میں بھی  ضرورت و اہمیت سے انکار نہیں کیا 

کوئی اہم واقعہ یا حادثہ رونما ہوتا ہے الیکٹرونک میڈیا اُسے بریکینگ نیوز 

چونکہ ہمارا  تاہم کے طور پر نشر کرکے اپنے سامعین کو باخبر رکھتا ہے ۔

اُسی پر صرف ہماری توجہ  یےصحافت یعنی پرنٹ میڈیا ہے ا س لموضوع 

 مبذول رہے گی ۔ 

کئی قسم کی ہوتی ہیں جن میں روزنامے ، ، ہفت روزہ اخبار ، صحافت 

مجلے ، ڈائجسٹ رسالے ، پیشہ ورانہ اور گروہی رسالے ، ریڈیو اور ٹیلی 

مختلف ماہرین نے کچھ  ویژن سے وابستگی شامل ہے۔ صحافت کی تعریف

  یوں کی ہے:

 لکھتے ہیں:ر شاہد حسین ا س سلسلے میں ڈاکٹ

ع ہے ، جان کاری صحافت خبر ہے ، اطال’’

ہے ۔ یہ عوام کے لیے ، عوام کے بارے میں  

تخلیق کیا گیا مواد ہے ۔ یہ دن بھر کے 

واقعات کو تحریر میں نکھار کر آواز میں 

سجا کر ، تصویر میں سما کر ا نسان کی ا س 

خواہش کی تکمیل کرتا ہے جس کے تحت وہ 
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ہر نئی بات کو جاننے کے لیے بے چین رہتا  

 )۴(ہے ‘‘۔ 

کرنے کے صحافت کے بارے میں اپنے تاثرات اور اظہار کو واضح 

 لیے وہ مزید لکھتے ہیں :

صحافت جدید وسائل کے ذریعے عوامی ’’

معلومات ، رائے عامہ اور عوامی تفریحات 

ستند اشاعت کا فریضہ ادا کی باضابطہ اور م

 )۵(‘‘۔ کرتی ہے 

اہمیت ہے تاکہ عوام کو باخبر رکھنے کے عمل میں سچائی کی بہت 

معلومات اصل حقائق کے ساتھ  لوگوں کو مختلف واقعات ، انکشافات اور

 میں عبدالحئی لکھتے ہیں: ۔ ا س زمرےیںپہنچ

سچائی اور انکشافات کا پتہ لگانا ہی صحافت ہے ’’

عوام کو سچائی اور تمام واقعات سے باخبر رکھنا 

صحافت ہے ۔ صحافت کا سب سے پہال فرض 

چائی پر ہی صحافت کی عمارت  سچائی ہے ۔ س

 )۶(تعمیر ہوتی ہے ‘‘۔ 

غرض یہ کہ صحافت میں سچائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے ۔ دیانت 

داری سے کام لیتے ہوئے اپنے گرد و پیش کے واقعات کو بیان کرنا اور اپنے 

قاری کو باخبر رکھنا ہی ایک صحافی کا فرض اولین ہے اور ا سی سچائی  

 کی عمارت کھڑی ہوتی ہے ۔  کے بل بوتے پر صحافت

   :صحافت کی اہمیت 

جس طرح ،صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس کی اہمیت تسلیم شدہ ہے 

آج اُس کے مقابلے میں صحافت  اسی طرح  ماضی میں صحافت کی اہمیت تھی

کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے ۔ اقوام کی تاریخ میں صحافت کی اہمیت ہمیشہ 

رہی ہے ۔ اس شعبے نے ہمیشہ صحیح اور غلط کی آگاہی پھیالتے ہوئے  
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قوموں کو زوال سے بام عروج پر پہنچا دیاہے ۔ بدلتے حاالت ، تیز رفتار 

کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا ہے اور زندگی اور سائنسی ترقی نے صحافت 

پچھلی صدی کی نسبت موجودہ صدی میں ا س کی اہمیت دو چند ہوگئی ہے  

موجودہ ترقی صحافت ہی کی مرہون منت ہے ۔ کیونکہ سائنسی کماالت اور ۔

ترقی کے ثمرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرکے لوگوں کو 

ہیں جس سے لوگوں میں محنت  محنت اور آگے بڑھنے کے عمل پر اُکساتے

کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ ہم 

یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ صحافت ایک مشن ہے جسے غیر جانبداری سے 

ارے میں قائد اعظم نے فرمایا  ا س ب۔ے ہوئے عظیم مشن بنایا جاسکتا ہےکام لیت

 ہے:

ا س سے فائدہ  پریس ایک عظیم قوت ہے ،’’

بھی حاصل کیاجا سکتا ہے اور نقصان بھی 

پہنچایا جا سکتا ہے ۔ اگر صحیح طور پر 

استعمال کیا جائے تو یہ رائے عامہ ہموار 

کرنے اور عوام کی رہنمائی کا ذریعہ بن 

 )۷(سکتا ہے ‘‘۔ 

اخبارات جہاں ہمیں معاشرے کے حاالت و واقعات سے آگاہی دالتے 

ساتھ یہ تفریح فراہم کرنے کا نہایت موزوں اور دلچسپ ہیں اس کے ساتھ 

ذریعہ ہیں۔ اخبارات میں چھپنے والے مختلف کالم اور مختلف شعبہ ہائے  

 دین ی ایڈیشن )کھیل، فلم ، صحت ، زندگی سے تعلق رکھنے والے خصوص

،سیاست، خواتین کے دلچسپی سے متعلق صفحات(ہمیں باخبر رکھے کے ساتھ 

مان بھی فراہم کرتے ہیں جسے فارغ وقت میں جب جی ساتھ تفریح کا سا

 چاہے اپنے من پسند کالم یا ایڈیشن سے محظوظ ہوا جا سکتا ہے ۔ 

یہ ایک حقیقت ہے کہ الیکٹرونک میڈیا نے بہت ترقی کی ہے جو 

قسم ہے جس سے موجودہ تیز رفتار زندگی میں پَل  جدید صحافت ہی کی ایک

ئی ہے لیکن اخبارات کی اہمیت تسلیم شدہ پَل کی خبر تک رسائی ممکن ہو گ

ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہے گی یہ آگاہی اور شعور دالنے کے ساتھ ساتھ 
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۔ فکاہیہ کالم یںہ ےصالحیت میں اضافے کا سبب بھی بنتلکھنے پڑھنے کی 

نگاری پر تفصیلی بحث کرنے سے قبل ضروری ہے کہ صحافت اور ادب 

 یا جائے ۔کے مابین موجود تعلق کو اُجاگر ک

 :اَدب اور صحافت 

ادب اور صحافت دونوں کا تعلق انسانی زندگی سے مربوط ہے ۔ 

صحافت میں جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ہماری روزمرہ کی 

 ی بنی ہوتا ہے یہی صورت  حال ادب کزندگی میں پیش آنے والے واقعات پر م

بھی ہے۔ ادب کی بنیاد بھی انسانی زندگی سے پیوست ہے ۔ مطلب یہ کہ 

دونوں میں انسانی معاشرے ، اُن کے واقعات اور حاالت کو موضوع  بحث 

بنایا جاتا ہے ۔ اب موضوع چونکہ ایک ہے لیکن اُسے برتنے کا انداز مختلف 

ی تحریرمیں  ہوجاتا ہے ۔ ایک اَدیب اُسے اپنے خیاالت اور فکر کے مطابق اپن

التا ہے جبکہ ایک صحافی واقعات کی ہوبہو تصویر پیش کرتا ہے ۔ ایک 

اَدیب کا لکھا ہوا فن پارہ کئی نسلوں کے لیے استفادہ کا باعث بنتا ہے۔ یعنی وہ 

کالسک کا درجہ رکھتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک کے لیے اُسے 

رنے کے لیے بھی  پڑھنے والے حظ اُٹھاتے ہیں دوسرا یہ کہ اُسے تخلیق ک

کسی معین وقت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ ایک ادیب جب چاہے اپنے خیاالت  

کے موتی لڑی میں پروسکتا ہے جبکہ صحافی کا کردار ایک ادیب سے 

مختلف ہوتا ہے۔ اُسے بہرحال وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے دوسرا یہ کہ اُن 

پر زیادہ زور دیا کی تحریروں میں ذاتی فکر اور خیاالت کی نسبت سچائی 

جاتا ہے ۔ صحافت اور ادب کے درمیان ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ مسئلہ  

رشتہ ہے ۔ بعض ناقدین اَدب اور صحافت کو ایک دوسرے سے الگ تصور /

کرتے ہیں۔ جب کہ بعض نے ان کے باہمی تعلق کو اجاگر کرنے کی کامیاب  

 :لکھتی ہیں دھری میں ڈاکٹرفوزیہ چو سلسلےس ا  کوششیں بھی کیں ہیں۔ 

اَدب اور صحافت الزم اور ملزوم ہیں ان کو ’’

قطعی طور ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا  

جاسکتا گویا ان کی حیثیت پانی ملے ایسے 

دودھ کی ہے جس سے ادب کا دودھ اور 
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صحافت کا پانی الگ نہیں ہوسکتے البتہ یہ 

ممکن ہے کہ اکثر اوقات ہم دودھ کو الگ 

ستعمال کریں اور پانی سے خالص حالت میں ا

 )۸(الگ فیض یاب ہوں‘‘۔

 کٹر شاہد حسین لکھتے ہیں :صحافت اور اَدب کے بارے میں ڈا

صحافت میں بھی کہیں کہیں ایسے مقام آتے ’’

ہیں جہاں اَدب اور صحافت ایک ہوجاتے ہیں۔ 

پھر اخبارات میں لکھے گئے کالم اور 

ً ادیبوں کے لکھے ہوئے  مضامین عموما

ہوتے ہیں۔رسالوں میں تو زیادہ تر ادیب ہی  

لکھتے ہیں لہذا صحافت اور ادب کے درمیان  

کوئی سیدھی لکیر نہیں کھینچی 

 )۹جاسکتی‘‘۔)

ا س میں کوئی شک نہیں کہ صحافت اور ادب میں کہیں نہ کہیں کوئی 

ً اگر کالم نویسی کے تناظر میں  نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے خصوصا

اسے زیادہ تر اَدیب ہی تحریر کرتے ہیں ا س لیے ان کالموں دیکھا جائے تو 

میں ادیبانہ رنگ موجود ہوتا ہے جسے خالصتاً صحافت کا نام نہیں دیا  

کو ا ن الفاظ میں ظاہر  جاسکتا۔ مجید الہوری اَدب اور صحافت کے ا س تعلق 

   کرتے ہیں:

میں صحافت کو ادب ہی سمجھتا ہوں ۔لیکن ’’

نگامی ہے ،دوامی نہیں ۔ ا س کا زیادہ حصہ ہ

روزمرہ کے واقعات پر ہم لوگ جو کچھ 

لکھتے ہیں وہ ا ن واقعات کے ساتھ ہی ختم 

ہوجاتا ہے ۔ لیکن صحافت میں جب ہم بنیادی 

مسائل پر لکھتے ہیں تو ا س کی حیثیت دوامی 

ہوتی ہے ۔ اَدب چاہے ہنگامی ہو یا دوامی 

 ،ایک دن کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے ۔ اَدب
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بہر حال اَدب ہے ۔ یہ درست ہے کہ صحافت 

میں نوک پَلک کا اہتمام یا بیان کے تکلفات کو 

ملحوظ نہیں رکھتے ۔مگر حقیقت یہ ہے کہ 

صحافت کو بھی اَدب نہیں تو اَدب کا جزو 

 )۱۰تسلیم کرنا پڑے گا‘‘۔)

صحافت اور اَدب کے ا س تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے ۔اس 

ار نہیں کیا جا سکتا کہ بر صغیر پاک و ہند میں صحافت کے بات سے بھی انک 

میدان میں اُنہی صحافیوں نے بلند مقام حاصل کیا جن کی البی حیثیت مسلمہ 

تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے اخبارات و رسائل کی تحریروں میں اَدبی شان 

ں ہوتی تھی ۔ جب ہم برصغیر میں اُردو صحافت کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہی

تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب اُردو نثر اپنے ارتقائی منازل طے کر 

رہی تھی یوں اُردو اَدب کا رنگ اُردو صحافت میں بھی نمایاں طور سے نظر 

آنے لگا۔ ابتداء میں ہمارے ہاں نامور شخصیات نے اخبارات کے لیے لکھا ۔ 

بلکہ  یےات جاری کل کے لیے نہ صرف اخباراُنہوں نے اہم مقاصد کی تکمی

تحریروں کو غالب حیثیت حاصل تھی یوں شخصی صحافت کی جڑیں کی  اُن

 رے میں مسکین حجازی لکھتے ہیں : س باا  مضبوط ہوئیں۔

اگر کسی صحافی کی شخصیت کو اخبار ’’

سے علیحدہ کردیا جاتا تو اخبار بے روح اور 

بے اثر ہوجاتا کم و بیش ہر ملک میں شخصی 

ورا رہا ہے ۔ ہمارے ہاں  ور دصحافت کا دَ 

محمد علی جوہر، موالنا ظفر علی خا ن اور 

موالنا ابوالکالم آزاد کی صحافت شخصی 

صحافت کا نمونہ ہے ۔ ا س قسم کی صحافت 

وتی تھی جو اَدب کے میں ایسی انفرادیت ہ 

 )۱۱‘‘۔) لیے مخصوص ہے

 ن نامور شخصیات کی تحریریں عوامی یا عامیانہ انداز سے قطع ا   

نظراُن کی اپنی شخصیت ، طبعیت ، انداز و خیاالت سے مزین ہوتی تھیں۔ 
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اسی طرح موالناابو الکالم کی بہت سی تحریریں جو ’’الہالل ‘‘اور’’ البالغ 

‘‘کے لیے لکھی گئی تھیں جو ان کی شخصیت کی عکاس تھیں مگر وہ 

بھی تحریریں ادب میں آج بھی ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں ۔ اس حقیقت سے 

انکار نہیں کیا جاسکتا کہ موجودہ صحافت اجتماعی صحافت بن چکی ہے ۔ 

اب کسی ایک فرد کو غالب حیثیت حاصل نہیں ہے ۔ اخبار کی رائے کسی 

ادارے یا مکتب فکر کی اجتماعی رائے ہوتی ہے ۔ جب کہ ادب میں انفرادیت 

 برقرار رہتی ہے ۔ کسی ادیب کی تخلیقات میں اس کی شخصیت کا عکس 

نمایاں ہوتا ہے ۔ اخبارات کے لیے لکھے گئے کالموں کی بات کی جائے تو  

ً ادبی رنگ موجود ہوتا ہے کیونکہ اُن کالموں کو زیادہ تر ادیب  وہاں خالصتا

ہی لکھتے ہیں لیکن ادب خالصتاً ادب ہونا چاہیے۔ ا س میں کسی صورت میں 

حانات میں امتیاز پر صحافیانہ انداز نہیں آنا چاہیے۔اس ادبی اور صحافتی رج

 ہوئے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں: بات کرتے

ادبی اور صحافتی رجحانات میں بڑا فرق ’’

ہے ۔ اور یہ جب کسی فن پارے کی تشکیل 

میں بیک وقت صرف ہوتے ہیں تو ایک 

 )۱۲دوسرے کی نفی کر دیتے ہیں‘‘۔)

تا جس یں رکھڈاکٹر انور سدید کے ہاں ادب اور صحافت کا تعلق اتنی اہمیت نہ 

 کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: 

صحافت ’’آج‘‘ یا ’’اب‘‘ کو بالواسطہ اور ’’

شعوری انداز میں موضوع بناتی ہے ا س کا 

مقصد معروضی ہے ۔ اَدب میں تینوں زمانے 

تماشا گاہ بن جاتے ہیں اور ہر دور کے قاری 

کو متاثر کرتے ہیں۔۔۔صحافت کا معیار بلند 

اُسے ادب شمار نہیں کیا جاتا  بھی ہوجائے تو 

لیکن ادب میں اگر پروپیگنڈے کا عنصر 

شامل ہوجائے تو یہ نہ صرف اپنا ادبی معیار 

کھو دیتا ہے بلکہ ا س قسم کے ادب کو 
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بالعموم صحافت میں شامل کردیا جاتا ہے 

 )۱۳‘‘۔)

بہر حال اُردو ادب اور صحافت میں تعلق جیسا بھی ہو لیکن ہم ا س  

ی انکار نہیں کرسکتے کہ اُردو صحافت میں ہمارے ادیبوں نے حقیقت سے بھ

بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ۔ سرسری انداز میں دیکھا جائے تو ابو الکالم آزا د 

اور اُس کے ساتھ ساتھ قاضی عبد الغفار نے ادب و صحافت میں نام کمایا۔ 

حسن حسن نظامی اور ظفر علی خان بھی ا سی میدان کے کھالڑی ہیں۔چراغ 

حسرت نے اپنے دور کے بہترین وضاحتی کالم لکھ کر ا س کھیت کی آب 

یاری کی ۔ دیگر کئی ادیب ہیں جنہوں نے اخبارات کے لیے لکھ کر ادب اور 

 صحافت کی بنیاد کو مضبوط بنایا۔ 

 :صحافت اورطنز و مزاح 

صحافت معلومات کا ذریعہ ہے صحافی جو خبر دیتا ہے وہ ہنگامی  

حاالت سے متعلق ہوتی ہے۔ لیکن صحافی اُس خبر کو پُر اثر بنانے کے لیے 

جو اُسلوب برتتا ہے وہ اَدب کے زیادہ قریب ہوتا ہے ۔ خبر کے عالوہ کالم 

ً اَدبی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جن میں ہنگامی حاالت کے سا تھ خالصتا

ساتھ مستقل نوعیت کے حامل عنوانات بھی کالم کا موضوع ہوتے ہیں ۔ کالم 

نویس کبھی سنجیدہ اور کبھی مزاحیہ انداز میں ان حاالت و واقعات کو 

 تحریرمیں التے ہیں ۔ 

تا ہے جو ہویےدر مخصوص طنز و مزاح کا پہلو لفکاہیہ کالم اپنے ان 

ے حاالت ، تیز رفتار زندگی اور ہے ۔بدلت  ی بنیا دی وجہ اُس کی پسندیدگی ک 

سائنسی ترقی میں صحافت کا دائرہ کار پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہوگیا ہے  

۔موجودہ دور میں جہاں صحافت معاشرے میں ہونے والے مختلف حاالت و 

واقعات سے باخبر رکھتی ہے وہاں ذہنی کشمکش اورتناؤ کو کم کرنے کے 

 ہے ۔لیے طنز و مزاح کا سہارا بھی لیتی 

طنز و مزاح دو مختلف لفظوں سے مل کر بنا ہے طنز میں منفی جب 

کہ مزاح میں مثبت پہلو کی طرف اشارہ ہے ایک طنز نگار روزمرہ زندگی 
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کو اس انداز سے یں پھیلی بے ترتیبی پر ناقدانہ نظر ڈالتے ہوئے معاشرے م

طنز میں بیان کرتا ہے کہ جو ہمارے خوابیدہ احساس کو متحرک کر دیتا ہے ۔ 

ً طنز نگار خود کومعاشرے سے بلند  زہر ناکی اور تلخی ہوتی ہے۔ عموما

سطح پر رکھ کر اس کی بے قاعدگیوں اور بے ترتیبیوں پر نشتر زنی کرتا 

ہے ۔جبکہ اس کے برعکس مزاح ظرافت کی ایک ایسی صورت ہے جس میں 

سے مزاح نگار معاشرتی ناہمواریوں کو ہمدردانہ شعور اور خوش مزاجی 

طنز  دیکھتا ہے اور پھر اُسے دلچسپ اور شگفتہ انداز سے بیان کرتا ہے ۔

خیال کی اصالح کے لیے ضروری  معاشرےیےرواور مزاح کے یہ دونوں 

مالپ سے اعلٰی ادب تخلیق ہوتا ہے ۔فکاہیہ کالم  ےجاتے ہیں ۔ان دونوں کیےک

نگاری میں طنز کی تلخی بھی ہوتی ہے اور مزاح کی چاشنی بھی ۔ اس بارے 

 ں ڈاکٹر فوزیہ چودھری لکھتی ہیں: می

مزاح کے بغیر طنز اس نشتر کی طرح ہے  ’’

جو صرف چرکے لگانے کے لیے برتا جا 

رہا ہے جب کہ مزاح کے ساتھ آمیخت ہو کر 

ہ اس معالج کے آلے کی حیثیت اختیار کر و

لیتا ہے جو کسی ناسور کو ختم کرنے کے 

لیے نشتر زنی کا عمل کر رہا ہے ۔ طنز 

صرف نکتہ چینی کرنے کاہی نام نہیں بلکہ 

نکتہ چینی کا نشانہ بننے والے کے لبوں کی 

ہنسی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے ‘‘۔ 

(۱۴( 

اری کی پسندیدگی میں روز بروز اضافہ یہی وجہ ہے کہ فکاہیہ کالم نگ

دیکھنے میں آیا ہے البتہ ادبی مزاح اور صحافتی مزاح میں قدرے فرق  

ضرور پایا جاتا ہے ۔ جس طرح صحافت کو ہنگامی اَدب کہا گیا ہے ا سی  

اس کے  ،طرح صحافتی مزاح کو بھی وقتی نوعیت کا مزاح سمجھا جاتا ہے

مل ہے اور وہ زماں و مکاں کی قید سے حااقابلے میں ادب مستقل نوعیت ک م

ماورا ہے۔ اس لیے ادبی مزاح بھی مستحکم اور دیرپا ہوتا ہے جس سے آج کا  

قاری بھی اتنا ہی حظ اٹھاتا ہے جتنا کہ کئی سال پہلے کا قاری محظوظ ہوتاتھا  
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وزیر آغا لکھتے ہیں   ۔ادبی اور صحافتی مزاح کا فرق بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر

: 

واقعہ یا زبان و بیان کی وہ کیفیات  کردار ،’’

جو انسانی فطرت کے لیے مضحکہ خیز ہیں 

یا جو انسانی معاشرے کے مروجہ اُصولوں 

پر پورا نہ اُتر سکنے کے باعث واضح 

ناہمواریوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں ، ادبی مزاح 

کے زمرے میں شامل ہیں ، بشرطیکہ ان کی 

محدود پیش کش کا انداز ادبی ہو لیکن ایک 

ماحول کے وہ ہنگامی واقعات جن کے بعض 

پہلو ماحول یا پس منظر کے باعث ایک 

مضحکہ خیز انداز اختیار کر جاتے ہیں لیکن 

جن کی اپنی کوئی ایسی مستقل مزاحیہ حیثیت 

نہیں ہوتی کہ وہ زمان و مکان کی حدود سے 

باہر نکل سکیں ،صحافتی مزاح کی پیدائش کا 

 )۱۵باعث بنتے ہیں‘‘۔)

 فکاہیہ کالم نگاری :

اُردو صحافت میں فکاہیہ کالم نگاری کی تاریخ کافی پُرانی ہے جو کہ 

ً ایک صدی سے ز ۔ صحافت میں فکاہیہ کالم  ائد عرصے پر محیط ہےتقریبا

نگاری کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے لیکن آج کل صحافت بغیر فکاہیہ کالم 

ہے ۔ اخبارات کی مقبولیت کا اندازہ ا س بات ی نا مکمل تصور ہوتنگاری کے 

سے لگایا جاتا ہے کہ ا س اخبار میں کون کون سے کالم نویس اپنے تاثرات و 

ہیں یوں روزانہ مختلف کالم مختلف اخبارات تجربات کو کالم میں بیان کرتے 

کی زینت بنتے ہیں۔ برصغیر کی صحافت پر نظر ڈالی جائے تو یہاں کالم 

نویسی بالخصوص فکاہیہ کالم نویسی کو ہمیشہ سے مقبولیت کا درجہ حاصل 

رہا ہے ۔ اخبارات میں بے شمار موضوعات جس سے معاشرے کی آئینہ  

ہ بنتے ہیں۔جن میں کالم نویسوں نے اپنے داری ہوتی ہے ان کالموں کا حص
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گہرے اور عمیق مشاہدات و تجربات کو کالموں میں سمو یا ہے ۔ فکاہیہ کالم  

نگاری پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کالم کا مفہوم 

 واضح کرنے کی کوشش کی جائے ۔ 

 : (Column) کالم

الحی دونوں طرح سے کالم انگریزی زبان کا لفظ ہے یہ لغوی اور اصط

استعمال ہوتا ہے لغوی معنوں میں کالم سے مراد ستون ، کھمبا اور تھم کے 

ہیں۔ اُردو انسائکلوپیڈیا میں ا س کیلئے لفظ کالم ، خانہ ، اخبار کا مستقل 

ری موضوع یا عنوان واال حصہ ، ستون ، تھم اور الٹ کے ہیں۔آکسفورڈ ڈکشن

 نے کالم کی تعریف یوں کی ہے :

1. A verticle division of a paper or text . 

2. A regular section of a newspaper or         

           magazine devoted to a particular 

subject or       written by a particular 

person.(16) 

تعریف ا ن الفاظ میں کی   میں کالم کی(dictionary.com) ڈکشنری ڈاٹ کام

 گئی ہے: 

A regular feature or series of article in a 

newspaper, magazines or the like, usually 

having readily identifiable heading and the 

byline of the writer or editor, thats report or 

comments upon a particular field of 

interest, as politics , theator or atiqutte or 

which may contain letter from readers, 

answers to the reader queries etc.(17) 

کالم اور بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس میں فوج کے ایک 

تنظیم کے ساتھ قطار میں چلنے یا کھڑا ہونے کو کالم کہا جاتا ہے ۔ یعنی کسی 

اسی طرح فوج کا دستہ کالم  آتی ہے چیز کی منظم قطار کالم کے زمرے میں
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آف سولجر کہالتا ہے ۔ کسی عمار ت میں اینٹوں یا بجری اور سیمنٹ سے 

 کو بھی کالم کہا جاتا ہے ۔ ، ستون بھری ہوئی سیدھی قطار 

 اصطالحی معنی : 

اصطالح میں کالم سے مراد ایسی تحریر ہوتی ہے جو کالم نویس کے 

نام کے ساتھ مستقل عنوان کے تحت شائع ہو۔ صحافتی اصطالح میں کالم دو  

طرح سے استعمال ہوتا ہے ۔اخبارات میں صفحے کو مختلف حصوں میں 

تقسیم کرنے کے لیے جو عمودی تقسیم کی جاتی ہے اُسے کالم کہا جاتا ہے ۔ 

 مہدی حسن  کچھ یوں رقم طراز ہیں:بارے میں ا س 

جب اخبارات کی ابتداء ہوئی تھی اُس وقت ’’

اخبارات میں صفحوں کو تقسیم کرنے کا 

رواج نہیں تھابلکہ کتاب کی طباعت کی طرح 

اخباری صفحے پر بھی تحریر مسلسل ہوتی  

تھی۔پھر اخباری صفحوں کو دو حصوں میں  

رات کے تقسیم کیا جانے لگااور جب اخبا

سائز میں اضافہ ہوا تو اخبارات کو پڑھنے 

والوں کی خاطر صفحوں کو بہت سے 

حصوں میں تقسیم کیا جانے گا ۔۔۔۔۔ چنانچہ 

قاری کی آسانی اور اخبارکی تزئین و آرائش 

کے پیش نظر اخباری صفحات کو مختلف 

حصوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ رائج کیا  

 )۱۸م دیا گیا‘‘۔)گیااور ا ن حصوں کو کالم کا نا

ارے میں عبد السالم کالم کے صحافتی اصطالح کی دوسری قسم کے ب

 خورشید لکھتے ہیں:

ہر اخبار میں کچھ مستقل عنوان ہوتے ہیں  ’’

بعض کے تحت خبریں ، اعالنات یا معلومات 

پیش کی جاتی ہیں اور بعض کے تحت 
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مزاحیہ ، نیم مزاحیہ ، دینی ، طبی ،سائنسی 

مواد دیا جاتا ہے ۔ اور پس منظری 

موخرالذکر مستقل عنوانات کو صحافتی 

اصطالح میں کالم یا خصوصی کالم کہتے ہیں  

کی  ور لکھنے والے کے لیے کالم نویسا

اصطالح رائج ہے ۔ کالم نویس چاہے تو اپنا  

نام دے دے اور چاہے تو قلمی نام اختیار 

 )۱۹کرے ‘‘۔)

  تہوتے ہیں۔ موقع کی مناسباخبار یا رسالہ میں کچھ عنوان مستقل 

ن مستقل عنوانات کے تحت  سے یا پھر کسی خبر کی مناسبت سے ا  

میں ڈاکٹر شفیق جالندھری لکھتے  س بارے معلومات پیش کی جاتی ہیں۔ ا  

 ہیں: 

کسی مستقل عنوان کے تحت اخبار یا رسالہ ’’

میں باقاعدہ شائع ہونے والی تحریر کو کالم 

ً لکھنے  والے کے نام کہتے ہیں جو عموما

 (۲۰۔ )ہوتی ہے کے ساتھ شائع

کے ‘‘ کالم’’ مستقل عنوان کے تحت شائع ہونے والی تحریرکالم نگار

 بارے میں عبدالقادر حسن لکھتے ہیں: 

جس موضوع پر خبروں یا اداریہ میں اظہار ’’

خیال نہ کیا جائے اُس کے متعلق مستقل 

عنوان کے تحت کسی اخبار میں شائع ہونے 

تحریروں کو کالم کہا جائے گااُس عنوان والی 

کے تحت یہ تحریراخبار میں باقاعدگی سے 

 (۲۱شائع ہوتی ہے ‘‘۔ )

 و ا ن الفاظ میں بیان کرتے ہیں: مجیب الرحمن شامی کالم نگاری ک
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کالم کسی اسلوب میں لکھی ہوئی کسی ’’

خاص شخصیت کی ایسی تحریر کو کہتے 

 ہیں جو کسی مستقل عنوان کے تحت کسی 

روزنامہ یا ہفت روزہ میں باقاعدگی سے شائع 

یہ مزاحیہ ہو یا طنزیہ ، تاریخی یا ،ہوتا ہے 

طبی ، سائنسی یا ثقافتی ، سیاسی یا غیر 

سیاسی ا س میں اُس شخصیت کے ذاتی  

خیاالت اور نقطہ نظر کا اظہار ہوتا ہے 

 (۲۲‘‘۔)

کھنے والے عزیز میں فکاہیہ کالم نگاری کے لیے شہرت ر ‘‘مشرق’’ روزنامہ 

 احمد لکھتے ہیں :

کالم ایک ایسی شگفتہ تحریر ہے جسے ’’

قاری دلچسپی سے پڑھ لیں ہلکے پھلکے 

انداز میں موضوع سے بے خبر ۔میرے 

نزدیک اچھے کالم کا اسلوب اورانداز و بیان 

نثر کی شاعری کہالنے کے قابل ہے۔ ا س 

یر کی شگفتگی خود پکارے کہ طرح کہ تحر

میں کالم ہوں آج کل کے کالم ، کالم کم 

تجارتی تحریریں زیادہ ہیں۔جبکہ تبصرہ اور 

مضامین بھی کالم کے طور پر چھپ رہے 

 ( ۲۳ہیں‘‘۔)

 

ار خیال ا ن سینئر صحافی اور کالم نگارشکیل احمد کالم کے بارے میں اظہ 

 الفاظ میں کرتے ہیں:

ی ہونی چاہیے جو فرق کالم میں ادبی چاشن ’’

ناول اور افسانے میں ہے وہی فرق مضمون 
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اور کالم میں ہے ۔مضمون کئی موضوعات 

پر مشتمل ہوتاہے اور ایک حد تک طوالت 

رکھتا ہے جو کہ معلوماتی اور غیرمعلوماتی 

ہوسکتا ہے۔مضمون کے مقابلے میں کالم 

اختصار رکھتا ہے اور ا سے بہ ہر صورت 

 ( ۲۴یے ‘‘۔)معلوماتی ہونا چاہ

 لکھتے ہیں: کالم کی تعریف کرتے ہوئے  ی کتاب سید اقبال قادری اپن

مجموعی طور پر کالم ایک ایسا مسلسل ’’

صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویس منتخب 

موضوع پر اپنے مخصوص انداز میں اپنی 

رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملے 

 ( ۲۵‘‘۔)یں اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہےم

نک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے واال سینئر صحافی سیف االسالم والیکٹر

 ہیں:  لکھتےکے بارے میں ‘‘کالم ’’

ایک مخصوص جگہ پر کسی اخبار میں ’’

اپنی شناخت کے ساتھ تحریر کئے جانے 

والے مضمون کو کالم کہتے ہیں مثال کے 

طور پر کالم نویس پروفیسر تنویر احمد کے 

’مکالمہ ‘‘ ہے یہ اُس کی شناخت کالم کا نام ’

کے ساتھ مستقل طور پر چھپتا ہے کالم نویس 

 (Point of view) کو اپنا پوئنٹ آف ویو

دینے کا پورا اختیار ہوتا ہے چاہے وہ اخبار 

کی پالیسی کے ساتھ متصادم ہی کیوں نہ 

ہو۔جبکہ ا س کے بر عکس اداریہ میں اداریہ 

رتا ہے ۔ نویس اخبار کی پالیسی کی پیروی ک

مختلف اخبارات جن میں روزنامہ جنگ ، 

نوائے وقت اور ایکسپریس وغیرہ میں ایک 
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ہی موضوع اور ایک ہی صفحے پر مختلف 

کالم میں مختلف رائے ملے گی۔ یعنی ایک ہی 

ایشو پر حمایت اور مخالفت ملے گی یعنی  

 ( ۲۶دونوں طرح کے کالم آئیں گے‘‘۔ )

یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کالم  کالموں کی ا ن مختلف تعریفوں سے

 کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ا س کا رشتہ دوسرے

 آئٹموں سے ظاہر کیا جائے ۔  ملتے جلتے

 خبر اور کالم :

ایک رپورٹر جب کسی واقعہ کی رپورٹ یا اطالع دیتا ہے تو اُسے خبر 

داری مختلف ہو جاتی ہے کہتے ہیں جبکہ یہاں کالم نویس اور رپورٹر کی ذمہ 

۔ رپورٹر نے خبر تو دے دی مگر ایک کالم نگار اُس واقعہ کی تشریح اور 

دی  توضیح بھی کرتا ہے۔ا س کی مزید وضاحت کے لیے خواجہ عبدالخالق کی

 :یےہوئی ایک مثال مالحظہ کیج

مثال کے طور پر واقعہ یہ ہے کہ زید ’’

چاندنی چوک میں موٹر کار سے ٹکرا کر 

ہے کہ و ہ ایا ۔ اَب خبر دہی کا یہ تقاضر گم

قاری کو بتائے کہ یہ واقعہ کب اور کہاں 

پیش آیا۔ نیز یہ کہ حادثہ کیوں اور کیسے 

پیش آیا یعنی آیا زید غلط جگہ پر سڑک پار 

کر رہا تھا یا یہ کہ موٹر کار کا ڈرائیور 

ھا۔ اگر کوئی خبر اندھا ُدھندگاڑی چال رہا ت

وں کی تشفی کردے سوالےقاری کے ا ن چھ

تو خبر مکمل کہی جاسکتی ہے لیکن اکثر 

خبر کے لیے ’’کیوں‘‘ اور ’’کیسے‘‘ کی 

تشفی کرنا ممکن نہیں ہوتا ۔یہ بڑے او 

رپیچیدہ سوال ہیں ا ن سوالوں کے جواب کے 

لیے پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے یعنی  
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مثال مذکورہ میں بتاناہوگا کہ چاندنی چوک 

ں ہوتے ہیں۔ا سی کی میں حادثے زیادہ کیو

وجہ ہے لوگوں کی بھیڑ ، طرح طرح کی 

گاڑیوں کا استعمال ، لوگوں میں سڑک کے 

صحیح استعمال کے حس کا فقدان یا حکومت 

کی جانب سے ٹریفک قواعدکا عدم نفاذ 

وغیرہ وغیرہ ۔ ا ن چیزوں کے لکھنے کی 

 (۲۷جگہ ’’کالم ‘‘ ہے ‘‘۔)

ہ کی خبر دیتا ہے اور ا س دوسری بات یہ ہے کہ رپورٹر محض واقع

کی ذاتی رائے پسند و ناپسند سے مبرا ہوتی ہے جبکہ کالم میں   خبر میں اُس

کالم نگار کے تاثرات اور ا ن کی ذاتی رائے ، تبصرہ اور تشریح اور توضیح 

کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ نیز کالم نگار کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے  

تحریر کی تشریح اپنی سوچ اور نقطہ نظر کے کہ وہ کسی بھی واقعہ یا 

 مطابق کر سکتا ہے ۔ 

 فیچر اور کالم :

فیچر نگار بھی مختلف واقعات کی تشریح اور توضیح کرتا ہے لیکن 

اُسے ا س سلسلے میں دالئل کی ضرورت ہوتی ہے یوں دالئل دیتے دیتے 

فیچر ایک مخصوص طوالت بھی حاصل کرتا ہے ۔ جبکہ اُس کے مقابلے میں  

کالم میں اختصار کا عنصر پایا جاتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ فیچر کے مقابلے 

 کالم کی مقبولیت زیادہ ہے ۔ میں 

 داریہ اور کالم :ا 

قومی و ملکی مسائل پر اسی تحریر ہوتی ہے جو کہ اخبار کاداریہ ای

اخبار کا ترجمان ہوتا ہے اداریہ ہے یہ ی ی پالیسی سے قارئین کو آگاہ کرتاپن

اور اخبار ا س کی ذمہ داری قبول کرتا ہے ۔ یہ عوامی مطالبات کو حکومت 

وقت کے سامنے پیش کرتا ہے ۔ اداریے میں مختلف مسائل سے آگاہی کے 

ساتھ اُن کا حل بھی پیش کیا جاتا ہے جس سے حکومت کو رہنمائی ہوتی ہے  
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یوں  ۔اس بارے میں راحت سہیلیہ کسی بھی اخبار کا مغز تصور ہوتا ہے 

 ہیں :اظہار خیال کرتے 

ہنگامیت کا مظہر و ہ صحافتی مقالہ جو ’’

اخبار کی پالیسی کے مطابق قارئین کی 

رہنمائی ، اُن کے حقوق کی حفاظت یا مسائل  

 (۲۸)کی وضاحت کے لیے لکھا جاتاہے ‘‘۔

کی   اس کے برعکس کالم زیادہ وسیع ہوتا ہے اس میں اخبار کی پالیسی

پیروی نہیں ہوتی اس میں متضاد خیاالت رکھنے والے لکھاری بھی بیک وقت 

ایک ہی اخبار میں لکھتے ہیں۔ اداریہ ہر روز نئی خبر کے پس منظر میں 

تحریر ہوتا ہے جبکہ کالم میں مستقل عنوانات کے تحت کالم نگار اپنے 

اداریے کے خیاالت و تاثرات سے قارئین کو مستفید کرتا ہے ۔ اس کا دامن 

 مقابلے میں وسیع ہوتا ہے کیونکہ اس کے موضوعات میں تنوع پایا جاتا ہے ۔ 

 موں کا رواج :اخبارات میں کال

ویسے تو اخبارات میں کالموں کا رواج بہت پرانا ہے اور ضرورت 

کے تحت مختلف کالم اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں ۔ مزاحیہ کالم کی  

ً پرانی ہے ملک میں مارشل الء  تاریخ دوسری نوعیت کے  کالموں سے نسبتا

لی۔ اس کے نفاذ کے نتیجے میں اخبارات میں کالموں کے رواج کو تقویت م

 بارے میں مہدی حسن لکھتے ہیں: 

ء میں ملک میں مارشل الء کے نفاذ کے ۱۹۵۸’’

نتیجے میں اخبارات پر جو پابندیاں لگائی گئیں اس  

کی دلچسپی کے نتیجے میں اخبارات و قارئین 

برقرار رکھنے اور اُنہیں پڑھنے کے لیے ’’کچھ نہ  

کچھ دینے ‘‘ کی ضرورت کے تحت اخبارات نے 

 (۲۹مختلف قسم کے کالموں کو رواج دیا ‘‘۔)

 کالم نویسی کے مقاصد:
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ردو صحافت میں کالم نویسی کی روایت تقریباً ڈیڑھ سو سال پر محیط اُ  

سائل، معلومات کو ان کالموں کا مختلف موضوعات، ممیں  ہے۔ ا س دوران 

حصہ بنایا گیا۔ا ن کالموں میں ہمیں سیاسی ، معاشرتی ، دینی اور معاشی مسائل  

کے متعلق جاننے کے ساتھ ان کا حل بھی ملتا ہے ۔جوں جوں ترقی ہو رہی  

ہے نئے نئے مسائل بھی سامنے آرہے ہیں۔ یہ مسائل خبروں کے تنوع اور 

رہے ہیں۔ یہ تمام صورت حال جہاں سود مند حجم میں اضافے کا سبب بن 

ہے ۔ بنتا  جب وضافے کا مثابت ہوتا ہے وہاں ذہنی خلفشار اور تناؤ میں بھی ا

اس صورت  حال میں کالم نہایت اہم کردارادا کر رہے ہیں۔ بہت سے اخبارات 

نے محض اس لیے شہرت پائی کہ قارئین کالم پڑھنے کے لیے اخبارات 

ملکی سطح پر اخبارات کا ذکر کیا جائے تو فہرست کافی طویل  خریدتے ہیں ۔ 

، روزنامہ ‘‘خبریں ’’، روزنامہ‘‘جنگ  ’’ہے لیکن نمایاں اخبارات میں روزنامہ

قابل ذکر ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہا  ‘‘پاکستان  ’’اور روزنامہ ‘‘نوائے وقت ’’

معاشرتی جا سکتا ہے کہ کالم نویسی کا فن جہاں معلومات کی فراہمی ، 

خرابیوں کی نشاندہی اور فکری رہنمائی کا ارفع مقصد پورا کرتے ہیں وہاں  

رائے عامہ کی تشکیل اور مسائل کے حل میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے ۔ 

اس طرح اخبارات میں زندگی کے مختلف موضوعات ، دلچسپی ، ضرورتوں 

شروع ہوئے ۔ ان میں اور رجحانات کے تحت مختلف انواع کے کالم شائع ہونا 

ثقافتی ڈائریاں ، ادبی سرگرمیوں پر مشتمل کالم ، علم نجوم اور ستاروں کے 

علم پر مشتمل کالم ، خوبصورتی بڑھانے سے متعلق کالم، طبی اور نفسیاتی  

مشوروں پر مبنی کالم ، قومی اور بین االقوامی واقعات کے تجزیوں پر مبنی 

بوں سے متعلق مختلف معلومات فراہم کالم اور زندگی کے دیگر مختلف شع

 کرنے والے کالم شامل ہیں۔ 

 کالم کی اقسام:

صحافت اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے ۔زندگی کے رنگ اور 

پہلو بے شمار ہیں ۔کالم عوام میں خاصا مقبول رہا ہے موضوع کے اعتبار  

قریباً سے کالم کا کینوس بہت وسیع ہے ۔اَب کالم میں زندگی سے متعلق ت

سارے ہی موضوعات زیر بحث آتے ہیں۔سیاسی ، معاشی ، سائنسی ، طبی ، 
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کھیل کود، تفریح اور فلمی موضوعات پر کالم لکھے جاتے ہیں اس لحاظ سے 

 کالم کے چند بڑے اقسام ذیل میں آتے ہیں:۔ 

۔ ثقافتی  ۶،۔ سیاسی کالم۵،۔ دینی کالم۴،۔ ادبی کالم۳،۔ قانونی کالم۲،۔ طبی کالم ۱

۔ سنڈیکیٹ ۱۰اور،۔ فکاہیہ کالم۹،،ما کالمن ۔ ڈائری۸،۔ خواتین کے کالم۷،کالم 

 کالم

 ۔ طبی کالم :۱

اس قسم کے کالم طب سے متعلق ہوتے ہیں ا س میں نہ صرف مختلف 

بیماریوں سے آگاہی ، عالج کے ساتھ ساتھ ان سے بچاؤ کی تدابیر بھی بتائی 

، ڈاکٹر اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر تحریر کرتے ہیں  جاتی ہیں۔ یہ کالم مستند اطباء

جس کی بدولت قارئین گھر بیٹے اپنی صحت کے لیے مفید اور کارآمد 

مشورے حاصل کرتے ہیں۔ طبی کالم کے لیے اخبارات میں میڈیکل گائیڈ ، 

 طب اور صحت کے عنوان ہوتے ہیں۔ 

 ۔ قانونی کالم:۲

وکیل یا ماہر قانون کا ہونا  کالم کی ا س قسم میں لکھنے کے لیے 

 معاشرے میں چونکہ عام شہری  ۔ضروری ہے

قانون سے ناواقف ہوتے ہیں لہذا اُنہیں معمولی نوعیت کے مسئلوں پر وکیل 

کے پاس جانے سے بچنے کے لیے بعض اخبارات قانونی کالم شائع کرتے 

ان ہیں۔ جو کہ قارئین کے لیے نہایت مفید ہوتے ہیں لوگ خطوط کے ذریعے 

سے پوچھتے ہیں پھر ان کے متعلقہ جوابات اخبار میں شائع ہوتے ہیں اس  

 طرح لوگ گھر بیٹھے قانونی مشوروں سے مستفید ہوتے ہیں۔ 

 م:۔ ادبی کال۳

موجودہ دور معلومات کا دور ہے اس لیے اخبارات کی بھی یہ کوشش  

 ہوتی ہے کہ اپنے قارئین کو زندگی  
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ارات آگاہی فراہم کرے ۔ اس لیے ادبی کالم بھی اخب سے متعلق کے ہر شعبے 

کالموں میں ادب سے متعلق مختلف  ےکی زینت بنتے ہیں۔ اس قسم ک

سرگرمیوں ، شعر و ادب پر مشتمل مضامین اور تحریریں ، ادبی رسائل اور 

ً ادیب   کتابوں پر تبصرے وغیرہ ان کالموں کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ کالم عموما

 ۔  تحریرکرتے ہیں ہی

 ۔ دینی کالم:۴

جمعہ ایڈیشن میں یہ کالم خصوصی طور پر شائع ہوتے ہیں یہ عموماً  

لوگوں کو آگاہی   دین، قرآن و سنت اور اسالمی احکامات و مسائل سے متعلق

اخبارات میں قارئین خطوط کے ذریعے دینی مسائل کا ذکر  ضدالتے ہیں۔ بع

کرتے ہیں پھر عالم دین قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل بتاتے 

اسالم کے بے شمار اہم اور تاریخی واقعات ان  ہیں۔ اس کے عالوہ تاریخ  

 کالموں کے ذریعے معلومات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔  

 سیاسی کالم:۔ ۵

 یباً تمام اخبارات سیاسی کالم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج کل یہ اخبار کی تقر

اہم ضرورت بن چکی ہے ۔ جس میں سیاسی تجزیے ، حکومتی پالیسی ایک 

اور سیاسی رہنماؤں کی کارکردگی وغیرہ پر تبصرے ہوتے ہیں۔ ان میں مریم 

مد میر کا روزن خیال ‘‘، جاوید چودھری کا ’’زیروپوائنٹ‘‘ ، حا’’گیالنی کا 

اور حسن  ‘‘، ہارون الرشید کا ’’نا تمام‘‘ ، زاہدہ حنا کا ’’نرم گرم ‘‘’’قلم کمان 

 شامل ہے ۔  خان کا کالم ’’بات سے بات‘‘ ہللااور وسعت  نثار کا ’’چوراہا‘‘

  ثقافتی کالم: ۔۶

شہر میں ہونے والے مختلف تقریبات کا احوال ان کالموں میں درج ہوتا 

ہے جس کی بدولت دور دراز کے رہنے والے لوگ بھی ان تقریبات اور 

 ہونے   میں شائع‘‘مشرق  ’’ثقافتی سرگرمیوں سے باخبر رہتے ہیں ۔ روزنامہ 

 اس کی عمدہ مثال ہے ۔  ‘‘ واال کالم ’’الہور نامہ

 ۔ خواتین کے کالم:۷



 

24 
 

ایسے کالموں میں نہ صرف خواتین کو درپیش مسائل اور ان کے حقوق 

ن کالموں کا دائرہ کار مزید سے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے بلکہ آج کل ا  

بڑھ گیا ہے ۔ ا ن میں مختلف مسائل و حقوق کے ساتھ ساتھ خواتین کی صحت 

یشن کے جدید رجحانات اور کھانا پکانے سے متعلق  ، فٹنس، خوبصورتی ، ف

امور بھی شائع ہوتے ہیں۔خواتین ان کالموں میں خصوصی دلچسپی رکھتی  

 ہیں۔  

 ۔ ڈائری نما کالم:۸

ان کالموں میں روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات، معامالت 

اور مسائل سے متعلق کالم نویس اپنے ذاتی خیاالت و تاثرات کو قلم بند کرتا 

ہے ۔ عبد القادر حسن کا’’غیر سیاسی باتیں‘‘ ابن  انشاء کا ’’دنیا گول ہے‘‘ اور 

 حسن نظامی کا ’’روزنامچہ‘‘ اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔  

 ۔ فکاہیہ کالم:۹

یہ اخبارات کا سب سے اہم اور دل پسند کالم ہوتا ہے ۔جسے قارئین  

نہایت شوق سے پڑھتے ہیں۔ دیگر کالموں کی نسبت یہ قدیم قسم ہے ۔ اس میں 

مزاح نگار نہایت خوبصورتی سے معاشرتی رویوں پر روشنی ڈالتا ہے جس  

اکتاہٹ کے کالم   کی بدولت نہ صرف ہنسی کو تحریک ملتی ہے بلکہ بغیر

یہی فکاہیہ  روشناس کراتاہے ۔ لوگوں کو نگار سنجیدہ موضوعات سے بھی 

 کالم ہمارے اس مقالے کا بنیادی موضوع ہے۔

  ۔ سنڈیکیٹ کالم:۱۰

خبر رساں ایجنسیوں کی طرح بہت سے ایسے ادارے ہیں جو مختلف 

 اخباری مواد مہیا کرتے ہیں ۔ تصویریں ، 

  

ہلکے پھلکے مضامین ، فیچر ، خاکے ،مشورہ کالم، گھریلو نسخے او 

کہالتے (Syndicate)ر تبصرہ وغیرہ فروخت کرنے والے ادارے سنڈیکیٹ 

ہیں۔معاہدوں کے تحت بعض کالم نویس اپنے کالم ان سنڈیکیٹ اداروں کو 
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تلف اخبارات کو یہ کالم فروخت کرتے ہیں اور پھر ضرورت کے تحت مخ

جاتے ہیں۔ایسے کالم جو کسی خاص صحافی یا مضمون نگار کے  یےفراہم ک

کیٹ سے لکھے ہوئے نہیں ہوتے براہ راست اخبار کو نہیں ملتے بلکہ سنڈی

 کو سنڈیکیٹ کالم کہا جاتا ہے ۔ خریدے جاتے ہیں 

 یں فکاہیہ کالم نگاری کی روایت :صحافت م اردو

روایت کو تفصیل سے بیان  ردو صحافت میں فکاہیہ کالم نگاری کی اُ  

کرنے سے قبل اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ مختلف ادیبوں اور کالم 

 نویسوں کی فکاہیہ کالم نگاری کے بارے میں رائے کو جاناجائے ۔

 فکاہیہ کالم نگاری : 

جس کے معنی  ،فکاہیہ در اصل عربی کے لفظ’’ فکاہ ‘‘سے مشتق ہے 

۔جس کے معنی ظرافت ، ہے‘‘ ’’فکاہتہنسنے ہنسانے کے ہیں۔اس کی صفت 

خوش دلی ، خوش طبعی وغیرہ کے ہیں ۔ کالم نگاری ایک قسم کی اخباری  

روایت بن چکی ہے یہ کالم بالعموم اپنی نوعیت کے اعتبار سے فکاہی ہوتے  

ہیں۔جن کا مقصد طنز و مزاح کے ذریعے پڑھنے والوں کے لیے تفریح اور 

کاہیہ کالم نگاری کے لیے موضوع کی ف۔سبق آموزی دونوں فراہم کی جائے 

زندگی سے وابستہ تمام موضوعات کو ان کالموں کا  ۔ کوئی قید نہیں ہوتی

موضوع بنایا جا سکتا ہے ۔ یعنی یہ کالم مزاح و اصالح کے لیے ہوتے ہیں ۔ 

 ری کے بارے میں شفیق جالندھری  لکھتے ہیں: فکاہیہ کالم نگا

مزاح کے ذریعے قارئین کو تفریح اور فکاہیہ کالم میں طنز و ’’ 

 دلچسپی کا سامان 

بہم پہنچانے کا مقصد پورا کیا جاتا ہے ۔ کالم نویس رمزو کنایہ ،  

 موازنہ ، مبالغہ ،

لفظی بازیگری اور تعریض وغیرہ کے حربے 

استعمال کرتا ہے ۔ تازہ واقعات ومسائل اور زندگی 
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انہیں کی اُونچ نیچ سے مضحک پہلو تالش کرکے 

 ( ۳۰نمایاں کیا جاتا ہے‘‘ ۔)

 لکھتے ہیں : کے بارے میں  کالم نویسی ر عبد السالم خورشیدِ  ڈاکٹ

کالم نویسی کی سب سے مشکل صنف مزاح ’’

نگاری ہے کیوں کہ اس کے لیے جو اوصاف 

درکار ہیں ان میں بنیادی اہمیت طبعی میالن کو 

تربیت حاصل ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو 

 ( ۳۱سے سکھائی جا سکے ‘‘۔ )

 کالم کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں: سینئر صحافی شکیل احمد صاحب فکاہیہ 

ہ اس میں فکاہیہ کالم کے لیے پہلی شرط یہ ہے ک

۔کالم محض لطیفہ نہیں  ئیںیمعلومات الزمی ہونے چاہ

ہونا چاہیے ۔ الفاظ کا استعمال ازراہ تفنن ہونا چاہیے 

چھبن تیز نہیں ہونی چاہیے ۔ فکاہیہ ۔ تیر و نشترکی 

ہوتا  ٹھن کھنانثر نگاری اور شاعری سے ککالم کا ل

ہے کیونکہ الفاظ کو اپنے لغوی معنوں میں استعمال 

نہیں کیا جاتا۔ اشاروں اور کنایوں میں دو ٹوک انداز 

میں بات کہہ دی جاتی ہے جو بہت سو ں کو اچھی 

ے ‘‘۔ لگتی ہے اور کچھ کو چھبن محسوس ہوتی ہ

(۳۲ ) 

 نے تاثرات کچھ یوں بیان کیے ہیں: مجتبٰی حسین نے اس بارے میں اپ

مزاحیہ کالم نگاری دراصل اپنے اور عوام کے ُدکھ کو کبھی  ’’ 

 خوبصورتی کے 
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ساتھ چھپانے ، کبھی اُسے اُجاگر کرنے ، درد کے 

چہرے پر خوشگوار مکھوٹاچڑھانے اور ناگوار 

 ( ۳۳نام ہے ‘‘۔)زندگی کو گوارا بنانے کا 

یہ ایک حقیقت ہے کہ فکاہیہ کالم نویس اپنی شگفتہ تحریروں سے 

لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ فکاہیہ کالم  ،قارئین کو محظوظ کراتا ہے 

نگاری محض تفریح کا ذریعہ ہے ۔ بلکہ یہ مختلف مسائل اور معاشرے میں 

ھتا ہے ۔عزیز احمد ہونے والی بے اعتدالیوں سے بھی قاری کو با خبر رک

 یہ کالم کی تعریف یوں کرتے ہیں :فکاہ

فکاہیہ کالم ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں الفاظ و ’’

معنی کا ایسا استعمال ہو جس سے لطف آئے۔ تحریر 

کی شگفتگی اور انداز از خود باعث استہزا بن 

جائے۔ ہلکے پھلکے انداز میں معصومیت سے 

 ( ۳۴گہری بات کی جائے ‘‘۔)

یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ فکاہی کالم لکھنا ہر ایک کے بس کی بات  

نہیں کیونکہ اُس کے لیے لطافت  طبع کا ہونا الزمی ہے ۔ اعلٰی درجے کا 

مزاح شعوری کوشش سے پیدا نہیں ہوتا ۔صحافت کے برعکس کالم نگار کو 

کا کیوں   جب کوئی بات یاموضوع متاثر کرتا ہے چاہے وہ ہنگامی نوعیت ہی

نہ ہو وہ ادبی انداز میں تبصرہ کرتا ہے اور بات سے بات نکالتا ہے ۔ دوران 

تخلیق وہ فطری صالحیتوں کو بروئے کار التا ہے ۔ فکاہی کالم نویس کے 

 ں ڈاکٹر فوزیہ چودھری لکھتی ہیں:بارے می

دراصل فکاہی کالم کی تعمیر میں اصل بات فکاہی ’’

مناسبت کا ہونا  کالم سے کالم نگار کی فطری 

ضروری ہے ۔ اعلٰی اور بہترین درجے کا مزاح 

شعوری کوشش سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ لکھنے والے 

کے خمیر میں اس کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ وہ 

اپنے فطری میالن طبع کے باعث قدرت کی طرف 

سے ودیعت کردہ اس صالحیت سے کام لیتا ہے تو 
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میں موجود موہوم  اُس کی نگاہ دوربین میں معاشرے

 ( ۳۵ترین مضحک پہلو بھی آجاتے ہیں‘‘۔)

 فکاہیہ کالم نگاری کے مقاصد: 

جس دور میں ہوئی وہ ہندوستان میں انتشار اور بے افکاہیہ کالم کی ابتد

دوسرا یہ کہ لوگ سرسید کے سادہ اور سپاٹ انداز نصیحت ،چینی کا دور تھا 

س لیے جب مزاح کے پیرائے میں مسائل کو بیان کیا  سے اُکتا چکے تھے۔ ا  

جانے لگا تو خامیوں کے باوجود مختلف سطح پر لوگوں نے اُسے خوش آمدید 

کہا۔ کیونکہ مزاحیہ کالم مزاج انسانی کو َحظ پہنچانے کے ساتھ ساتھ شعور و 

اگہی کا باعث بھی بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فکاہی کالم کو ہر دور میں  

 قرار دیاگیا۔ پسندیدہ 

موجودہ دور میں بھی فکاہیہ کالم نہ صرف قہقہے بکھیرتے ہیں بلکہ یہ 

شگفتہ اور پُرلطف انداز میں اصالح کا کام بھی کرتے ہیں جو کہ فکاہیہ کالم  

کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ۔ فکاہیہ کالم کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ جہاں 

اور مسائل سے ی نا ہمواریوں آزادی سے پہلے زیادہ تر واقعات معاشرت

ثقافتی اور تہذیبی اجاتے تھے وہاں اَب معاشرے ک یےمزاحیہ نکتے اخذ ک

کا کام بہت مشکل اور نگار عکس بھی ان کالموں میں نظر آتا ہے ۔ مزاح 

دشوار ہوتا ہے کیونکہ ا س کے لیے مزاح اور ابتذال میں ، پھکڑ پن اور تحقیر 

ا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ ایک مزاح میں بنیادی فرق کو محسوس کرن

نگار کا خاصہ ہوتا ہے ۔ وہ معاشرے میں موجود اُن ناہمواریوں اور 

دشواریوں کو محسوس کرکے اپنے کالم کا موضوع بنا لیتا ہے۔ جن سے عام 

لوگ نا واقف یا بے خبر رہتے ہیں ۔کالم نگاری کے انہی مقاصد کو ایم فل 

 ے میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے:مقال سکالر زین الدین اخترنے اپنے

’’کالم نویسی کا مقصد روزمرہ کی سماجی زندگی  

کو سنگالخیت سے نجات دالنا اور ناظرین کو  

واقعات و حادثات کی پریشانی سے چند لمحوں کے 

لیے نکال کر سکون فراہم کرنا یا ان مسائل کا بغور  

جائزہ لینا اور ان کا حل تالش کرنے کی طرف  

ہ کرنا ہوتا ہے ۔ آزادی سے قبل کالم نویسی متوج
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کے مقاصد کچھ اور تھے اور آزادی کے بعد کچھ 

اور ، زمانے کے حاالت اور غور فکر کے زاویوں 

کا پورا پورا دخل ہوتا ہے ان میں بھی اعتدال و 

توازن قائم رکھنا ضرور ی ہے ورنہ ان مقاصد میں 

زادی کامیابی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آ

کے بعد کچھ ایسے کالم نگار سامنے آئے جن سے 

مزاح کے نا مصلحت اندیش زاویے پید ا ہوئے اور 

اخباروں میں چھپنے والی خبروں کی فرسودگی دور 

کرنے میں مدد ملی یہ وہ کالم نگار تھے جنہوں نے 

سماجی پیوست رفع کرنے میں عمدہ خدمات 

کا  سرانجام دیں اور ایک معاشرتی تفریح رساں 

فریضہ ادا کیا ۔بعض کالم نویس تہذیبی اور ادبی 

موضوعات کو اہمیت دیتے ہیں اس لیے وہ گلی 

کوچوں کے رواں اسلوب سے فائدہ اُٹھاتے ہیں بات 

سے بات پیدا کرنے کا فن دکھاتے ہیں ۔ کالم نگار  

میں لفظ کے باطن سے نئی صورت واقعہ جنم دینے 

دل میں اُتار  کا رجحان اہمیت رکھتا ہے اور بات کو

کر روشنی پیدا کرنا اور سیاست کے خارزار میں 

ہاتھ ڈالنا اور اس کے زخموں اور جراحتوں پر زہر 

خند کا موقع پیدا کرنا ، قلم سے نشتر کا کام لینا اور 

ادبی معاشرے کی ناہمواریوں پر معنی خیز تاثر پیدا 

 ( ۳۶کرنا مقصود ہوتا ہے ‘‘۔)

قصد اصالح  معاشرہ ہے ایک کالم نویس  فکاہی کالم کا ایک بنیادی م

فکاہی کالم لکھتے ہوئے ایسی زبان کا سہارا لیتا ہے کہ نفرت و عداوت کی 

بجائے ہمدردی کو فروغ ملتا ہے ۔فکاہی کالم میں کسی بھی صورت ذاتیات 

میں اُلجھ کر دشمنی ، عداوت یا دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں 

 ہیں:  لندھری لکھتےشفیق جا
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’’فکاہی کالم میں طنز سے کم اور مزاح سے زیادہ 

مزاح  صرفام لیا جاتا ہے ۔کالم نویس کی ک

اورظرافت ہی کی حس پھڑکنی چاہیے ۔ فکاہی کالم 

لکھتے وقت تحریر میں معاشرے کے رستے ہوئے 

ناسوروں کی چیر پھاڑ کرنے والے نشتروں کی 

بغض کی  تیزی تو الئی جاسکتی ہے لیکن عداوت یا 

بنیاد پر صحت مندجسموں میں تیر و نشتر چھبونے 

اور دوسروں کی آتش انتقام بھڑکانے کا کام نہیں کیا  

 ( ۳۷جانا چاہیے‘‘۔)

فکاہی کالم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تلخ اور طنزیہ لہجے کی 

بجائے گپ شپ کے انداز میں لکھے گئے کالموں میں اداروں ، افراد اور 

جائے ۔ کالم نویس عالمتی انداز سے معاشرے کے  معاشرے پر طنز کی 

مسائل کو چھیڑتاہے اس طرح وہ نہ صرف الفاظ کے نئے نئے مفاہیم و معانی  

سے قارئین کو آگاہی دالتا ہے ۔ بلکہ ہنستے ہنساتے مختلف مسائل سے 

 روشناس بھی کراتا ہے ۔ 

اور  وہ اپنے کالم میں ایسے اہم نگار چونکہ ایک ادیب ہوتا ہے مزاح 

دلچسپ موضوعات کو اپنے مشاہدے اور قدرت بیان سے اس انداز سے 

قارئین تک پہنچاتا ہے کہ پڑھنے والے کو بے اختیار ہنسی کی تحریک مل  

جاتی ہے ۔یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کالم نویس اپنے مشاہدے اور 

فاظ تجربات کو الفاظ میں سموتے وقت ایسے ادبی اصطالحات اور موزوں ال

استعمال میں الئے کہ پڑھنے والے کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا 

۔مزاح نگار کی یہ  انداز میں اَدیبانہ رنگ موجود ہوپڑے ۔یعنی پیش کش کے 

خوبی ہوتی ہے کہ و ہ تلخ و ترش باتوں کے ذریعے مزاح پیدا کرتے ہیں اور 

طرح کالم پڑھنے  ہنسی کے پردے میں سنجیدہ بات کو سامنے التے ہیں ۔ اس

والوں میں اصالح و تعمیر کا سچا جذبہ پیدا ہوتا ہے یعنی فکاہیہ کالم نویس 

 تفریح کے ساتھ ساتھ فکری رہنمائی کا کام بھی سرانجام دیتے ہیں۔

 فکاہیہ کالم نگاری کی تکنیک :
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تکنیک یونانی لفظ ہے جس کے لیے یونانی زبان میں           

’’Technikos‘‘ جبکہ انگریزی میں’’Technique‘‘ استعمال ہوتا ہے ۔

اصطالح میں وہ خاص طریقہ کار جس کے ذریعے ادیب یا کالم نگار اپنا  

موضوع قاری کے سامنے پیش کرتا ہے وہ تکنیک کہالتاہے ۔ سنجیدہ 

ہ کالم اپنے منفرد اسلوب اور انداز بیان کی موضوعات کے مقابلے میں فکاہی

وجہ سے دوسرے کالموں سے مختلف ہے ۔ فکاہی کالم میں طنز و مزاح کے 

ذریعے قارئین کو دلچسپی اور تفریح کا سامان بہم پہنچایا جا تا ہے ۔ اس کے 

لیے کالم نویس مختلف تحریری حربے مثالً رمز و کنایہ ، موازنہ ، مبالغہ ، 

گری اور تعریض وغیرہ کو استعمال میں التا ہے ۔ جس کا بنیادی  لفظی  بازی

مقصد نہ صرف ہنسی کو تحریک دینا ہے بلکہ قاری کو مختلف حاالت و 

 واقعات اور زندگی کی ناہمواریوں سے متعلق آگاہی دالنی ہوتی ہے ۔

کالموں کی طرح فکاہی کالم بھی مستقل عنوان کے تحت شائع ہوتا   یگرد

ی کالم نویس اپنے موضوع کو برتنے کے لیے مختلف تکنیک  ہے لیکن فکاہ 

استعمال کرتا ہے ،کبھی وہ اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات کو زیر بحث التا  

ہے اور کبھی قارئین کے مسائل کو موضوع  بحث بناتا ہے اور کبھی لفظی  

بازیگری سے دلچسپی اور تفریح کا سامان بہم پہنچاتا ہے ۔ وہ مختلف واقعات 

سماجی رویوں اور زندگی کی اُونچ نیچ سے مضحک پہلو تالش کرتا ہے ، 

ضرورت ہوتی  ۔مزاحیہ یا فکاہیہ کالم کی تکنیک میں زیادہ احتیاط کی

۔مزاح اور بیہودگی میں بڑا معمولی فرق ہوتا ہے مزاح ایک حد کے اندر ہے

ہو اور کسی کی ذات کو براہ راست تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے ۔کیونکہ 

معیاری مزاح تفریح کا باعث بنتا ہے جبکہ غیر معیاری مزاح عداوت ، دشمنی 

معاشرے  اور بیہودگی کو پروان چڑھاتا ہے جو کسی بھی صورت صحت مند

 کے لیے قابل قبول نہیں۔ 

ًِ دو طرح کے موضوعات پر بات ف  ً کاہی کالموں میں مزاح نگار عموما

کرتا ہے جن میں ایک تو مستقل نوعیت کے موضوعات ہوتے ہیں جبکہ بعض  

موضوعات ہنگامی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اب یہ مزاح نگار کے متعلقہ 

سے وقتی یعنی صحافتی مزاح موضوع کو برتنے کا انداز ہے کہ چاہے وہ اُ 

تک محدود رکھے یا پھر اُسے فنی خوبیوں سے آراستہ کرکے ایک عام اور 
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ہنگامی مسئلے کو مستقل ادبی نوعیت کا حامل بنا دے یعنی ہنگاہی نوعیت کے 

حامل مسائل اور واقعات پر بات کرتے ہوئے وہ بات کی تہہ تک اس انداز میں 

ی برقرار رکھتے ہوئے ہلکا پھلکاطنز بھی  پہنچ جاتا ہے کہ قاری کی دلچسپ

نظر آتا ہے اور تحریرکی شگفتگی بھی برقرار رہتی ہے ۔ ایک فکاہیہ کالم 

نگار کے سامنے ال تعداد موضوعات ہوتے ہیں جسے وہ روزمرہ زندگی ، 

سماجی رویوں اور مختلف انسانی احساسات سے اخذ کرتا ہے ۔ کوئی بھی کالم 

ی سے ہمکنار نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے نگار اس وقت تک کامیاب 

وں کے بارے میں نہ یمعاشرے کی کوتاہیوں ، بددیانتوں ، بد دیانتیوں اور نا اہل

 لکھے۔ 

کالم نویسی اور فکاہیہ کالم نویسی دونوں کے موضوعات ایک جیسے 

ہوتے ہیں۔ لیکن دونو ں کے انداز فکر اور پیش کش کے انداز میں نمایاں فرق 

ہوتا ہے ۔ ایک طنز نگار کالم نویس طنز سے کام لیتے ہوئے معاشرے اور ان 

ر دلچسپ انداز کی کوتاہیوں پر بات کرتا ہے ۔ جبکہ فکاہیہ کالم نگار شگفتہ او

میں کسی سنجیدہ مسئلے کی طرف قاری کی توجہ مبذول کراتا ہے ۔ وہ کالم 

کا آغازکرنے کے لیے کسی مسئلے ، اخباری خبر ، تاریخی واقعہ یا سیاسی 

بیان سے کرتا ہے اور پھر متعلقہ مسئلے یا خبر کے پس منظر میں انسانی  

التے ہوئے وہ لطیف پہلو رویوں اور سوچ کو ظاہر کرتا ہے ۔بات سے بات نک

دریافت کرتا چال جاتا ہے ۔ فکاہیہ کالم نگار کے ہاں مخصوص انداز فکر کے 

۔ یہ وہ بنیادی تکنیک ہےساتھ ساتھ منفرد اسلوب بیان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی 

ہے جس کی بدولت دیگر کالموں کی نسبت فکاہی کالم کو خاص مقام حاصل 

 ہے ۔

 لکھتی ہیں: یں ڈاکٹر فوزیہ چودھرکالم کے اسلوب کے بارے می

’’کامیاب کالم کے اسلوب میں مزاح کی چاشنی اور 

طنز کے کاٹ کا ہونااور یہ کہ کالم نگار بات سے 

بات نکالنے کے فن کا ماہر ہو ۔وہ بظاہر چھوٹی سی  

اور غیر اہم بات سے کالم کا آغاز کرے اور پھر 

اس سے بڑے بڑے سیاسی، سماجی، معاشرتی اور 
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چیز کامیاب کالم کی  قی نتائج اخذ کرے یہیاخال

 ( ۳۸)دلیل ہے‘‘۔

اخبارات میں فکاہیہ کالم اب مستقل بنیادوں پر شائع ہونے شروع ہوگئے 

ہیں۔ جس میں فکاہیہ کالم نگار نہ صرف قارئین کی دلچسپی کو شگفتہ انداز 

تحریر سے برقرار رکھتا ہے بلکہ معاشرتی مسائل کے بارے میں طنز کی  

بھی دیتا ہے ۔معاشرے میں انتشار ، بے چینی اور ذہنی تناؤ بڑھنے کی  چٹکی

وجہ سے جب قاری اخبار پڑھتا ہے تو وہ سنجیدہ ،تلخ اور دل ہال دینے والے 

 خبروں اور کالموں کی نسبت فکاہی کالموں کو ترجیح دیتے ہیں۔

اظہار  ذات بھی فکاہیہ کالم نگاری کی تکنیک میں بہت اہمیت کا حامل 

ا س ۔ہوتا ہے۔ جس طرح فطرت انسانی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے 

ی طرز تحریر ک اہے وہ ادیب ہو یا کالم نگار اُنطرح مختلف لکھنے والے چ

ے بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کوئی فن پارہ لکھنے وال

کی ذات کا عکاس ہوتا ہے۔ جس میں اُس کی ذات نمایاں طور پر نظر آتی ہے 

۔یوں قاری اور کالم نگار کے درمیان ایک ذاتی تعلق پیدا ہوجاتا ہے ۔ اظہار 

ذات کا یہ رنگ سامنے نہ آئے تو کالم میں قارئین کی دلچسپی ختم ہو جاتی  

ی عمدہ مثال ہیں۔ان میں’’  ہے ۔ میاں محمد شفیع )م ۔ش ( کے کالم اظہار  ذات ک

نوائے وقت‘‘ میں’’الہور کی ڈائری‘‘اور’’ ندائے ملت‘‘ میں’’م۔ش کی ڈائری ‘‘  

 وغیرہ شامل ہیں۔

یا فکاہی ایک رائے عامہ تشکیل دینے میں  ںکالم خواہ وہ سیاسی ہو

نہایت اہم اور بھر پور کردار ادا کرتے ہیں۔ فکاہیہ کالم نگار ایسی تکنیک 

ہے کہ غیر محسوس طور پر ایک رائے عامہ تشکیل پاتی جاتی  اختیار کرتا 

ہے جو معاشرے کی اصالح اور ترقی کے لیے ضروری ہے ۔ یہی وجہ ہے  

کہ فکاہیہ کالم اخبارات کا بنیادی جزو بن گئے ہیں۔ ایک رائے عامہ تشکیل 

دینے کے لیے ضروری ہے کہ فکاہیہ کالم نگار جو بھی بات کرے اس انداز 

ہ پڑھنے والوں کا بڑا طبقہ اُسے سمجھ سکے اور بے اختیار میں کرے ک

الفاظ کے  میں     ہنسی بھی آئے۔ ا س کے لیے ضروری ہے کہ دوران تخلیق

 چناؤ قاری کے وجود کو مد نظر رکھے۔ 
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فکاہیہ کالم نگاری کی تکنیک میں لطافت  طبع بھی الزمی عنصر ہے 

عور کے ساتھ پرکھنے کے کیونکہ زندگی کے مضحک پہلوؤں کو ہمدردانہ ش

گفتگی س کا ہونا ضروری ہے ۔ اس کی بدولت کالموں میں شلیے مزاح کے ح  

لکھتے  شید اس بارے میں ڈاکٹر عبد السالم خوراور دلچسپی پیدا ہوتی ہے ۔

 ہیں: 

’’اس میں یہ صالحیت موجود ہو کہ سنجیدہ بات کا  

مضحک پہلو بھانپ سکے ،اس پر تبصرہ کرے ، 

ت اور تلمیحات سے اس چسپ تشبیہامناسب اور دل

گر کرے اور ہوسکے تو تقابل سے بھی پہلوکو اُجا

مضحک پہلو کو نمایاں تر کرے۔لیکن مضحک پہلو 

بھانپ لینا مشکل ہے اور اُس کے بعد اُسے نمایاں  

کرنے میں بھی طبعی میالن ضروری ہے ۔ یہ نہ ہو 

گا اور تصنع مزاح کا قاتل تو تصنع پیدا ہو

 ( ۳۹‘‘۔)ہے

ہے ۔ کالم ی بھی کالموں میں بہت اہمیت رکھت سادہ استدالل کی تکنیک

سوس نویس مضامین کی طرح منطقی استدالل سے کام نہیں لیتا بلکہ غیر مح

دالئل قاری تک پہنچاتا ہے ۔ اُن کے ا س سادہ استدالل میں اتنا   طریقے سے 

کہہ ڈالتا ہے ۔  وزن ہوتا ہے کہ قارئین کی طبیعت پر بوجھ ڈالے بغیر اپنی بات

یہی وجہ ہے کہ منطقی استدالل سے کام لیے گئے سیاسی تجزیوں اور 

 مضامین کے برعکس قارئین فکاہی کالموں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔  

فکاہی کالم کی پسندیدگی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہ روز ایک 

خیال کا تنّوع نیا موضوع قاری کے سامنے التا ہے یعنی ان کے ہاں فکر و 

پایا جاتا ہے ۔اگر خیاالت میں تنّوع نہ ہو تو کالم تفریح کی بجائے بوریت کا  

احساس دالتے ہیں۔ یہ تنّوع کسی اخبار کی خبر ، سیاسی رہنما کے بیان ، 

کسی حکومتی فیصلے یا قارئین کے کسی خط سے اقتباس کی صورت میں 

فکاہیہ کالموں کی مقبولیت   کالموں کا حصہ بنتا ہے ۔ یہی وہ تکنیک ہیں جو

 اور دلچسپی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔

 فکاہیہ کالم نگاری کی روایت :
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مارچ  ۲۷اُردوصحافت کا باقاعدہ آغاز ’’جام جہاں نما ‘‘سے ہوا ۔جو 

کالم  ااور نہ تھ وقت کالم کے نام سے کوئی واقف  ء کو جاری ہوا۔ اس۱۸۲۲

کوئی حیثیت رکھتا تھا۔ ایڈیٹر جہاں  اپنے مستقل عنوانات کے تحت باقاعدہ 

مناسب سمجھتا خبر کے ساتھ تبصرہ بھی کرتا۔ یعنی اپنی رائے کا اظہار اسی 

خبر کے ساتھ منسلک کرتا۔ جب چاہتا کسی کی مذمت کرتا اور جب چاہتا 

اُسے خراج تحسین دیتا ۔ زبان کی خوبی پر خصوصی توجہ دی جاتی ۔ اداریہ 

م کی تحریروں میں یکجا تھے اور یہ تحریریں  تبصرہ اور خبر ایک ہی قس

خبریں کہالتی تھیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتدائی دور کی خبریں 

 کالم کے زیادہ قریب تھیں۔ 

اُردو فکاہیہ کالم نگاری کی تاریخ تقریباً ڈیڑھ سو سال پر محیط ہے ۔  

 برصغیر کے ابتدائی دور کی صحافت میں 

عناصر روایتی انداز میں موجود نہ تھے۔ انگریزوں کی آمد مزاح کے طنز و

کے ساتھ ہی انگریزی الفاظ اور جملے ، مغربی محاورات اور ضرب المثال 

کا استعمال شعوری یا غیر شعوری طور پر ہونے لگا۔ َرسد و ترسیل کا بہتر 

انتظام ہونے کی وجہ سے ُدنیا کے ہر گوشے سے خبریں آنا شروع ہوئیں جس 

ا اثر یہاں کی مقامی صحافت پر پڑا ۔ اُردو صحافت کے ابتدائی دور میں کابڑ

اور اخبارات کو صرف  ،کتہ چینی سے احتراز کیا جاتا رہااگر چہ تنقید اور ن

حکومتی پالیسی کی وضاحت کے لیے استعمال میں الیا جاتا رہا لیکن ’’کوہ 

ھٹن اور طفولیت لتا ہے کہ اس گنور‘‘کی فائلوں سے اس بات کا بخوبی پتہ چ

 ۔راھہ ن دور فکاہیہ کالم نگاری کی بنیاد ٹھٹمشکل اور کا یہ ک

کی ناکام جنگ  آزادی کے بعد سوائے ’’کوہ نور‘‘کے بہت سے ء۱۸۵۷

اخبارات شائع ہونا بند ہوئے اور اخبارات کی اشاعت بہت محدود ہوگئی۔ بعد 

میں جب حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے تاج  برطانیہ کے زیر اثر ہوگئی 

ور تو ملکی سطح پر اخبارات کی اشاعت میں اضافہ ہونا شروع ہوگیا۔ اُس د

میں   ء۱۸۵۹میں سب سے پہلے شائع ہونے واال اخبار ’’اودھ‘‘ تھا۔ جو جنوری 

لکھنوء سے جاری ہوا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ’’فسانہ آزاد‘‘ اسی اخبار میں 

میں ایک اور اہم اخبار ’’مہذب ‘‘ لکھنوء سے عبد الحلیم ء ۱۸۹۰شائع ہوتا رہا۔ 
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سے وابستہ تھے۔ وہ ملکی خبار‘‘ا۔ وہ اس سے پہلے ’’اودھ اشرر نے جاری کی

 سیاست خصوصاً طبعی رجحان کے بڑے نباض تھے۔ 

ء میں لکھنوء ہی سے ’’اودھ پنچ‘‘ کا اجراء منشی سجاد حسین ۱۸۷۷

نے کیا۔ اُردو کی صحافتی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو شہرت اور عزت 

نہ ہوسکا۔ ’’اودھ پنچ‘‘ کے حصے میں آیا وہ دیگر کسی بھی اخبار کو نصیب 

ار نویسی برس عروج پر رہا۔ منشی سجاد حسین اُردو اخب( ۲۵یہ اخبار پچیس )

کی ظرافت کے بارے  اْن افت کے بانی تھے۔ ظرمیں ایک طرز مذاق اور 

 میں ڈاکٹر فوزیہ چودھری لکھتی ہیں: 

ً نڈر اور بے  ’’ منشی   سجاد حسین فطرتا

ان کی اس بےباکی کی جھلک  ناک تھے۔

پنج کی پالیسی میں بھی نظر آتی ہے۔ دھ او

فت ان کا اسلوب نگار ٹھہرا تھا۔ طنز وظرا

عہد کا بہترین سیاسی  اپنے ‘‘موافقت زمانہ’’

 (۴۰)۔‘‘طنز یہ تھا

، سات صفحات پر مشتمل تھالیکن عوام کے ےمیں چھ یہ اخبار آغاز 

کر دی گئی۔’’اُودھ  ( ۸بڑھا کر آٹھ)اصرار پر اس کے صفحات کی تعداد 

یہ /فکاہیہ پنچ‘‘بھی ا سی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس سے اُردو میں مزاح

چھ یوں رقم اس بارے میں ک ز حسین سید اعجاکالم نگاری کی ابتداءہوئی۔

 طراز ہیں:

انداز میں  ہ’’اُودھ پنچ ‘‘ لکھنومیں اپنے مزاحی

ی کہ  سیاسی و سماجی حاالت پرایسی رائے زنی ک

اس کی بے باکی ہر اخبار سے زیادہ کارگر ثابت 

ہوئی وہ گرفت سے بھی آزاد رہا۔ علمی و اَدبی 

مضامین بھی اپنے خاص رنگ میں مسلسل پیش  

کرتا رہا۔ طنز و تمسخر تخاطب کے ساتھ قابلیت و 

معلومات کا امتزاج اس اخبار کی نمایاں خصوصیت 

اکثر  تھی۔ اس کی ہمہ گیری وصالحیت کو دیکھ کر
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سر برآور وہ ممتاز اہل قلم اپنے مضامین سے اس 

کی اعانت کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک قابل قدر 

 ( ۴۱)دھ پنچ‘‘ اُردو میں پیدا ہوگیا۔ سکول ’’او

 بارے میں لکھتے ہیں: کے سدید اس  ڈاکٹر انور

’’اودھ پنچ‘‘ کی اس عطا سے انکار ممکن 

کو نہیں کہ اس نے ایک شکست خوردہ قوم 

اپنی حالت زار دیکھنے اور اس پر قہقہہ 

لگانے کا حوصلہ دیا۔ پنچ نے طنز و مزاح کا 

معیار تو بلند نہیں کیا لیکن اسے ایک باقاعدہ 

جہ دے دیااور خبری صحافت میں  فن کا در

و مزاح پر مبنی صحافت کی طرح ڈالی۔  طنز

’’اودھ پنچ‘‘ اُردو کا پہال اخبار ہے جس نے 

عیار کو مقصود اشاعت طنز و مزاح کے م

قرار دیا۔ طنزو مزاح لکھنے والوں کی ایک 

جماعت پیدا کی اور طنز و مزاح کے مختلف 

 ( ۴۲اماثل کو فروغ دیا‘‘۔ )

موجودہ انداز میں مستقل عنوان اور لکھنے والے کے نام کے ساتھ 

ءمیں کیا۔ ابو الکالم آزاد نے ’’افکار و حوادث‘‘  ۱۹۱۲باقاعدہ کالم کا آغاز 

کے عنوان سے فکاہیہ کالم شروع کیا۔ یہ کالم طنز و مزاح کا پہلو لیے ہوئے 

 ۔ موالنا کے دوسرے اخبار ’’البالغ‘‘ میں بھی شائع ہوتا رہا

ء میں موالنا ظفر علی خان نے ’’ستارہ صبح‘‘جاری کیا۔ جس ۱۹۱۷

پر بالترتیب ’’مکافات‘‘ اور ’’جواہر  اولمیں اُنہوں نے اخبار کے صفحہ 

ء میں ۱۹۳۵ریزے‘‘ کے نام سے مزاحیہ کالم شروع کیا۔ ’’اودھ پنچ‘‘ اگرچہ 

یں اہم  بند ہوا لیکن اس نے فکاہیہ کالم نگاری کے لیے راہ ہموار کرنے م

 ں ڈاکٹر فوزیہ چودھری لکھتی ہیں: کردار ادا کیا۔ اس بارے می

’’اودھ پنچ‘‘ اپنا بنیادی کام کر چکا تھا جس کے 

باعث دیگر سنجیدہ اخبارات کو اپنے صفحات میں  

مزاحیہ تحریروں کو جگہ دینی پڑی اور یوں ہر 
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اخبار میں فکاہیہ کالم نظر آنے لگا۔ فکاہیہ کالم کی  

ضرورت و اہمیت اتنی بڑھی کے ہر اخبار میں یہ 

 (۴۳ایک سے زیادہ فکاہیہ کالم بھی لکھے گئے‘‘۔ )

لکھا۔اُن کی  )افکار و حوادث(برس یہ کالم( ۳۰عبد المجید سالک نے )

 ے ڈاکٹر فوزیہ چودھری لکھتی ہیں: خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئ

’’سالک نے بہت کم عرصہ میں اسے ایک مستقل 

یت دے دی۔ سالک نے اپنے لطیف کالم کی حیث 

اسلوب  نگارش سے وہ رنگ جمایا کہ ایک ُدنیا کو 

مسحور کردیا۔ اُنہوں نے اپنے کالم کو سیاسی چھیڑ  

 چھاڑ ، ادبی لطافتوں اور معاشرتی 

خوبیوں کا ایک ایسا مرقع بنایا کہ مزاحیہ کالم اُردو 

اخبارات کا ایک الزمی جزو بن کر رہ گیا۔ اس کالم 

قل لید میں اکثر و بیشتر اخبارات میں مستکی تق

 ( ۴۴‘‘۔ )ےفکاہی کالم لکھنا شروع کر دی

اودھ پنچ کی اہمیت اور اس کی مقبولیت سے کسی بھی صورت انکار 

نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ طنز و مزاح کے میدان میں پہلے معرکے کی 

ار تھا وہاں بعد  حیثیت رکھتا ہے ۔ جہاں یہ اپنے دور کا مقبول ترین مزاحیہ اخب 

میں آنے والی مزاحیہ صحافت میں بھی اپنی حیثیت کو برقرار رکھا ۔ ’’اودھ 

 پنچ ‘‘ کی تقلید میں بہت سے مزاحیہ اخبارات کا المتناہی سلسلہ جاری ہوا۔اس

 یں عبد السالم خورشید لکھتے ہیں: بارے م کے

عظیم کے طول و  ’’مزاحیہ )صحافت(اخبارات بر  

عرض سے برسات کی کھمبیوں کی طرح نکل آئے 

تھے تو کچھ نئے نکل آتے ۔ کچھ بند ہوتے 

 ( ۴۵‘‘۔)تھے

دراصل ’’اودھ پنچ‘‘ سے پہلے اخبارات میں طنز و مزاح پر مبنی 

تحریروں کو جگہ نہ دینے کی برابر تھی ۔ یہ ’’اودھ پنچ‘‘کا کارنامہ تھا کہ بعد 

ارات کو طنز و مزاح کو نہ صرف جگہ دینی پڑی بلکہ میں مختلف سنجیدہ اخب
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بہت سے فکاہی کالموں کا المتناہی سلسلہ بھی شروع ہوا۔فکاہی کالم ہراخبار کا  

 الزمی اور اہم ضرورت سمجھی جانے لگی۔ 

فکاہیہ کالم نگاری کے لیے اودھ پنچ نے جو راہ ہموار کی بعد میں اس  

ہ کالم نگاروں کے کارواں گزرے ۔ راستے سے بہت سے نامور فکاہیہ /مزاحی

’’اودھ پنچ ‘‘کے بعد ’’زمیندار ‘‘کانام آتا ہے جس نے باقاعدہ اور مستقل فکاہیہ 

کالم نگاری کا آغاز ’’افکار و حوادث ‘‘کے نام سے کیا۔ اس میں موالنا غالم 

رسول مہر کبھی کبھی فکاہیہ کالم لکھا کرتے تھے۔ یہ کالم بعد میں موالنا عبد 

د سالک کے سپرد ہوا۔ سالک نے اسے مقبول بنانے میں اہم کردار ادا المجی

 کیا۔ 

’’افکارو حوادث ‘‘کی تقلید نے ہر اُردو اخبار میں ایک مستقل فکاہی  

کالم کو اپنے صفات پر جگہ دی۔ بعد میں عبد المجید سالک ’’زمیندار ‘‘سے 

نکاالتو اپنے مستقل وں نے ’’انقالب ‘‘کے نام سے اپنا اخبار ھعلیحدہ ہوئے ۔ اُ ن

فکاہی کالم ’’افکار و حوادث‘‘ بھی اپنے ساتھ ’’انقالب ‘‘میں لے آئے۔ اس کالم 

نے اُس وقت کے سیاسی حاالت کو جامع انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔جب عبد 

المجید سالک نے ’’زمیندار ‘‘ چھوڑا تو ظفر علی خان خود ’’فکاہات ‘‘ لکھنے 

ت نے اس کالم کو لکھنے کی ذمہ داری سنبھال لگے بعد میں چراغ حسن حسر

لی۔ اُنہوں نے کولمبس کے فرضی نام سے اخبار ’’نئی ُدنیا ‘‘ )کلکتہ ( میں 

فکاہی کالم میں بھی لکھنا شروع کیابعد میں وہ روزنامہ ’’زمیندار‘‘ کے ساتھ 

 منسلک ہوئے یہاں اُنہوں نے’’ سند باد جہازی‘‘ کے نام سے لکھنا شروع کیا۔

وں نے اسی نام سے ’’احسان‘‘ ھروزنامہ ’’احسان ‘‘کا اجرا ہوا تو اُنجب 

رہے ۔ پھر ’’شیرازہ  بعد ازاں وہ ’’شہباز‘‘میں بھی لکھتے۔میں لکھنا شروع کیا 

یت‘‘ ، ’’مہاجر ‘‘، ’’امروز‘‘ اور ’’نوائے وقت‘‘ میں بھی اُن کے ‘‘ ، ’’پنچا

میں باقاعدہ فکاہیہ کالم نگاری کا  فکاہی کالم برابر چھپتے رہے ۔ اُردو صحافت 

آغاز’’ زمیندار ‘‘سے ہوا جو بعد میں ہر اخبار کا الزمی حصہ گردانا گیا۔  

روزنامہ ’’سیاست ‘‘میں ’’راز ونیاز‘‘، روزنامہ ’’احسان ‘‘ میں ’’مطائبات ‘‘  

اور ’’پرتاب‘‘ میں ’’گپ شپ ‘‘کے نام سے فکاہیہ کالم شائع ہونا شروع ہو گئے 

میں روزنامہ ’’سیاست ‘‘ میں ’’راز و نیاز ‘‘کے عنوان سے اَبو  ء۱۹۳۸تھے۔

ظفر نازش نے فکاہی کالم لکھنا شروع کیا۔ روزنامہ ’’نوائے وقت‘‘ میں حمید 
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نظامی نے ’’غریب  شہر ‘‘کے قلمی نام سے ’’سخن ہائے گفتنی ‘‘کے عنوان 

 سے ایک دلچسپ فکاہی کالم لکھنے کا سلسلہ جاری کیا۔ 

اچھے کالم ے قبل اگرچہ اُردو صحافت نے بے شمار جنگ آزادی س

اُن میں موضوعات کا دائرہ بال شبہ بہت وسیع تھا۔  یے۔اور کالم نویس پیدا ک

لیکن ان کے زیادہ تر کالم فکاہی کالموں کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ ان 

 رے میں شفیق جالندھری لکھتے ہیں: کالموں کے اسلوب کے با

سے یہ موضوعات طنز و ’’اسلوب  بیان کے لحاظ 

مزاح کے پردے میں لپٹے ہوئے تھے اَدبی چاشنی 

اور مزاح کی شگفتگی کے لحاظ سے اُس دور کے 

کالم موجودہ دور کے کالموں سے کسی طرح کم  

نہیں ۔ قارئین کو معلومات بہم پہنچانے اور اُن کی 

رہنمائی کرنے سے زیادہ زور زبان و بیان کی 

دیا جاتا۔ قارئین کی تفریح  عمدگی اور ندرت  خیال پر

اور دلچسپی کا سامان کرنے کے ساتھ ساتھ ان 

کالموں نے اصالح  احوال کے لیے بھی بہت کچھ 

کیاان میں بنیادی چھیڑ چھاڑ اور علمی بحثیں  

 ( ۴۶بھی‘‘۔)

تقسیم  ہند تک کئی ایک کالم نگار جن میں خواجہ حسن نظامی ، حاجی 

مجید الہوری ، وقار انبالوی اور فکر تونسوی کے لق لق ، قاضی عبد الغفار ، 

نام شامل ہیں فکاہیہ کالم لکھتے رہے ۔ قیام پاکستان کے بعد فکاہیہ کالم لکھنے 

والوں میں ابن  انشاء کو بھی خصوصی مقام حاصل ہے وہ مختلف اخبارات 

میں کئی ایک فرضی ناموں سے کالم لکھتے رہے جن میں ’’دخل در معقوالت 

 یرائی ملی ۔ ذ’باتیں انشاء جی کی ‘‘کو بے حد پخبار جہاں کراچی میں ’ ‘‘اور ا

روزنامہ ’’تعمیر ‘‘میں منوبھائی نے اپنے فکاہی کالم ’’اُوٹ پٹانگ‘‘ سے 

صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ ا سی طرح عرفان چغتائی نے روزنامہ ’’نوائے  

الم لکھا۔ رفیق وقت ‘‘میں ’’کانٹے ‘‘ اور ’’آبلے ‘‘ کے عنوانات سے فکاہی ک

ڈوگر نے ’’دید و شنید ‘‘ کے نام سے فکاہی کالم لکھا۔ اسی دور میں احمد ندیم  

قاسمی نے پہلے ’’پنج دریا‘‘ اور پھر ’’عنقا‘‘کے فرضی نام سے فکاہی کالم 
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لکھے ۔اگرچہ اُنہوں نے کوئی نیا اسلوب متعارف نہیں کرایا لیکن پھر بھی  

مقام حاصل ہے ۔ بعد میں آپ روزنامہ ’’حریت  فکاہی کالموں میں اُن کو نمایاں 

‘‘ کراچی سے منسلک ہوئے اور ’’موج در موج ‘‘ کے عنوان سے بھی فکاہی  

 کالم لکھا۔ 

مظہر الدین کا نام بھی آتا ہے  فکاہی کالم نگاری کے اس سفر میں 

وں نے روزنامہ ’’کوہستان‘‘ میں ’’آج کی باتیں‘‘ کے عنوان سے فکاہی  ھجن

سے بعد میں موالنا ابو صالح اصالحی اور عالی رضوی بھی  کالم لکھا ج

لکھتے رہے۔ اصالحی صاحب نے اسی نام سے روزنامہ ’’مشرق‘‘ میں بھی 

فکاہی کالم لکھا۔ فکاہی کالم ’’آج کی باتیں‘‘کو کوہستان کے آخری دور میں عبد  

 الوحید خان لکھتے رہے ۔ 

’’آج کی باتیں‘‘کے روزنامہ ’’مشرق‘‘ میں ارشاد احمد خان نے جب 

ء ۱۹۷۰یرائی ملی ۔ ذلکھنا شروع کیا تو اُسے بے حد پ عنوان سے فکاہی کالم 

میں جامعہ پنجاب کے شعبہ صحافت کے طالب علم عارف علی عارف کے  

ایک تحقیقی مقالے کی رپورٹ کے مطابق یہ کالم پہلے اور احمد ندیم قاسمی  

لحاظ سے دوسرے نمبر پر  کا فکاہی کالم ’’حرف و حکایت ‘‘ پسندیدگی کے

تھا۔ ’’مشرق ‘‘ ہی میں نصیر انور نے ’’جھوٹی باتیں ‘‘اور راشدہ نثار نے ’’نہ 

ء میں اثر ۱۹۷۰حکایتیں نہ شکایتیں‘‘ کے عنوان سے دلچسپ کالم لکھے۔ 

چوہان نے روزنامہ ’’نصرت ‘‘میں ’’عداوت ہی سہی ‘‘کے عنوان سے فکاہی 

روزنامہ’’زندگی ‘‘ میں کایں انظار احمد ء ہی م۱۹۷۰کالم لکھا ۔ اسی طرح 

۔ روزنامہ ’’جاوداں‘‘میں  سامنے آیاکی ‘‘ کے نام سے فکاہی کالم ’’ایک لوہار 

جو کہ الہور سے چھپتا تھا میں اکرم رانا نے ’’حرف  شریں‘‘ کے نام سے 

میں الہور ہی سے صوفی وقار الرحمن نے ’’قیل و  ء۱۹۷۲فکاہی کالم لکھا۔ 

۔ کر ا س صنف میں اضافہ کیا عنوان سے سیاسی و فکاہی کالم لکھقال‘‘ کے 

وزنامہ ’’جنگ ‘‘ میں نصرہللا خان نے اسی دور میں ’’حریت‘‘ کراچی اور ر

’’آداب عرض ‘‘ کے عنوان سے فکاہی کالم لکھا۔ روزنامہ ’’جنگ ‘‘ ہی میں  

شوکت تھانوی ’’پہاڑ تلے‘‘اور ابراھیم جلیس’’وغیرہ وغیرہ‘‘ کے عنوان سے 

کے فکاہی کالم لکھتے رہے ۔ اسی طرح میاں محمد شفیع نے ’’م ۔ش کا کالم ‘‘ 

میں ’’نوائے وقت‘‘  ء۱۹۸۰یرائی حاصل کی۔ذلم لکھ کر پعنوان سے فکاہی کا
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۔ ا سی چھپتا رہا عنوان سے سیاسی و فکاہی کالم میں ’’سویرے سویرے ‘‘کے 

دور میں روزنامہ ’’زندگی‘‘ میں رفیق ڈوگر نے ’’دید شنید‘‘ کے عنوان سے 

 فکاہی کالم لکھ کر داد وصول کی۔ 

کا   کا نام کسی تعارففکاہی کالموں کی اس فہرست میں یونس بٹ 

نک میڈیا کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا میں بھی  ومحتاج نہیں۔ انہوں نے الیکٹر

مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے لوگوں تک اپنے تاثرات پہنچائے ۔ ان کا کالم 

’’عکس بر عکس ‘‘مختلف اخبارات کی زینت بنا جن میں ’’نوائے وقت‘‘، 

 مل ہیں۔’’جنگ ‘‘، ’’پاکستان ‘‘اور ’’مشرق ‘‘شا

ضمیر جعفری کا شگفتہ انداز اُن کے کالموں میں نمایاں نظر آتا ہے ۔ 

، نوائے وقت اور خبریں میں  ‘‘امہ ’’مشرق‘‘ میں ’’نظر غبارے اُنہوں نے روزن

’’ضمیر حاضر ضمیر غائب ‘‘ کے عنوان سے فکاہی کالم لکھ کر شہرت 

ز بھٹی نے ’’آمنا  میں روزنامہ ’’پاکستان ‘‘میں دلدار پروی ء۱۹۹۳حاصل کی۔ 

سامنا‘‘ کے عنوان سے فکاہی کالم لکھ کر لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ کے 

موتی بکھیرے ۔ ظفر اقبال بھی مزاحیہ لکھنے والوں میں نمایاں مقام رکھتے 

ہیں۔ اُنہوں نے روزنامہ ’’خبریں ‘‘ میں ’’جواب آں غزل ‘‘ کے عنوان سے 

 فکاہی کالم لکھ کر داد وصول کی۔ 

مہ صبح میں جمیل صدیقی کے کالم ’’باتو ں باتوں میں‘‘اور مختار روزنا

علی نیئر کے کالم ’’میں بولوں کہ نہ بولوں‘‘ بذلہ سنجی کے ساتھ ساتھ اصالح 

کا کام بھی کرتے رہے۔ سعد ہللا جان برق بھی فکاہیہ کالم نویسی میں 

یں خصوصی شہرت کے حامل ہیں ۔ اُنہوں نے ’’ایکسپریس ‘‘اور’’ آج ‘‘م

لب‘‘ کے عنوان سے فکاہی کالم لکھا۔عزیز احمد کا فکاہی کالم  ’’زیر  

’’مشرقیات ‘‘ ، فکاہیہ کالم نویسی میں نمایاں مقام رکھتا ہے ۔ اسی طرح ڈاکٹر  

ہمایوں ہما کا فکاہی کالم ’’ ادھر اُدھر سے‘‘ قارئین کی دلچسپی حاصل کرتے 

خبارات بھی فکاہیہ کالم  ہوئے کامیابی سے جاری ہے۔ موجودہ دور کے نئے ا

نویسی کی طرف خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ان میں روزنامہ ’’نئی بات‘‘ 

 بھی شامل ہے ۔ جن میں ابو نثر کا فکاہی کالم ’’نثر خند ‘‘ اپنی مثال آپ ہے ۔ 

رہی ہے۔ بقول اکبر آلہ آبادی   صحافت کی اہمیت ہر دور میں

قوت کے  اسی صحافت کو ایک اس‘‘تو اخبار نکالو میں ہو توپ مقابل’’کے
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ً اگر پاک وہند کے جدوجہد آزادی کے   طور پر مانا جاتا ہے۔ خصوصا

س دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی اہمیت دو چند ہوجاتی ہے۔ اْ 

 پررطوقوت کے خالف صحافت کو تلوار کے نہ غاصباصحافیوں نے 

جذبہ آزادی کو پیدا کیا۔ وقت کے   س طرح مسلمانوں میںاستعمال کیا۔ ا  

صحافت اور حکومت ،صحافت کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہےساتھ ساتھ 

ایک دوسرے کے لیے الزم وملزوم ہوگئے ہیں۔ زندگی کے تمام معامالت 

میں صحافت کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔اخباروں میں  

خبروں کو اخبار کی  عوام الناس تک معلومات پہنچانے کے لیے جہاں 

ھی اس سلسلے میں مددگار ثابت  ب ہے۔ وہاں مختلف کالم زینت بنایا جارہا 

ں عمومی طور ن کالموں میہو رہے ہیں۔ اخبارات میں شائع ہونے والے ا  

جہاں  یں گر بعض ایسے کالم بھی ہم،اتا ہےاختیار کیا ج پر سنجیدہ رویہ 

ً ادبی طنز ومزاح کا مظاہرہ کیا جاتا ہخا   ے۔طنز ومزاح سے بھرپور لصتا

 ا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ج  یہ کالم ہی ادب اور صحافت کو یک

اور صحافتی  بکتا ہے کہ ان کالموں کی بدولت ادیہ بھی کہا جاس 

مزاج سے زندگی    ں کالم نگار اپنے حسٹ جاتا ہے۔ ان کالموں میفرق م  

اردو کرتا ہے۔ْکی مشکالت وپریشانیوں کا ذکر ہلکے پھلکے انداز سے 

  ،جو صحافت میں فکاہیہ کالموں کی روایت تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانی ہے 

یان سے معاشرتی  بدستور جاری ہے۔ کالم نگار اپنے مخصوص طرز ب  

دوران کالم   ا س اور، ناچاقیوں اور ناہمواریوں کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں 

 مل سکے۔   کو تحریک ہنسینگار ایسی اسلوب اختیار کرتا ہے تاکہ 

آغاز سے لے کر آج تک فکاہیہ کالم نگاری ہر دور میں اخبارات 

ے کالم نگاروں نے اس ہند سے پہلے اور بعد ک۔ تقسیم   ے ہیںکی زینت رہ

ری کی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ماضی بلکہ موجودہ یاصنف کی آب 

دور میں بھی فکاہی کالم کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ اردو کے کئی بڑے  

حصہ  الزمیاعدگی سے چھپتے ہیں اور ان کا اروں میں فکاہی کالم باقاخب

 ہیں۔ 

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جات

ن کچہری روڈ ، الہور س ،مکتبہ کارواں ،صحافتفن  ،۔ عبد السالم خورشید ۱

 ۱۳صندارد

 www.oxforddictionary.com۔ ۲

 www.dictionary.com۔۳

 ۴۴ء ص۲۰۰۴ایجوکیشنل پبلشنگ، ہاؤس دہلی   ،ابالغیات ،۔ محمد شاہدحسین۴

۵ ً  ۴۴ص ۔ ایضا

  ۳۹فیکشن ہاؤس،بک سٹریٹ ،اردو صحافت اور سرسید خان ،۔ عبدالحئی۶

 ۱۳ء ص۲۰۱۱، مزنگ روڈ الہور پاکستان 

مشمولہ اصول صحافت جدران بک ہاؤس خالد ایجوکیشنل  ،۔ قائداعظم ۷

 ۴ء ص۲۰۱۱۔ ۱۲،  اردو بازار الہور ۴۰سنٹر

سنگ  میل پبلیکیشنز، الہور  ،اُردو کی مزاحیہ صحافت ،فوزیہ چودھری۔ ۸

 ۴۱ء ص۲۰۰۰

 ۴۵ء ص۲۰۰۴ایجوکیشنل پبلشنگ، ہاؤس دہلی  ،ابالغیات  ،۔ محمد شاہدحسین۹

انور عارف مالک ،مکتبہ ماحول  ،مشمولہ مجید الہوری،۔ مجید الہوری ۱۰

 ۳۲۰،۳۲۱ء ص۱۹۵۸کراچی اکتوبر

ء  ۲۰۰۷سنگ  میل پبلی کیشنز، الہور  ،زبانصحافتی ،۔ مسکین حجازی ۱۱

 ۲۴ص

)ابتداء تا  تاریخ  مشمولہ پاکستان میں ادبی رسائل کی ،۔ ڈاکٹر وزیر آغا ۱۲

              پاکستان  ،اسالم آباد اکادمی ادبیات ، ء (۱۹۸۸
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 جنوری                                                                                

                         ۱۳ء ص۱۹۹۲

 ء ( ۱۹۸۸تاریخ )ابتداء تا  پاکستان میں ادبی رسائل کی ،انور سدید ڈاکٹر ۔۱۳

 اسالم آباداکادمی ادبیات ، 

پاکستان                                                                             

 ۱۴ء ص۱۹۹۲جنوری 

سنگ  میل پبلیکیشنز، الہور ،اُردو کی مزاحیہ صحافت  ،۔ فوزیہ چودھری۱۴

 ۱۳ء ص۲۰۰۰

مکتب عالیہ جی سی  ،اُردو ادب میں طنز و مزاح ،وزیر آغاڈاکٹر۔ ۱۵

                                     ء ۲۰۰۷، اردو بازار الہور سنٹر،چڑ جی روڈ 

 ۳۱۰،۳۱۱ص                                                   

 www.oxforddictionary.com۔ ۱۶

 www.dictionary.com۔ ۱۷

الہور س ۔ن  اعتصام پبلشر چوک اُردو بازار ،صحافت ،۔ مہدی حسن۱۸

 ۲۳۱،۲۳۲ص

مکتبہ کارواں کچہری روڈ ، الہور س  ،صحافتفن   ،۔ عبد السالم خورشید۱۹

 ۱۷۷۔ن ص

علمی کتب خانہ کبیر سٹریٹ، الہور ،اُردو کالم نویسی  ،۔ شفیق جالندھری۲۰

 ۲۰س ۔ن ص

کبیر سٹریٹ، ،علمی کتب خانہ ،مشمولہ اُردو کالم نویسی  ،۔ عبد القادر حسن۲۱

 ۱۸۔ن صالہور س 

علمی کتب خانہ کبیر  ،مشمولہ اُردو کالم نویسی ،۔ مجیب الرحمن شامی۲۲

 ۱۹سٹریٹ، الہور س ۔ن ص

 ء  ۲۰۱۳اگست  ۲۵۔ عزیز احمد۔۔۔۔۔ سے براہ راست گفتگو بتاریخ۲۳

اگست  ۲۵۔ سینئر صحافی شکیل احمد ۔۔۔سے براہ راست گفتگو بتاریخ۲۴

 ء ۲۰۱۳

ڈائریکٹر ترقی اُردو بیورو ویسٹ  ،ویسیرہبر اخبار ن ،۔ سید اقبال قادری۲۵

 ۳۱۸بالک س ۔ن ص

۔ سینئر صحافی سیف االسالم ۔۔۔سے براہ ۱۱۶۶۲۶آر ۔ک پورم ، نئی دہلی  ۸
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 ء ۲۰۱۳ستمبر   ۵راست گفتگو بتاریخ

ٹمپل  ۳بک ٹاک ،میاں چمبرز ۔،مشمولہ اُردو صحافت ،۔ خواجہ عبدلخالق ۲۷

 ۲۱۷،۲۱۸ء ص۱۹۹۱روڈ الہور 

سنگ  میل پبلیکیشنزچوک، الہور ،ردو اداریے کا ارتقااُ  ،۔ راحت سہیل۲۸

 ۱۶ء ص۱۹۸۷

اعتصام پبلشر چوک اُردو بازار الہور س۔س۔ن   ،صحافت ،۔ مہدی حسن۲۹

 ۱۱۲ص

کبیر سٹریٹ، الہور  ،علمی کتب خانہ ،اُردو کالم نویسی،۔ شفیق جالندھری ۳۰

 ۵۴س ۔ن ص

مکتبہ کارواں کچہری روڈ ، ،صحافت فن  ،۔ ڈاکٹر عبد السالم خورشید ۳۱

 ۱۸۰الہور س ۔ن ص 

اگست  ۲۵۔ سینئر صحافی شکیل احمد سے براہ راست گفتگو بتاریخ ۳۲

 ء ۲۰۱۳

ٹمپل روڈ الہور ۳بک ٹاک ،میاں چمبرز ۔،اُردو صحافت  ،۔ مجتبی حسین۳۳

 ۲۲۲ء ص۱۹۹۱

 ء  ۲۰۱۳اگست  ۲۵بتاریخ ۔ عزیز احمد سے براہ راست گفتگو ۳۴

سنگ  میل پبلیکیشنز، الہور ،اُردو کی مزاحیہ صحافت  ،۔ فوزیہ چودھری۳۵

 ۵۸ء ص۲۰۰۰

 ( احوال و آثار)ایم فل مقالہ۔ زین الدین اختر بحوالہ پروفیسر نذیر اشک ۳۶

  قرطبہ یونیورسٹی ڈی آئی خان                                      

 ۲۳۲،۲۳۳ص

خانہ کبیر سٹریٹ، الہور  ،علمی کتب،اُردو کالم نویسی  ،شفیق جالندھری۔ ۳۷

 ۵۶س ۔ن ص

سنگ  میل پبلیکیشنز، الہور ،اُردو کی مزاحیہ صحافت ،۔ فوزیہ چودھری ۳۸

 ۶۹ء ص۲۰۰۰

مکتبہ کارواں کچہری روڈ ،  ،صحافتفن   ،۔ ڈاکٹر عبد السالم خورشید۳۹

 ۱۸۱الہور س ۔ن ص 
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سنگ  میل پبلیکیشنز، الہور ،اُردو کی مزاحیہ صحافت  ،۔ فوزیہ چودھری۴۰

 ۱۸۳ء ص۲۰۰۰

نفیس اکیڈمی عابد روڈ ، حیدرآباد ،نئے ادبی رجحانات  ،۔ سید اعجاز حسین ۴۱

 ۲۵۴ء ص ۱۹۴۶دکن 

ء  ۱۹۸۸تاریخ )ابتداء تا پاکستان میں ادبی رسائل کی ،انور سدید  ڈاکٹر ۔۴۲

                                                اکادمی ادبیات ، پاکستان اسالم آباد ،(

 ۱۴ء ص۱۹۹۲جنوری                                   

سنگ  میل پبلیکیشنز، الہور  ،اُردو کی مزاحیہ صحافت ،۔ فوزیہ چودھری۴۳

 ۶۹ء ص۲۰۰۰

میل پبلیکیشنز، الہور سنگ  ،اُردو کی مزاحیہ صحافت  ،۔ فوزیہ چودھری۴۴

 ۵۷ء ص۲۰۰۰

مکتبہ کارواں کچہری ،صحافت پاکستان وہند میں ،۔ عبد السالم خورشید ۴۵

 ۱۳۰روڈ ، الہور س ۔ن ص

کبیر سٹریٹ، الہور ،علمی کتب خانہ  ،اُردو کالم نویسی ،۔ شفیق جالندھری۴۶

 ۹۱س ۔ن ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :باب دوم 

 نگاریامیں فکاہیہ کالم صوبہ خیبر پختون خو
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 کا جائزہ   کے ارتقا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر پختون خوا کاتاریخی پس منظر :صوبہ خی 

چلتا ہے کہ صوبہ خیبر پختون خوا  ا اریخ پرنظر دوڑائی جائے تو پتت 

کی کبھی بھی جداگانہ حیثیت نہیں رہی۔یہ خطہ ہندوستان یا پھر افغانستان کا 

فغانستان یا پھر پنجاب )الہور(سے  احصہ رہا ہے۔ماضی میں اس صوبے پر

ً ڈھائی ہزار سال اس صوبے پر مختلف حکمرانوں  حکمرانی کی گئی۔ تقریبا

یونانی ، غزنوی ، غوری ، مغل ، سکھ اور  جن میں آریائی ، ایرانی ،

برطانوی شامل ہیں نے حکومت کی۔ ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ اس  

کوئی خاص  یے لےکبھی بھی اس کی جداگانہ حیثیت ک صوبے کی عوام نے

ءتک کے انگریزی دور میں یہ عالقہ ۱۹۰۱ء سے ۱۸۴۹جدوجہد نہیں کی۔

اسے چیف کمشنر کی سطح کا الگ  ء ۱۹۰۱صوبہ پنجاب کا حصہ رہا۔نومبر 

ء میں یہاں انگریز ۱۹۳۷اسمبلی نہیں تھی۔ئی صوبہ بنایا گیا۔اس لیے یہاں کو 

میں شمال   ء۱۹۳۵ کا تقرر ہوا اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ۔

کو  ء۱۹۳۷اپریل ( ۹مغربی صوبے کو مکمل صوبے کی حیثیت دی گئی۔ نو)

عبدالقیوم خان نے پہلے وزیر اعلٰی کی حیثیت سے حلف نواب صاحب زادہ 

 جس کے بعدیہ صوبہ الگ نمائندہ صوبے کے طور پر جاننے لگا۔،اٹھایا

تاریخ گواہ ہے کہ جب تک یہ صوبہ پنجاب کے زیر تسلط رہا ۔یہاں 

کے باشندوں کو علمی اور ذہنی سطح پر پسماندہ رکھنے کی غرض سے اس 

میل جول اور ترقی کی جدید سہولیات سے  صوبے کا بیرونی عالقوں سے
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محروم رکھنے کی کوشش ہوتی رہی۔صوبہ سرحد )خیبر پختون خوا (کو 

اندرونی وبیرونی عوامل متاثر کرتے رہے۔ علمی وادبی اعتبار سے بھی یہ 

صوبہ ہمیشہ پیچھے رہا۔ابتدامیں پنجاب اور افغانستان سے اخبارات و جرائد 

ت نہ ہونے کی وجہ سے صوبے میں ترقی کا  یہاں آتے رہے۔مقامی اخبارا

عمل سست روی کا شکار رہا۔جس کی بنا پر صوبے میں علمی و ادبی 

سرگرمیاں بھی بڑی دیر سے شروع ہوئیں۔یہاں باقاعدہ ادبی سرگرمیوں کا 

 میں قائم  ء۱۹۰۳آغاز’’بزم  سخن ‘‘ نامی پہلی ادبی انجمن سے ہوا۔ جو 

میں   ء۱۹۱۳آیا۔جس کے بعد میں ایڈورڈزکالج پشاور وجود میں  ء۱۹۰۰ہوئی۔

سے اسالمیہ کالج)پشاور( قائم صاحب زادہ عبدالقیوم خان کی کوششوں 

یہ کالج گراں قدر خدمات  ۔صوبے میں علم وادب کاذوق پیدا کرنے میںہوا

انجام د یتا رہاہے۔ صوبہ خیبر پختون خوا میں سیاسی ،سماجی اور ادبی شعور 

ا کرنے میں صحافت )اخبارات ،ادبی جرائد(کا بڑا اہم اور بھرپور کردار پید

رہا ہے۔ْ یہاں علم و ادب کا سفر ارتقائی منازل طے کرتا ہوا فکاہیہ کالم نگاری 

تک کیسے پہنچا؟اس پر بات کرنے سے قبل ضروری ہے کہ صوبے میں 

 صحافت کے آغاز کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ 

 وامیں صحافت کا آغاز:بر پختون خصوبہ خی 

صوبہ سرحد )صوبہ خیبر پختون خوا(میں صحافت کا آغاز سید احمد 

بریلوی شہید کی تحریک جہاد کے دور سے ہوا۔ ا س سلسلے میں پہال ہفت 

کے  ء۱۸۵۶،  ء ۱۸۵۵روزہ ’’مرتضائی ‘‘بتایا جاتا ہے ۔جس کا اولین ذکر 

ِ  نور‘‘ کی فائلوں میں ملتا ہے۔اس  اخبار کو ایک ایرانی باشندے ’’کو ہ 

مرتضائی نے جاری کیا تھا۔ ڈاکٹر عبد السالم خورشید کی تحقیق کے مطابق  

صوبہ سرحد کا اولین ہفت روزہ ’’مرتضائی ‘‘ ہے ۔ ا س ہفت روزہ کا دائرہ 

کار بہت وسیع تھا اور یہ اخبار نہ صرف صوبہ سرحد بلکہ برصغیر کے 

’مرتضائی ‘‘ کے اجراء کے بارے میں دوسرے حصوں میں خاصا مقبول تھا۔ ’

 س سلسلے میں اجمل ملک لکھتے ہیں:رائے مختلف ہیں۔ا

’’قاضی افضل حق کے مطابق :سید محمد اشرف 

مؤلف اختر شہنشاہی نے اگرچہ ’’مرتضائی ‘‘کی  

 ۳بتایا ہے لیکن  ء۱۸۵۵اشاعت کا اغاز اکتوبر 
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درج ہے ۔اس کی   ۳۲نمبر  ۳جلد  ء۱۸۵۶نومبر 

اعت پر نظر ڈالتے ہوئے کہا جا سکتا ہفت روزہ اش

ہے کہ اس اخبار نے اپنی اشاعت کا آغاز جنوری 

 (۱سے کیا تھا‘‘)  ۱۸۵۴

’’مرتضائی ‘‘میں شائع ہونے والی اکثر خبریں اُس کے ہم عصر 

ی رپورٹ ‘‘میں بھی  اخبارات میں شائع ہوتیں۔ ا س اخبار کا تذکرہ’’ پنجاب میوٹن

 کیا گیا ہے: 

مئی  ۱۹’’مرتضائی ‘‘ نے یہ خبر شائع کی کہ 

ء کو قالت ، غلزئی رجمنٹ نے بغاوت کردی ۱۸۵۷

ا ور اپنے افسروں کو تہہ تیغ کرڈاال۔ اخبار کے 

 (۲ایڈیٹر کو کرنل نکلسن نے فوراً گرفتار کرلیا‘‘۔)

 :‘‘پیام  حق’’

فارغ بخاری کی تحقیق کے مطابق صوبہ سرحد میں صحافت کا وجود 

بار تھا۔ا س سلسلے میں فارغ بخاری  سے ملتا ہے۔ یہ ایک قلمی اخء ۱۸۸۸

 لکھتے ہیں: 

سب سے پہلے مولوی نصیراحمد صاحب نے پیام  ’’

حق کے نام سے ایک مذہبی پرچے کا اجراء کیا جو  

 (۳بیس صفحات پر مشتمل تھا۔،،)

ترغیب تھا ۔ یہ ایک مذہبی پرچہ تھا۔اس کا بنیادی مقصد دین کی تعلیم و 

جدوجہد جاری رکھنے کی ہدایت بھی دی جاتی یےلے تاہم اس میں آزادی ک 

کاپیاں خود اپنے قلم سے لکھ کر مفت تقسیم  ۳۰، ۲۰تھی ۔ مولوی نصیر احمد 

 کرتے تھے۔

 : ‘‘بھرتاری رسالہ ’’ماہنامہ

ء میں ڈیرہ اسماعیل خان سے جاری ہوا ۔ جو ہندؤں  ۱۸۸۹یہ ماہنامہ 

کی تنظیم ’’بھرتاری سبھا‘ ‘ کا ترجمان تھا۔ عملہ ادارت میں لیالرام اور 

ٹھاکرداس شامل تھے۔ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق یہ رسالہ سیاسی اور 

 عمومی خبریں شائع کرتا تھا۔ 

 : ‘‘حمایت اسالمانجمن  ’’
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فارغ ا س کے بارے میں  میں جاری ہوا۔  ء۱۸۹۲رسالہ  یہ ہفتہ وار

 :ری  لکھتے ہیںبخا

میں انجمن اسالم الہور کی پشاور برانچ  ء۱۸۹۲’’ 

کے زیر  اہتمام ایک تبلیغی ہفت روزہ ’’ انجمن   

 َِ َ حمایت  اسالم ‘‘کے نام سے جاری ہوا جو تقریبا

ایک سال تک زندہ رہا۔یہ رسالہ پشاور میں مرتب 

 (۴ہوکرالہور میں چھپتا تھا‘‘۔ )

 :‘‘ہردلعزیز’’ہفت روزہ 

میں اسکا اجراء ہوا۔ بعد میں اسے الہور منتقل کیا گیا۔ اس اخبار  ء۱۸۹۹     

 کے مالکان اور مدیران یکے بعد دیگرے 

  ، ۱۹۰۱میں سنت ہیرابھودیال ، سیٹھ تاراچند   ء ۱۸۹۹بدلتے رہے۔ 

میں اللہ تارا چند اس کے بالترتیب  ء۱۹۰۳میں بابوچدن جی الل اور  ء۱۹۰۲

لکھتے  بارے میں اجمل ملک غیر مقبولیت کےی اس کمالکان و مدیران رہے۔

 ہیں: 

تبدیلی اور غیر واضح پالیسی  ’’مالکوں کی مسلسل

میں ہر’’دلعزیز ‘‘کی  ۱۹۰۳اور  ،کار رنگ الئیآخر

 (۵مقبولیت جاتی رہی‘‘۔)

 : ‘‘سرحد تحفہ  ’’

میں بنوں   ء ۱۹۰۰چرچ مشنری سوسائٹی کے ڈاکٹر ٹی ایل پینل نے 

 یے نری سوسائٹی کا ترجمان تھا اس لکیا ۔یہ اخبار چونکہ مش سے اسکا اجرا

یرائی ہوتی رہی ۔اسی ذسرگرمیوں کی اس اخبار کی بدولت پسوسائٹی کی 

جاری  فرانٹئیرگزٹ ‘‘بھی’’اور  ‘‘ڈیرہ اسماعیل خان سے ’’دولت  ہند  میں دوران

 ہوئے۔

پنجاب سے کچھ عالقوں کو عالحدہ کرکے ایک ءکو ۱۹۰۱نومبر  ۹

صوبہ ’’شمال مغربی سرحدی صوبہ‘‘ کا نام دیا گیا ہے ۔ اگرچہ اس فیصلے 

پر بعض ہندو حلقوں میں احتجاج بھی کیا گیااور مختلف اخبارات میں مضامین  

بھی لکھے گئے۔ لیکن اس کے باوجود انگریزوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں  

 کیا۔ 
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 : ‘‘اخباراالخالق  ’’ماہنامہ

میں سید عبدہللا شاہ نے پشاور سے جاری کیا ۔ اس  ء۱۹۰۳یہ ماہنامہ 

کی ڈیکلریشن کو اس شرط پر منظور کیا گیا کہ اخبار میں کوئی سیاسی خبر  

یا تبصرہ شائع نہیں ہوگا۔اس لئے یہ اخبار زیادہ تر مذہب اور اخالقیات سے 

کے بارے میں اجمل ملک  شاہ متعلق لکھتا رہا۔اس کے مدیر سید عبدہللا 

 لکھتے ہیں: 

میں موضع شیدو ضلع پشاور میں پیدا   ء۱۸۸۳’’ 

ہوئے۔عربی ، فارسی اور انگریزی کی تعلیم گھر پر 

پائی۔ ۔۔۔ہوش سنبھاال تو اخبار نویسی اور مضمون 

میں   ء۱۹۰۳نویسی کی طرف طبعیت مائل ہوئی ۔ 

 (۶پشاور سے ’’اخبار اال خالق ‘‘جاری کیا ‘‘۔ )

 :‘‘افغان ’’ہفت رو زہ

پشاور سے ہفت روزہ ’’افغان ‘‘جاری ہوا۔موضع باڑہ تحصیل چارسدہ 

کے سیدمہدی علی شاہ ’’افغان ‘‘ کے ناشر اور سید عبدہللا شاہ اس کے مدیر  

تک سید  ء۱۹۱۵یہ ہفت روزہ جو بعد میں روزنامہ بن گیا  میں ء۱۹۰۹تھے ۔

عبدہللا شاہ کی ادارت میں شائع ہوتا رہا )بحوالہ ڈاکٹرمس لعل بہا صوبہ سرحد 

میں اخبارات( ۔اس کی اشاعت کے بارے میں اختالف ہے۔اجمل ملک نے اس 

 کے متعلق فارغ بخاری لکھتے ہیں:  بتائی ہے۔ جبکہ اخبار ء۱۹۰۹کی اشاعت 

 ( ۷)آیا‘‘ ء میں پشاور افغان کا اجراء عمل میں۱۹۰۵’’ 

 ے بارے میں اجمل ملک لکھتے ہیں: س اخبار کا  

ترجمان   بالشبہ سرحد کے مسلمانوں کا  ‘‘’’افغان ’’ 

فرانٹیئر ایڈوکیٹ ‘‘ڈیرہ ’’عصر تھا۔جبکہ اس کا ہم 

 ( ۸اسماعیل خان ہندوؤ ں کا‘‘۔ )

میں جاری   ء ۱۹۲۰’’افغان ‘‘ نام کا ایک میگزین حکیم آزاد گل نے بھی 

 کیا تھا۔

 :‘‘سرحد’’ روزنامہ
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۔ میں سید عبدہللا شاہ نے روزنامہ سرحد کا اجراء کیا ء۱۹۱۵جنوری 

اشاعت ختم  کی  میں اس ء۱۹۱۵اور اپریل  لیکن یہ صرف چند ماہ جاری رہا 

 کرنا پڑی۔ 

 :‘‘حاالت  سرحد’’ روزنامہ

حاالت   میں مشہور کارکن اور بابائے صحافت ہللا بخش یوسفی نے ء۱۹۲۲

میں اس اخبار نے روزنامہ سرحد کی شکل اختیار  ء۱۹۲۵کیا۔ سرحد کا اجرا

 کھتے ہیں: لغ بخاری ’’کی۔ اس کے مقام اور اہمیت کے بارے میں فار

’’روزنامہ سرحد’’روزنامہ زمیندار‘‘ کی طرح یہاں  

ہے۔اس طرح سرحد کی سیاسی  کا قدیم ترین اخبار 

دیر بیداری میں اسکا بڑا ہاتھ ہے۔اس کے مالک و م

ظفر علی خان کی طرح   ایوسفی صاحب موالن 

قیدوبند کی سختیاں بھی جھیلتے رہے اور اخبار و 

وں اور قرقیوں کا شکار ہوتے پریس آئے دن ضبطی 

 ( ۹‘‘)رہے۔

برس تک اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھا ۔اس اخبار  ۶۴یہ اخبار 

ند نے کمرچں المجاہد شامل تھا۔جسے مجاہدین کے ہم عصر اخبارات می

 میں جاری کیا۔   ء۱۹۲۳

 :‘‘الجمعیت سرحد ’’روزنامہ

سرحد کے مشہور صحافی سید سلطان صاحب گیالنی نے صحافت کا 

میں اپنا   ء۱۹۲۵آغاز ’’روزنامہ سرحد‘‘ کی ادارت سے کیا۔ بعد میں انہوں نے 

 ذاتی اخبار ’’الجمعیت سرحد‘‘ شروع کیا۔

 :‘‘رحدپیام س’’

ء میں ہری پور سے جاری ۱۹۲۸اس اخبار کو قاضی عبدالرحٰمن نے 

اصالح  سرحدفضل کریم صدیقی نے پشاور سے جاری کیاجو کیا۔اسی سال 

تقسیم ہند تک جاری رہا۔نامور صحافی سید ضیاء جعفری ،مرزا فہیم بیگ 

 چغتائی اور باری علیگ اس اخبار سے وابستہ رہے۔

 :‘‘ہمدرد افغان’’
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مشہور سماجی کارکن خان میر ہاللی نے جاری کیا ۔انقالب افغانستان  

کے خالف لکھنے کی پاداش میں نظربند ہوئے تو ہمدرد میں انگریزی مداخلت 

 افغان بھی بند ہوا۔ 

 :‘‘سرفروش ’’ہفت روزہ

میں عبدہللا خنجر نے ہفت روزہ سرفروش جاری کیا۔ یہ اخبار  ء۱۹۳۰

 بھارت کی انتہاپسندانہ پالیسی کا پرچار

 اجمل ملک لکھتے ہیں: اس کی انتہا پسندانہ پالیسی کے حوالے سےکرتاتھا۔

’’یہ پرچہ نوجوان بھارت سبھا کا ترجمان اور انتہا پسند پالیسی                  

 کا حامل تھا۔ صرف

چند پرچے نکلنے پائے تھے کہ عبد ہللا خنجر 

گرفتار ہو کر جیل چلے گئے خنجر انقالبی نوجوان 

 (۱۰تھے تمام عمر قید و بند میں گزری ‘‘۔ )

 :‘‘ترجمان سرحد’’

میں راولپنڈی سے شائع ہونے واال ہفت روزہ’’ترجمان سرحد ‘‘  ء۱۹۳۳

 پشاور منتقل ہوا۔ 

 نوجوان  افغان : 

ہری پور سے ا س اخبار کا اجراء تاج محمد طاہر خیلی ہی میں ء۱۹۳۳

 ہ ایک نڈر اور بے باک صحافی تھے  نے کیا ۔و

 بارے میں فارغ بخاری لکھتے ہیں: اُن کے

’’آپ ہمیشہ حزب اختالف میں رہے اور بال خوف 

ملک و قوم کی ترجمانی کرتے رہے۔ آپ نے کبھی  

حق گوئی کی راہ میں ڈر یا جھجھک کا ثبوت نہیں 

 (۱۱دیا اس لیے ہمیشہ معتوب رہے ‘‘۔)

 :۔ روزنامہ’’آزاد‘‘ ،’’ہمارا پاکستان‘‘ ،’’منزل  سرحد‘‘

ء کا سال بہت نمایاں رہا ا س  ۱۹۳۵صوبہ سرحد کی صحافت میں 

 دوران صحافتی میدان میں بڑا کام ہوا۔ 

پشاور سے غالم غوث صحرائی نے روزنامہ’’ آزاد‘‘ جاری کیا جو دو سال 

’’منزل سرحد‘‘ جاری نے  وا ۔ ا س کے بعد غالم غوث صحرائیبند ہکے بعد 
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ء میں ۱۹۴۷ء میں ’’پیغام ‘‘ اور پھر ۱۹۴۲کیاجو ایک سال کے بعد بند ہوا ۔ 

ء میں روزنامہ کر دیاگیا۔ ۱۹۵۳ہفت روزہ ’’ہمارا پاکستان‘‘ جاری ہوا جسے 

یا۔ ا سی ء ہی میں ہفت روزہ ’’پاکستان‘‘ غالم حسن کاظمی نے جاری ک۱۹۳۵

 سال ڈیرہ اسماعیل خان سے ’’صبح  اُمید ‘‘ کا اجراء ہوا۔ 

 :  ‘‘پَربھات’’ روزنامہ

میں روزنامہ ’’پَربھات ‘‘ کا اجراء ہوا ا س کے مدیر  ء۱۹۳۶پشاور سے 

س اجگندر ناتھ نئیر تھے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ اخبار دہلی منتقل ہوا ۔  ِ 

 لکھتے ہیں:کے بارے میں اجمل ملک اخبار 

’’یہ اخبار بھی کانگرس کا حامی تھا ۔ا س کی لکھائی  

چھپائی گھٹیا ، ترتیب نا کارہ لیکن تحریر بے الگ 

ہوتی اور کانگرس کے حلقوں میں خاصا مقبول  

 ( ۱۲تھا‘‘۔ )

 : ‘‘الفالح’’روزنامہ 

میں پشاور سے  ء۱۹۳۸’’الفالح‘‘ پہلے ہفت روزہ کی صورت میں 

سال بعد   ۱۵شائع ہوتا رہا۔ لیکن بعد میں اس اخبار کو سہ روزہ بنایا گیا۔ تقریباً 

اس اخبار کو روزنامہ کردیا گیا۔ اس کے مالک سید عبد ہللا شاہ تھے جو مذہب 

و سیاست میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اس اخبار کا اداریہ بھی طویل 

 میں اجمل ملک لکھتے ہیں:  اس بارےعرصے تک اُنہوں نے لکھا۔ 

’’روزنامہ’’الفالح‘‘ آج تک باقاعدگی سے جاری ہے 

۔سید عبد ہللا شاہ آج بھی اداریہ اپنے قلم سے تحریر 

کرتے ہیں ۔ ان کی تحریر میں خاصی چاشنی ہوتی 

کی ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق   ۱۹۴۸ہے ۔ 

سہ روزہ ’’الفالح ‘‘ کی اشاعت بارہ سو تھی ‘‘۔ 

(۱۳ ) 

 : ‘‘ہمدم ’’ روزہ ہفت

میں غالم حیدر پراچہ نے یہ اخبار جاری کیا۔ جو  ء۱۹۳۹کوہاٹ سے 

ایک ہفت روزہ تھا ۔اس نے مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی کھل کرحمایت کی۔ 

 کوہاٹ کے غالم حیدر کی وفات کے بعد اُن کے صاحبزادے نے اس اخبار کو
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  ء۱۹۷۸جاری رکھا۔ ایوب صابر)شاعر ، ادیب ، صحافی ( کی ادارت میں 

 یہ اخبار بند ہوا۔  میں

 :  ‘‘انکشاف ’’ہفت روزہ

یں ہفت روزہ ’’انکشاف‘‘کی صورت اختیار کی ۔ م ء۱۹۴۱اسرار سرحد نے 

ا س کے مالک و مدیر فقیرا خان جدون تھے۔جو صحافت کے میدان میں اپنی 

 مثال آپ ہیں۔ 

 :‘‘ترجمان افغان ’’ہفت روزہ

میں ہفت روزہ ’’ترجمان  افغان ‘‘ جاری   ء ۱۹۴۲پشاور سے جوالئی 

ہوا۔ ا س سال صحافتی سفر کے بعد روزنامہ کی حیثیت سے شائع ہونے لگا۔ 

ا س کے مدیر عبد الحق احقر سرحدی تھے۔ ا سی سال رحمت ہللا شیرانی نے 

میں مسلم لیگی   ء۱۹۴۴ہفت روزہ ’’پیغام‘‘ پشاور سے جاری کیاجسے 

 ث بند کردیا گیا۔ وزارت پر نکتہ چینی کے باع

 :  ‘‘اخّوت ’’روزنامہ

ء ہی میں خاکسار تحریک کے خاکی سرحدی نے ’’روزنامہ ۱۹۴۲

 اخوت‘‘ جاری کیابعد میں ا سے ہفت روزہ کی حیثیت سے جاری رکھا گیا۔  

 : ‘‘ملت ’’روزنامہ

جاری ہوا۔ جو اشاعت کے میں مسلم لیگ کا ترجمان ’’ملت‘‘ ء۱۹۴۴

 قلیل عرصہ بعد بند ہوا۔ 

 : ‘‘سرحد’’دوسرا 

 میں جاری کیا۔   ء۱۹۴۵یہ ہفت روزہ پیر اکبر شاہ نے 

 :‘‘تنویر ’’ہفت روزہ

میں ہفت روزہ ’’تنویر ‘‘ جاری کیا  ء۱۹۴۶اللہ وزیر محمد صدیقی نے

روزنامہ’’ ں ا س کا ادبی حصہ نہایت معیاری تھا۔اس اخبار کے بارے می

 الفالح‘‘ لکھتا ہے :

’’ ہفت روزہ ’’تنویر ‘‘نے صوبے میں جو معیاری ہفت روزہ  

 صحافت پیش کی 

تھی اور پانچ سال جشن استقالل اور پا مردی سے اس ہفت روزہ  

 کو جاری رکھا 
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ت مندانہ  اگیا۔ وہ صوبائی صحافت کی ایک جر  

 ( ۱۴تاریخ ہے ۔ ‘‘)

 :‘‘باز شہ  ’’روزنامہ

قیام پاکستان کے بعدصوبہ سرحد میں سب سے پہلے جاری ہونے     

 واال روزنامہ ’’شہباز‘‘ تھا۔جسے ملک

 ا س اخبار کے بارے میں فارغ بخاری لکھتے ہیں: نوراٰلہی نے جاری کیا۔

’’یہ پرچہ ضخامت ، ترتیب ، لکھائی، چھپائی 

روزناموں سے      غرض ہر اعتبار پنجاب کے 

 ( ۱۵‘۔)کسی طرح کم پایہ نہیں‘ 

 ہیں: کھتے لبار کے بارے میں اجمل ملک اسی اخ

’’روزنامہ’’ شہباز ‘‘ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ  

منتقل ہوتا رہا۔ یہ مستقل طور پر یہ کسی ایک ہاتھ 

میں نہیں رہا اور ایک سے دوسرے ہاتھ بکتا چال 

صدی کے تیسرے عشرے  ںگیا۔ اس کا ظہور بیسوی

میں ہوا ۔ جب ایک اخبار کے ناراض عملے کے 

 اسے  وں نےھنے یہ نیا اخبار نکاال تھا ۔ اُنارکان 

ء میں یونینسٹ پارٹی کے ہاتھوں فروخت کیا۔ ۱۹۴۱

ا سے پھر آگے روزنامہ احسان الہور کے ہاتھ 

فروخت کر دیا گیا۔قیام پاکستان کے بعد اسے الہور 

 ( ۱۶کر دیا گیا‘‘۔)سے پشاور منتقل 

یہاں یہ اخبار صحافتی اُفق پر چھایا ہوا تھا مگر بعد میں جب ’’انجام‘‘ 

پشاور منتقل ہوا تو یہ اخبار اپنی مقبولیت کھو بیٹھا۔بعد میں اس اخبار کو نیشنل 

عوامی پارٹی نے خرید لیا ۔قلندر مومند اس کے ایڈیٹر رہے۔ وہ ایک عرصے 

ے’’قہوہ خانہ‘‘ کے عنوان سے فکاہی کالم بھی  تک روزنامہ’’ شہباز ‘‘کے لئ

 لکھتے رہے۔

 :‘‘ضرابم’’ہ روزنام

ء میں ایبٹ آباد سے حکیم عبد العزیز چشتی کی زیر صدارت میں یہ ۱۹۵۰
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اخبار جاری ہوا۔ جو سیاسی اور مقامی مضامین پر مشتمل ہوتا تھا۔ آٹھ سالہ 

 کارکردگی کے بعد مارشل الء کا نفاذ ا س کی بندش کا سبب بنا۔ 

 :‘‘نقیب’’روزنامہ 

باد سے ہفت صوبہ سرحد کے ممتاز صحافی ناشاد طاہرخیلی نے ایبٹ آ

 روزہ’’ نقیب‘‘ جاری کیا۔ اس ہفت

 روزہ کی پالیسی ترقی پسندانہ تھی۔ 

 :‘‘آج کل ’’روزنامہ

میں پشاور سے حفیظ الفت نے ایک روزنامہ ’’آج کل ‘‘کے نام ء ۱۹۵۷

سے جاری کیا اس اخبار میں تصاویر کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی جاتی 

 تھی۔ 

 :‘‘حرم بانگ   ’’روزنامہ

بعد ء میں جاری ہوا۔۱۹۵۷جو  ادبی اور سیاسی ہفت روزہ تھا  ےیہ پہل

ء میں اسے روزنامہ بنادیا گیا۔اس کے مالک ماسٹر خان گل اور ۱۹۵۹میں 

مدیر پروفیسر محمد سرور تھے۔ کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے ایوب صابر) 

مزاحیہ کالم بھی لکھتے رہے۔ پشتو زبان میں  یےکے ل شاعروادیب( اس اخبار

دارت ِ  پشتو صفحے کی ا ایک الگ ادارتی صفحہ بھی ترتیب دیا جاتا تھا۔

 ۲۵ امیر حمزہ شنواری ،اجمل خان خٹک اور ایوب صابر )کوہاٹ( نے کی۔

پشتو   ء کو حکومت مخالف پالیسیوں کی بدولت اسے بند کیا گیا۔۱۹۷۱مارچ 

 ملک لکھتے ہیں: اجمل صفحات کے سلسلے میں 

ہ ات میں روزنام’’اسی طرح پشاور کے اخبار

‘‘بھی پشتو حصہ شائع ’’الفالح ‘‘اور ’’الجمعیت سرحد

والے     کرتے رہے۔ آج کل پشاور سے شائع ہونے 

تر روزنامے اندرونی صفحات پر پشتو مواد  بیش

، ‘‘سرحد’’، ‘‘جہاد ’’، ‘‘شہباز ’’میںشائع کرتے ہیں۔ان 

 ترجمان ’’،  ‘‘انقالب’’،  ‘‘وطن’’

شامل ‘‘ہمارا پاکستان ’’اور ‘‘تحقیق’’، ‘‘افغان

 ( ۱۷)ہیں‘‘۔

 : ‘‘حیات ’’روزنامہ
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ہوا۔اسے  اور سے روزنامہ’’ حیات‘‘ کا اجراء کو پش۱۹۶۴اگست  ۱۹

سید احمد علی شاہ نے جاری کیا تھا۔اس کی ادارت اشرف ُدرانی کرتے 

 رہے۔یہ اخبار بھی زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔

 

 :‘‘مشرق’’ روزنامہ

روزنامہ ’’مشرق‘‘ کو الہور سے پشاور منتقل کیا   کوء ۱۹۶۵یکم جوالئی 

 ں کیا جائے گا۔ گیا۔اس کا تفصیلی ذکر اگلے باب می

 : ‘‘انقالب ’’روزنامہ

زسرنو قیام اَ  ےکو ون یونٹ کی تحلیل اور صوبے ک ء۱۹۷۰یکم جوالئی   

کے بعد حکومت نے نرمی کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے مختلف اخبارات و 

میں روزنامہ انقالب نیا   ۔اس دوریےکو ڈیکلیریشن تقسیم کرنا شروع کجرائد 

 رنگ الیاہے۔     انقالبی 

 مشتاق شباب لکھتے ہیں:اس کے بارے میں 

’’پشاور سے سید شہزاد علی شاہ نے روزنامہ’’  

انقالب ‘‘جاری کیا جس نے شروع میں قیوم مسلم 

سی  لیگ کی حمایت کی، لیکن بعد میں آزاد پالی

یرائی دالئی ۔یہ ذاختیار کرکے اخبار کو عوامی پ

اخبار بڑی مدت تک چلتا رہا۔اور بآلخر بند ہو 

 (۱۸‘۔)گیا‘

 :‘‘سرحد ’’ روزنامہ

ور سے روزنامہ ’’سرحد‘‘ کا اسی دور میں حفیظ الفت نے پشا

یرائی حاصل  ذافت کی بدولت یہ اخبار بہت جلد پکیا۔اپنی منفرد انداز  صحاجرا

 بارے میں مشتاق شباب لکھتے ہیں:  کرنے میں کامیاب ہوا۔اس

حوالے سے ’’ کمپیوٹر کے ذریعے اخبارات کی ترتیب کے         

 پشاور میں روزنامہ 

نے اولیت حاصل کی ۔اور پشاور کے ‘‘سرحد ’’

پہلے کمپیوٹرائز ڈ اخبار کا در جہ حا صل 

 (۱۹کیا‘‘۔)
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 :‘‘جہاد’’ روزنامہ

ب صحافی شریف فاروق نے ء کی دہائی میں کامیا ۱۹۷۰            

 اشرفجہاد‘‘کا اجراء کیا ۔روزنامہ’’

 وطن پرستی کے بارے میں لکھتے ہیں:کی جہاد‘‘روزنامہ’’بخاری 

میں جو رول ادا ’’جہاد‘‘نے اپنی پچیس سالہ زندگی 

ں سمیٹا جا سکتا ہے کہ اس نے اًیوکیا اسے مختصر

ہر اس پردہ نشیں کا پول کھوال جس کا رشتہ 

اخالص اسے پاکستان اور اسالم سے مشتبہ نظر 

پردہ وطن دشمنی آیا۔ہر وہ نقاب نوچا جس کے پس   

 (۲۰چھپی تھی‘‘۔)

یہ اخبارتا حال کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔اسی دوران 

کئی اخبارات نے صحافتی میدان میں قدم رکھا ۔ مگر ا ن کے قدم جمنے نہ میں 

، ‘‘شیرازہ ’’ہفت روزہ  ‘‘انجام ’’،‘‘حقیقت’’پائے۔ا ن میں پشاور سے روزنامہ 

، ‘‘منزل ’’ری پور سے پندرہ روزہ ، ہ ‘‘نشیمن  ’’ایبٹ آباد سے ہفت روزہ

 ’’ اور‘‘قیامت  ’’، مردان سے پندرہ روزہ‘‘فلک سیر’’مالکنڈ سے ہفت روزہ 

کوثر ’’، ‘‘تقسیم  ‘‘،’’مخلص سے’’ ، اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان  ‘‘ندائے ملت

نو’’، ‘‘پیام  نو ’’،‘‘ ہوا۔ مگر کامیابی کا  کا اجرا‘‘کوہسار  ’’اور ‘‘غالب’’ ، ‘‘فکر 

ء میں ۱۹۸۴سفر طے نہ کر سکے۔اور جلد ہی شکست سے دوچار ہوئے۔ 

 جاری کیا۔ ‘‘المظہر ’’مختار علی نیئر نے پندرہ روزہ 

 :‘‘جدت’’ روزنامہ

کہنہ مشق صحافی ایس ایم رضوی نے روزنامہ’’ جنگ ‘‘سے اپنی 

 یا۔کاجرا دوران روزنامہ’’ جدت ‘‘کاء کے ۱۹۸۴طویل وابستگی ختم کر کے 

 : ‘‘آج ’’روزنامہ

میں پشاور کے سینئراور ممتاز صحافی عبدالواحد یوسفی نے ء۱۹۸۹

کا اجراء کیا۔انہوں نے اس روزنامے کو بہت ترقی دی ۔اور  ‘‘آج ’’روزنامہ

گہ  جلد ہی یہ اخبار صوبہ سرحد کے صف  اول کے اخباروں میں اپنی ج

ًِ بنانے میں کامیاب ہوگیا۔خصوصا   کالم نگاری کے حوالے سے اپنی مثال آپ ِ 
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میت کو اجاگر کرتے روزنامہ ’’آج‘‘کی کامیابی میں کالموں کی اہ ہے۔

 ب لکھتے ہیں: مشتاق شباہوئے 

’’روزنامہ آج صوبہ سرحد کے اخبارات میں نہایت 

اہم مقام کا حامل ہے۔خاص طور پر اس کے اداراتی 

صفحات پر چھپنے والے معیاری کالموں کی وجہ 

سے قارئین اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔عبدالواحد 

یوسفی نے جہاں خبروں کی فراہمی کے لئے بہترین 

نتخاب کیا۔وہاں کالم نگاروں کے صحافتی ٹیم کا ا

انتخاب میں بھی اپنے صحافتی تجربے سے بھرپور 

 ( ۲۱فائدہ اٹھایاہے‘‘۔)

 : ‘‘ُسرخاب’’روزنامہ

ء میں پشاور سے ۱۹۹۸صالح الدین احمد نے روزنامہ ’’ ُسرخاب ‘‘ 

بدولت یہ اخبار قارئین میں  جاری کیا ۔ اپنے جاندار اداریہ اور کالم کی

 مقبول ہے ۔ اخاص

 :‘‘کسوٹی’’روزنامہ

ح الدین ہوا۔ صال سے روزنامہ ’’کسو ٹی ‘‘کا اجرا ء میں پشاور۱۹۹۶

 اپنی صحافتی خدمات انجام دی۔  یےاحمد نے ا س اخبار کے ل

 :‘‘ایکسپریس  ’’روزنامہ

چودھری اس ء کو جاری ہوا ۔ عبدالقادرحسن اور جاوید ۱۹۹۸یہ اخبار 

 کے اہم کالم نویس ہیں ۔

 :‘‘صبح  ’’روزنامہ

ء میں پشاور ایک نیا اخبا ر روزنامہ ’’صبح ‘‘ جاری ہوا ۔ ۲۰۰۱اپریل 

میں پاکستان کے دوسرے بڑے سی دورا   ۔اس کے ایڈیٹر اشرف ڈار ہیں

۔ ان میں یےاپنے ایڈیشن شائع کرنے شروع ک اخبارات نے بھی پشاور سے

روزنامہ ’’االخبار‘‘ ،’’ خبریں ‘‘اور’’ جناح ‘‘وغیرہ شامل ہیں ۔ان اخبارات میں  

بیش تر اخبارات ایسے تھے جن میں پشتو زبان کو بھی خصوصی اہمیت دی  

 س بارے میں اجمل ملک لکھتے ہیں:جاتی۔ ا  
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 ’’اسی طرح پشاور کے اخبارات میں روزنامہ

’’الفالح ‘‘اور ’’الجمعیت سرحد‘‘ بھی پشتو حصہ 

شائع کرتے رہے۔ آج کل پشاور سے شائع ہونے 

والے بیشتر روزنامے اندرونی صفحات پر پشتو 

  ’’ ، ‘‘جہاد ’’ ، ‘‘شہباز’’مواد شائع کرتے ہیں۔ان میں 

، ‘‘ترجمان افغان’’، ‘‘انقالب  ’’ ،‘‘وطن ’’، ‘‘سرحد

 ( ۲۲شامل ہیں‘‘۔) ‘‘ ہمارا پاکستان ’’اور  ‘‘حقیقت’’

 ’’جام  جم ‘‘:

ایبٹ ٓاباد سے شائع ہونے والے اس اخبار کا شمار ماضی کے اخبارات          

ءکو اس کا پہال شمارہ منظر عام پر آیا۔ میر ۱۹۴۱اکتوبر ۲۲میں ہوتا ہے ۔  

ولی ہللا جو کہ ایک کامیاب کالم نویس بھی ہیں اس کے چیف ایڈ یٹر تھے۔ میر 

کرتے تھے جس کا عنوان’’ ولی ہللا اس  اخبارمیں مزاحیہ کالم بھی تحریر 

اپریل ۲۲زغفرانی کالم ‘‘تھا یہ اخبار  زیادہ عر صہ نہ چل سکا اور

ءکے بعد اس کی اشاعت بند ہوئی۔ ۱۹۴۲  

 ہفت روزہ ’’جمہور‘‘

اس اخبار کو ابتدا میں بزرگ صحافی غالم جان طاہر خیلی نے ہری پور     

ءسے ایبٹ ٓاباد ۱۹۵۱ء ہے ۔بعد میں ۱۹۴۸سے شائع کیا ۔اس کا سن  اشاعت 

سے بھی شائع ہونے لگا۔ غالم جان طاہر خیلی اس سےپہلے ’’نوجوان افغان‘‘  

کے اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی رہ چکے تھے۔سرکار محکمہ جات کی کار کردگی، 

مقامی خبریں  اور روزمرہ کے  مسائل اس اخبار کا  مستقل حصہ تھے۔اس 

انداز نہیں کیا جاسکتا۔  کے ساتھ ساتھ ’’جمہور ‘‘کی ادبی خدمات کو بھی نظر  

 روز نامہ ’’ٹائمز‘‘:

ایبٹ ٓاباد سے شائع ہونے والے اس اخبار نے اپنی اشاعت کا  اغاز            

ءسے کیا ۔’’ہزار ہ ‘‘کو دنیا سے متعارف کرانے اور اس کی ۲۰۱۳اپر یل ۳

محرومیاں ختم کرنا اس اخبار کا مشن ہے۔ اس اخبار کی کامیابی کا اندازہ اس 

سے بھی لگا یا جاسکتا ہے کہ اشاعت کے چندہ ماہ بعد ہی یہ اخبار  بات
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۔ یہ  ہزار ہ کا پہال اخبار ہے ایبٹ ٓاباد  کے بڑے اخبارات میں شمار ہونے لگا

جس نے ’’سنڈے میگزین ‘‘کا آغاز کیا۔ ادارتی صفحہ اس اخبار کی زینت ہے۔ 

۔ غرض یہ کہ یہ اخبار سپورٹس اور شو بز کو بھی   کوریج دے رہا ہے 

مقامی سطح پر  ہر لحاظ سے ایک مکمل اخبار  کے طور پر ابھرنے کی 

 کوشش میں مصروف   عمل ہے۔

 روز نامہ ’’صبح‘‘

ء ایبٹ ٓاباد سے شائع  ہو رہا ہے  ۲۰۰۷یہ اخبار یکم          فروری    

اس کے مالک سہیل شمشاد  ہیں ۔اور ایڈیٹر نیرسر حدی ہیں۔ ایبٹ ٓاباد کے 

ساتھ ساتھ روزنامہ ’’صبح ‘‘اسالم آباد اور پشاور سے بھی شائع ہو رہا ہے۔ 

بول بنانے میں طارق تنولی )ریزیڈنٹ ایڈیٹر( اور ان کے رفقا اسے مق

 مصروف ہیں۔ 

 روز نامہ’’ شملہ‘‘

سابق ممبر صو با ئی اسمبلی اور خیبر پختون خوا کے معاون خصوصی   

 برائے ہا ئیر ا یجو کیشن و اطالعات مشتاق احمد

ء سے یہ اخبار شا ئع ہونا  شروع ہوا۔ ابتدا میں  ۲۰۰۵غنی کی زیر  نگرانی  

ستی بھی رہا۔ اس کے مدیر عادل   یہ اخبار عبدالوحد یوسفی کی زیر سر پر

شہزاد ہیں۔ یہ اخبار مقامی سطح پر کافی مقبول ہے ۔ادب کے فروغ میں ا س 

 اخبار کی خدمات 

قابل  قدر ہیں۔   

 سر حد ’’نیوز‘‘

ءسے شائع  ہونا شروع ہوا۔ ہزارہ  ۲۰۰۳سر حد  ’’نیوز‘‘ ایبٹ ٓاباد سے       

سے تعلق رکھنے والے نوجوان صحافی سردار ابرار رشید نے اپنے رفقاکے 

ساتھ مل کر اس اخبار کا اجرا کیا۔ عوام میں مقبولیت کی ایک اہم وجہ اس 

سائل پر بات ہوتی اخبار  میں چھپنے والے کالم بھی ہیں ،جس میں عوام کے م
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ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادبیات  ہزارہ کے فروغ میں بھی یہ اخبار اپنی خدمات 

 دے رہا ہے۔

 روز نامہ ’’شمال‘‘

سے ایبٹ ٓاباد سے شائع ہونا شروع ہوا۔ اس اخبار  ۱۹۹۰روز نامہ شمال       

نے کامیا بی کا سفر جاری رکھے ہو  ئےہے۔ ایبٹ ٓاباد کے ساتھ ساتھ سوات، 

مظفر آباد اور کراچی سے بھی اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ اخبار نوجوان 

صحافی نیاز پاشا جدون کی زیر  ادرات شائع ہو رہا ہے۔ جسے عوام کی بھر 

 پور پذیرائی حا صل ہے۔ 

 اَدبی رسائل :

اخبارات کے ساتھ ساتھ صوبہ سرحد میں اَدبی ذوق رکھنے والوں کی 

گراں ی یہاں کے صحافیوں اور اَدیبوں ک یں بھیا س میدان م ۔بھی کمی نہیں

ء میں ا سالمیہ کالج پشاور نے سب سے پہلے ’’خیبر ۱۹۱۷قدر خدمات ہیں۔ 

  ہوگیا۔ ابتدا س کا نام’’ خیبر‘‘اخبار ‘‘کے نام سے میگزین جاری کیابعد میں ا  

کے حصے بھی ‘‘پشتو ’’او ر  ‘‘ردو’’اُ  میں یہ انگریزی میں چھپتا تھابعد میں

یہاں باقاعدہ ادبی صحافت کی جڑیں  ء میں ۱۹۳۴ا س میں شامل کردیئے گئے۔ 

ملتی ہیں۔ جب’’ سفیر سخن‘‘ کے نام سے ادبی ایڈیشن شائع ہوا ۔ ڈیرہ اسماعیل 

ء میں پشاور سے اَدبی ۱۹۳۹ء میں ’’طور‘‘ شائع ہوا۔ ۱۹۳۵خان سے 

ے ا س کا شمار اعلٰی پائے  مجلہ’’ندا‘‘ جاری ہوا۔ا س کے مدیر رضا ہمدانی تھ

 کے ادبی رسالوں میں ہوتا تھا۔  

 :‘‘سنگ  میل’’

ء میں پشاور سے جاری ہوا۔ ا س کی اَدبی حوالے سے بڑی اہمیت ہے ۔ ۱۹۴۸

ء تک جاری رہا پھر  ۱۹۵۱یہ ترقی پسند تحریک کا ترجمان سمجھا جاتا تھا۔ 

 ء سے اَدبی خدمات شروع کیں۔ ۱۹۷۳ایک عرصہ بند رہنے کے بعد دوبارہ 

 

 :‘‘قند ’’ماہنامہ

رسالے کا نام مردان کی جاری ہوا۔ ا س ء میں ماہنامہ ’’قند ‘‘۱۹۴۸ 

شوگر مل ہی کی مناسبت سے ’’قند‘‘ رکھا گیا۔ یہ اُردو اور پشتودونوں زبانوں  
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ں نے اپنی اَدبی خدمات  میں شائع ہوتا تھا۔ ا س رسالے میں ملک بھر سے اَدیبو

جن میں سلیم اختر ، شکیب جاللی ، عابد علی عابد، مجید امجد ، پیش کیں۔ 

کاظمی ، غالم رسول مہر اور فیض احمد فیض جبکہ  امجد اسالم امجد، ناصر 

صوبہ سرحد سے رحیم گل ، زیتون بانو، قلندر مومند ، محسن احسان ، ہمایوں 

رسالہ ماہنامہ’’ قند‘‘ کے ایڈیٹر تاج سعید کے ہما اور احمد فرازؔ  شامل ہیں۔ 

 بارے میں اشرف بخاری لکھتے ہیں :

ادارتی زندگی کا ’’قند‘‘ کا زمانہ ادارت ان کی 

بھرپور دورتھا۔ایسے ایسے توپ نمبر نکالے کہ ان 

کی دمک سے ادبی فضائیں آج بھی گونج رہی ہیں  

۔بالخصوص قند کا ڈرامہ نمبر تو اپنی جامعیت اور 

تنقید ی مواد کے اعتبار سے آج بھی حوالے کی 

 ( ۲۳چیز سمجھا جاتا ہے۔‘‘)

  ‘‘ہجرید’’

ن بانو نے پشاور سے ایڈیٹر تاج سعید اور زیتوکے ء میں ’’قند‘‘۱۹۸۳

چھپتا اور  اگرچہ یہ میگزین باقاعدگی سے جاری کیا۔  ادبی میگزین ’’جریدہ‘‘ 

، مگر پھر بھی ہم نہ ہی اسے مکمل ادبی میگزین ہونے کا شرف حاصل تھا

کے چند  ‘‘جریدہ ’’کے بعد اہم اضافہ کہہ سکتے ہیں۔  ادب کے لحاظ سے ’’قند‘‘

بخاری، غالم عباس، ایوب صابر، رغ اریوں میں ڈاکٹر وزیر آغاز، فااہم لکھ

یقی شامل ہیں۔ اس میگزین کے کچھ رضا ہمدانی، مشفق خواجہ اور نظیر صد

نمبر،  ‘‘راجندر سنگھ بیدی’’لیقات ثابت ہوئے۔ ان میں نمبر‘‘ اہم ادبی تخ’’ادبی 

لیقات ثابت ہوئے۔ اہم ادبی تخ نمبر‘‘‘‘نمبر، عالقائی ادب ’’ نمبر، ‘‘احمد فراز ’’

‘‘نمبر، عالقائی ادب ’’نمبر، ‘‘احمد فراز ’’نمبر،  ‘‘راجندر سنگھ بیدی ’’ان میں 

 ۔ ‘‘ نمبر شامل ہیںپشاور ’’نمبر اور ‘‘اور فنکار ’’فن

 :‘‘خیابان’’

سی دور میں پشاور یونیورسٹی کا مجلہ ’’خیابان ‘‘جاری ہوا ۔ ا س کا  ا   

ء کا خاص نمبر ہے ۔ ساڑھے چھ سو صفحات کے ا س ۱۹۶۴ایک اہم کارنامہ 

ء تک اُردو زبان و اَدب کا احاطہ کیا گیا ۱۹۶۴سے  ء۱۹۴۷نمبر میں میں 

دمات  ہے۔ ا س میں موضوع کے مطابق ہر مقالے کے لیے مختلف اَدیبوں کی خ
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جود وے باک س کی اشاعت متواتر نہیں رہی ا سحاصل کی گئی ہیں۔ چونکہ ا  

ا س رسالے نے اَدبی شعور اُجاگر کرنے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ 

اب یہ شمارہ  باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے۔اور تحقیق کا اعلی معیار پیش کرتا  

 ہے۔ہائر ایجوکیشن سے منظور شدہ ہے۔

 :‘‘زندگی’’ماہنامہ 

میں پشاور سے ماہنامہ ’’زندگی ‘‘ شائع ہوا ۔ جسے کمال حیدر ء ۱۹۸۳  

آبادی نے جاری کیا۔ ا س کی ادارت خاطر غزنوی انجام دیتے تھے۔ ابتداء میں  

 یہ فلمی رسالہ تھا مگر بعد میں ا سے اَدبی پرچے میں تبدیل کیا گیا۔ 

 :‘‘شاداب ’’

ہوا۔ ا س کا خاص  ’’شا داب ‘‘ کا اجرااَدبی مجلہ میں پشاور سے ء ۱۹۶۲

رے کے قریب النے پہلو یہ تھا کہ ا س میں اُردو اور پشتو زبان کو ایک دوس

 کو متعارف کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اور مقامی شعرا

 :‘‘عالمگیر ’’ماہنامہ

ء میں پشاور سے ماہنامہ ’’عالمگیر ۱۹۶ ۵میاں نعیم رضا نے جنوری 

مستقل عنوانات  ھنے مختلف اصناف اَدب کے ساتھ سات کیا۔ ’’عالمگیر ‘‘‘‘جاری 

 ۔ بنایا اور قارئین سے داد وصول کیکو اپنی اشاعت کا حصہ 

 :‘‘عطا ’’  سہ ماہی

ر نے ڈیرہ اسماعیل خان سے سہ ماہی ’’عطا ‘‘عنایت ا ہلل خان گنڈاپو

احسان، خاطر والوں میں محسن  لکھنے ے لیے جاری کیا۔ ا س سہ ماہی ک

غزنوی ، محمد نذیر اشک، مشتاق احمد ، انجنئیر ذکاء ہللا ، عنایت ہللا اور 

 ظہور احمد اعوان

 

شامل ہیں۔ یہ رسالہ اپنے منفرد اسلوب کے ذریعے اَدب کی خدمت میں  

 مصروف ہے ۔ اور کم عرصے میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے۔

 ’’احساس ‘‘

خاطر غزنوی )مرحوم( احساس کے نام سے اپنا ایک  انتہائی  پروفیسر ڈاکٹر 

جس کا ہر شمارہ ایک  نکالتے رہے۔ علمی شمارہ اعلی  معیار کا ادبی  اور 

 مخصوص نمبر ہوا کرتا رہا۔ 
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 میں فکاہیہ کالم نگاری کاارتقا:خیبر پختون خوا 

صوبہ میں  ء ۱۹۰۱جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ 

  ی تشکیل دے دیا گیا۔ بیسویں صدی ک  کو الگ کرکے ایک نیا صوبہسرحد 

ابتداء میں ہی اس صوبے میں اخبارات کے حوالے سے پالیسی نہایت سخت 

رہی۔ اول تو یہاں نئے اخبارات کی ڈیکلیریشن نہیں دی جاتی تھی اور اگر چند 

 اخبارات کو دی بھی گئی تو اس کے ساتھ یہ شرط الزم و ملزوم کر دی گئی 

کہ اخبار کسی بھی طرح سیاست میں ملوث نہیں ہوگا۔ یعنی آزادی اظہار بالکل  

مفقود تھی ۔ رائے عامہ کی تشکیل کے نظام میں بڑی بڑی رکاؤٹیں پیدا کردی 

جاتی رہیں۔ اخبارات و رسائل جنم لے بھی لیتے تو جلد ہی اپنی موت آپ مر 

 ہیں: ی میں ڈاکٹر مس لعل بہا لکھتجاتے ۔ اس بارے 

’ان کا ظہور اچانک ہوتا لیکن ان کا خاتمہ ’

کے ساتھ ہوتا ‘‘۔  اُس سے بھی زیادہ سرعت

(۲۴ ) 

ریفی کی انتہا یہ تھی کہ یہ جتنی بھی ظاخبارات کے حوالے سے ستم 

پابندیاں تھیں وہ تحریری صورت میں موجود نہ تھیں۔بلکہ عملی صورت حال 

والے اخبارات پر پابندی ،  یہ تھی کہ صوبہ بھر میں دیگر عالقوں سے آنے 

صحافیوں کی صوبہ بدری ، اخبارات کی اشاعت پر عملی پابندی غرض یہ کہ  

صوبہ سرحد میں اظہار رائے کے تمام راستے بند تھے۔ اس صورت حال کو 

 نا ظفر علی خان لکھتے ہیں: بیان کرتے ہوئے موال

’’صوبہ سرحد اس لحاظ سے بڑا بد قسمت ہے کہ اس کے         

 ارات اکثر و بیش تراخب

 

قوم پرست عناصر کے تشّددانہ َرد عمل کا شکار 

بنے رہتے ہیں۔کافی عرصہ تک ’’افغان‘‘ عزت مآب 

مسٹر سہناکی توجہ کا حامل رہا اوراب صوبے کے 

دوسرے اخبار ’’ایڈورڈ گزٹ‘‘ پر ہندو اخبارات کے 

ان حلقوں کی طرف سے حملے کئے جا رہے 

کسی سے بھی ڈھکی   ہیں۔جن کی مسلمان دشمنی اب
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چھپی نہیں ہے ۔ ان اخبارات کو غلط رنگ میں پیش 

کیا جاتا رہا ہے ۔ اور ایبٹ آباد کا ہندو زدہ ماحول 

مقامی حکام کے ذہنوں میں یہ غلط تاثر بٹھانے میں 

کبھی بھی پیچھے نہیں رہا۔ کہ ’’ایڈورڈگزٹ‘‘ 

برطانوی راج کے مخالف جذبات کا پرچار کر رہا 

 (۲۵ہے ‘‘۔)

فکر کو روکنے کے لیے حکومت نے ہر طرح ِ  غرض یہ کہ آزادی 

کی پابندیوں کے ذریعے صحافت کو جکڑے رکھا۔ اس طرح عملی اور ادبی 

صحافت کو پنپنے کا موقع کھل کر میسر نہ آیا ۔ تاہم بیسویں صدی کے آغاز 

میں ایسے روزنامے اور ہفت روزہ اخبار و جرائد کا اجراء ہوا جس میں  

 ب ہونے کے باوجود علمی اور ادبی چاشنی موجود تھی۔ سیاست غال

ء میں سید مہدی علی شاہ نے ’’یار شاطر‘‘ کے نام سے ایک ماہ ۱۹۰۹ 

نامہ جاری کیا ۔ ادبی مزاح کی وجہ سے اسے ادبی جریدہ کہا جا سکتا ہے ۔ 

جس میں ادبی اور مزاحیہ مضامین شائع ہوتے رہے ۔ فکاہیہ کالم بھی چونکہ 

رے میں آتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو بد قسمتی سے بیسویں ادب کے زم

صدی کی پہلی دو دہائیوں میں صوبہ میں جن اخبارات و رسائل کا اجراء ہوا 

 اُن میں اَدبی نیز فکاہی رنگ نکھر کر سامنے نہ آیا۔ 

خالص صحافت پہلے  میں ابتدائی اخبارات و رسائل ےجس طرح اُردو ک

د میں یہی صورت حال صوبہ خیبر پختون خوا کا آتی ہے اور ادبی صحافت بع

بھی ہے ۔ یہاں ابتدائی صحافت میں ادب اور ادبی صحافت و جرائد کا تصور 

واضح نہیں ملتا۔ البتہ یہ کہنا بے جاہ نہ ہوگا کہ ابتدائی خبری صحافت نے 

ادب اور ادبی صحافت کے لیے راہیں ضرور متعین کیں۔ یوں تو اس صوبے  

ء  ۱۹۳۰ء سے ہوچکا تھا مگر صحافت کی جڑیں ۱۸۸۸غاز میں صحافت کا آ 

کے بعد مضبوط ہونا شروع ہوئیں۔ جب صحافت کے قواعد و ضوابط میں 

نرمی اختیار کی گئی تو اس صوبے میں کئی اخبارات جاری ہوئے جن کی 

 تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

و اس پاکستان کے فوراً بعد کے اخبارات پر نظر دوڑائی جائے ت قیام  

خطے کے اخبارات میں معاشرتی مسائل اور اُن کے حل کے حوالے سے 
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جذبے بیدار نظر آتے ہیں۔ یہاں کے اخبارات میں معاشرے کے سدھارنے اور 

لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے حوالے سے بہت سے موضوعات دیکھنے  

ئے کو ملتے ہیں۔ان میں بعض اخبارات نے نسبتاً سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہو

مسائل کی نشاندہی اور ان کے سدباب کے لیے کوششیں کیں ہیں۔ لیکن وہ 

اخبارات جن میں مسائل کو شگفتہ اور مزاحیہ پیرائے میں بیان کرنے کی 

کوشش کی ہے ان کو عوامی سطح پر پذیرائی دیکھنے میں ملی۔ یہی وجہ ہے 

 ۔کہ مختلف اخبارات میں ایک سے زیادہ فکاہی کالم لکھے جانے لگے 

طنزیہ و مزاحیہ ادب میں فکاہات کو نمایاں مقام حاصل ہے ۔ فکاہیہ کالم 

نویس اپنی بات موثئر طریقے سے دوسروں تک پہنچانے میں مختلف حربے 

بروئے کار التا ہے ۔ کبھی وہ لفظی بازی گری کے فن کے ساتھ میدان میں  

 اُترتا ہے تو کبھی صورت واقعہ کی تصویر کشی سے اپنے قارئین کو 

محظوظ کرتا ہے ۔ قومی سطح کی صحافت کی طرح صوبائی سطح پر بھی  

یہاں کے فکاہیہ کالم نویسوں نے اپنے احساسات و جذبات کو بخوبی عوام کو 

 منتقل کیا۔ 

مختلف ادبی رجحانات کے تحت ہونے والی تبدیلی کے اثرکو یہاں کے 

مزاح کا مقامی ادب کے ساتھ ساتھ صحافت نے بھی قبول کیا۔جس میں طنزو

رجحان بھی شامل ہے ۔طنزومزاح کویہاں کی شعری و نثری ادب میں بہت 

اہمیت حاصل ہے۔جن ادیبوں اور کالم نویسوں نے اس میدان میں طبع آزمائی  

اس ملی ۔ طنزومزاح کے لحاظ سے  یرائی ذانہیں قارئین کی بھر پور پ ،کی

وں نے شعری ادب کے ساتھ ساتھ نثر  جنھ۔یےصوبے نے بڑے بڑے نام پیدا ک

ہیں ۔ان میں پطرس بخاری ،طٰہ خان  یےمیں بھی عمدہ اَدب پارے تخلیق ک 

،میر ولی ہللا ایبٹ آبادی،نیاز سواتی ،محمود سرحدی اورقاسم حسرت وغیرہ 

شامل ہیں ۔اس کے ساتھ ساتھ یہاں صحافتی مزاح کے پھول کھالنے میں جن 

دار رہا ہے ان میں سعدہللا جان برق،اشر ف کالم نویسوں کا بڑاشاندارکر

بخاری،مختارعلی نئیر،ڈاکٹر ہمایوں ہما ،قلندر مومنداور عزیز احمد، اکرام ہللا 

 وغیرہ کے نام شامل ہیں۔  )کوہاٹ(اور ایوب صابر  مہمند

دیکھا جائے تو فکاہی کالم کو آج بھی اور ماضی میں بھی نامور ادیبوں 

جنہوں نے مزاح اور شائستگی سے اردو ،کیاہےاور کالم نویسوں نے تحریر 



 

70 
 

کالم نگاری میں ایک منفرد اسلوب کو رواج دیا ۔لیکن فکاہیہ کالم نویسی کے 

لحاظ سے جن اخبارات کو شہرت ملی ۔ان اہم اخبارات میں’’شہباز‘‘ ، ’’بانگ  

ج‘‘  حرم‘‘ ،’’ انجام‘‘ ،’’ انقالب‘‘ ، ’’ہمارا پاکستان‘‘ ،’’وطن‘‘،’’حیات ‘‘اور’’ آ

 وغیرہ شامل ہیں ۔

ء میں صوبہ میں اخبارات کی تعداد کراچی اور ۱۹۵۴یوں تو سال 

لیکن اپنے محدود ذرائع وسائل اور ،الہور کے مطابق الئی جا سکتی ہے 

حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث یہ اخبارات زیادہ عرصہ اپنے معیار کو 

برقرار نہیں رکھ سکے۔ کراچی اور الہور کے مقابلے میں یہاں کے مقامی  

اخبارات کے مالکان آمدنی یا اشتہاری کاروبار سے بھی استفادہ نہیں کر 

اخبارات کا معیار قومی سطح کے اخبارات سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر 

 جیسا نہیں رہااور نہ ہی ان میں پنپنے والے فکاہیہ کالموں کو دوام نصیب ہوا۔ 

صوبہ خیبر پختون خوا کے اخبارات میں فکاہیہ کالم نگاری کا سلسلہ 

نامہ ’’شہباز‘‘کا  بعض اخبارات جیسا کہ روز۔مختلف انداز سے جاری رہا 

 زنامہ ’’انجام‘‘ کا ’’برسبیل تذکرہ ‘‘اور روزنامہ ’’بانگ  حرم‘‘ ، رو’’قہوہ خانہ ‘‘

اور ’’مسائل آپ کے اور بیان اپنا ‘‘ وغیرہ میں  کا ’’حجرہ ‘‘ ، ’’پشاور نامہ ‘‘

فکاہیہ کالم نگاری کا سلسلہ متواتر جاری رہا۔ جن کی تفصیل آگے ابواب میں 

ت کی وجہ شہرت میں بیان کی جائے گی۔ اگر یوں کہا جائے کہ مختلف اخبارا

ایک اہم وجہ اُن کے فکاہیہ کالم تھے تو بے جا ہ نہ ہوگا۔ ان اخبارات میں 

ملکی مسائل عوام کے سامنے نہایت پُر اثر انداز میں پیش کئے ۔ مختلف  

فکاہیہ کالم نگاروں نے اپنے عمدہ اسلوب سے سیاست ، معاشرتی نا انصافیوں  

ء کے ۱۹۵۴نامہ ’’الفالح‘‘ نے بھی اور کج رویوں پر کھل کر بات کی۔ روز

اوائل میں ’’بات چیت‘‘ کے عنوان سے کالم باقاعدگی سے چھپتا رہا۔ اس کالم 

میں حاالت حاضرہ ، سیاست اور معاشرتی مسائل کو ہلکے پھلکے انداز میں 

قارئین کے سامنے الیا جاتا۔ جس میں طنز کی چبھن اور مزاح کی مٹھاس  

جاتا جس سے قاری محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ   سے ایسا سکنجبین تیار کیا

 سکتے تھے۔ 

صوبہ خبیر پختون خوا میں فکاہی کالم کے ارتقاء میں’’شہباز‘‘اخبارکا  

اہم اور منفرد کردار رہا ہے ۔ اس کے عالوہ ’’مشرق‘‘ اخبارمیں ملک کے 
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نامور مزاح نگاروں نے فکاہی کالموں کے ذریعے اپنے فن کے جو ہر 

 دکھائے ۔

وں اس صوبے میں فکاہیہ کالم نگاری کی روایت پروان چڑھانے میں اہم اوری

 کردار ادا کیا ۔ جس کی تفصیل اگلے باب میں دی جائے گی ۔ 

 کی فکاہیہ کالم نگاری:‘‘معیت سرحدالج ’’روزنامہ

سرحد کے مشہور صحافی سید سلطان صاحب گیالنی نے صحافت کا 

ء میں اپنا  ۱۹۲۵سرحد‘‘ کی ادارت سے کیا۔ بعد میں انہوں نے ’’آغاز روزنامہ 

میں یہ اخبا ر ہفت روزہ تھاجو  شروع کیا۔ ابتداالجمعیت سرحد‘‘ذاتی اخبار ’’

تی میدان  بعد میں روزنامہ کی حیثیت سے شائع ہوتا رہا۔ اس اخبار نے صحاف

 سرانجام دیں۔اجمل ملک لکھتے ہیں: میں کافی خدمات 

ء سے روزنامہ ۱۹۵۳ء میں ہفت روزہ اور ۱۹۴۲’’ 

ء میں  ۱۹۵۴اخبار کی حیثیت سے شائع ہو رہا تھا۔ 

اسے شام کا پرچہ بنا دیا گیا۔ ایک ہزار اشاعت بتائی  

روپے  (۱۰۰)سو ہجاتی تھی۔ اس کا ششماہی چند

تھااور اس کے سات سو براہ راست خریدار بتائے  

جاتے ۔ اخبار عام مارکیٹ میں کم فروخت ہوتا تھا۔  

اخبار کے مالک سید حسن گیالنی ہی تمام ادارتی 

ذمہ داریاں پوری کرتے تھے ۔ خبروں کے ذرائع 

ؤٹ اور میں اعزازی نمائندے سرکاری ہینڈ آ

 ( ۲۶)ریڈیوپاکستان شامل تھے‘‘۔

کی دہائی میں معاشرتی اصالح سے متعلق مختلف مضامین ء ۱۹۶۰

تھے۔ یہ مضامین زندگی کے متعلقات  ہ زنامہ ’’الجمعیت سرحد ‘‘ کا خاصرو

والوں میں ناشاد  کے بارے میں رہنمائی کرتے ۔ ا ن مضامین کے لکھنے 

 جان اسیر، راحت ملک اور انورشفقی وغیرہ شامل ہیں۔ فکا  طاہرخیلی ، عبدہللا

امل ہے۔جہاں کے لحا ظ سے ’’الجمعیت سرحد‘‘بھی کافی اہمیت کا ح ہی کالم

فرائض میں ہمیں زندگی اور گردوپیش کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔

سے مثال مالحظہ  کوتاہی کے حوالے سے کالم "تکلف ہر طرف" کے عنوان 

 : کیجیے
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’’چند روز کا ذکر ہے کہ غالم داؤد خان سیشن جج 

مردان نے عدالت سٹی مجسٹریٹ پشاور میں بیان  

دیتے ہوئے فرمایا کہ غالم داؤد خان کو اُن کے مقام 

واقعہ ایبٹ آباد کی تعمیر کے سلسلے میں الگت 

معلوم نہیں۔ یہ مقام اُنہوں نے جب کہ وہ ڈپٹی کمشنر 

سرے سوال کے جواب ہزارہ تھے تعمیر کیا تھا۔ دو

میں فرمایا کہ انہیں معلوم نہیں کہ چکدرہ میں جبکہ 

وہ اسسٹنٹ پولیٹکل آفیسر تھے اُن کے پاس کس قدر 

مویشی تھے ۔ تیسرے سوال کہ اُن کی عمر کیا ہے 

اُنہوں نے ارشاد فرمایا کہ اُن کی عمر پچاس سال  

سے زیادہ ہے ۔اور جب یہ سوال کیا گیا کہ انہوں 

مالزمت میں کس قدر اراضی خریدی  نے دوران  

ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں اس کا بھی پورا علم 

نہیں۔ جہاں تک صاحب موصوف کے جوابات کا 

تعلق ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اکثر 

ضروری باتیں بھی یا دنہیں رہتی لیکن ۔عجب اتفاق 

کی بات ہے کہ جب’’ الجمعیت سرحد‘‘ کے’’ قصہ 

کے زیر عنوان ایک مزاحیہ کالم تحریر  خوانی ‘‘گپ

ہوا جس میں ان سے چار پیاز کسی اہلکار سے 

منگوانے اور ایک کمبل کسی اہلکار سے لینے کا  

ذکر تھاتو یہ تفریح کی بات انہیں یاد تھی ان باتوں  

سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ضروری باتوں کو  

فراموش کرتے ہیں اور غیر ضروری کو یاد 

 (۲۷ں‘‘۔ )رکھتے ہی

شاعر اور مشاعروں کے حوالے سے جن مشکالت کا سامنا رہا ہے۔ 

 اس حوالے سے حرف وحکایت سے ایک مثال مالحظہ کیجیے:

’’ُسنا ہے کہ آئندہ پنجاب اسمبلی کے ووٹروں کی 

جو فہرستیں تیار ہوں گی اُن میں ووٹر کے باپ  
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کے عالوہ اُس کے دادا کا نام بھی درج کیا جائے  

ریقہ اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے تاکہ  گا۔ یہ ط

انتخاب کے موقع پر جو بے قاعدگیاں ہوتی ہیں اُن 

وگ جعلی ووٹ کا سد  باب ہو جائے ۔ اور یا ر ل

 نے نہ پائیں ۔ تابھگ

راقم کی رائے میں صرف باپ اور دادا کے نام کا  

ب ہونا سناندراج کافی نہیں ووٹر کا پورا شجرہ  

وں بھی نہ  چاہیے اگر چہ بے قاعدگیوں کا سد  باب ی

ب نامے محفوظ ہوجائیں  سہوگا تاہم ووٹروں کے ن

گے ۔ ۔۔۔۔تفنن برطرف ایک زمانے میں مشاعرہ 

ا تھا۔ یار  اچھا خاصا نفع بخش کاروبار سمجھا جا ت 

کرکے بیٹھ   لوگ کوئی چھوٹی موٹی انجمن قائم

اہتمام باقاعدہ مشاعرے  زیر  جاتے تھے۔ جس کے 

منعقد ہوتے تھے ۔ لیکن ا ن دنوں ہر قسم کا شاعر  

یعنی غزل گو ، ہزل گو ، لمبے ریشے واال ، 

چھوٹے ریشے واال ، نغمہ گو ، تحت الفظ خواں ، 

موں ہاتھ آجاتا  بے قافیہ اور با وزن بڑے سستے دا

 تھا۔ 

 بعض شاعر تو سامعین کی تالش میں مارے مارے 

اور کسی مشاعرے میں اپنا کالم پھرتے تھے

سنانے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دس ، 

بیس روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ 

لیکن ا ن دنوں شاعر بہت مہنگا ہے چھوٹا موٹا بے  

کے  ُسرا شاعر بھی مشاعرے میں شریک ہونے

اُونچی  امعاوضہ طلب کرتا ہے ۔ اور جو ذر لیے

قسم کے شاعر ہیں اُن کے تو مزاج ہی نہیں ملتے ۔ 

صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ صاحب فسٹ کالس 

کا کرایہ اور تین سو روپے نقد ، قیام و طعام کا  
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ذمہ آپ لیں گے ۔ البتہ بستہ میں اپنے ساتھ الؤ ں 

ن کر دے گا۔ اگر آپ کو منظور ہو تو روپیہ  گ 

جائیے ورنہ اپنا راستہ لیجئے۔ یہ تو پاکستانی شاعر 

کا حال ہے باہر سے جو شاعر آتا ہے وہ اور بھی  

مہنگا ہے ۔۔۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر شاعروں کی 

گرانی کا یہ عالم رہا تو لوگ مشاعرہ کرنا ہی  

چھوڑ دیں گے ۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ 

الگ  ےے اور اُن ک کی درجہ بندی کی جائ شاعروں

الگ نرخ مقرر کردے ۔۔۔حال ہی میں سیالکوٹ کے 

طلباء کے ایک اجتماع میں اس بات پر غور کیا گیا 

کہ جموں و کشمیر کے جو نادار طلبہ فیس ادا نہیں 

کرسکتے اُن کی امداد کے لیے کیا طریقہ اختیار 

کیا جائے ۔قاعدے کے مطابق تو اس موقع پر بھی 

ن شاعر کی گرانی  مشاعرہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیک

کے پیش نظر یہ طے پایا کہ بوٹ پالش کا ہفتہ منایا  

جائے چنانچہ طلباء بوٹ پالش اور برش لے کر 

پھر رہے ہیں اور بوٹ پالش   گلی کوچوں میں

کے نعروں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں   ،کرالو

 ( ۲۸دیتی‘‘۔ )

ا آبادی کے ’’الجمعیت  سرحد ‘‘کا ذکر کیا جائے تو یہاں عبد الماجد دری

کالم ’’سچی باتیں‘‘ کا تذکرہ بھی ضروری ہے اس کالم میں وہ علم و دانش نیز 

قران و سنت کے حوالے سے اہم واقعات بیان کرتے جس میں متعلقات  زندگی  

 ہوتا ۔  یےکبھی ان کا یہ کالم فکاہی رنگ ل۔کبھی لتیکے حوالے سے رہنمائی م

سے بھرپور ہوتی ہے۔ مگر  بظاہر رنگینوں سے مزین شوبز کی دنیا کشش

یہاں کام کرنے والے فنکاروں  کو’’سٹار‘‘بننےکی کافی قیمت بھی چکانی پڑتی  

کا سامنا رہتا مشکالت  ہے۔ اس دوران انہیں معاشرتی طور پر مختلف 

کالم میں اس صورت حال کو بیان کرنے کی عمدہ کوشش کی  دیے گئے ہے۔

 : مالحظہ کیجیے سے نمونہ ’’سچی باتیں‘‘گئی ہے۔ 
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’’کراچی کے ایک روزنامہ اخبار’’ہند اور پاکستان‘‘  

نامور ایکٹرو ں اور ایکٹرسوں کی  ۱۲، ۱۱کے 

زبان سے ان کی مختصر خود گزشت سنائی ہے ۔ 

 مالحظہ ہوں:کے چند ایک اقتباسات ذیل میں اس 

بننے کی جو قیمت مجھے ادا کرنی پڑی  ‘‘’’فلم سٹار

ہے میں اس کے تصور سے کانپ جاتی ہوں۔ میری 

سے محفوظ نج نج کی سعی چیز بھی اب اخبارات 

اگر زبان کھولی جائے تو  پہنچ رہ سکتی ہے ۔۔۔۔۔

اخبار والے بات کا بتنگڑبنا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ 

 اور کیا ہو سکتی ہے ‘‘۔فلم سٹار بننے کی قیمت 

بننے کی یہ قیمت کیا کم ہے کہ نہ دن  ‘‘ ’’فلم سٹار 

اپنے ہیں اور نہ راتیں اپنی ۔ سردی ہو یا گرمی ، 

دن ہو یا رات کسی وقت بھی بستر چھوڑ کر 

شوٹنگ کے لیے جانا پڑتا ہے ۔ مسلسل جاگنے سے 

صحت یقیناًخراب ہو جاتی ہے ۔ لیکن فلم سٹار 

جاگنے پر مجبور ہیں۔ پھر صحت کیسی ہو خراب 

طوفانی سردیوں میں بھی ململ کے  کیوں نہ ہو

کپڑے پہن کر ہمیں ناچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے 

۔ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں  

زیادہ سے زیادہ آرام حاصل ہو۔ لیکن ہم فلم سٹار اس 

 نعمت سے یکسر محروم ہیں ‘‘۔ 

’’ویلن بن کر پبلک کی زبان سے اتنی گالیاں سننی  

خدا کی پناہ ۔ اگر ایکٹری درمیان میں   پڑتی ہیں ۔ کہ

نہ ہو تو میں گالیاں دینے والوں کا سرکچل دوں اور 

بن کر جو قیمت ادا  ‘‘زبانیں کاٹ دوں‘‘۔ ’’فلم سٹار

کرنی پڑتی ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے  

مٹکاؤ ، سینہ  ولھے۔ہوٹل کی رقاصہ بن کر ناچو ، ک

ن کر باہر ہالؤ ۔ کپڑے ایسے پہنوکہ جسم چھن چھ
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نکل آنے لگے ۔ سکرین پر جب تماشائی اچھے انداز 

کو دیکھ کر آوازیں کسنا شروع کریں یا پھبتی  

یا پھر بکس  تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ۔۔۔اُڑائیں 

میں خاموش بیٹھے رہو اور اگر کہیں بازار یا سڑک 

پر کوئی جان پہچان لے تو ایک مصیبت آجاتی ہے  

وئی ایک آدھ منچال ایسابھی  ہر کوئی نہ سہی لیکن ک

اور یہ فقرہ ہوگا جو آنکھ مار کرکہے گا۔۔۔۔ضرور 

 سن کر خاموش رہنا پڑتا ہے ‘‘۔  

’’زنانہ طائفہ اور مردانہ طائفہ دونوں کی چوٹی کے 

لوگوں کے یہ بیانات خدامعلوم ہمارے ۔۔۔ ان 

صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کی نظر سے بھی 

ہے ہیں کہ ہمارا  گزرے ہیں ۔ جن کے شوق مچل ر

شمار کسی طرح سے ’’اداکاروں‘‘ اور ’’اداکارنیوں‘‘ 

 (۲۹کے زمرے میں ہونے لگے ‘‘۔ )

عوام کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے روزنامہ ’’الجمعیت سرحد‘‘ نے بھی 

فکاہی کالموں کا سلسلہ جاری کیا۔ ’’حرف و حکایت ‘‘، ’’افسانے چند‘‘ اور 

سے تحریروں میں ہلکی پھلکی طنز اور  کبھی ’’قصہ خوانی گپ‘‘ کے عنوان

خوشگوار فضا ملتی ہے ۔ ان تحریروں میں ادبی چاشنی اور زبان و بیان کی  

ندرت پیدا کرکے مزاح نگاری کو ادب میں اہم مقام دالیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ  

فکاہی کالم اب صرف صحافت کی ہی نہیں اُردو ادب کابھی اہم حصہ بن گئے  

شاعر اور مشاعرے ہر دور کا خاصہ رہے ہیں۔ جو نہ صرف  ہیں۔ 

معاشرتی حاالت وواقعات اور مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، بلکہ تفریح کا 

ذریعہ بھی ہیں۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مشاعروں کی جگہ  

دیگر تقریبات )الیکٹرونک میڈیا/ انٹرنیٹ( اہمیت حاصل کر گئے ہیں، اس  

ر اور شاعری کی اہمیت ہر دور میں تسلیم شدہ ہے، مگر  کے باوجود شاع

کچھ شاعر حضرات ایسے بھی واقع ہوئے ہیں کہ جوادبی معیار پر پورے  

کا خطاب دیتے  ترتے۔ کالم نگار ایسے شاعروں کو ’’بناسپتی شاعر‘‘نہیں ا 

   ہوئے لکھتے ہیں:
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۔ دس ، بیس  یےی اخبار یا رسالہ اُٹھا کر دیکھ ’’کوئ 

نہیں تو دو چار شاعروں کی محفل ضرور نظر آئے 

کے کالم اور  ‘‘بناسپتی شعرا’’ گی۔ اس طرح ان 

دیوانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ۔ سننے والے اتنے 

نہیں ملتے جتنے کہنے والے ہیں اور پھرماشاء ہللا  

ہر ایک بذعم خود ملک الشعراء ، استاذ الملک 

فطرت ،  لسان الملک اور ،نباض اعظم، مصور 

سانہ گو کو نجانے کیا کیا بنا پھرتا ہے ۔ کم از کم اف

بناسپتی شاعر  ’’یہ خود روہ آج تک سمجھ نہ آئی ک

کس مرض کی دوا ہیں اور کس دن ملک و قوم ‘‘

 (۳۰کے کام آئیں گے‘‘۔ )

 کی فکاہیہ کالم نگاری :‘‘الفالح  ’’ہروزنام

میں آنے کے فوراً بعد ہی روزنامہ ‘ )جو قیام پاکستان کے وجود ’’الفالح‘

جن کو عوامی یے اہیہ کالم وقفے وقفے سے جاری کبنا تھا(نے مختلف فک 

کالم کی ایک مثال  پذیرائی حاصل رہی ۔ ’’بات چیت ‘‘ کے عنوان سے فکاہی

 : یےمالحظہ کیج

’’کل پرسوں ’’الفالح‘‘ میں یہ خبر نظر سے گزری 

کہ کسی جگہ ایک ’’مرغے‘‘نے انڈے دینے شروع 

کردیئے ہیں۔۔۔۔ جہاں تک ’’مرغے‘‘ کے انڈے 

کاتعلق ہے اس سے اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم 

مرغیوں میں تو ’’سیاسی‘‘ بیداری پیدا ہو جائے گے۔ 

ں مرغوں نے مرغیوں کے اندرونی معامالت می

دخل اندازی شروع کر دی ہے ۔ اس لیے اب ملک 

بھر کی تمام مرغیاں اپنی ایک ہنگامی کانفرنس بال 

کر مرغیوں کے فرائض کی انجام دہی کا فیصلہ کر 

لیں اور بانگ دینا شروع کردیں۔ ۔۔۔ مرغوں اور 

مرغیوں کے اس پُر اسرار تبادلے پر تعجب کی 

ں نے ضرورت ہی کیا ہے ۔ جبکہ مردوں اورعورتو
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آپس میں فرائض منصبی کا تبادلہ شروع کر دیا ہے  

۔ اس نئے زمانے میں جبکہ زندگی کے ہر شعبہ 

میں تغیر و تبدل ہونا شروع ہوگیا ہے اور ہر چیز 

نے ترقی کی نئی راہیں اختیار کر لیں ہیں ، عورتیں 

رہی ہیں رہ  بچاری آفات کی ماری اگر مرد بن کر 

ں منانا نہیں  تو اس پر مردوں کو بُرا نہی

 ( ۳۱چاہیے‘‘۔)

 کی فکاہی کالم نگاری: ‘‘انقالب ’’مہروزنا

ء کے دوران روزنامہ’’ انقالب‘‘میں’’ افالطون ‘‘کے قلمی نام سے ۱۹۷۴

فکاہی کالم ’’وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ ‘‘ شائع ہوتا رہاجسے کافی پسندیدگی  

ملی۔اسی طرح’’راز کی باتیں ‘‘کے عنوان سے روزنامہ’’ انقالب‘‘ ہی میں  

اور شائع ہونے والے فکاہی کالم نے بھی نہ صرف اپنے دور کے مسائل 

حاالت وواقعات کوشگفتہ پیرائے میں بیان کیا بلکہ طنز کی چٹکی بھی لی۔ 

ہماری زندگیوں میں دھمکیوں کا بڑا دخل رہتا ہے۔ بچپن میں والدین،  

اساتذہ اور خود بچے بھی اس حربے کے استعمال سے اپنا کام آسان بنا  

ت ہوتا  لیتے ہیں۔ بڑے ہو کر بھی سماج میں یہ ’’حربہ ‘‘بہت کارآمد ثاب

 ہے۔ اسی سے متعلق کالم سے مثال مالحظہ کیجیے: 

’’دھمکیاں دینے کا رواج تو بہت پرانا ہے۔چاہے 

بچے ہوں یا بڑے جب کام بنتا نظر نہ آئے تو 

دھمکیوں کے ذریعے اپنے مقاصد حل کئے جاتے 

ہیں۔۔۔ہمیں ایک دوست نے راز کی یہ بات بتائی کہ  

پنی ماؤں  بچوں نے دھمکیاں دینے کا یہ طریقہ ا

سے سیکھا۔جب کسی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا 

ایک ًِ و جائے تو بیوی کی طرف سے الزماہ

دھمکی آخری حربے کی حیثیت رکھتی ہے۔کہ ان کا 

مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ اپنے میکے چلی جا ئے 

چھوٹے بچوں کے گی۔میکے جانے کی دھمکیاں 

اور ضرورت پڑنے پر وہ  یںذہن سے چپک جاتی ہ
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بھی یہی حربہ آزماتے ہیں۔۔۔۔حتٰی کہ سیاسی رہنما  

جنہیں صاحب بصیرت جانا جاتا ہے و ہ بھی بچپن  

کے اس تاثر کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔مثال کے  

پر   طور پر جناب غالم مصطفی جتوئی کے بھائی

وزارت سے مستعفی ہو مقدمہ چال تو انہوں نے فوراً 

دی۔دھمکی نے کام کر دیا۔ اور  جانے کی دھمکی

مقدمے کا کیا بنا ۔وہ تو راز کی بات ہے۔لیکن 

 ( ۳۲وزارت بحال رہی۔‘‘ )

 : یےسے ایک اور مثال مالحظہ کیج اسی عنوان کے کالم

’’کل مرز اغالبؔ  کی برسی تھی اور آج موہنجوداڑو 

یب آگئے کی سالگرہ ہے۔ دو نوں موقعے اس قدر قر

ہے  قطعہ یاد آرہا کا ایک  یریر تقی م، کہ ہمیں آج م

 ۔ کہ:

 آپڑاکل پاّوں ایک کا سہ سر پرجو   ؎  

 سے چور تھا  وںیکسر وہ ا ستخوان شکت

 کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر 

 کسی کا سر پر غرور تھا ومیں بھی کبھ

سوچ رہے ہیں کہ مرزا غالب نے اور ہم 

واقعہ ڑوکے کاسہ سر پر پاّوں رکھا تھا۔ یہ جودنئمو

ی کل اور اس کے بر عکس ہو ا۔ کیونکہ برس

دوں کی اور سالگرہ زندوں مرسالگرہ آج ہے۔ برسی 

کی منائی جاتی ہے۔مرزا غالب تو کل مرے آج 

سو گوار  دوسر ا دن کے مصداق کل ہم ان کے لئے

و کے مردہ شہر میں  ڑنجو دئتھے۔ لیکن آج مو

رنگینیاں بکھر ی ہوئی ہیں۔ اور پوری دنیا سے 

لوگ سالگر ہ کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے 

برس کا ہو گیا  ۵۰ہوئے ہیں۔ کیونکہ موہنجوداڑو آج 

ہے۔آوا گون کے چکر کے توہم قائل نہیں۔ لیکن 
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موہنجوداڑوکے اس نئے جنم میں گولڈن جوبلی منا  

کر ہم آواگون کے بارے میں نے کی تقریب کو دیکھ 

 ( ۳۳سنجید گی سے سوچ رہے ہیں‘‘۔ )

بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عوام کی دکھ اور ان کے مسائل  

نظر ہمیشہ ایسے سیاسی رہنماؤں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جن کو سے قطع  

عوام کے مسائل اور ان کے ضروریات کا احساس نہیں ہوتا۔ سیاسی  

ے کہ عوامی سطح پر ان کے رابطے مضبوط  نمائندوں کے لیے الزم ہ

ہوں تاکہ کوئی نیا حکم یا فیصلہ صادر کرنے سے قبل ان کو حقائق کا پتہ  

طور پر سمجھ سکیں۔ اس سلسلے میں  ہو۔ تاکہ عوام کی مشکالت کو بہتر 

 سے ایک مثال مالحظہ کیجیے: ’’پشاور نامہ ‘‘

’’ہمارے صوبہ کے ایک لیڈر ہیں جو خیر سے بہت 

ہیں اور تقریباً ہر پارٹی میں رہ چکے ہیں۔ آج پرانے 

کل چونکہ بازار  سیاست ذرا مندہ ہے اسی لیے 

موصوف گنے ، چینی ، چقندر کے سلسلے میں 

بیانات دیتے رہتے ہیں۔ موصوف نے ہماری یاد میں  

اتنے بیانات دیئے ہیں کہ بے ساختہ اُن کو ’’ابو 

۔  البیان ‘‘کے خطاب سے پکارنے کو جی چاہتا ہے

بلکہ اگر حکومت کی طرف سے ایک قسم کا خطاب 

یا تحفہ رکھا جاتا تاکہ جو سب سے زیادہ بیانات دے  

اُس کو’’ ابو البیان ‘‘، ’’بیان باز ‘‘وغیرہ قسم کے 

القابات سے نوازا جا سکتا ہے ۔ مگر کیا کیا جائے  

کہ اب حکومت پاکستان نے خطاب و تمغے دینے کا  

یکن پھر بھی عوامی  سلسلہ ترک کر رکھا ہے ۔ ل

سطح پر کوئی ایک صاحب کسی نام سے پکارا جا 

سکتا ہے ۔ جیسے گجرات میں ایک خاندان سے جو 

’’پگانوالہ ‘‘کے نام سے مشہور ہیں۔ اُسی طرح آپ 

نے واال اس لیڈر کو جو زمیندار زیادہ ہے کو ’’گ

چقندر واال ‘‘کے نام سے پکار ‘‘یا’’ چینی واال‘‘ یا’’
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ذکر تھا کہ موصوف گنے و چینی  سکتے ہیں۔ تو 

کے متعلق بیانات دیتے ہوئے چینی کے نرخ 

بڑھانے کا مطالبہ کرنے لگے اور دلیل یہ دیتے 

رہے کہ چونکہ دوسرے ملکوں میں نرخ زیادہ ہیں  

لہذا اُن کے مطابق ہی اس ملک میں بھی نرخ مقرر 

کئے جائیں۔ موصوف نے دوسرے ملک کے نرخ کا 

بھولے ہیں کہ مشرق  وسطٰی  حوالہ دیتے ہوئے یہ 

کے ممالک میں معیار آمدن فی کس پاکستان سے  

بہت زیادہ ہے ۔ خان موصوف چونکہ مالدار ہیں 

کھانے کو مرغ پالؤ موجود ہیں اس لیے موصوف 

کو یہ خیال نہ آیا کہ میں کیسے نرخ زیادہ کرنے کا 

مشورہ دے رہا ہوں۔ ۔۔۔۔ افسوس ہے کہ ہمارے ملک 

لیڈ ر بھی ہیں جن کو عوام کے میں اس قسم کے 

ُدکھ درد کا احساس تک نہیں ۔ جو اپنے بنگلوں میں  

بیٹھ کر پریس کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں 

نے سیاست کو بطور مشغلہ کے شروع کر رکھا ہے 

یعنی وقت گزارنے کا طریقہ ، یعنی اگر بر سر 

لیڈری تو قائم ہی   اقتدار آئے تو وزارت و گرنہ

 ( ۳۴)ہے۔‘‘

 کی فکاہیہ کالم نگاری:‘‘ہمارا پاکستان ’’روزنامہ 

ء کے دوران’’ چناں وچنیں‘‘کے ۱۹۵۸۔ ۵۹اس اخبار میں بھی سال 

عنوان سے فکاہی کالم شائع ہوتا رہا۔جس میں معاشرتی کج رویوں کو مضحک 

 :یےکا لم کا ایک اقتباس مالحظہ کیج انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

’’اٹلی میں ایک مرغی ہے جو نہایت باقاعدگی کے 

ساتھ انڈے دیتی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ دو 

دن مزے سے چھٹی بھی مناتی ہے۔بیان کیا جاتا ہے  

کہ یہ مرغی پیر منگل بدھ اور جمعرات کو ایک 

ایک انڈہ دیتی ہے اور جمعہ کے دن دو انڈے دیتی 
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ناتی ہے۔ ہے اور پھر ہفتہ اور اتوار کو چھٹی م

جہاں تک اس مرغی کی کار کردگی کا تعلق ہے 

اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مرغی امریکی 

نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ امریکہ میں یہ 

دستور ہے کہ وہاں ہفتہ میں صبح سے شام تک کام 

ہوتا ہے لیکن دو دن ساری قوم ٹانگ پر ٹانگ رکھ 

 ( ۳۵کر آرام کرتی ہے۔‘‘ ) 

 کی فکاہیہ کالم نگاری: ‘‘حیات’’روزنامہ 

ء میں فکاہی کالم  ۱۹۸۴روزنامہ حیات میں ’’رازونیاز‘‘ کے عنوان سے 

شائع ہونا شروع کیا گیا۔ اس کالم میں ادبی چاشنی کے ساتھ ساتھ معاشرتی  

اونچ نیچ پر طنز اور مزاح کی شوخی بھی پائی جاتی تھی۔اس کالم میں ہلکے 

کر ہ ہوتا تھا۔جسے بات چیت کے انداز ئل کا تذے انداز سے معاشرتی مساپھلک

 :یےاز ‘‘کالم سے اقتباس مالحظہ کیج میں شروع کیا جاتا۔’’راز و نی

’’بخشو چچا کل تشریف الئے تو انہیں غزل کا پردہ 

لٹکا ہوانظر آ یا۔بغیر ملے تشریف لے گئے آج جو 

آئے تو بہت ناراض تھے۔ناراضگی کی وجہ پوچھی 

تو کہنے لگے کہ برخود دار اب پر دے لٹکادیئے تم  

نے۔میں کل بھی آیا تھا۔اور پرسوں بھی لیکن ان کا 

سمجھاکہ شاید اب  پردہ د یکھ کر واپس چال گیا۔یہی

مجھ سے ملنا گوارا نہیں۔آج اس خاطر آیا کہ تم سے 

فیصلہ ہو جائے ۔اگر کوئی بات ہو تو بیٹے صاف 

صاف بتا دو۔ہم تمہارے ہاں آنا چھوڑ دیں گے۔یہ سن 

کر ہمیں واقعی چکر آنے لگے کہ معمولی سی بات  

پر چچا بخشوجیسی مرنجاں مرنج شخصیت ہم سے 

خشو چچا کہنے لگے کہ میاں  ناراض ہو گئی۔۔۔۔۔۔ب

اب تو رمضان شریف تشریف لے جا چکے ہیں اب 

نرخوں کا کیا حال ہے ، ہم کیا کہتے اس سلسلے 

میں عرض کی کہ ’’چچا حضور صبح آٹھ بجے 
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سے لے کر رات کے ایک بجے تک کام میں لگا 

رہتا ہوں کوئی پتہ نہیں کہ نرخ کم ہوئے ہیں یا  

ہے کہ سگریٹ کی جو ڈبیہ زیادہ البتہ اتنا معلوم ہوا 

پہلے نو آنے میں ملتی تھی اب دس میں ملتی ہے۔ 

یہ معلوم نہیں کہ نرخ دکانداروں نے بڑھا دیئے ہیں  

یا حضرت چپڑاسی صاحب کی اکنی کا ٹانکہ 

فرماتے ہیں۔ کسی دن فرصت ملی تو ضرور معلوم 

 ( ۳۶کروں گا۔۔۔‘‘ )

 کی فکاہیہ کالم نگاری: ‘‘وطن ’’روزنامہ

ء میں فکاہی کالم ’’دست وگریباں‘‘ روزنامہ وطن میں’’ ص  ۱۹۷۳سال 

۔س‘‘کے قلمی نام سے شائع ہوتا رہا۔اس کالم میں سیاست، معیشت ،قومی 

مسائل اور حکمرانوں کی زیادتیوں کوزیر بحث الیا جاتا۔مزاح کی شگفتگی 

اور ادبی چا شنی کے لحاظ سے اس دور کے کالم موجودہ دور کے کالموں 

ے کسی طور کم نہیں۔اصال حی پہلو کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی عمدگی  س

  یرائی ملی۔ ذس فکاہی کالم کو قارئین کی خوب پاور ندرت خیال کی بدولت ا

جھوٹ بولنا حرام ہے اس کے باوجود یہ ہر معاشرے اور ہر مذہب میں  

بوال جاتا ہے۔ لوگ اپنی کمزوری چھپانے یا وقتی پریشانی سے بچنے  

کے لیے بسا اوقات جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی 

سے بخوبی  وگریباں‘‘’’دست اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ دیے گئے کالم 

 دازہ لگایا جاسکتا ہے،مالحظہ کیجیے:ان

لوگ ایسے بھی  ’’اس ترقی یافتہ دور میں کچھ 

چار سو بیس نئے زمانے کے  ےموجود ہیں جو پران

تقاضے پورے کر دیتے ہیں۔کوہاٹ کا ایک کلرک 

پچپن دفعہ اپنی نانی کے انتقال پر مالل کا بہانہ بنا 

کر رخصت حاصل کر چکا تھا مگر ایک افسر جو 

ے زیادہ ہی چار سو بیس ثابت ہوا ۔حسب  کلرک س

عادت کلرک کی درخواست دینے پر اس نے 

چھٹیوں کی فائل منگوائی اوریہ دیکھ کر حیران ہو 
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بار مر چکی ہے اور  ۵۵گیا کہ اس کلرک کی نانی 

ہر بار نانی کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لیتا ہے افسر 

 جو خود تر قی پسند بہانہ بازتھا بجائے ڈانٹ ڈپٹ 

کرنے کے کلرک کو بال کر نہایت سنجیدگی سے 

بار مر چکی  ۵۵تنبیہہ کی کہ! مسٹر تمھاری نانی 

ہے اس بار اس کو گہری قبر میں دفناناتاکہ زندہ ہو 

کر دوبارہ انتقال فرمانے کی زحمت سے بچ جائے  

۔یہی کلرک اگر ترقی پسند بہانہ باز ہوتا تو دس بیس  

تا۔ اس طرح ایک رشتہ داروں کو باری باری مار دی

رشتہ دار کا نمبر مہینوں بعد آتا اور اس غریب کا  

سالہا سال کام چل جاتا ۔کسی کو کانوں کان خبر تک 

 (۳۷نہ ہوتی۔‘‘ )

 :یےہی سے ایک اور مثال مالحظہ کیج  دست و گریباں )ص۔ س (

’’انسا ن کی تھوڑی سی عقل مندی اور ہوشمندی  

دیتی ہے۔ایسا ہی  برسوں کی غلط فہمی کا ازالہ کر 

گست کو پیش آیا نیپ اور  ۱۴حادثہ اس سال کے

قالل نمبر شائع  متحدہ محاذ کے ترجمان نے جواست

اول پر قائداعظم محمد علی  حہ  کیا تھا اس کے صف

جنا ح بابا ئے پاکستان کی تصویر تھی اور اسکے 

یے کسی غزل کا نیچے ایک نیا تاثر دینے کے ل

 مصرعہ لکھ دیا کہ:

اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ اور   ؎

 رہی 

۔۔۔۔چراغوں میں روشنی رہنے یانہ رہنے کامسئلہ 

اپنی جگہ، مگر برسوں کی اس غلط فہمی کا ازالہ 

ضرور ہوگیا کہ نیپ والے اورسرخ پوش قائداعظم  

اور ان کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تصویر اور 

اس میں دیئے گئے تاثر کا صاف اور واضح مقصد 
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کہ وہ قائداعظم اور ان کی قیادت کو تسلیم ہے 

ے بعد چراغوں ک ان کہ  کرتے ہیں یہ الگ بات ہے

میں روشنی ان کو اب تک نظر نہیں ائی ۔ چوں کہ 

اب غلط فہمیا ں دور کرنے کا سلسلہ چل نکال ہے 

اگر اس کی یہی رفتار رہی تو انشاء ہللا بعد کے 

کے چراغ بھی نظر آجائیں گے اب رہا قائداعظم 

مزار پر جا کر فاتحہ پڑھنے اور پھول چٹرھانے  

کا سوال جب اتنا کچھ ہو گیا تو یہ بھی ہوجائے  

گا۔اوراس کے بعد صوبہ سرحد کی سیاست غلط 

فہمیوں کی فضاء سے قطعی پاک و صاف ہوجائے 

گی۔بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر ناسمجھی کے سبب 

کوئی شخض سمجھ سے محروم رہتا ہے تو آنے 

قت اس کو سمجھ سکھادیتا ہے اور اس بے واال و

عقل آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے کہ وہ عقل کی 

باتیں کر کے دوسروں کو بے وقوف سمجھنے لگتا 

 (۳۸ہے‘‘۔ )

ء میں ناصر اکوڑوی کا فکاہی کالم ۱۹۷۴روزنامہ’’ وطن‘‘ میں سال 

زندگی کے ’’پس پردہ‘‘ شائع ہوتا رہا۔جس میں معاشی ،معاشر تی وسماجی 

نچے میں ناہموار پہلوؤں کوشوخی وشائستگی کے ساتھ طنز و مزاح کے سا

 ڈھاالگیاہے۔ 

 :‘‘آج ’’روزنامہ

لب‘‘ کے عنوان سے فکاہی   روزنامہ آج میں سعدہللا جان برق نے ’’زیر 

قعات پر اکالم لکھا۔اس فکاہی کالم میں طنزومزاح کے عالوہ سیاسی حاالت و

طرح صالح الدین احمد نے اپنے والد طالمحمد  طنز بھی پایا جاتا ہے۔ اسی

)محمد احسان طالب( کے فکاہی کالم ’’قہوہ خانہ ‘‘ کو روزنامہ ’’آج‘‘ میں زندہ  

رکھا ہوا ہے۔جو وقفے وقفے سے’’ آج‘‘ میں شائع ہوتا رہتا ہے۔اس اخبارکے 

 کالموں کی تفصیل اگلے باب میں دی جائے گی۔

 نگاری:کی فکاہیہ کالم ‘‘صبح ’’زنامہ رو
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اس اخبار نے بھی فکاہی کالم نگاری کی روایت کو زندہ رکھا ۔ مختار 

 علی نیئر کا نیم فکاہی کالم ’’میں بولوں کہ نہ

  

بولوں ‘‘ اور جمیل صدیقی کا فکاہی کالم ’’باتوں باتوں میں ‘‘ اس اخبار کی  

دلکش پیرائے میں زینت بنے ۔ جس میں معاشرتی مسائل کو طنز و مزاح کے 

 :یےمیں‘‘سے ایک مثال مالحظہ کیج  ۔’’باتوں باتوںرہا بیان کیا جاتا 

’’داڑھی مونچھ ایک ہی چمن کے دو پھول ہیں۔لیکن 

یہ عجیب بات ہے کہ ان میں ایک کی نوعیت مذہبی 

سمجھی جاتی ہے جبکہ دوسری اگر پہلی کے بغیر 

ہو تو اسے مختلف النوع صفات کی عالمت خیال کیا 

جاتا ہے مثالٌ مونچھ کو مردانگی کی عالمت سمجھا 

دمی مونچھ  جاتا ہے۔بھاری بھر کم تن و توش کا آ

رکھ لے تو لوگ خواہ مخواہ پہلو ا ن سمجھ کر 

رعب کھاتے ہیں۔۔۔۔ مونچھ کا ایک کمال یہ ہے کہ 

اگر چہرے پر موجود نہ ہوتب بھی اسے اونچا 

نیچاکیا سکتا ہے اور اسی اونچ نیچ میں پوری دنیا  

گرفتار بال ہے۔اپنی مونچھ اونچی اور دوسری کی 

لوگ کیا کچھ   مونچھ نیچی رکھنے کے فراق میں

نہیں کرتے۔یہ عالی شان کوٹھیاں،لمبی لمبی  

کاریں،یہ فارن کے میک اپ سے دمکتی ہوئی  

بیگمات یہ غیر ملکی ملبوسات۔یہ سب کچھ مونچھ 

اونچی رکھنے ہی کی خاطر تو کیا جاتا ہے۔اور تو 

اور ہم جیسے بھی اس مونچھ کے لئے لنگوٹی میں 

ہمارا سانس پھاگ کھیلتے ہیں۔اگرچہ اس کھیل میں 

اکھڑ جاتا ہے۔مقروض ہو جاتے ہیں۔خود ساختہ 

پریشانیوں میں مبتال ہو جاتے ہیں مگر کسی طرح  

مونچھ نیچی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ہاؤس بلڈنگ 

مکان لیتے  کر فنانس کارپوریشن سے قرض لے 
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ہیں۔پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لے کر موٹر سائیکل  

ی ویژن خریدتے ہیں۔قسطوں پر ریفریجریٹر ، ٹیل

اور ائیر کنڈیشنڈلیتے اور یوں اپنی مونچھ کابھرم 

قائم رکھتے ہیں۔مونچھ کی اونچ نیچ کا یہ مسئلہ 

محض انفرادی یا معاشرتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ غور 

کیا جائے تو اسے بین االقوامی اہمیت حاصل ہے۔ یہ 

اسلحہ کی دوڑ،ایٹمی طاقتور کی کش مکش، سیاسی  

جوئی یہ سب کچھ اپنی  اور فوجی برتری کی مہم

اپنی مونچھ اونچی رکھنے ہی کے لئے ہو رہا ہے 

اور ہوتا رہے گا۔اگر دنیا کے تمام مرد اپنی مونچھ  

او ر عورتیں اپنی ناک کے اونچے یا نیچے ہو 

جانے سے آزاد ہو جائیں تو یہ دنیا واقعی امن کا 

گہوارا بن جائے کوئی جھگڑا باقی رہے نا فساد ۔نا 

گ کا خطرہ باقی رہے اور نہ ازدواجی عالمگیر جن

جنگ کا اندیشہ دامن گیر رہے کہ گھر گھر لڑی 

جانے والی میاں بیوی کی جنگ بھی دراصل اسی 

 ( ۳۹ناک اور مونچھ کا نتیجہ ہے۔‘‘ )

 : ‘‘سرخاب’’روزنامہ 

روزنامہ سرخاب میں بھی کبھی کبھی مختار علی نیئر کا فکاہی کالم  

‘ شائع ہوتا رہاہے اسے نیم فکاہی کالم بھی کہہ ’’میں بولوں کہ نہ بولوں‘

 سکتے ہیں کیوں کہ یہاں مزاح کے مقابلے میں طنز زیادہ پایا جاتا ہے۔

 کی فکاہیہ کالم نگاری: ‘‘ایکسپریس  ’’روزنامہ

لب ‘‘ کے عنوان سے سعدہللا جان برق  ‘‘ایکسپریس ’’روزنامہ  میں’’زیر 

کالم میں مختلف مسائل و معاشرتی تضادات کا فکاہی کالم شائع ہوتاہے۔وہ اس 

 کا خوبصورت اندازتحریر سے احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔یہ کالم اب بھی 

کالم سے ایک اقتباس مالحظہ   جاری ہے۔زیر  لَب )سعد ہللا جان برؔق ( کے

 : یےکیج
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’’اب تک ہمارا یہ خیال تھا کہ سیاسی لوگوں ، 

دگان ، حکمرانوں اور افسروں کے برادران ، فرزن

دختران صرف ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ پنپتے ہیں  

اور شتر بے مہار ہو کر دنداناتے پھرتے ہیں۔ 

خزانے کا تیا پانچہ کرتے ہیں اور حلوائی کی دکان  

پر دادا ، نانا کے ساتھ حالیوں اور موالیوں کے 

ثواب دارین کا باعث بنتے ہیں۔ بلکہ ایسی بیگمات  

اتی ہیں جن کے شوہر  بھی یہاں کثرت سے پائی ج

نامداران ’’حرام پیسے کو اپنے ہاتھ کی بجائے بیگم 

کا ہاتھ لگانا بہتر سمجھتے ہیں اور جس طرح 

 راستہ اُس کے پیٹ  کہاوت ہے کہ مرد کے دل کو

۔ اس طرح افسران صاحبان کے  ہو کر جاتا ہےسے

دل کو جانے واال راستہ بھی بیگمات کی زبان سے 

 ( ۴۰ہو کر جاتا ہے ۔۔۔‘‘ ) 

مختلف موضوعات پر ان کی گرفت مضبوط ہے۔جس میں وہ معاشرتی  

حاالت اورقومی و بین االقوامی سیاسی حاالت کا بھرپور احاطہ کیے ہوتے 

اردو فکاہیہ کالم نگاری نے خیبر ہیں۔مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 

کی منزلیں طے کی ہیں۔ سیدھے  میں مختصر عرصے میں ارتقان خواپختو

قعاتی انداز کے سادے بیانیہ انداز سے لے کر عالمتی، فکری، تمثیلی، اور وا

 جگہ پیدا کر لی۔یےکالم نے اپنے ل

سطح کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر بھی کالم نگاروں کی  ئیصوبا

یہاں چند  داد موجود ہے جو اس میدان میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں۔خاصی تع

 کالم نگاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے:

ارشاد حسین کا تعلق خیبر پختون خوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ             

اسماعیل خان سے ہے ۔وہ افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحافی بھی  

ہے۔مقامی اخبارات میں  ے سے ان کا نام جانا پہچانا ہیں ۔کالم نگاری کے حوال

ہو چکا  شائعچھپنے والے کالموں کا مجموعہ ’’وہ خواب سارے‘‘ان کے  

ہے۔ان کالموں میں زندگی اور اس کے متعلقات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے 
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ک وہ معاشرتی تصویر نظر آنے لگے ہیں۔سماجی رویوں کی اونچ نیچ کو  

نداز سے بیان کیا ہے۔وہ کردار اور صورت  واقعہ سے مزاح بڑے فنکارارانہ ا

کالم سے اقتبا س مالحظہ کیجیے:ان کے پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں ۔  

جانور ہے سدھائے ہوئے  گھوڑا ایک طاقتور  ’’ 

نہایت وفادارثابت ہوتے ہیں۔ یہ صدیوں   گھوڑے

سے انسان کا بہترین ساتھی رہا ہے ۔اس سے ہم  

بار برداری اور سواری کا کام بھی لیتے ہیں۔  

اچھے گھوڑے پالنا صاحب حیثیت لوگوں کا کام 

ہے۔ یوں تو یہ گھاس پھونس کھا کر ہی مالک 

کادم بھرتا ہے،ا گر اس سے ذراالتفات برتا جائے 

کھانا دیا جائے تو یہ مالک پر جان چھڑ اور اچھا 

کنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ بعض خوش نصیب  

گھوڑے سیبوں کا مُربہ بھی شوق سے کھاتے 

ہیں ہاں اگر اُن کا مالک کسی ملک کی 

 وزیراعظم کا شوہر زردار ہو۔

ان میں کئی اچھی نسل کے  آپ نے میلہ اسپ

ھوڑوں کا ناچتے دیکھا ہوگا ۔۔۔ خوبصورت گ

مزاج گھوڑے خالف طبع حرکت پر دولتی  نازک 

بھی جھاڑ دیتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں گھوڑوں کی 

کئی قسمیں ہیں مثالً عربی گھوڑے، تُرکی 

گھوڑے، ابلق گھوڑے، شب رنگ ُمشکی  

گھوڑے اور موٹے ُسموں والے تھا روپر 

یڈگھوڑے۔لیکن آج کل اس کی ایک نئی قسم  

  متعارف ہوئی ہے دوپاؤں والے پاکستانی 

گھوڑے۔ یہ زیادہ تر اُونچے گھرانوں یا سیاسی  

جماعتوں میں پائے جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی یہ  
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واحد قسم ہے جن کی وفاداریوں کو خریدا  

جاسکتا ہے اس قسم کے گھوڑے جس رنگ میں  

بھی ہوں اُن کی ایک مشترکہ عادت حکمرانی 

خاص بھی یہی سوٹڈ   کیونکہ آج کا موضوع  ،ہے 

ذا بقیہ قسم کے گھوڑوں سے  لہٰ ،بوٹڈ گھوڑا ہے 

معذرت کے ساتھ صرف اس خاص قسم کے  

گھوڑے کا ذکر کیا جائے گا۔ اس قسم کے  

گھوڑوں کو خریدنا ہی آج کل بہترین  

طرز  حکمرانی اور منافع بخش کاروبار سمجھا 

  جاتا ہے جسے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے‘‘۔

(۴۱ )           

قیوم مروت کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے۔جو بیک وقت اردو اور            

کرتے ہیں۔وہ زندگی اور اس کے ئی پشتو دونوں زبانوں میں طبع آزما  

طنز بھی اور ہان لوازمات کو عمدہ طریقے سے قاری تک پہنچاتے ہیں۔ان کے 

۔ حاصل ہے ئی عوامی سطح پر ان کوبھرپور پذیرامزاح بھی ۔یہی وجہ ہے کہ 

ا جمل بصر   اپنے مقالے میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں:                    

                                                                    

حرم ‘‘میں فکاہیہ کالموں کے  ’’روزنامہ’’بانگ  

روزنامہ’’آج‘‘،’’میدان‘‘پشاور،ہفت روزہ  ہعالو

ہفت روزہ ’’روشن پاکستان‘‘کراچی اور 

’’عقاب‘‘کوہاٹ کے لیے کالم لکھتے رہے۔ان کی  

کالم نگاری میں طنز کا پہلو نمایاں ہے۔جس میں 

معاشرتی ناہمواریوں پر گہری چوٹ لگاتے 

    ہیں۔ان کی کالم نگاری میں طنز کا پہلو نمایاں 

عوامی  ہے۔یہی وجہ ہے کہ ان کے کالم         

(          ۴۲‘ )سطح پر مقبول ہو رہے ہیں۔‘  
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:مالحظہ کیجیے  نمونہ  ان کے کالمحوالے سے  خوبی کے  سا    

ویسے تو ہمارے ہاں کئی قسم کے کلچر پنپ  

رہے ہیں۔ کچھ پُرانے کچھ نئے۔ لیکن ایک نیا  

کلچر جو کچھ عرصے  سے متعارف ہوا ہے۔  

اگر کچر اکلچر کا نام نہ دیا جائے تو پھر کون سا  

تفصیل اس  اجمال کی یوں ہے  نام دیا جائے گا۔ 

کہ پورے ملک کی بلدیاتی نظام کا حال کسی 

سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو  

بھی نیا ناظم منتخب ہو کرآتا ہے۔ وہ شہر کوباغ   

ئی  اارم بنانے کے لیے دھواں دھار تقاریر کے ہو

خبارات کے پڑھنے والوں کا دماغ   ا فائرنگ سے

ر  جو کچھ  فرمایا ہوتا ہے  خراب کر دیتا ہے۔ او

تو اُس پر عمل کرنا یا کروانا تو دور کی بات 

ہے۔ اسے یاد بھی نہیں رہتا۔۔۔ ہم نے بھی بارہا 

دیکھا ہے کہ گھروں کے مکین اپنے کچرے یاتو  

گھروں کے سامنے سے گزرنے والے نالیوں  

میں پھینک دیتے ہیں ،جس سے نالیاں بند ہو کر  

ر اپنے ساتھ گزرنے والی  اوور فلو ہوجاتی ہیں او

۔  کو بھی اپنے رنگ میں رنگ جاتی ہیں سڑک

جس پر عوام پھدک پھدک کر چلتے ہیں۔ لیکن  

کچھ کہتے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہماری عوام بلکہ  

عوام تو ویسے بھی صیغہ مونث ہے اس لیے تو  

کچھ کہتی نہیں اور شرم وحیا کا لبادہ اوڑھے  

ں۔ یا پھر چھالنگیں لگاتے لگاتے نکل جاتے ہی

گھروں کے مکین اپنے گھروں سے کچرا نکال 

کر ساتھ والے یا سامنے والے گھر کے دروازے 



 

92 
 

کے قریب چھپکے سے ڈال دیتے اور وہ یہ کام 

اس قدر چوری اور مہارت کے ساتھ کرتے ہیں  

کہ پکا اور پروفیشنل چور بھی ایسا نہ کر 

سکے۔۔۔ بازار میں عشاء کے بعد بلدیہ کے  

خلوص ساتھ سارے بازار کی خاکروب بڑے 

صفائی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگلے روز سوج  

نکلنے کے ساتھ جب دکانیں ُکھلتی  ہیں تو دیکھا  

گیا ہے کہ بعض دکاندار حضرات جو رات کو  

دکان بند کرتے وقت صفائی نہیں کرتے صبح  

کے وقت یہ فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ کہ دکان 

مار کر  کا سارا کچھ جھاڑو کے ایک دو ہاتھ 

سڑک کی طرف رجسٹری کر دیتے ہیں۔ تاکہ 

مدعا علیہ تک ضرور پنچ سکے۔ اور پھر عام  

سے   )کوہاٹ( خط کی طرح یہ کچرا کنگ گیٹ

تحصیل کے درمیان مدعا علیہان کے پاؤں کا فٹ  

۔۔  کی سیر کر لیتا ہے۔بال بن کر پورے بازار 

فیر صبح ہی  علی الصبح کچرے کا ایک جم غ

ہے جس پر سے سکول کے  صبح جمع ہو جاتا

بچے اور بچیاں گزر گزر کر کچھ حصہ اپنے  

سکولوں میں بھی لے جاتے ہیں۔ اور کچھ کپڑوں 

کے ساتھ لگ کر اُن کے گھروں کو بھی چال جاتا 

ہے۔ تاکہ وہ بھی اس کلچر سے محروم نہ ہوں  

   (۴۳)   آخروہ بھی تو اس ملک کا حصہ ہیں۔‘‘

پہچان  ایوب صابر کا شمار ان ادیبوں میں ہوتاہے جومقامی سطح پر           

۔وہ فطری نہیں لحاظ سے بھی کسی طور کم ئی رکھنے کے ساتھ ساتھ صوبا 

مزاح نگار ہیں۔انھوں نے اپنی تحریروں میں ایسا اسلوب اختیار کیا ہےجسے 

ے  سمجھنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔جہاں طنز بھی ہ
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ع ہونے والے مختلف کالموں کا ئر مزاح بھی۔مقامی اخبارات میں شااو

 نمونہ ایک مجموعہ’’اس حمام میں‘‘شائع ہو چکا ہے۔اس مجموعے سے 

 مالحظہ کیجیے:  

لم ’’چل چل رے ’’سعادت حسن منٹو نے ایک ف  

نوجوان‘‘کے لیےیہ مکالمہ بھی لکھا تھا کہ ’’عورت 

‘فلم کے دوران میں  اور دواکو کڑا نہیں ہونا چاہیے‘

جب اشوک کمار نے اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے 

اٹھا تھاکہ ظالم نے   مکالمہ دہرایا تھا تو میں پھڑک یہ

کیا پتے کی بات کہی ہے۔ انصاف کا تقاضا بھی یہی 

دوا ،ہے کہ عورت اور دواکو کڑوا نہیں ہونا چاہیے 

کڑوی ہو تو مریض کے منہ کا ذائقہ ہر وقت خراب 

ہو تو مرد کا بیڑا غرق ے اور عورت کڑوی رہتا ہ

عورت کو ہرگز نہیں  اس خاص طور پر ہوجاتا ہے،

ہونا چاہیے جسے بیوی کہتے ہیں ورنہ اچھا خاصا 

گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اتفاق مالحظہ ہو کہ عورت جب 

بیوی بنتی ہے تو کریلوں سے زیادہ کڑوی ہوجاتی ہے۔ 

ک لڑکی ہمارے ایک دوست ہیں۔جنہوں نے پہلے ای

سے محبت کی۔ پھر اس سے شادی کرلی۔ وہ بیان 

کرتے ہیں کہ جب تک میری بیوی میری محبوبہ تھی۔  

اس وقت تک وہ بڑی شیریں زبان اور خوش گفتار 

تھی۔ مگر شادی کے بعد خدا جانے اسے کیا ہوا۔ کہ وہ 

ایک دم کڑوی ہوگئی۔ اب یہ حالت ہے کہ اول تو اس 

ہیں اور جب نکلتی ہے کے منہ سے کوئی بات نکلتی ن

تو مجھے یوں لگتا ہے۔ جیسے میں ایک عورت کی 

 باتیں نہیں سن رہا ہوں بلکہ کریلے کھا رہا ہوں۔

یہ ضروری نہیں کہ ہر عورت کڑوی ہو۔ بعض 

 بھی ہوتی ہیں۔ ۔ عورتیں میٹھی
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مگر اس دنیا میں اوسط کڑوی عورتوں کی زیادہ ہے۔ 

چیز‘‘ سمجھنے پر ہم  اس لئے عورت کو ایک ’’کڑوی 

مجبور ہیں۔آئیے۔ آخر میں ہم سب ’’باجماعت ‘‘ہو کر یہ 

دعا مانگیں کہ ہللا کڑوی چیزوں سے ہر اس انسان کو  

بچائے جس کا مزاج بلغمی نہیں ہے۔ چاہے وہ کڑوی 

کریلے دوائیں اور عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ ں چیزی

 ( ۴۴)  آمین‘‘

میں ہزارہ کی خیبر پختونخواکے لحاظ سے صوبہ   فکاہی کالم نگاری

اہمیت اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کے نامور صحافیوں 

نے صحافت کی بھرپور خدمت کی ہے۔ صحافت کے ساتھ ساتھ فکاہی کالم 

 کے نگاری 

میدان میں بھی مثالی صحافیوں نے قومی اور صوبائی سطح پر اپنا آپ منوایا  

 نگاروں کا تذکرہ ہے۔ اس لحاظ سے چند کالم

ر عوام اور ان کے بنیاد بنا ک کہ جنھوں نے فکاہیہ کالم نگاری کوکیا رہا ہے 

 رابطہ بحال رکھا۔ مسائل سے  

 

 : ایبٹ آبادی میر ولی ہللا

ء کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے متنوع ۱۸۸۲میر ولی ہللا ایبٹ آباد میں 

شامل ہے۔ انھوں نے موضوعات کو اپنے فن میں سمویا ۔ ان میں صحافت بھی 

ء میں ہفت روزہ ’’جام  جم‘‘کا اجراء کیا۔ اس ہفت روزہ کی ایک ۱۹۴۱اکتوبر 

بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس میں  وہ ’’زعفرانی کالم ‘‘کے عنوان سے 

 کالم لکھا کرتے تھے۔

 حافظ محمد صدیق رموزی :

ء میں ضلع ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ ان کو طنز ومزاح ۱۸۹۶مال رموزی 

میں کئی سالوں تک کالم  ‘‘زمیندار ’’کے حوالے سے اہم مقام حاصل تھا۔ وہ 
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لکھتے رہے۔ وہ اپنی تحریر سے اصالح  کا کام لیتے اور مغربی تہذیب کو 

نے ماحول طنز کا نشانہ بناتے۔ ان کے ہاں مزاح میں گہرائی ہے جو ان کے اپ

سے رغبت اور شناسائی کا ثبوت ہے۔  ان کی ظرافت کے حوالے سے بشیر 

 احمد سوزلکھتے ہیں:

’’ایک بالغ نظر قلم کار کی حیثیت سے 

مالرموزی نے بڑےبڑےادیبوں اور ظرافت 

نگاروں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ خصوصاً’’ 

گالبی اردو ‘‘متعارف کروا کر انہوں نے ایسا 

د کیاجس کا اتباع کو ئی نہ طرز  تجربہ ایجا

کر سکا۔ وہ ’’گالبی اردو ‘‘کے موجد 

 ( ۴۵)تھے‘‘۔

 پروفیسر سید فدا حسین شاہ:

ء میں ہری پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے کالم "سرحد نیوز" ، ۱۹۳۷ 

مزاحیہ لب ولہجے اور انداز سے  شمال اور آج میں چھپتے رہے۔ وہ اپنے

معاشرتی کوتاہیوں اور سماجی عوامی سطح پر کافی مقبول رہے ہیں۔ 

سے مزین کر کے قاری کو باخبر رکھنے کا ہنر  ومزاح ناہمواریوں کو طنز

خوب جانتے تھے۔ وہ ہندکو زبان ومحاورات کو خصوصی طور پر اپنے 

 کالموں کا حصہ بناتے۔ان کے بارے میں پروفیسر بشیر احمد سوز لکھتے ہیں:

ہ ’’ان کے چند کالموں کے عنوانات سے انداز

کیا جا سکتا ہے کہ شوخ طبعی اور ظرافت 

کے عناصر عنوانات سے ہوتے ہوئے کسی 

طرح ان کے تحریروں کا حصہ بن جاتے 

ہوں گے۔ جیسے’’ گنجی بنائے گی کیا اور 

نچوڑے گی کیا‘‘،’’اس حمام میں سب ننگے 

ہیں‘‘، ’’بہہ خالہ تہ لہہ ماسی ‘‘، ’’کہاں راجہ 

 ( ۴۶)بھوج اور کہاں گنگوتیلی‘‘۔
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 آصف ثاقب: 

ء میں ایبٹ آباد  کے گاوں’’بوئی ‘‘میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۳۱یکم جوالئی        

سے ان کا نام نہ صرف پاکستان  بلکہ عروض کے ا سرار ورموز کے حوالے 

ہندوستان میں بھی جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ روزنامہ’’ جنگ‘‘ میں فکاہی کالم  

 لکھتے رہے ۔

 منصب خان سحاب:

بٹ آباد میں پیدا ہوئے ۔ وہ ایم اے سحاب کے نام سے ء میں ای ۱۹۶۱

روزنامہ’’ شمال ‘‘میں اصالحی مضامین اور کالم لکھتے رہے۔ان کے فکاہیہ 

کالم اور مضامین میں ’’قراقلی ٹوپی‘‘، ’’ناچ‘‘، ’’رونا ‘‘اور’’ مثلث ‘‘وغیرہ  

 شامل ہیں۔

  پروفیسر ملک ناصر داؤد:

ء حویلیاں میں پیدا ہوئے۔ شاعرہونے کے ساتھ ساتھ روزنامہ ’’آج ‘‘میں  ۱۹۶۴

 کے نام سے ‘‘سرگوشیاں’’

کالم لکھتے رہے۔ وہ معاشیات کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ اس موضوع کی 

وجہ سے معاشی حاالت کو زیادہ تر زیر بحث التے ۔ ان کے ظریفانہ انداز 

رائی ملی  ان میں ’’میجر ایبٹ‘‘ اور سے بھر پورہ جن دو کالموں کو خوب پذی

’’بھینس کا خطاب‘‘ شامل ہیں۔ان کی  طرز  تحریر اور انداز عوامی دلچسپی کا 

 باعث بنا رہا۔

 ساجد خان کیالوی:

ء میں ہزارہ کے خوبصورت گاؤں ’’کیالہ‘‘میں پیدا ہوئے۔ زمانہ ۱۹۲۰

ال‘‘ ، طالب علمی ہی سے مزاحیہ ادب سے وابستہ رہے۔ وہ روزنامہ ’’شم

روزنامہ ’’صبح ‘‘اور روزنامہ’’ شملہ ‘‘میں ایک کالم نویس کے طور پر 

سامنے آئے۔ ان کے ہاں معاشرتی رویوں کا تجربہ ادبی رنگ لیے ہوئے ہے۔ 

یرو بم کوبھی  انہوں نے جہاں معاشرتی مسائل پر بات کی ہے وہاں سیاسی ز 
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ل  ٹ گیا وجود‘‘، ’’موبائ وں میں ’’ٹوموضوع  کالم بنایا ہے۔ ان کے چند اہم کالم

 سے مس کال تک‘‘، ’’ٹینشن لینے کا نہیں‘‘ اور ’’ٹین ڈبے واال‘‘شامل ہیں۔ 

ان فکاہی کالم نویسوں کے عالوہ ہزارہ کے چند بڑے صحافیوں میں  

سرورخان طاہر خیلی، فقیرا خان جدون ، ملک ، محمد منشی قلندر خان تنولی

امیر عالم خان ، ملک محمد عالم اعوان، غالم جان طاہر خیلی ، نسیم حجازی ، 

ء ۱۹۱َ۱ لی اور مظہر بشیر وغیرہ شامل ہیں۔قاضی حامد ظفر، شکیل طاہر خی

،مجالت کے معیا ر کو دیکھتے کے اخبارات ہزارہ سے لے کر اب تک کے

ہے کہ صرف صوبائی بلکہ ملکی سطح کے مساوی   تو احساس ہوتا ہیں 

 صحافتی کام ہوا۔

کالم نگاری کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا 

ہے کہ آج کا کالم نگار محض تبصرہ یا اصالح کو ہی اہمیت نہیں دیتا بلکہ وہ 

حقیقت اپنے کالم میں ان مسائل کا مثبت حل نکالنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ 

مسلمانو ں کے ہاتھوں ہوئی  یہی ہے کہ برصغیر میں اُردو صحافت کی بنیاد 

ی سے فروغ پائی ۔ لیکن مسلمانوں نے متحدہ ہندوستان میں انفرادی کی نہ اور اُ 

نی تہذیب و ثقافت کے بجائے قومی و اجتماعی ہستی کو برقرار رکھنے نیز اپ

کے احساس کے پیش نظر صحافت کا سہارا لیا۔ کیونکہ صحافت   احیاء و بقا

ہی ایسا جامع اور عمدہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے نہ صرف اپنی آواز 

حکومتی ایوانوں تک بخوبی پہنچائی جا سکتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 

عوامی سطح پر شعور کی نئی لہر پیدا کی جا سکتی ہے ۔ موجودہ دور میں 

ہوئے ہیں آج زبان و ادب کے  یےل مزید پیچیدگی اختیار کاں مسائ بھی جہ 

بدلتے معیار اور صحافت کو درپیش مسائل پر غور کرنے کی ضرورت پہلے 

النے کی ضرورت  قریب  سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اَدب اور صحافت کو مزید

ہے تاکہ یہ دونوں مل کر ملکی ، بین االقوامی اور معاشرتی تقاضوں کو 

فکاہیہ کالم نویسی کی اہمیت پہلے یے ے پورا کر سکیں۔ اس لن طریقے ساحس

صحافیا نہ    ں فکاہی کالم نویسیکے مقابلے میں مزید بڑھ گئی ہے۔ صحافت می

ادبی مزاح کی عمدہ مثال ہیں۔جس کونہ صرف ماضی کے اخبارات نے اہمیت 

  دی بلکہ موجودہ دور میں بھی فکاہی کالم ہر بڑے اخبار کا اہم حصہ ہیں۔یہ 

بھی کہا جا سکتا ہے کہ بدلتے حاالت کے تناظر میں اس کی ضرورت و 
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گئی ہے ۔مختلف اخبارات جن میں’’   بڑھمزید اہمیت پہلے کے مقابلےمیں

خبریں‘‘، ’’ایکسپریس ‘‘،’’آج‘‘،’’مشرق‘‘،’’سرخاب‘‘ ،’’نئی بات‘‘ وغیرہ شامل 

 ہیں فکاہیہ کالم نویسی کی اس روایت کوکامیابی سے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ 
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حوالہ جات                                          

پرانا انار  قومی پبلشرز رانا چمبرز،صحافت صوبہ سرحد میں ،۔ اجمل ملک ۱

۲۸ء ص ۱۹۸۰اکتوبر  ،کلی الہور  

پرانا انار  قومی پبلشرز رانا چمبرز ،صحافت صوبہ سرحد میں،۔ اجمل ملک ۲

۲۵ء ص ۱۹۸۰اکتوبر  کلی الہور  

ء ۱۹۵۵نیا مکتبہ محلہ خداد اد ، پشاور  ،سرحدادبیات   ،۔ فارغ بخاری۳

۷۷۲ص  

۷۷۲ضاً ص۔ ای۴  

پرانا انار صحافت صوبہ سرحد میں قومی پبلشرز رانا چمبرز  ،۔ اجمل ملک۵

۳۷ء ص ۱۹۸۰اکتوبر کلی الہور   

پرانا انار قومی پبلشرز رانا چمبرز  ،صحافت صوبہ سرحد میں،۔ اجمل ملک ۶

۴۲ء ص ۱۹۸۰اکتوبر کلی الہور   

ء ۱۹۵۵محلہ خداد اد ، پشاور ،نیا مکتبہ  ،سرحد ادبیات   ،۔ فارغ بخاری۷

۷۷۲ص  

پرانا انار قومی پبلشرز رانا چمبرز  ،صحافت صوبہ سرحد میں،۔ اجمل ملک ۸

۴۵ء ص ۱۹۸۰اکتوبر کلی الہور   

ء ۱۹۵۵محلہ خداد اد ، پشاور ،نیا مکتبہ ،سرحد  ادبیات  ،۔ فارغ بخاری ۹

۷۷۵ص  

پرانا ز قومی پبلشرز رانا چمبر ،صحافت صوبہ سرحد میں ،۔ اجمل ملک۱۰

۶۸ء ص ۱۹۸۰اکتوبر انار کلی الہور   

ء  ۱۹۵۵نیا مکتبہ محلہ خداد اد ، پشاور ،سرحد ِ  ادبیات ،۔ فارغ بخاری ۱۱

۷۸۳ص  

پرانا میں قومی پبلشرز رانا چمبرز  ،صحافت صوبہ سرحد،۔ اجمل ملک ۱۲

   ۴۷ء ص ۱۹۸۰اکتوبر انار کلی الہور 

پرانا انار ۔ اجمل ملک صحافت صوبہ سرحد میں قومی پبلشرز رانا چمبرز ۱۳

   ۹۲ء ص ۱۹۸۰اکتوبر کلی الہور 

۳ء ص۱۹۵۴فروری  ۷ ‘‘ الفالح ’’۔ روزنامہ۱۴  

ء ۱۹۵۵محلہ خداد اد ، پشاور ، نیا مکتبہ ،سرحد ادبیات   ،۔ فارغ بخاری۱۵
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۷۹۶ص  

پرانا قومی پبلشرز رانا چمبرز  ،صحافت صوبہ سرحد میں،۔ اجمل ملک ۱۶

۱۱۲۳ص  ۲ء ۱۹۸۰اکتوبر انار کلی الہور   

پرانا  ،صحافت صوبہ سرحد میں قومی پبلشرز رانا چمبرز ،۔ اجمل ملک۱۷

۱۵۷ء ص۱۹۸۰اکتوبر  ،انار کلی الہور  

 ، مقتدرہ قومی زبان پاکستان،مشمولہ پاکستان میں اُردو  ،۔ مشتاق شباب۱۸

۱۸۰ء ص۲۰۰۶  

 ، مقتدرہ قومی زبان پاکستان،مشمولہ پاکستان میں اُردو  ،بابمشتاق ش۔ ۱۹

۱۸۰ء ص۲۰۰۶  

غزنی سٹریٹ،  داراالتذکیر،رحما ن ما رکیٹ ،کالم نگر ،۔ اشر ف بخا ری۲۰

۵۰ء ص ۲۰۰۴، اردو بازارالہور  

 ، مقتدرہ قومی زبان پاکستان،مشمولہ پاکستان میں اُردو ،۔ مشتاق شباب ۲۱

۱۸۱ء ص۲۰۰۶  

پرانا ،قومی پبلشرز رانا چمبرز  ،صحافت صوبہ سرحد میں،۔ اجمل ملک ۲۲

۱۵۷ء ص۱۹۸۰اکتوبر  ،انار کلی الہور  

غزنی سٹریٹ، کالم نگر داراالتذکیر،رحما ن ما رکیٹ،  ،۔ اشر ف بخا ری۲۳

   ۲۷۰۔۲۶۹ء ص۲۰۰۴،اردو بازارالہور 

رانا  ،قومی پبلشرز ،مشمولہ صحافت صوبہ سرحد میں،۔ ڈاکٹر لعل بہا ۲۴

۷۱ء ص ۱۹۸۰اکتوبر پرانا انار کلی الہور ،چمبرز   

قومی پبلشرز رانا ،مشمولہ صحافت صوبہ سرحد میں ،موالنا ظفر علی خان ۔ ۲۵

۵۱ ء ص۱۹۸۰اکتوبر پرانا انار کلی الہور  ،چمبرز  

پرانا  ،رانا چمبرز ،قومی پبلشرز ،صحافت صوبہ سرحد میں،۔ اجمل ملک ۲۶

   ۱۳۸ء ص۱۹۸۰اکتوبر  ،کلی الہورانار 

فروری  ۲۰ ‘‘سرحد الجمیت  ،’’۔ ندارد کالم بعنوان ’’تکلف برطرف ‘‘ ۲۷

۳ء ص۱۹۵۳  

ء  ۱۹۵۴جوالئی  ۱۲ ‘‘سرحد ۔ ندارد کالم بعنوان ’’تکلف برطرف ‘‘ الجمیت  ۲۸

۳ص  

  ۸ ‘‘سرحدالجمیت  ،’’کالم بعنوان ’’ سچی باتیں ‘‘  ،۔ عبد الماجد دریا آبادی۲۹
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۲ء ص۱۹۵۶اگست   

 ’’کالم بعنوان ’’افسانے چند ‘‘ روزنامہ ،۔ افسانہ گو کے قلم سے۳۰

۳ء ص ۱۹۵۴فروری  ۶ ‘‘سرحدالجمعیت    

  ۱۵ ‘‘،الفالح’’کالم بعنوان ’’بات چیت ‘‘ روزنامہ  ،۔ افسانہ گو کے قلم سے۳۱

۳ء ص ۱۹۵۴فروری   

فروری  ۱۶ ‘‘ ،انقالب’’کالم بعنوان ’’راز کی باتیں‘‘ روزنامہ  ،۔ افالطون۳۲

۳ء ص۱۹۷۳  

فروری   ۲۴ ‘‘ ،انقالب ’’کالم بعنوان ’’راز کی باتیں‘‘ روزنامہ،۔ ندارد ۳۳

۳ء ص۱۹۷۳  

  ۲۲ ‘‘،انقالب ’’کالم بعنوان ’’پشاور نامہ‘‘ روزنامہ  ،۔ طارق رحیم بخش ۳۴

۳ء ص ۱۹۷۳اکتوبر   

اپریل  ۱۷ ‘‘،ہمارا پاکستان’’’چناں وچنیں ‘‘ روزنامہ کالم بعنوان ’ ،۔ ندارد۳۵

۳ء ص۱۹۵۹  

ء  ۱۹۶۵فروری ۱۹ ‘‘،  وطن ’’الم بعنوان ’’راز و نیاز ‘‘ روزنامہک،۔ رازدان ۳۶

۳ص  

اگست ۱۲ ،‘‘ وطن ’’کالم بعنوان’’ دست و گریباں‘‘ روزنامہ،۔ ص۔س ۳۷

۲ء ص۱۹۷۳  

اگست  ۱۹ ‘‘،وطن  ’’کالم بعنوان’’ دست و گریباں‘‘ روزنامہ ،۔ ص۔س۳۸

۲ء ص۱۹۷۳  

 ۲۴ ‘‘، صبح ’’کالم بعنوان’’ باتوں باتوں میں‘‘ روزنامہ  ،۔ جمیل صدیقی ۳۹

۶ء ص۲۰۰۵ستمبر   

  ۱۴ ‘‘، ایکسپریس’’کالم بعنوان’’ زیر لب ‘‘ روزنامہ  ،۔ سعد ہللا جان برقؔ ۴۰

۶ء ص ۲۰۰۹نومبر   

وہ خواب سارے، فلشن  ‘‘ ہارس ٹریڈنگ کالم بعنوان’’ سید ارشاد حسین ۔ ۴۱

 ء ۲۰۰۵۱۴الہور ہاوس مژنگ 

                                                                                                                

 ۸۶،۸۷ص
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صوبہ خیبر پختون خوا کے ’’ مشمولہ مقالہ براے پی ایچ۔ڈیاجمل بصر،۔ ۴۲

 جنوبی اضالع میں اردو ادب‘‘

ص  ء۲۰۱۲                                                                              

۹۳ 

 ، راکتوب ۱۶ ’’عقاب ‘‘،‘‘ روزنامہ  کچرا کلچرکالم بعنوان’’  قیوم مروت،۔ ۴۳

 ۱۳ء ص ۲۰۰۶

 ادارہ ادبیات  ‘‘  کڑوی چیزیںکالم بعنوان’’  ۔ایوب صابر،اس حمام میں،۴۴

 نو،چوک مینار انار کلی الہور

                                                                                   

 ۶۰ءص۱۹۶۰

اکیڈمی پشاور ’’تاریخ  صحافت ہزارہ‘‘ گندھارا ہندکو  بشیر احمد سوز،۔ ۴۵

 ۲۴۹ء ص ۲۰۱۶

’’تاریخ  صحافت ہزارہ‘‘ گندھارا ہندکو اکیڈمی پشاور  احمد سوز،بشیر ۔ ۴۶

 ۲۵۲ء ص۲۰۱۶

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 :باب سوم

،    ‘‘شہباز’’، ‘‘حرمِ  بانگ  ’’،   ‘‘ انجام ’’روزنامہ
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 تعارفکا ‘‘آج’’اور  ‘‘مشرق’’
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 کی مختصر تاریخ : صحافتں اُردو برصغیر پاک و ہند می 

برصغیر پاک و ہند میں صحافتی تاریخ انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی 

شروع ہو چکی تھی اور مقامی زبانوں میں مختلف روزنامے، مفروضے ، 

ماہنامے اور سہ ماہی شائع ہوتے تھے۔ مگر جہاں تک اُردو کی صحافتی  

ء میں اخبار ’’جام  جہاں نما ۱۸۲۲تاریخ کی بات ہے تو اُس کا باقاعدہ آغاز 

‘‘سے ہوا۔ اُس وقت برصغیر پاک و ہند میں چونکہ فارسی زبان کا غلبہ تھااور 

لوگ فارسی کو پسند کرتے تھے ا س لیے بعد میں یہ اخبار اُردو زبان کی 

 بجائے فارسی زبان میں شائع ہونے لگا۔ 

 : ‘‘دہلی اُردو اخبار’’

حسین یہ بر صغیر پاک و ہند کا دوسرا بڑا اُردو اخبار تھا جسے محمد 

ء کے آواخر میں ہفت روزہ کے ۱۸۳۷آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے

ء سے ا س اخبار کو ’’دہلی اُردو اخبار ‘‘ ۱۸۴۰مئی ۱۰طور پر جاری کیا تھا۔ 

کا نام دیا گیاا س اخبار نے غالب ، ذوق، بہادر شاہ ظفر جیسے شعراء کو 

 متعارف کروایا۔ 

 : ‘‘سید اال خبار’’

ا س اخبار  ۔اخباروں میں سید االخبار کا بھی بڑا نام ہےاُردو کے بڑے 

بڑے بھائی سید محمد خان تھے۔  کو جاری کرنے والے سر سید احمد خان کے

ء میں جاری کیا۔ سید محمد خان کے انتقال کے بعد   ۱۸۳۷وں نے ا سے ھجن

۔ سید اال خبار ہی  ںسر سید احمد خان نے ا س اخبار کی ذمہ داریاں سنبھال لی 

 اُنہوں نے باقاعدہ اخبار نویسی کی بنیاد رکھی۔  سے

 :‘‘صادق اال خبار ’’

ا س اخبار کو بھی بہت اہم مقام حاصل تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر 

ہے کہ ا س نام کے دو اخبارات دہلی سے بیک وقت شائع ہوتے تھے۔ ایک 

ء میں یہ اخبار جاری کیاجو  ۱۸۵۳کے مہتمم مصطفی خان تھے اُنہوں نے 

پہلے فارسی پھر اُردو میں چھپنے لگا۔ ا سی نام سے بعد میں دوسرا اخبار شیخ 

 ء میں جاری کیا۔   ۱۸۵۶خدا بخش نے 

 

 : ‘‘کوہ  نور’’
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ء میں الہور سے جاری کیا۔ ۱۸۵۰یہ اخبار منشی ہر سکھ رائے نے 

ر پھر تین بار شائع ہونے میں یہ ہفت روزہ تھا لیکن جلد ہی ہفتہ میں دو با ابتدا

ل  سا ۵۳لگا۔ ا س اخبار نے دیگر اخبارات کے مقابلے میں لمبی عمر پائی اور 

۔ا ن میں سید نادر علی سیفی ، مولوی یےکے عرصے میں کئی صحافی پیدا ک

سیف الحق، مولوی عبد ہللا ، منشی الل سنگھ ،منشی نثار علی شہرت اور 

مرزا موحد وغیرہ شامل ہیں۔چونکہ یہ بہت مشہور و معروف اخبار تھا۔ یہی 

وجہ تھی کہ ’’نور‘‘ کی مناسبت سے اُس دور میں کئی دیگر اخبارات ا سی نام 

ں ’’دریائے نور‘‘،’’ باغ  نور ‘‘، ’’ریاض نور‘‘ اور’’ نور سے شائع ہوئے ا ن می

 ‘‘شامل ہیں۔ 

  :‘‘محب وطن’’

ء کو جاری  ۱۸۴۵ا س رسالے کو بھی ماسٹر رام چندر نے یکم ستمبر 

ن ا سی  ابتداء میں ا س کا نام ’’خیر خواہ ہند ‘‘ تھا۔ لیک ۔کیا۔ یہ ایک ماہنامہ تھا

ا س کا نام محب وطن رکھا گیا۔ ا س کا  چلنے پر  انام کے دوسرے رسالے کا پت

 مقصد لوگوں میں جدید فلسفہ اور علوم سے آگاہی پیدا کرنا تھی۔

 :‘‘اخبار سائنٹفک سوسائٹی ’’

ء میں ہفتہ روزہ سائنٹفک سوسائٹی جاری ۱۸۶۶سر سید احمد خان نے 

تعلیم کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان انگریزوں سے نفرت کی آڑ میں جدید 

سے محروم ہوئے۔ ا س اخبار کے جاری کرنے کے بنیادی مقصد کے بارے 

 یں  :لکھتے ہد میں عبد السالم خورشی

’’اُن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اور انگریزوں کے 

ور کرکے خوشگوار تعلقات قائم  درمیان بُعد کو د

جائیں ، مسلمانو ں کو انگریزی تعلیم اور یےک

ا جائے تاکہ اُن پر سرکاری مغربی علوم سے آشنا کی

مالزمتوں کے دروازے ُکھلیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ 

 ( ۱سیاسی اچھوت بن کر رہ جائیں‘‘۔ )

 :‘‘تہذیب االخبار’’
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ء کو یہ رسالہ جاری کیا۔ ا س کا ۱۸۷۰دسمبر ۲۴سر سید احمد خان نے 

بدل  وں نے صحافت کے مروجہ انداز کو یکسر ھاُن ۔بنیادی مقصد اصالح کا تھا

 ڈاال۔

 :‘‘اود ھ پنچ’’

نیسویں صدی کے وسط میں پنچ )لندن ( نے انگریزی صحافت کو نظم اُ  

مقامی صحافت نے بھی گہرا اثر  یے یہاں کس کے انداز میں شروع کیا۔ جس

نگاری کی ابتداء ’’اودھ  لیا۔ یوں برصغیر پاک و ہند کی صحافت میں مزاح 

سجاد حسین تھے لکھنے والوں ا س کے مدیر منشی پنچ‘‘ کےذریعےسےہوئی۔ 

میں مرزا مچو بیگ ، منشی احمد علی شوق ، پنڈت تربھون ناتھ ہجر ، جوالہ 

پرشاد برق اور اکبر الہ آبادی شامل ہیں۔ یہ اخبار مغربی تہذیب اور سر سید 

احمد خان کی تحریک کا سخت مخالف تھا۔ا س اخبار نے مزاحیہ انداز میں 

 حث بنایا ۔سنجیدہ موضوعات کو موضوع  ب

 :‘‘اَود ھ اخبار’’

میں یہ   یں ا سے لکھنوسے جاری کیا۔ ابتداء م۱۸۵۸منشی نو لکشور نے

صفحات تک بڑھا دیا   ۴۸اخبار چار صفحات پر مشتمل تھاجسے بعد میں 

گیا۔جس نے ادبی میدان میں کافی خدمات سرانجام دیں اور ایک عرصہ تک 

’’فسانہ آزاد‘‘ بھی قسط وار چھپتا رہا۔ ا س اخبار کے لیے لکھنے والوں میں 

مرزا غالب، احمد حسن شوکت ، عبد الحلیم شرر ، پنڈت رتن ناتھ سرشار ، 

ولوی غالم محمد خان تپش جیسے اہم مرزا حیرت دہلوی ، سید امجد علی اور م

نام شامل ہیں۔ اُنیسویں صدی کے چند اہم اخباروں کا ذکر کیا جائے تو ا ن 

لکھنو  ‘‘ہندوستانی  ’’ء(،۱۸۷۸) ‘‘احسن اال خبار’’دہلی ،  ‘‘اکمل اال خبار ’’میں 

  ‘‘ مہذب’’ء(، لکھنو سے ۱۸۷۷)‘‘قیصر االخبار  ’’ء(، الہ آباد سے ۱۸۸۳)

 ‘‘ہندرفیق  ’’ء(، الہور سے ۱۸۵۶) ‘‘پنجابی اخبار’’ر سے ء(، الہو۱۸۹۰)

  ‘‘ شمس االخبار  ’’ء(، مدراس سے۱۸۷۳الہور ) ‘‘ آفتاب  پنجاب ’’ء(، ۱۸۸۴)

 ء(میں جاری ہوئے۔ ۱۸۷۵) ‘‘جریدہ روزگار’’ء(اور مدراس ہی سے ۱۸۵۹)

 

 بیسویں صدی میں اُردو صحافت:
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ساتھ جب سیاست ء(کے خاتمے ۱۹۱۸ء سے۱۹۱۴پہلی جنگ عظیم )

نے نیا رنگ اختیار کیا تو صحافتی میدان میں بھی اہم تبدیلیاں دیکھنے میں  

آئیں۔ ا س صدی کے نئے اخباروں میں الہور سے ہفت روزہ ’’وطن ‘‘  

ء(،’’ دیپک‘‘، ’’دیش‘‘ ،’’ ہمالہ‘‘ ۱۹۰۴ء( الہور سے ہی ’’ہندوستان ‘‘ ) ۱۹۰۲)

ء(،’’ اُردو معلی‘‘ ، ’’مسلم گزٹ‘‘ ، بجنور سے ۱۹۰۶، ’’کشمیر میگزین‘‘ ) 

ء اور لکھنو سے’’ ہمدم ‘‘ وغیرہ شامل ہیں۔ ا ن میں چند ۱۹۱۲’’مدینہ‘‘ 

اخباروں کو بہت زیادہ شہرت ملی جنہوں نے صحافتی میدان میں اپنے قدم  

 جمائے۔ جن کاتفصیلی ذکر کچھ یوں ہے :۔

 :‘‘اُردو معلی’’

امہ ’’اُردو معلی ‘‘ بیسویں صدی کے آغاز موالنا حسرت موہانی نے ماہن 

 ‘‘ اُردو معلی ’’میں جاری کیا ۔ علم و ادب کے ساتھ ساتھ سیاسی مضامین بھی

کی زینت بنے۔ اس نے پہلے شمارے میں ہی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ 

غرض یہ کہ ا س اخبار نے آزادی سے متعلق نہ شعور بیدار کیا بلکہ بے باک 

میں برطانوی ء ۱۹۰۸ظہار کا ذریعہ بھی بنا۔ موالنا نے او رجرت مندانہ ا

حکومت کیخالف اُردو معلی میں ایک مضمون لکھا جس کی پاداش میں اُنہیں  

 قید با مشقت کاٹنا پڑی مگر وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے ۔

 :‘‘زمیندار’’

بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی جن بڑے اخبارات نے صحافت          

کے میدان میں قدم رکھا اُن میں’’زمیندار‘‘ سرفہرست ہے ۔ ا سے ظفر علی 

ء میں الہور سے شائع ۱۹۳۰خان کے والد مولوی سراج الدین احمد نے جون 

کیا۔ یہ ایک ہفت روزہ تھا جو کسانوں اور زمینداروں کی فالح کے لیے 

یا گیا تھا۔ مگر چونکہ مولوی سراج الدین احمد سرسید احمد خان کے  شروع ک

فکری دبستان سے وابستہ تھے ا س لیے ملکی معامالت میں بہت دلچسپی لیتے 

تھے۔ وفات سے قبل اُنہوں نے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اخبار کو بعد میں 

ندار بھی جاری رکھیں۔چنانچہ ظفر علی خان نے ان کی وفات کے بعد ’’زمی

‘‘کی صدارت سنبھال لی۔ ’’زمیندار ‘‘نے بعد میں جب اسالمی رنگ اختیار کیا 

 ۔ عبد السالم خورشید لکھتے ہیں:  تو لوگوں نے اُسے خوش آمدید کہا
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’’زمیندار کے زبر دست مقاالت ، خبروں کی فراہمی  

کے اعلٰی انتظام اور موالنا کے روح پرور اور 

بالخصوص پنجاب  ولولہ انگیز نظموں نے ہندوستان 

کے عوام میں نہ صرف اخبار بینی کا مذاق پیدا کیا  

بلکہ مسلمانوں کو اتحاد بین المسلمین کا بھوال ہوا 

 (۲سبق بھی یاد دالیا‘‘ ۔ )

’’زمیندار‘‘ نے آزادی صحافت کی حفاظت میں بے مثال قربانیاں دی 

نا پڑا ۔ ہیں۔حکومت پر تنقید کی وجہ سے کئی بار اُسے مشکالت کا سامنا کر

مگر بندش اور گرفتاریاں اس کے حوصلے نہ پست کرسکیں۔ سیاسی منظر 

نامے کے حوالہ سے دیکھا جائے تو زمیندار انڈین نیشنل کانگرس کا حامی  

تھا اور ہر پلیٹ فارم پر اُن کے ساتھ مل کر جدوجہد کی ۔ قیام پاکستان کے بعد 

ولیت برقرار نہ رکھ سکا مالی حاالت خراب ہونے کے باعث یہ اخبار اپنی مقب

ء میں ختم نبوت کے سلسلے میں ضمانت ضبط ہونے پر یہ اخبار ۱۹۵۴او ر 

 بند ہوگیا۔ 

 :‘‘الہالل’’

ء میں کلکتہ سے ’’الہالل ‘‘  ۱۹۱۲موالنا عبد الکالم آزادنے جوالئی        

صفحات پر مشتمل تھا اور بعد میں ( ۱۶ابتداء میں یہ سولہ )۔جاری کیا

تحت مزید صفحے مقرر کئے گئے ۔ یہ اخبار تین ادوار سے ضرورت کے 

 کھتے ہیں:لڈاکٹر محمد شاہد حسین  گزرا ہے۔ جس کے بارے میں

’’ الہالل ‘‘ اپنی زندگی کے تین ادوار سے گزرا۔ 

  ۱۸ء سے شروع ہو کر ۱۹۱۲جوالئی  ۱۳پہال دور 

ء پر ختم ہوا ۔ دوسرے دور میں ا س کا ۱۹۱۴نومبر 

ء سے مارچ ۱۹۱۵نام ’’البالغ‘‘ تھا۔ یہ نومبر 

آخری دور پھر ء تک جاری رہا۔ تیسرا اور ۱۹۱۶

ء سے ۱۹۲۷’’الہالل‘‘ کے نام سے تھا جو جون 

 شروع ہو کر

 (۳ء میں ختم ہوگیا‘‘۔ )۱۹۲۷دسمبر                 
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وضوعات کا تنوع ا س کا خاصہ تھا اور قارئین کے لئے معاشیات، م

جغرافیہ ، تاریخ ، مذہب ، سوانح ،اَدب و سیاست اور حاالت  حاضرہ کے ساتھ 

 ساتھ کتابوں ، رسالوں اور اخبارات پر تبصرے بھی ہوتے تھے۔ 

 ہمدرد: 

محمد علی جوہر کا نام اُن شخصیات میں آتا ہے جنہوں نے بے باک         

انداز  صحافت کو اپنا کر اپنی قوم کو محبت اور مخلصی کا ثبوت دیا۔ اُنہوں 

نے مغربی قوتوں کے خالف وہ جذبہ آزادی بیدار کیا جس کے بغیر آزادی کا 

وں ھاُن ےے لیحلقوں تک اپنی آواز پہنچانے کحصول ممکن نہیں تھا۔ سرکاری 

ء کو انگریزی ہفت روزہ کامریڈ جاری کیا۔ ’’کامریڈ‘‘  ۱۹۱۱جنوری  ۱۴نے 

میں صحافت کے جدید طریقوں کو ا س طرح سمویا گیا کہ اس میں بہت جلد 

فرور ی ۲۳مقبولیت حاصل کی۔ اس کے بعد موالنا محمد علی جوہر نے 

موالنا شوکت  ء کو اُردو اخبار ’’ہمدرد‘‘ جاری کیا۔ اُن کے بڑے بھائی۱۹۱۳

مئی  ۱۴علی تحریک آزادی کے بڑے علمبردار تھے ۔ برطانوی حکومت نے 

ء کو دونوں بھائیوں کو نظر بند کردیا ۔ جلیاں واال باغ کے حادثے کے ۱۹۱۵

نتیجے میں عوام کے غم و غصے کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے 

نہوں نے حکومت نے دونوں بھائیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا۔ اُ 

ء کو دوبارہ ۱۹۲۴نومبر  ۹صحافت میں ایک بار پھر طبع آزمائی کی اور 

’’ہمدرد‘‘ اور بعد میں ’’کامریڈ‘‘ جاری کیا۔ ’’ہمدرد‘‘ نے اپنے سنجیدہ روش  

سے اپنا مقام برقرار رکھا حاالنکہ یہ وہ دور تھا جب ’’زمیندار‘‘ اپنے عروج 

 پر تھا۔ 

ن میں اکثریت مسلم صحافتی تاریخ پر ب تک جن اخبارات کا ذکر ہوا اُ اَ  

 روشنی ڈالی گئی مگر ا  س دوران ہندوؤں نے بھی کئی اخبارات جاری کیے۔ 

  :‘‘پرتاپ’’

 جاری کیا۔ ء کو الہور سے ’’پرتاپ ‘‘۱۹۱۹مارچ  ۳۰مہاشے کرشن چند نے 

 

 :‘‘مند  ماتر’’ب

ء میں ’’بند  ماترم ‘‘ جاری کیا۔ ا س اخبار ۱۹۲۰اللہ الجپت رائے نے   

 نے اپنے نام کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کی۔ 
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 :‘‘کیسری’’

 ء میں روزنامہ ’’کیسری ‘‘ جاری کیا ۔۱۹۲۱اللہ شام الل کپور نے  

 : ‘‘انقالب’’

ء میں موالنا عبد المجید سالک اور غالم رسول مہر نے ’’انقالب ‘‘جاری  ۱۹۲۳

 کیا۔ ا س اخبار نے قیام پاکستان کے حق میں بہت سے مضامین چھاپے۔ 

 : ‘‘احسان’’روزنامہ 

ء میں روزنامہ ’’احسان ‘‘ جاری ہوا ۔ فنی لحاظ سے یہ ایک ۱۹۳۶

۔ ا سی دوران روزنامہ اعلٰی اخبار تھا۔ جس نے ٹیلی پرنٹر نصب کروایا تھا

’’انجام ‘‘ اور روزنامہ ’’جنگ‘‘ نے بھی صحافتی سفر کا آغاز کیا اور شہرت 

 حاصل کی۔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 کا تعارف :‘‘انجام  ’’روزنامہ

 پس منظر: 

بیسوی صدی کے آغاز کے ساتھ ہی جنگ عظیم شروع ہوئی جو چار 

زندگی پر پڑے۔ ہر سال تک جاری رہی ۔ ا س جنگ کے اثرات ہر شعبہ ہائے 

طرف انتشار و بے چینی پائی جاتی تھی۔ اس دور میں مسلمانوں نے صحافت  

کو ذریعہ  اظہار بنایااور سیاسی میدان میں کود پڑے ۔ کیونکہ ہندو مسلم پہلے 

جو ایک ساتھ رہنے کی ایک بات کرتے تھے اب ان میں نفرت آمیز رویہ پنپ 

 دار کیا۔چکا تھا۔ جس نے آزادی کی خواہش کو بی

آزادی کی خوا ہش لیے اپنے مقاصد کی تکمیل اور جدوجہد کی خاطر 

مسلمانوں نے صحافت کو ابالغ کا ذریعہ بناتے ہوئے کئی نئے اخبارات کو 
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متعارف کرایا۔ کیونکہ اس سے قبل صحافت سے متعلق انگریز حکومت کی 

پالیسی بہت سخت تھی۔  بیسوی صدی کے آغاز کے ساتھ ہی نئی جدوجہد اور 

تحریکیں پروان چڑ ھی۔ اس دوران ’’ہمدرد‘‘ اور ’’زمیندار ‘‘ نے دوبارہ  نئی 

اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ نئے اخبارات میں ابو الکالم آزاد کا ’’پیغام ‘‘  

ء اور قاضی عبد الغفار نے ۱۹۳۴ء ، ’’احسان ‘‘ ۱۹۲۷ء ، ’’انقالب ‘‘ ۱۹۲۱

ا۔ اسی دوران ء میں اخبار جاری کی۱۹۳۶بھی ’’پیغام‘‘ ہی کے نام سے 

روزنامہ ’’انجام ‘‘ اور روزنامہ ’’جنگ ‘‘نے اپنا صحافتی دور شروع کیا۔ 

ء میں جاری ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد روزنامہ ۱۹۴۰نوائے وقت بھی 

 ء میں صحافتی سفر جاری کیا۔ ۱۹۴۸’’امروز‘‘ نے 

پاکستان معرض وجود میں آیا تو اُس وقت مشرقی پاکستان میں صحافت 

کے برابر تھی۔ یہاں تک کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی نہ ہونے 

اس بارے میں صابر علی خان صحافت اس لحاظ سے پروان نہیں چڑھی تھی۔ 

 لکھتے ہیں: 

ء کو جب پاکستان معرض وجود ۱۹۴۷اگست  ۱۴’’ 

میں آیا تو مشرقی پاکستان میں نہ کوئی روزنامہ 

تھانہ کوئی ہفت روزہ۔ کراچی میں بھی اُردو 

صحافت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پشاور سے البتہ 

سرحد ‘‘  اُردو زبان میں ’’الفالح‘‘، ’’الجمعیت‘‘اور ’’

تھے۔لیکن ترتیب اور ےکے نام سے روزنامے نکلت

کے لحاظ سے اُن کی کوئی اہمیت نہیں   اداریوں

 ( ۴تھی‘‘۔ )

قیام پاکستان کے بعد حاالت کچھ یوں بدلے کے ہندوستان کے ہزاروں 

مسلمان ترک وطن کرکے سیالب کی طرح اُمنڈ آئے ۔ ان لوگوں کے ساتھ 

کراچی میں صحافت کا میدان بھی گرم ہوگیااور کراچی اُردو صحافت کا بڑا 

اخبارات جو پہلے دہلی سے شائع ہوتے تھے اب اُن  مرکز بن گیا۔کئی ایسے

کے کراچی ایڈیشن بھی سامنے آئے ۔ یہاں روزنامہ ’’ڈان‘‘ کا ذکر ضروری 

ہے جو دہلی کے بعد کراچی سے شائع ہونے لگا۔ اس اخبارکو عوام کی 

پزیرائی حاصل تھی ۔ روزنامہ ’’انجام‘‘ بھی اُنہی اخبارات میں سے ایک تھا۔ 
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لکھتے  صابر علی خان اس کے بارے میں  ہوا۔ راچی منتقل جو دہلی سے ک

 ہیں: 

’’ روزنامہ ’’انجام‘‘ پہلے دہلی سے نکلتا تھا پھر قیام 

پاکستان کے بعد یہ اخبار کراچی سے بھی نکلنا  

شروع ہوا ۔ بعد میں مقبولیت کے باعث پشاور 

 (۵ایڈیشن بھی شائع ہونا شروع ہوا‘‘۔ )

لیگ کے پرانے کارکن محمد عثمان آزاد نے  روزنامہ ’’انجام‘‘ کو مسلم

جاری کیا۔ اس اخبار کے پہلے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اجمل خٹک تھے جو بعد میں  

اُس وقت کے کالعدم نیشنل عوامی پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی منتخب  

ہوئے ۔ روزنامہ ’’انجام‘‘کا جب پشاور ایڈیشن شروع ہوا تب بھی اس کا ادارتی  

ام ‘‘ کے بار ے  ئے کراچی سے چھپتاتھا۔روزنامہ ’’انج صفحہ پشاور کی بجا 

 صابرعلی خان لکھتے ہیں: 

’’کراچی کا دوسرا اخبار انجام جو دہلی میں جنگ 

سے زیادہ مقبول تھا۔ کراچی میں آکر اس سے کم 

ً دونوں کی ایک ہی  درجے کا ہو گیا۔ پالیسی تقریبا

ہے ۔ ’’انجام ‘‘کا ایک ایڈیشن پشاور سے بھی نکلتا  

 (۶ہے ‘‘۔ )

 یں اجمل ملک لکھتے ہیں: سی اخبار کے پشاور ایڈیشن کے بارے ما  

’’اس اخبار کا پشاور ایڈیشن آٹھ صفحوں پر مشتمل 

ہوتا تھا ۔ چھ صفحے پشاور میں لیتھو پر چھپتے 

جبکہ دو صفحے کراچی سے آتے ۔ اخبار کی 

اشاعت چار ہزار بتائی جاتی ہے اس اخبار کو سات 

روپے مالیت کے سرکاری اشتہارات ملتے ،آٹھ ہزار 

۔ جو اشتہارات سے اکھٹی ہونے والی آمدن کا نصف 

ً نصف درجن صحافی اخبار  کے قریب تھے۔ تقریبا

میں مالزم تھے ۔ اے پی پی اور پی پی آئی دونوں  

 ( ۷کی نیوز سروس لی جاتی ‘‘۔ )

 بارے میں مشتاق شباب لکھتے ہیں: روزنامہ ’’انجام‘‘ ہی کے
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نامہ ’’انجام‘‘ ہر ہفتے تصویروں سے مزین ’’روز

خصوصی ایڈیشن شائع کرتا۔ رنگرین چھپائی کے 

باعث اس کی مانگ بڑھتی چلی گئی ۔ 

روزنامہ’’شہباز‘‘ جو پہلے صحافتی اُفق پر چھایا ہوا 

تھا۔ ’’انجام‘‘ کے مقابلے میں دباؤ کا شکار ہوتا چال 

 ( ۸گیا‘‘۔ )

اور ملکی و غیر ملکی خبروں کو  روزنامہ ’’انجام ‘‘ )پشاور( مقامی

قارئین تک پہنچانے میں کافی مقبول تھا۔ اس اخبار کے ابتدا ئی صفحات چھ 

عوامی سطع  (۸ہوگئی ۔ پشاور ایڈیشن کے یہ آٹھ)(۸تھی جو بعد میں آٹھ )(۶)

پر پذیرائی حاصل کرتے رہے ۔ روزنامہ ’’انجام‘‘ ہر ہفتے خصوصی ایڈیشن 

صاویر شائع ہوتیں۔ چونکہ اُس دور میں میڈیا اتنا  شائع کرتا جس میں رنگین ت

ترقی نہیں کر پایا تھا اس لیے یہ تصاویر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے نیز 

اُن کے معلومات میں اضافے کا باعث بنتی۔ مختلف موقعوں کے لحاظ سے 

خصوصی صفحہ بھی اخبار کی زینت بنتا۔ جو موقع کے مناسبت سے رنگین 

تا ۔ یہی وجہ تھی کہ یہ اخبار اتنا ترقی کرگیا کہ تصاویر سے مزین ہو

 ’’شہباز‘‘ جیسے اخبار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔

مختلف سیاسی ، مذہبی اور فکاہی کالم اس اخبار کی کامیابی میں پیش  

پیش رہے ۔ اس اخبار کو یہ انفرادیت حاصل رہی کہ ملک کے نامور کالم 

کئے ۔ ان میں ارشاد احمد خان ، نویسوں نے کالم لکھ کر اپنے خدمات پیش 

ابراہیم جلیس، محمودہ سلطانہ اور فارغ بخاری جیسے نامور کالم نویس شامل 

 ہیں۔  

ء میں طلبہ و طالبات کے لیے خصوصی صفحہ ۱۹۶۷روزنامہ ’’انجام‘‘ میں 

شائع ہونا شروع ہوا جس میں مفید معلومات ، کہانیا ں اور اقوام زریں وغیرہ 

ا باعث بنتے۔ شعر و شاعری اور ادب سے شغف رکھنے طلبہ کی دلچسپی ک

والوں کے لیے روزنامہ ’’انجام‘‘ خصوصی صفحہ شائع کرتا ۔ اس طرح بچوں 

کے لیے خصوصی ایڈیشن اور تصویری کہانیاں بھی اس اخبار کا حصہ رہیں۔ 

ء کا دور و دور تھا کہ صوبہ میں اتنے اخبارات شائع ہونے لگے جس ۱۹۵۴

اور الہور کے مقابلے میں الئی جا سکتی ہیں۔ لیکن حکومت   کی تعداد کراچی
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کی عدم دلچسپی اور سرپرستی نہ ہونے کے باعث ان اخبارات کو اپنا معیار 

اور درجہ یہاں تک کہ اپنا وجود تک قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ جہاں تک 

صوبے کے اخبارات کی الگت ، اُن کے سٹاف اور مصارف کا تعلق تھا تو وہ 

کراچی یا الہور سے کسی صورت کم نہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ پشاور بڑا 

تجارتی مرکز نہیں تھا۔ جہاں سیکڑوں تجارتی کمپنیاں اور کارخانے موجود 

ہوں ۔ نہ ہی صوبے میں غیرہ ملکی اشتہاری کمپنیوں کا وجود تھا۔ اس 

سامنا  صورت حال کے نتیجے میں یہاں کے اخبار مالکان کو کافی دقت کا

کرنا پڑتا۔ اس مسئلے کا شکار روزنامہ ’’انجام ‘‘ بھی ہوا۔ اسے مالی مشکالت 

سے دوچار ہونا پڑا۔ بعد میں اس اخبار کو روزنامہ ’’مشرق ‘‘میں ضم کر دیا  

ء کو شائع ہوا ۔ اس اخبارکے ۱۹۶۹جون ۳۰گیا۔ اس اخبار کا آخری شمارہ 

ج تحسین پیش کرتے ہوے کو خرااختتام پر روزنامہ’’بانگ  حرم‘‘نے اس اخبار 

 لکھاہے کہ:

نے اس عالقے کی صحافت کی انجام ‘‘’’روزنامہ ’’

اچھی خدمت کی ہے نہ صرف یہ کہ یہاں کی 

صحافت کواس اخبار نے جدت اور معیار اور بہت 

سی صحت مند روایات کا اضافہ کیا۔ بلکہ یہ وہ 

اخبار تھا جو دوسرے اخبارات سے پہلے قصبات  

اور دیہات تک پہنچا۔ اور عوامی زندگی کے ساتھ 

ً اس نے  کچھ عرصہ پشتو گھل مل گیا۔ خصوصا

اَدب ، زبان اور روایات کے خدمت کا جو بیڑا اُٹھایا  

تھا اور جس کے نتیجے میں ایک طرف یہ اخبار 

مقبول رہا دوسری طرف اس عالقے کا معاشرہ 

اسے مستفیدہوتا رہا۔ اُسے اس عالقے کے لوگ 

بھول نہیں سکتے ۔ اس لیے ہم ’’انجام‘‘ کے ختم 

ت کا اعتراف ہونے کے موقع پر اُس کی خدما

کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار ضروری سمجھتے 

ہیں کہ ’’انجام ‘‘ کے نام کا پشاورپر گہرا اثر ہے‘‘ ۔ 

(۹) 
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 بعد میں روزنامہ ’’مشرق ‘‘ نے اس اخبار کی جگہ لے لی۔ 

 کا تعارف: ‘‘بانگ  حرم’’روزنامہ 

’’بانگ حرم‘‘ ایک سیاسی ہفت روزہ کی حیثیت سے شروع ہوا۔ اس کے 

الک ماسٹر خان گل اور مدیر پروفیسر محمد سرور تھے ۔ ہفت روزہ کی م

یرائی حاصل ہوئی ۔ بعد میں ’’بانگ  ذحیثیت سے اس اخبار کو لوگوں کی پ

حرم‘‘کو ہفت روزہ کی بجائے روزنامہ کے طور پر شائع کیا جانے لگا۔ اس  

 ملک  لکھتے ہیں: بارے میں رائے مختلف ہیں۔ اجمل

ء سے ہفت روزہ ۱۹۵۷’’چھ صفحوں کا یہ اخبار 

میں اسے  ء۱۹۵۹کی حیثیت سے شروع ہوا ۔ مئی 

 ( ۱۰)روزنامہ بنا دیا گیا‘‘۔

 یں اُردو صحافت‘‘ میں لکھتے ہیں: مشتاق شباب اپنے مضمون ’’سرحد م

ء میں جو پہلے ’’بانگ حرم ‘‘ جو پہلے ہفت ۱۹۵۸’’ 

دیا گیا‘‘۔  روزہ کی حیثیت سے چھپتا تھا روزنامہ بنا 

(۱۱ ) 

حسن طریقے سے چالتا ا  فریضہ  حرم‘‘اپنے دور میں صحافت کا ’’بانگ  

رہا۔ یہ اخبار عوامی مسائل اور ان سے متعلق لوگوں کی آگاہی کے سلسلے 

 کے حوالے سے اجمل ملک لکھتے ہیں:میں پیش پیش رہا۔ اخبار 

ء میں  ۱۹۶۴بتائی گئی تھی۔  ۳۰۰۰س کی اشاعت ’’ا  

سرکولیشن سے اس کی آمدن دس ہزار روپے ماہانہ  

اور اشتہارت سے تقریباآٹھ ہزار روپے بتائی جاتی۔  

اشتہارات سے ہونے والی آمدنی کا نصف حصہ 

 (۱۲سرکاری اشتہارات سے وصول ہوتا‘‘۔ )

بانی’’ بانگ  حرم‘‘ اس اخبار کے بانی ماسٹر خان گل صحافت کے ساتھ 

رکھتے تھے۔ وہ عوامی لیگ سے وابستہ تھے  سیاست میں بھی اپنا اثر رسوخ

اُنہوں نے حسین شہید سہروردی کی عوامی لیگ کی حمایت بھی اسی بناء پر 

  کی ۔ بعد میں وہ کالعدم نیشنل عوامی پارٹی اور فیلڈ مارشل ایوب کی کنونشن 

کے حمایتی بنے رہے ۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد اُنہوں نے پھر  لیگ 

حمن کے چھ نکات کی حمایت کرکے عوامی لیگ میں  سے شیخ مجیب الر
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شمولیت اختیار کی ۔ یہی نہیں ’’بانگ  حرم‘‘ کو ذریعہ اظہار بنا کر ون یونٹ 

کے خالف زبر دست مہم چالئی ۔ ’’بانگ  حرم‘‘میں اُن کے لکھے ہوئے 

اداریے حکومتی پالیسی کے سخت خالف تھے۔ اُن کا انداز نہایت جارحانہ  

جہ تھی کہ عوامی سطح پر اُن کے اداریے قارئین میں بہت ہواکرتا۔ یہی و

 مقبول تھے اور لوگ ہاتھوں ہاتھوں ’’بانگ  حرم‘‘کو خریدتے ۔ اخبار کے

 بارے میں مشتاق شباب لکھتے ہیں:

’’یحیٰی خان کے آخری دور میں اُن کی پالیسی بڑی 

زمانے  جارحانہ ہو گئی تھی اور خاص طور پراُس

داریے اس ہوئے ا  ے لکھ کے ماسٹر خان گل کے

قدر حکومت مخالف اور سخت ہوتے تھے کہ اخبار 

انگریزی محاورے کے مطابق ’’ہاٹ کیک‘‘ کی  

طرح فروخت ہوتا۔ بلکہ اکثر اُس کے دو ،دو ایڈیشن 

چھپنے لگے تھے۔ یعنی ایک بار اخبار ہاتھوں  

مارکیٹ میں  رتھوں ب ک جاتا تو دوبارہ چھاپ کہا

 ( ۱۳بھیج دیا جاتا‘‘۔ )

ماسٹر خان گل کی عوامی لیگ سے عقیدت کا اندازہ اس بات سے بھی 

بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ انُہوں نے عوامی لیگ کے منشور کو ’’بانگ  

حرم‘‘میں دس اقساط پر محیط سلسلہ وار شائع کیا ہے ۔ اس منشور سے متعلق 

ء کو’’بانگ  حرم‘‘ کے صفحہ کی زینت ۱۹۷۱آخری دسویں قسط یکم فروری 

بنی ۔ ’’بانگ  حرم‘‘میں جمہوریت کی پرچار کے حوالے سے کئی ایک مثالیں 

ملتی ہیں ۔ مارشل الء کے خالف اور جمہوریت کے حوالے ’’بانگ  حرم‘‘ کے 

 مضمون سے اقتباس مالحظہ کیجئے: مالک ماسٹر خان گل کے

حکومت کے خالف لکھنا اُس وقت ’’بانگ  حرم‘‘نے 

شروع کردیا تھا جب کسی کو حوصلہ نہیں ہو سکتا 

ء میں لکھنا شروع کیا۔ ۱۹۶۸تھا۔ میں نے مارچ 

جب کہ اُس وقت چڑیا بھی ایوب خان کے خالف 

۔۔۔۔۔یہ بات پشتون قوم کو ہر تھیبات نہیں کر سکتی 

گز نہیں بھولنی چاہیے کہ اب صرف جمہوریت کا 
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ڈیکٹیٹر شپ کو دنیا میں کوئی جگہ  دور دورہ ہے

ئی  اگر میں چاہتا ہوں کہ ہماری ننہیں مل سکتی ۔ 

پود کو جمہوری راستے پر ڈاال جائے تو اس کے 

کہ میں اُن کی گالیاں   سوا کوئی چارہ کار نہیں

۔میرے نزدیک ڈیکٹیٹر شپ کے اس ماحول سنوں۔ ۔۔

لنے کے لیے میں مجھے دں بکو جمہوریت می

کرا بننا پڑے گا۔ ہاں میں اپنے ہمدردوں  قربانی کا ب

کو یقین دالتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنی ذات کو قوم 

ھی اللچ اور طمع میں  پر ترجیح نہیں دی ۔ میں کب

 (۱۴)نہیں آیا‘‘۔

لے باب اگر چہ فکاہی کالموں کے حوالے سے ’’بانگ  حرم‘‘کا تذکرہ اگ

مگر یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ  ،میں تفصیل سے کیا جائے گا

ایوب صابر نے اس اخبار میں فکاہی کالم لکھ کر اس کی مقبولیت کی راہ 

ء کا دور ہماری ملکی تاریخ کے ۱۹۷۱ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 

مجیب ء کو جب بھٹو اور شیخ ۱۹۷۱جنوری  ۲۹حوالے سے نہایت اہم ہے ۔ 

مالقات ہوئی تو اُس دور کے اخبارات نے اس مالقات کے الرحمن کی آخری 

 وصی کالم ، تبصرےحوالے سے خص

۔ اس لحاظ سے ’’بانگ  حرم‘‘ کا دلچسپ فکاہی کالم  یےاور خبر شائع ک

 رہ ‘‘ سے ایک مثال مالحظہ کیجئے:’’حج

’’انقالبات ہیں زمانے کے ۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ 

رحمن کو مسٹر بھٹو چھ نکات پر شیخ مجیب ال

مناظرہ کی دعوت دیتے پھرتے تھے اور ایک 

زمانہ یہ ہے کہ دونوں باہم شیر و شکر نظر آتے 

ہیں۔ ان دونوں رہنماؤں کی مالقات کو یار لوگوں 

نے مشرق اور مغرب کا مالپ قرار دیا ہے اور جو 

لوگ ستم ظریفیوں کے عادی ہیں وہ یہ کہتے پھر 

مغرب  رہیے ہیں کہ مشرق ،مشرق ہے اور مغرب

۔ٹھیک ہے مشرق ،مشرق ہے اور مغرب ،مغرب 
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ہے مگر حاالت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دونوں ایک 

بھی ہو سکتے ہیں۔ مشرقی پاکستان اور مغربی 

پاکستان ویسے ایک ہی ہیں مانا کہ وہ وحدت ٹوٹ 

گئی ہے جو سرکاری تھی۔ مگر اُس وحدت کو کون 

 تو ڑ سکتا ہے جو عوامی ہیں۔معلوم ہوا ہے کہ 

ڈھاکہ میں مجیب اور بھٹو کے درمیان دلچسپ 

مکالمے ہوئے ہیں جب ٹیلی ویثرن کے کیمرہ مین  

نے دونوں لیڈروں سے تصویر اُتروانے کی 

درخواست کی تو ایک اخباری نمائندے نے کہا 

کہ’’جناب وہ چاہتے ہیں کہ اب آپ اداکاری 

کریں‘‘۔اس پر مجیب نے کہا ’’دنیا ایک سٹیج ہے  

اکار ‘‘ ۔۔۔۔۔۔بھٹو کا خیال ہے کہ جنہوں اور ہم سب اد

نے انتخابات جیتے ہیں اُنہوں نے اچھی اداکاری کی  

ہے ۔ مجیب فرماتے ہیں کہ انتخابات اداکاری کا  

نتیجہ نہیں بلکہ حقیقت ہے لوگوں نے ہمارے 

پروگرام کو پسند کیا ور ہماری حمایت کی۔ باتیں  

ا دونوں ہی کی ٹھیک ہیں مگردونوں کا سٹائل ذر

بدال ہوا ہے ۔ شاعری میں سٹائل کو بڑی اہمیت  

حاصل ہے۔ مجیب اور بھٹو کے مکالموں نے نثر 

 ( ۱۵‘‘۔ )ھی سٹائل کی اہمیت کو منوالیا ہےمیں ب

’’بانگ  حرم‘‘میں ملکی و غیرہ ملکی مسائل و سیاست کے عالوہ 

عالقائی مسئلوں اور ضروریات و ترجیہات پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ 

بھر سے قصبوں ، دیہاتوں ، اور گاؤں کے مسائل اور اُن کے تدارک  صوبہ

مناسبت سے کے لیے اخبار میں خصوصی جگہ دی جاتی۔ مختلف موقعوں کی 

جاتے جس میں مسلم تاریخ اور روایات پر کھل کر  یےخصوصاً ایڈیشن شائع ک

بات ہوتی ۔ اس طرح یہ خصوصی ایڈیشن معلومات کے ساتھ ساتھ شعو روآ 

کی شمع بھی روشن کرتے نظر آتے ۔ ’’بانگ  حرم‘‘ باقاعدگی سے پشتو  گہی

زبان میں اداریہ بھی شائع کرتا رہا۔ اس کے عالوہ پشتو زبان و ادب کے 
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حوالے سے خصوصی صفحہ بھی شائع ہوتا رہا۔ جس میں قارئین کے دلچسپی 

سے مختلف مسائل ، اسالمی واقعات ، طنز و مزاح اور شاعری کو جگہ دی 

 جاتی اس کے عالوہ تصویری کہانی بھی ’’بانگ  حرم‘‘ میں قسط وار چھپتی۔ 

’’بانگ  حرم‘‘ کے حوالے سے بات کی جائے تو طلبہ و طالبات کے لیے  

خصوصی صفحہ ’’کالج میگزین ‘‘ کے عنوان سے شائع ہوتا رہا۔جو دلچسپی 

کے اُمور کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لیے جنرل نالج اور اُن کے تعلیمی 

سرگرمیوں سے متعلق خصوصی تحریروں سے مزین ہوتا ۔ قارئین خاص  

ب علموں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ اس صفحہ کی طور پر طال

مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دیگر ہم عصر اخبارات نے بھی اس جانب توجہ 

 بارے میں مشتاق شباب لکھتے ہیں:دی۔ اس 

’’روزنامہ ’’بانگ  حرم‘‘نے پہلی بار  ء میں ۱۹۶۷ِْ

صوبہ سرحد کے اخبارات میں طلبہ کا صفحہ شائع 

ایت قائم کی ۔ اس صفحہ کو کرکے ایک نئی رو

مرتب کرنے کی ذمہ داری راقم الحروف کو سونپی 

 ( ۱۶گئی ‘‘۔ )

اپنی بھرپور جدوجہد اور صحافتی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے آخر 

کار ’’بانگ  حرم‘‘کو بھی انجام کو پہنچا۔ کیونکہ اس کی پالیسی حکومت 

مشرقی بنگلہ دیش کی  مخالف تھی ۔ اخبار کے مالک کو مجیب الرحمن اور 

ء کو ’’بانگ  ۱۹۷۱مارچ  ۲۵حمایت کرنے پر جیل بھیج دیا گیا۔ یوں 

با رے میں عثمان شاہ   حرم‘‘پشاور آخری بار شائع ہوا۔ اس کی بندش کے

 لکھتے ہیں: 

ء میں ’’بانگ حرم‘‘ نامی جریدہ جو کہ ۱۹۵۷’’ 

پشاور سے شائع ہوتا تھا ، ادبی اور سیاسی ہفت 

ے کافی مقبولیت حاصل کی ۔ اس روزہ کی حیثیت س

مجلہ کو بعد ازاں روزنامہ بنا دیا گیا۔ اس میں ادبی  

، سیاسی اور مزاحیہ قسم کے مضامین شائع ہوتے 

مارچ  ۲۵تھے۔ اس کا اشاعتی دور طویل ہے ۔ 

 ( ۱۷ء کو اسے بند کر دیا گیا‘‘۔ )۱۹۷۱
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 کا تعارف :‘‘شہباز ’’روزنامہ

 پس منظر :

’’شہباز‘‘ موالنا مرتضٰی احمد خان میکش ، چراغ حسن حسرت، باری 

علیگ اور اشرف عطاء نے ’’احسان ‘‘ اخبار کی انتظامیہ سے الگ ہو کر یہ 

ء میں شائع کیا ۔ روزنامہ ’’شہباز‘‘ ابتداء میں اچھی کا رکردگی ۱۹۳۸اخبار 

م لیگ کی پیش کرتا رہا لیکن بعد میں اس کی پالیسی غیرمتوازن رہی ۔ مسل

مخالفت میں یہ اخبار پیش پیش رہا۔ ایک زمانے میں خاکسار تحریک کی  

مخالفت بھی کی ۔ تو عالمہ عنایت ہللا المشرقی کے حکم پر اس اخبار کے 

خالف خاکساروں نے مہم شروع کی جو کامیاب رہی ۔ قریب تھا کہ ’’شہباز‘‘  

سٹ پارٹی کا  ن  نیبند ہو جاتا ، موالنا مرتضٰی احمد خان میکش نے اسے یو

ترجمان بنادیا۔ جہاں سید امجد علی شاہ اس کے انتظامات چالتے رہے ۔ کچھ 

عرصہ بعد سردار شوکت حیات کو وزارت سے برطرف کرنے کے خالف 

سٹ پارٹی نے مسلم لیگ ن  مقالہ ’’افتتاحیہ‘‘ لکھاتو یونینے  ‘‘شہباز ’’روزنامہ

سے جواب طلبی کی۔ جس پر پارٹی کی حمایت کرنے پر سید امجد علی شاہ 

وہ اپنے ساتھیوں سمیت مستعفی ہوگئے اور اس کی جگہ وقار انبالوی مقرر 

ہوئے ۔ وقار انبالوی سے صحافیوں کی یہ وضع داری تھی کہ دس دن کسی  

کارکن صحافی نے وقار انبالوی کا ساتھ نہ دیا۔ وہ سارا اخبار اکیلے ایڈیٹ 

کی مخالفت کرتا رہا جس کی وجہ  کرتے رہے ۔ چونکہ یہ اخبار مسلم لیگ

سے پنجاب کے مسلمانوں میں اس کے خالف نفرت پائی جاتی تھی۔ اجمل 

 ک  لکھتے ہیں:مل

ء سے ہفت روزہ ۱۹۵۷’’چھ صفحوں کا یہ اخبار 

ء میں اسے ۱۹۵۹کی حیثیت سے شروع ہوا ۔ مئی 

 ( ۱۸روزنامہ بنا دیا گیا‘‘۔ )

 کے بارے میں  فارغ بخاری لکھتے ہیں:  ا سی اخبار

’’یہ پرچہ ضخامت ، ترتیب ، لکھائی، چھپائی 

غرض ہر اعتبار پنجاب کے روزناموں سے کسی 

 ( ۱۹طرح کم پایہ نہیں‘‘۔ )
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ء کے بعد اُردو صحافت نے کافی  ۱۹۳۰صوبہ خیبر پختون خوا میں 

لسلہ ترقی کی ۔ بہت سے نئے اخبارات ، رسائل و جرائد کے اجراء کا س

جاری رہا۔ روزنامہ ’’شہباز‘‘ کے اجراء سے یہاں کے مقامی صحافت میں  

ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ بہت سے نئے اخبارات اس اخبار کی تقلید میں  

جارے ہوئے ۔ روزنامہ ’’شہباز‘‘ کو حکومتی سرپرستی بھی حاصل رہی۔ 

 ’شہباز‘‘ کے بارے میں عثمان شاہ  لکھتے ہیں:روزنامہ ’

’’ادبی صحافت کا نیاء دور شروع ہوا ۔ روزنامہ 

’’شہباز‘‘ اس صحافتی انقالب کا سرخیل ثابت ہوا ۔ 

یہ اخبار قیام پاکستان کے فوراً بعد شروع ہوا۔ اس 

اخبار کو روزنامہ ’’احسان‘‘ کے مالک نے خرید لیا 

اور الہور سے پشاور منتقل کرلیا۔ یہ اخبار ٹیلی  

مال تھا۔ اس کی ترتیب  پرینٹرز کی سہولت سے ماال

و تدوین ، خبروں اور تبصروں کی پیش کش اور 

سرے ہم اثر اخبارات سے کم نہ پہنچ ملک کے دو

۔ صوبہ سرحد میں یہ پہال اخبار تھا جو ان تمام تھی

 ( ۲۰ضروریات کو پورا کرنے واال تھا‘‘۔ )

ے روزنامہ ’’شہباز‘‘ کا اجراء قیام پاکستان سے پہلے ہو چکا تھا اس بار 

میں مختلف محققین کی آراء ہیں جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ 

یہ اخبار نہ صرف قیام پاکستان سے پہلے جاری ہوا بلکہ ابتداء ہی سے اہم 

 لکھتے ہیں :خان اخبارات میں شامل تھا۔ اس بارے میں صابر علی 

’’قیام پاکستان سے پہلے یہاں کئی اخبارات جاری 

کستان کے بعد صرف پانچ اخبار رہ تھے ۔ قیام پا

گئے ’’زمیندار ‘‘، ’’نوائے وقت‘‘، ’’احسان ‘‘،’’شہباز 

 (۲۱‘‘اور ’’انقالب‘‘ ‘‘۔ )

روزنامہ ’’شہباز‘‘ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس اخبار کے نام 

کے حوالے سے اخبارنے نہایت دلچسپ تبصرہ کیا ہے ۔ یہ وہ دور تھا کہ 

لے سے مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہوتیں تھی۔ حوا کے  اخبارات کے نام

جیسا کہ ’’شیرازہ ‘‘کے متعلق خیال کیا جاتا کہ اس میں ’’جلد بندی ‘‘کے متعلق 
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مضامین شائع ہوتے ہیں۔اسی طرح ’’اصالح‘‘ کا مذاق یہ کہ کر اُڑایا جاتا کہ 

ں ’’اصالح‘‘ نائیوں کا آرگن ہے ۔ جس میں بال تراشنے کے قدیم و جدید طریقو

کو زیر بحث الیا جاتا ہے ۔ اسی طرح روزنامہ ’’شہباز‘‘ کے منظر عام پر  

ں اخبار سے اقتباس  آنے کے بعد مختلف رائے سامنے آئے۔ اس بارے می 

 : یےمالحظہ کیج

’’آج سے کوئی دو سال پہلے جب’’ شیرازہ ‘‘نکال تو 

مالنا عبدلحمید سالک نے لکھا کہ ’’شیرازہ‘‘  

دفتریوں کا اخبار ہے ۔جس میں جلد بندی کے متعلق  

مضامین شائع ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں میں  

نے عرض کیا کہ اگر یہ طریق استدال درست ہے 

وں کا آرگن  تو یہ کیو ں نہیں کہتے کہ’’ اصالح‘‘ نائی

ہے جس میں خط بنانے، سر مونڈوانے اور بال 

تراشنے کے قدیم اور جدید اصولوں سے بحث کی 

جاتی ہے۔اب ’’شہباز ‘‘نکال ہے تو اس کے نام کے  

متعلق بھی اس قسم کی قیاس آرائیاں کی جائیں گی 

اور یار لوگ کہیں گے کہ لیجئے ’’چڑی ماروں ‘‘کا 

یں کمپا مارنے اور بھی ایک اخبار نکل آیا ۔ جس م

السالگانے کے طریقے بتائے جائیں گے اور یہ بات 

ایک حد تک صحیح بھی ہے اگر ’’شیرازہ ‘‘دفتریوں 

کا اخبار ہے اور’’ اصالح‘‘ نائیوں کا اور’’ 

 شہباز‘‘کو چڑی ماروں کا واحد

 آرگن کہالنے میں کیا عار ہوسکتا ہے۔  

 ایک صاحب کہنے لگے کہ ’’شہباز ‘‘نام تو اچھا

خاصا ہے لیکن اس میں کوئی سیاسی پہلونہیں ہیں۔ 

میں نے عرض کیا کہ ’’شہباز‘‘ اسم مکبر نہیں۔ بلکہ 

’’کبوتر باز‘‘ کی طرح اسم فاعل ترکیبی ہے جس 

کے معنی شاہوں سے کھیلنے والے کے ہیں۔ اب 

ذرا اس حقیقت سے ’’شہباز‘‘ کے نام پر غور 
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نظر  کو اس میں بڑی بڑی خوبیاں  آپکیجئے ۔ تو 

 آئیں گی۔ 

پنجاب والوں پر باہر کے لوگوں کو ایک بڑا 

اعتراض یہ ہے کہ ان میں اپج کا مادہ باکل نہیں اور 

یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے ’’ہمایوں‘‘ کے 

نام سے ایک رسالہ نکاال لوگوں نے مغل سالطین 

کے ناموں پر رسالوں کے نام رکھنے شروع 

‘ نکال پھر آلہ آباد کردئے پہلے الہور سے ’’عالمگیر‘ 

سے ’’اکبر ‘‘اس کے بعد ’’جہانگیر‘‘ ، ’’شاہ جہان‘‘ 

،’’ نور جہان‘‘ ، ’’زیب النساء‘‘ کے نام سے کئی 

 رسالے نکل آئے۔

وں ہمیں اندیشہ ہے کہ اب لوگ اخباروں اور رسال

  کردیں   نہ شروع دکے نام رکھنے میں ہماری تقلی

 ‘‘، ہوا باز’’ ،  ‘‘بازگل ’’ تو  اگر یہ سلسلہ شروع ہوا 

اور  ‘‘بوم’’، ‘‘کبوتر ’’،  ‘‘شاہین’’،  ‘‘کبوتر باز  ’’

اخبار اور  وغیرہ کے ناموں سے بیسیوں ‘‘د غچ’’

 ( ۲۲)رسالے نکل آئیں گے‘‘۔

 لکھتے ہیں: میں اجمل ملک  اسی اخبار کے بارے

شہباز ‘‘ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتا رہا۔ یہ ’’روزنامہ’’          

 مستقل

طور پر یہ کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہا اور ایک سے دوسرے           

 ہاتھ بکتا چال گیا۔ اس

کا ظہور بیسوی صدی کے تیسرے عشرے میں ہوا  

۔ جب ایک اخبار کے ناراض عملے کے ارکان نے 

ء میں  ۱۹۴۱یہ نیا اخبار نکاال تھا ۔ اُنہوں نے 

یونینسٹ پارٹی کے ہاتھوں فروخت کیا۔ ا سے پھر 

آگے روزنامہ احسان الہور کے ہاتھ فروخت کر دیا 
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گیا۔قیام پاکستان کے بعد اسے الہور سے پشاور 

 (۲۳منتقل کر دیا گیا‘‘۔ )

روزنامہ ’’شہباز‘‘ کی اہمیت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ اس اخبار کی    ِ  

نمایاں طور پر محیط تھی ۔ چھوٹے چھوٹے سرکولیشن پورے صوبے میں 

قصبوں اور دیہاتوں تک اس اخبار کی پہنچ تھی ۔ جس کی بناء پر لوگوں کی 

اس اخبار تک رسائی آسان تھی۔ ان میں نوشہرہ ، کوہاٹ ، متنی ، سرائے 

نورنگ، ٹل ، بنوں ، رستم ، پھندو اور سوات کے عالقے خوازہ خیلہ ، 

 وغیرہ شامل ہیں۔ بحرین، مدین اور چار باغ 

ء کی دہائیوں میں ۷۰ء اور ۶۰میں صفحات کی تعداد چار تھی۔ پھر ابتدا

ء کی ۹۰ء اور ۸۰ہوگئیں۔ مگر  ۶ان کی تعداد چار صفحات سے بڑھ کر 

دہائیوں میں یہ تعداد گھٹ کر چار ہوگئی تھی۔ روزنامہ ’’شہباز‘‘ کی رنگین 

اور تزین و آرائش کے   نگاریء میں ہو چکا تھا۔ خبر۱۹۵۷اشاعت کا آغاز 

سلسلے میں روزنامہ ’’شہباز‘‘ کو خصوصی مقام حاصل تھا۔ اس کا ادارتی 

صفحہ خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ ادارتی صفحہ کے ساتھ ساتھ مختلف  

 ۲۵نومبر اور  ۹ستمبر،  ۶مارچ، ۲۳۔اگست، ۱۴موقعوں اور قومی دنوں)

امہ’’ شہباز ‘‘کی  دسمبر ( کے حوالے سے خصوصی ایڈیشن بھی روزن

خصوصیات ہیں۔ اس کے عالوہ عید کے تہواروں پر بھی خصوصی ایڈیشن 

 اخبار کی زینت بنتے ۔

 پشتو صفحہ: 

میں روزنامہ ’’شہباز‘‘ پشتو کے ایک دو کالم شائع کرتا رہا۔ بعد میں ابتدا

اُردو صفحات کے ساتھ ساتھ روزنامہ ’’شہباز‘‘ نے مقامی زبان پشتوکی اہمیت  

 ء کی دہائیوں میں   ۸۰ء اور  ۷۰ء ، ۶۰تسلیم کرتے ہوئے مختلف ادوار

پشتو زبان کا صفحہ بھی شائع ہوتا رہا۔ جس کے لیے پشتوکا عالحدہ اڈیٹر بھی 

 دہائیوں میں ء کی ۷۰ء ، ۶۰مقرر ہو گیا تھا۔ 

 ء کی دہائیوں میں یہ تعداد دوگنی ہو گئی تھی۔   ۸۰پشتو کا ایک صفحہ جبکہ 

خبروں کی اہمیت اور عالقے کے اعتبار سے خبروں کی درجہ بندی  

کی جاتی تھی ۔ مختلف اوقات میں تصاویر پر مبنی صفحہ بھی شائع ہوتا رہا۔  

چونکہ اس دور میں عام لوگوں کی ٹیلی ویثرن تک رسائی نہ تھی تو لوگوں 
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ر مبنی صفحہ خصوصی دلچسپی اور لوگوں کی توجہ کے لیے یہ تصاویر پ

کا مرکز بنا ررہتا۔ روزنامہ ’’شہباز‘‘ کی بلندی اور معیار کو برقرار رکھنے 

میں جن صحافیوں نے نمایاں کام کیا ان میں رفیق جاوید، موسٰی عثمانی ، 

حبیب فخری ، عبد ہللا منہاس ، فائق کامران ، قدوس صہبائی اور شریف 

ہیں۔ انجیئنر محمد سعید خان نے کالعدم نیشنل عوامی پارٹی کے  فاروق شامل

ء کو روزنامہ ’’شہباز‘‘ کو خرید لیا۔ ۱۹۶۹فرنٹ مین کی حیثیت سے نومبر 

ء میں یہ ملکیت خان عبد الولی خان کو منتقل  ۱۹۷۰بعد میں انہوں نے مئی 

کا کردی ۔ اس طرح یہ اخبار باقاعدہ طور پر کالعدم نیشنل عوامی پارٹی 

ترجمان بن گیا۔ اُس وقت بشیر بلور اس کے ناشر اور قلندر مومند ایڈیٹر کے 

فرائض انجام دیتے رہے ۔ ساتھ ساتھ قلندر مومند نے روزنامہ ’’شہباز‘‘ میں 

وں کالم نویسی کی خدمات بھی سرانجام دیتے رہے ۔یہ اخبار حکومت کے ناقد

یہ اخبار اور اس کا  ڑی تنقید کی وجہ سےمیں سرفہرست تھا ۔ حکومت پر ک

ہم عصر ’’فرنٹیئر گارڈین‘‘ سے حکومت سخت ناالں تھی۔ کیونکہ یہ دونوں 

اخبار شاہین برقی پریس سے چھپا کرتے تھے ۔ حکومت نے یہ چھاپہ خانہ بند  

کردیا۔ اس طرح ایک ہی وار میں دونوں اخبارات سے چھٹکارا مالاور 

بارے میں ہمایون ادیب گیا۔اس ء کو بند ہو۱۹۷۳ستمبر  ۲۰روزنامہ ’’شہباز‘‘ 

 لکھتے ہیں: 

ء کو مہران کے ایڈیٹر کو جیل ۱۹۷۳ستمبر  ۱۱’’ 

سے رہائی کے فوراً بعد پھر گرفتار کر لیا گیا ۔ 

اسی روز شاہین پرنٹنگ پریس پشاور کو سربمہر 

کر دیا گیا۔ جس کے باعث روزنامہ ’’شہباز ‘‘ کی  

 (۲۴اشاعت معطل ہو گئی‘‘۔ )

ء کو شائع ۱۹۷۸ہ بندش کے بعد یہ اخبار دوبارہ اکتوبر تقریباً چار سال

ہوا۔ یہ اخبار ایک عرصہ تک کامیابی سے جاری رہا مگر بعد میں روزنامہ 

’’شہباز‘‘کی ادارت سرگرم رکن سید بالل شاہ کے حوالے کی گئی ۔ انہوں نے 

اخبار کو عوامی نیشنل پارٹی کے آرگن کے طور پر چالیا۔ اس طرح صرف 

(کی وجہ سے جلد ہی اپنی Representationی کی نمائندگی )ایک پارٹ 

 وقعت کھو بیٹھا۔ 
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 کا تعارف: ‘‘مشرق ’’روزنامہ

 پس منظر: 

اس وقت کراچی اور الہور بڑے صحافتی مرکز تھے اس لیے ’’انجام  

‘‘اور ’’جنگ‘‘دہلی سے کراچی منتقل ہوئے۔ اس وقت ’’انجام‘‘ سب سے زیادہ 

مالک محمد عثمان آزاد تھے۔ مقبولیت کے باعث  مقبول روزنامہ تھا اس کے 

 اسے بعد میں پشاور سے بھی جاری کیا گیا ۔

کامیابی کا یہ سفر طے کرتے ہوئے با آالخر ’’انجام‘‘ اپنے انجام کو 

پہنچنے کے لیے بُرے حاالت کا شکار ہوا۔ اس کے مالک ملک عثمان آزاد کو 

میں اس کی کراچی سے ء ۱۹۶۶سرمائے کی کمی کا سامنا کرنا پڑا اورر 

اشاعت بند ہوگئی ۔ایک عرصے تک اس کی پشاور سے ایڈیشن جاری رہی 

 ء کو اسے روزنامہ ’’مشرق‘‘ میں ضم کردیا گیا۔ ۱۹۶۹جون  ۳۰مگر بعد میں 

 :‘‘کوہستان’’روزنامہ 

ء میں روزنامہ ’’کوہستان‘‘ راولپنڈی سے نسیم حجازی اور ۱۹۵۳

ارے میں مسکین  کیا۔ اس اخبار کے اجراء کے بعنایت ہللا )مرحوم (نے جاری 

 حجازی لکھتے ہیں :

ء میں راولپنڈی سے کوہستان جاری ہواجو ۱۹۵۳’’ 

چند سال بعد الہور اور ملتان سے بھی شائع ہونے 

لگا ۔ اس اخبار نے مقبول عام صحافت کی بنیاد ڈالی 

 (۲۵اور جلد ہی کامیاب اور مقبول اخبار بن گیا‘‘۔ )

  اکٹر صابر علی خان لکھتے ہیں:مقبولیت کے بارے میں ڈاس اخبار کی 

الہور کی صحافت میں ’’ کوہستان ‘‘ نے اپنے ہم عصر ’’                

 اخباروں کو بہت زیادہ

 

متاثر کیا ہے۔ یہ اخبار پہلے راولپنڈی سے جاری 

ہوا۔ پھر الہور سے اور اس کے بعد ملتان سے ۔ 

میں ہوتی ہے۔ اس لیکن پرچے کی ترتیب الہور ہی 

کے مدیرنسیم حجازی ہیں۔یہ کثیر االشاعت ہونے  
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میں ’’مشرق‘‘، ’’حریت‘‘ اور’’ جنگ‘‘ کے ساتھ ہے۔ 

(۲۶ ) 

نسیم حجازی صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے نامور ادیب بھی ہیں  

 ً ۔ دونوں کی محنت نے روزنامہ ناول نگاری میں ان کا بڑا نام ہےخصوصا

مقبول اخبار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوہستان پہال  ’’کوہستان ‘‘کو بڑا اور

اخبار تھا جس نے جدید طریقوں کو اپنایا۔ اخبار کے ’’میک اَپ‘‘ پر خصوصی 

توجہ دی جاتی تھی یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان 

بار کی صحافت میں عنایت ہللا مرحوم نے جدید ’’میک اَپ‘‘کا آغاز کیا یوں اخ

میں تصویریں چھپنے لگیں اور اس کی اشاعت دوسرے اخبارات کے مقابلے 

میں خاطر خواہ بڑھ گئی ۔ بعد میں عنایت ہللا اور نسیم حجازی میں اختالفات  

پیدا ہوگئے جس کے نتیجے میں عنایت ہللا مرحوم روزنامہ ’’کوہستان ‘‘سے 

اور ‘‘م لیگ مسل ’’علیحدہ ہوگئے ۔ ایک عرصہ تک اشاعت کے بعد اگرچہ

کی سرپرستی بھی رہی لیکن باوجود اس کے یہ اخبار بند   ‘‘جماعت اسالمی ’’

 ہوگیا۔  

  روزنامہ مشرق کا آغاز:

عنایت ہللا مرحوم نے ’’مشرق ‘‘ کا ڈیکلیریشن خرید کر اخبار نکالنے کا 

’’مشرق‘‘ کا اجراء کو الہور سے روزنامہ ۱۹۶۳ستمبر  ۱۶فیصلہ کیا۔ چنانچہ 

 حکومت میں حکمران پارٹی ر  وا۔ پہلے ہی دن کی سرخی)عبوری دوہ

ر کے ساتھ جب اخبار منظر عام پر آیا تو اسے اپوزیشن کا اخبا (کوشکست

سمجھا گیا اور’’ مشرق ‘‘کو توقعات سے بڑھ کر پزیرائی ملی ۔ جس کی بڑی 

وجہ اس کا جدید طرز تھاجو عنایت ہللا مرحوم کی کوششوں سے ممکن 

 اکٹر صابر علی خان  لکھتے ہیں: ہوا۔اس بارے میں ڈ

’’روزنامہ مشرق الہور سے جاری ہواتو پہلے دن 

اسکی سے اسے قبول عام حاصل ہوا اور چند ماہ 

ہزار تک پہنچ گئی بہترین (۸۰اشاعت اّسی )

ترتیب،بہترین آفسٹ طباعت کے ساتھ خبروں اور 

معلومات کے لحاظ سے صف اّول کا روزنامہ 
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وں میں کا مل امتیاز  ہے۔اور چوٹی کے چند روزنام

 (۲۷)رکھتا ہے۔‘‘

روزنامہ’’ مشرق ‘‘نے پہلی مرتبہ دبنگ طریقے سے سرخی ، خبریں  

د پیش کرنا شروع کیا اور تیزی سے ترقی کی منزل پر پہنچ  اور دوسرا موا

کی نگرانی (NPT) گیا۔ لیکن اشاعت کے اگلے ہی سال نیشنل پریس ٹرسٹ

 میں چال گیا۔  

 :( NPT) نیشنل پریس ٹرسٹ

ء میں جنرل ایوب خان کی حکومت نے نیشنل پریس ٹرسٹ ۱۹۶۴ سال 

(NPT) کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ۔ ملک کے بڑے بڑے صنعت کاروں

نے اس ادارے میں اپنا سرمایہ لگانے کا اعالن کیا تھااور اسے چالنے کے 

لیے صنعت کاروں اور اعلٰی سرکاری افسروں پر مشتمل ایک نو رکنی بورڈ 

ی قائم کیا گیا تھا۔ اس وقت اس ادارے نے اعالن کیا کہ یہ  آف ڈائریکٹر بھ 

ادارہ اخبارات کو مالی امداد فراہم کرنے اور صحافت کا معیار بلند کرنے کے 

ملک کے بڑے اخبارات کو اپنی  حکومت نے  لیے کام کرے گا۔ مگر جلد ہی

‘ ، تحویل میں لے لیا ۔جن میں روزنامہ’’ پاکستان ٹائمز‘‘ ، ’’لیل و نہار‘ 

 ’’امروز‘‘ ،’’ مشرق ‘‘، ’’مارننگ نیوز ‘‘)کراچی( اور’’ انجام‘‘ شامل تھے۔ 

کے زیر نگرانی  (NPT) نے نیشنل پریس ٹرسٹ‘‘ مشرق  ’’روزنامہ

ہوتے ہوئے بھی اپنی کامیابی کے سفر کو جاری رکھا ۔ تین سال بعد کراچی  

ہ اخبار  صفحات پر مشتمل ی(۱۲سے بھی اس کا ایڈیشن شائع کیا گیا۔ بارہ)

ء سے ۱۹۶۷صحافتی اُفق پر چھایا ہوا تھا۔ جس نے بعد میں یکم جوالئی 

پشاور سے اپنی اشاعت کا آغاز کیا ۔ یہاں بھی لوگوں نے مختلف سطح پر اس  

 لکھتے ہیں:  ادیب  اخبار کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بارے میں ہمایوں

روزنامہ ’’صحافتی انداز کے اعتبار سے ’’مشرق‘‘ کو          

 ’’کوہستان‘‘ کا جان 

 

میں نشین قراردیا جا سکتا ہے ۔ جس نے اس ملک 

۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ’’پاپ جرنلزم ‘‘ کو رواج دیا

بے جا نہ ہوگا کہ مشرق کی انتظامیہ اور ادارتی 
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عملے کے بیشتر ارکان نے ’’کوہستان ‘‘ سے 

علیحدگی اختیار کرکے یہ اخبار جاری کیا تھا۔  

 ( ۲۸‘ بہت جلد عوام میں مقبول ہوگیا‘‘۔)’’مشرق ‘

یہ ایک حقیقت ہے کہ روزنامہ مشرق نے آغاز کے ساتھ ہی بے پناہ  

شہرت و کامیابی حاصل کی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس اخبار میں  

مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہر خاص و عام کے لیے دل چسپی کا 

یت ہللا مرحوم کی کوششوں کو کسی سامان موجود تھا۔ اس سلسلے میں عنا

صورت بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا جنہوں نے چیف ایڈیٹر اقبال زبیری کے 

ساتھ مل کر اس کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بعد میں جب اس 

اق شباب  اخبار کو پشاور منتقل کیا تو بھی اسے ہر سطح پر پزیرائی ملی۔مشت

 ہیں: اس بارے میں لکھتے 

’’اگرچہ اس کے ادارتی صفحات الہور سے چھپ 

کر آتے رہے لیکن اخبار کے ساتھ وابستہ کہنہ مشق 

صحافیوں نے اسے صوبہ سرحد کے عوام میں 

مقبول بنانے کے لیے اپنی بہترین صالحیتوں کا 

استعمال کیااور ادارتی صفحات پر پشاور اور بعد 

ازاں صوبے کے دوسرے اہم شہروں اور قصبوں 

ے خصوصی صفحوں، کالموں ، مضامین س

چھپوانے کا اہتمام کرکے اسے عام لوگوں کے لیے 

 ( ۲۹ایک اہم پرچے میں تبدیل کردیا‘‘۔ )

نیشنل پریس ٹرسٹ کے زیر نگرانی رہتے ہوئے نے روزنامہ ’’مشرق ‘‘

 ی ۔ اس بارے میں ہمایوں ادیب  لکھتے ہیں : بھی اپنی مقبولیت برقرار رکھ

اخبار نیشنل پریس ٹرسٹ کے دوسرے اخبارات کی طرح بر ’’یہ         

 سراقتدار

حکومت کی ترجمانی کے فرائض سرانجام دیتا ہے  

لیکن دائیں بازو کے افکار و نظریات کو اپنے 

 ( ۳۰کالموں میں نمایاں جگہ دیتا ہے‘‘ ۔ )

 عنایت ہللا )مرحوم(:
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روزنامہ ’’مشرق ‘‘کے بانی عنایت ہللا نے صحافت کی ترقی اور 

ہیں ۔ اُنہوں نے نہ صرف  کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیکامیابی 

روزنامہ ’’کوہستان ‘‘ کی ترقی میں اپنی صالحیتوں کا بھر پور مظاہر ہ کیا  

بلکہ روزنامہ ’’مشرق‘‘ کو بھی اپنی محنت ، لگن اور کاوشوں سے اُردو 

افت کا نمائندہ اخبار بنایا۔ صحافت ان کی زندگی کا محور تھی انہیں اپنے صح

کام سے والہانہ لگاؤ تھا اُن کے زیر نگرانی ’’مشرق‘‘ نے صحافتی میدان میں  

نئے رجحانات اور تجربات کو متعارف کرایااور کامیابی حاصل کی۔ سینئر 

 کرتے ہیں: ج کا ذکر ان الفاظ میں صحافی نذیر حق ’’مشرق‘‘ کے عرو

’’اخبار نے کئی نئے تجربات کئے ، جس کو قارئین  

نے بہت پسند کیا ۔ ایک وقت میں جب ’’جنگ ‘‘  

الہور سے نکل آیا تھا ، ’’جنگ ‘‘ اور ’’نوائے وقت 

‘‘کی سرکولیشن مال کر بھی ’’مشرق ‘‘ کے برابر نہ 

 ( ۳۱تھی‘‘۔)

کرنے کا صحافت کو جدید انداز میں متعار ف کہ   یہ ایک حقیقت ہے 

سہرا اُنہی کے سر ہے ۔ جسے بعد کے ہم عصر اخبارات نے بھی اپنایا۔ان کی  

 کین حجازی لکھتے ہیں: شخصیت کے بارے میں ڈاکٹر مس

’’صحافت مرحوم کا اُوڑھنا بچھونا تھی ان کی 

زندگی کا مشن تھی ۔ اپنے اخبار کو اپنی زندگی 

سے زیادہ عزیز رکھتے تھے ۔ کار کنوں کو مشین 

رزے تصور نہیں کرتے تھے۔ اُن کی عزت کے پ

کرتے تھے اور انکی ضرورتوں کی تکمیل کے 

راستے سے ان کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے‘‘۔  

(۳۲ ) 

وں نے اپنی کوششوں سے روزنامہ ’’مشرق ‘‘ کو گھر کے ہر فرد کا ھناُ  

اخبار بنایا۔ اسالمی ایڈیشن ، خواتین کا صفحہ ، بچوں کا اخبار ، فلمی ایڈیشن 

اور کھیل سے متعلق خصوصی ایڈیشن مستقل اشاعتوں کے تحت شائع ہوئے  

جس کی بدولت مردوں ، عورتوں ، جوانوں ، بوڑھوں اور بچوں سب کی 
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کٹر مسکین علی رورتوں کا خیال رکھا۔ان کی ان کاوشوں کے بارے میں ڈاض

 حجازی لکھتے ہیں :

’’عنایت ہللا مرحوم نے اپنے اخبارات کو ’’پورے 

گھر ‘‘کا اخبار بنایا ۔مردوں ، عورتوں ، بچوں، 

نوجوان اور بوڑھوں سب کو ذہنی خوراک فراہم 

 کرنے کا انتظام کیا۔ چنانچہ خواتین کا صفحہ ،

بچوں کا اخبار ، طلبہ کا صفحہ ، اسالمی ایڈیشن ،  

فلمی ایڈیشن وغیرہ انہی کے زرخیز دماغ کی  

  ی ۔ان سے پہلے کبھی کبھار اس طرح ک اختراع ہیں

خصوصی اشاعتوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ انہوں نے ان 

اشاعتوں کو مستقل بنادیا۔ ان میں مندرجات کے 

اظ سے بھی لحاظ سے تنّوع پیدا کیا اور ظاہر ی لح

 ( ۳۳پُر کشش بنایا‘‘۔)

عنایت ہللا مرحوم نے اخبار میں اس بات کی طرف بھی خصوصی 

توجہ دی کہ ادب اور صحافت کے فرق کو بھی ہر صورت ملحوظ خاطر 

رکھا جائے اور ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے جس کے معانی  

قارئین کو  سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت محسوس ہو اور نہ ہی

قت کا سامنا کرنا پڑے ۔ وہ اخبارات میں افسانے اور شعر و  کسی قسم کی د 

شاعری کے بھی قائل نہ تھے۔ اس سلسلے میں اُن کا خیال یہ تھا کہ ادب اور 

صحافت کا فرق برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ادبیات عالیہ کو 

نایت ہللا مرحوم اس اخبارات کی بجائے ادبی جرائد میں جگہ دی جائے ۔ ع

بات کی طرف اپنے کارکنوں کی توجہ دالتے کہ ’’اکانومی آف دی ورڈز‘‘ کو  

بنیاد بنا کر اخبار مرتب کیا جائے ۔ اگر اس سلسلے میں کوئی غلطی سرزد ہو 

جاتی تو اس کا ازالہ اس انداز سے کرتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو ۔ اس 

ت کو ان الفاظ میں پیش  مد خان اپنے تاثرابارے میں مشہور کالم نگار ارشاد اح

 کرتے ہیں: 

’’ایک دن عملے کے ایک ساتھی کو بالیا اور 

مسکراتے ہوئے کہا کہ ’’آپ بڑے فضول خرچ 
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ہوتے جار ہے ہیں‘‘۔ ہمارے یہ ساتھی عنایت 

صاحب کے جملے پر غور و فکر میں مبتال ہوگئے 

اور یہ سوچنے لگے کہ مجھے سے یہ کونسی  

ہوئی ہے ۔ جو عنایت صاحب کی فضول خرچی 

نظر میں آگئی ہے ۔ آخر میں انہیں کہنا پڑا ’’میں  

نے تو کوئی فضول خرچی نہیں کی‘‘۔ عنایت  

صاحب نے اُن کے ایک مضمون کی نشاندہی کرتے  

ہوئے کہا ۔’’اسے دوبارہ پڑھیئے اور مجھے گن کر 

بتائیے کہ اس میں آپ نے کتنے الفاظ فضول خرچ 

بھی فرمایا ’’الفاظ سنبھال کر رکھو  کئے ہیں‘‘اور یہ

 ( ۳۴بُرے وقت میں کام آتے ہیں‘‘۔)

وں نے صحافتی میدان میں جدید طرز صحافت کو اپنا کر صحافت ھاُن

کے نئے زاویے متعارف کرائے اور مروجہ نظام کے برعکس جدید انداز کو 

  اپنایا۔ کیونکہ وہ پرانے ڈھانچوں پر نئی عمارت تعمیر کرنے کے قائل نہ 

کا اظہار کرتے ہوئے  تھے۔ ان کے بارے میں موالنا کوثر نیازی اپنی رائے

 فرماتے ہیں:

وں نے اپنی منزل تراشے ھ’’اپنے ہی تیشہ سے ان

اپنا رستہ بنایااس لیے کہ دوسروں کی را ہ پر 

چلناان کے نزدیک حرام تھا۔ چبائے ہوئے لقموں کی 

 ( ۳۵تھا‘‘۔ )جگالی کرنا اُن کی نفاست طبع سے بعید 

 رنگین ایڈیشن کا آغاز :ے ک ‘‘مشرق ’’روزنامہ

ء میں اپنی اشاعت کا ۱۹۷۲بعد میں روزنامہ ’’مشرق‘‘ نے کوئٹہ سے 

 ۳۰آغاز کیا۔ اس دوران اس اخبار نے رنگین ایڈیشن کا بھی اہتمام کیااور یوں 

ء سے ’’سنڈے مشرق‘‘کے نام سے پہال رنگین ایڈیشن جاری  ۱۹۷۲جنوری 

دسمبر (  ۲۵ستمبر ،  ۶مارچ ،  ۲۳اگست ،  ۱۴گیا۔ جس میں قومی دنوں)کیا 

وغیرہ اور اسالمی ایڈیشن )جمعہ ، عیدالفطر ، عید االضحی، حج ، محرم ، 

رمضان ( وغیرہ کے عالوہ شوبز )ٹی وی ، سٹیج ، فلم( سے متعلق بھی  

 خصوصی ایڈیشن شائع ہوتے رہے۔



 

133 
 

 

 غاز:کا آ‘‘مشرق میگزین ’’

ء کو روزنامہ ’’مشرق ‘‘نے اپنے رنگین  ۱۹۷۸جنوری  ۱۳جمعہ 

میگزین کا آغاز کیا۔ ابتداء میں یہ آٹھ صفحات پر مشتمل ہوتا تھا۔ پہلے یہ 

ء سے جمعہ کی ۱۹۹۷فروری  ۲۱جمعہ کے دن شائع ہوتا تھا لیکن بعد میں 

چھٹی ختم کرکے اتوار کی ہفتہ وار چھٹی کا اعالن کر دیا گیا لہذا یہ میگزین 

عہ کی بجائے اتوار کو شائع ہونا شروع ہوا۔ جو کہ تا حال قارئین کی  جم

دلچسپی کو ملحوظ رکھتے ہوئے جاری ہے ۔ اس میگزین میں ملکی سیاست ، 

عالمی خبریں ، مختلف موضوعات پر مبنی کالم ، مختلف نامور شخصیات کے 

ریں  انٹر ویوز ، ادب ، بچوں ، خواتین کی دلچسپی کے امور سے متعلق تحری

 شائع ہوتی رہتی ہیں۔

 بچوں کا مشرق :

بڑوں کے ساتھ ساتھ روزنامہ ’’مشرق ‘‘بچوں کے لیے بھی بدلتے 

حاالت ، رجحانات اور ضروریات کے پیش نظر خصوصی تحریریں اپنے 

اخبار کا حصہ بناتا رہا ہے ۔ جس میں ’’بچوں کا مشرق ‘‘کو خصوصی اہمیت  

لیے مختلف نصیحت آموز کہانیاں ، حاصل ہے ۔ اس ایڈیشن میں بچوں کے 

لطائف ، معلومات ، نظمیں ، مضامین اور اقوال زریں وغیرہ شائع کی جاتی  

ہیں۔ عبد السالم خورشید ریاض بٹالوی اور عبد الواحد یوسفی جیسے نامور 

۔ یہ ایڈیشن بچوں کے ںصحافیوں نے اس سلسلے میں اپنی خدمات سرانجام دی

 ساں مقبول و پسندیدہ ہے ۔ ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی یک

 ادبی ایڈیشن:

روزنامہ ’’مشرق ‘‘ کے ادبی ایڈیشن کو نمایاں مقام حاصل ہے ۔جس 

میں ادبی سرگرمیوں کا احاطہ کیا جاتا ہے ۔ اس ایڈیشن کو مختلف اوقات میں 

مختلف ادیب مرتب کرتے رہے ۔ سرفراز سید نے اسے جامعیت دینے کی 

والے ادیبوں کا تعاون حاصل کیا۔ اس   غرض سے مختلف زاویہ نظررکھنے

کی ادبی اہمیت برقرار رکھنے میں انتظار حسین کے کالم ’’باتیں اور مالقاتیں‘‘  

کو بھی اہم اور نمایاں مقام حاصل ہے ۔ مختلف ادیبوں کے نقطہ نظر کو 



 

134 
 

وجہ سے ادبی سمجھنے میں اس کالم نے اہم کردار ادا کیا ہے ۔ جس کی 

 یرائی ملی ۔ ذحلقوں میں اسے خوب پ

جب سرفراز سید ’’مشرق‘‘ سے علیحدہ ہوئے تو ادبی ایڈیشن کی ادارت 

تسلیم احمد تصور کو تفویض ہوئی ۔ اُنہوں نے بھی ادب کے بدلتے زاویوں 

اور رنگ و آہنگ کو اس ایڈیشن میں خصوصی جگہ دی۔ مختلف مشاعروں 

ہیں۔ مختلف کی رودادیں اس ایڈیشن میں نمایاں طور پر پیش کی جاتی رہی 

کتابوں پر ماہرانہ تبصرے بھی اس ایڈیشن کا خاصہ رہے ہیں۔مجموعی 

طورسے کہا جا سکتا ہے کہ اس ادبی ایڈیشن نے اپنے دامن میں مختلف 

تخلیقی اصناف کے ادب پاروں کو سمیٹنے کی بھر پور کوشش کی ہے ۔ اس 

ردارخان ایڈیشن کے اہم لکھنے والوں میں رضا ء ہمدانی ، فارغ بخاری ، س

فنا ، اقبال ریاض ، ظہور احمد اعوان ، ہمایوں ہمااور مشتاق شباب جیسے نام 

شامل ہیں۔ ’مشرق ‘‘ کے اہم مدیروں میں مسعود انور 

شفقی،عبدالواحدیوسفی،قیصر محمود بٹ،قدرت ہللا چودھری،صالح الدین اور 

 سلیم صافی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ 

ختم کر دیا گیا اور تمام اخبارات کی بعد میں جب نیشنل پریس ٹرسٹ کو 

نج کاری کا حکم دیا گیا تو پشاور میں روزنامہ ’’مشرق ‘‘ کو یہاں کے معزز 

سادات خاندان نے خرید لیااور اس خاندان کے ممتاز صنعت کار سید تاج میر  

شاہ )مرحوم( نے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اہم ذمہ داری سنبھال لی۔ اُنہو 

’’مشرق ‘‘کی مقبولیت کی غرض سے نئے صحافتی رجحانات  ں نے روزنامہ 

ت مندانہ امتعارف کرائے۔ اپنے وسیع مطالعہ اور تجربات کے پیش نظر جر 

مضامین ، مستند کہانیا ں نیز مقامی طور پر لکھے جانے والے اداریہ کے 

لیے بھی راہ ہموار کی۔ ڈاکٹر ظہور احمد اعوان اُن کی شخصیت کے بارے 

 ہیں: ں  لکھتےمی

’’شاہ صاحب بہت وسیع المطالعہ شخص تھے ہم 

اکثر اُن سے بحثوں میں ہار جاتے تھے ۔ پہاڑوں 

اور جنگلوں میں بھی وہ کتابیں ، رسالے اور دوسرا 

علمی مواد ساتھ رکھتے تھے ۔ بات دلیل و منطق  

سے کرتے تھے۔ غصے اور جذبات میں نہیں آتے  
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یشہ ہاتھ  تھے ۔ مسکراہٹ اور شائستگی کا دامن ہم 

باردار کی طرح ہر نئی کامرانی نے میں رہتا ۔شاخ 

 (۳۶کھالیا‘‘۔) ان کے شجرانسانیت پر نیا پھول ہی

’’مشرق ‘‘کو مقبول و معروف اخبار بنانے میں ان کا کردار بہت اہمیت 

 رکھتا ہے انہوں نے اپنی بھر 

پور محنت سے اخبار کو مزید نکھارا اور اس میں اہم تبدیلیاں کیں۔ یہی وجہ 

ہے کہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے زیر نگرانی اسے جو مشکالت درپیش تھی ان 

زنامہ مشرق کے لیے نئے دورکا آغاز کا نہ صرف سد باب کیا بلکہ یہ رو

ے خوش آمدید کہا۔ بعد میں اخبار ’’مشرق ‘‘نے  ن جسے عوامبھی ثابت ہوا ۔ 

ء میں  ۱۹۹۹اسالم آباد سے بھی اپنے ایڈیشن کا اجراء کیا۔ سید تاج میر شاہ 

انتقال کر گئے اُن کی جگہ ان کے فرزند سید ایاز بادشاہ نے بطور چیف ایڈیٹر 

دینا شروع کیں۔ تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم اُن کی رہنمائی   خدمات سرانجام

ے  میں محنت و کاوش سے اخبار کی کامیابی کے سفر کو جاری رکھے ہوئ

 ہیں۔  

 کی پالیسی:  ‘‘مشرق ’’روزنامہ

روزنامہ ’’مشرق ‘‘صوبے کا سب سے زیادہ پڑھا جانے واال اخبار ہے   

ہے تاکہ ہر خبر کو مکمل اس لیے اس کی پالیسی کو خصوصی توجہ دی گئی 

  چھان بین کے ساتھ پرکھا جائے ۔

محمدارشاد )چیف نیوز ایڈیٹر روزنامہ مشرق( نے اس کی پالیسی کے بارے  

 نے تاثرات کچھ یوں بیان کیے ہیں: میں اپ

’’روزنامہ مشرق صوبہ خیبر پختون خوا کا بڑا 

اخبار ہونے کی وجہ سے صوبے کی نمائندگی کرتا 

سی آزاد صحافت پر یقین رکھتی ہے  ہے۔ ہماری پالی

۔یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں رہا بلکہ 

تمام سیاسی پارٹیوں اور حکومتوں کے ساتھ برابری 

کی بنیاد پرروابط رکھتا ہے ۔ بدیں وجہ موجودہ 

 حکومت نے اشتہارات 

 ( ۳۷رہتا ہے ‘‘۔ )
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رکھتے ہوئے اہم مسائل * روزنامہ ’’مشرق‘‘ نے ہمیشہ قومی مفاد کو مقدم 

چاہے وہ دہشت گردی سے متعلق ہو ،مسئلہ کشمیر سے متعلق ہو یا مسلم اُمہ 

 کا کوئی اور مسئلہ ہو کو خصوصی اہمیت دی ہے ۔

* روزنامہ ’’مشرق‘‘ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہر مسئلے کا حقیقی عکس 

  منظر عام پر الیا جائے یہ ہمیشہ رپورٹر کی خبر کو بیک کرتا ہے ۔

* روزنامہ ’’مشرق‘‘ کی پالیسی رہی ہے کہ نظریہ پاکستان کے تحفظ ، ملکی 

سا لمیت اور یک جہتی کے منافی مواد کی اشاعت سے ہمیشہ اجتناب کیا  

 جائے ۔ 

* روزنامہ ’’مشرق‘‘ کبھی ایسی کوئی خبر نہیں چھاپتا جو کسی فرد یا ادارے 

اور کوتاہیوں کی نشاندہی   کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو بلکہ ہمیشہ غلطیوں

 کرتا ہے ۔ 

رائے کا مشعل  * روزنامہ ’’مشرق‘‘ نج کاری کے بعد زیادہ موثر اور آزادی  

بردار بن گیا ہے۔ اس کے عالوہ روزنامہ ’’مشرق ‘‘نے ہمیشہ فرقہ واریت کی 

پناہی سے  حوصلہ شکنی کی ہے یہ اخبار کسی خاص سیاسی گروہ کی پشت

 ۔ گریز کرتا چال آرہا ہے

* اسی طرح روزنامہ ’’مشرق‘‘ تنقید برائے تنقید سے گریز کرتے ہوئے 

’’کوالٹی جرنلزم ‘‘یعنی اعلٰی صحافت کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا 

 کرتا رہا ہے ۔ 

 کی خصوصیات:  ‘‘مشرق’’روزنامہ 

۔ روزنامہ ’’مشرق‘‘ نے اُردو صحافت کو عوامی صحافت کے ڈھانچے میں  ۱

 ڈھاالاور اپنے مضامین و تحریروں میں عوامی دلچسپی کو اولیت دی ۔

۔ یہ اُردو کا پہال اخبار ہے جس میں عنایت ہللا مرحوم نے ’’میک اَپ ‘‘پر ۲

خصوصی توجہ دی ۔جو اخبار کی شہرت کا باعث بنا۔ اس بارے میں مہدی  

 حسن ’’صحافت میں لکھتے ہیں:۔

درجات ہی اہم ’’اُن کا خیال یہ تھا کہ صحافتی من

نہیں ہیں ان کی پیش کش بھی اہم ہے اگر لوازم 

میسر ہوں تو اخبار کی طباعت اور میک اپ کو 

بھی بہتر بلکہ خوبصورت بنانا چاہیے ۔ خوبصورتی  
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بہر حال پسند کی جاتی ہے ان کا خیال صحیح ثابت 

ہوا ۔ ان اخبارات کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ 

لے میک اپ کو اور غیر ہوا جو اخبارات اس سے پہ 

ضروری قرار دیتے تھے وہ بھی ان کی تقلید کرنے 

 (۳۸لگے ‘‘۔ )

۔ روزنامہ ’’مشرق‘‘ کے سب سے پہلے گروپ فوٹو کے کیپشن  ۳

(Caption میں نام دینے کا سلسلہ شروع کیا جو نہ صرف صفحے کی)

خوبصورتی کا باعث بنتا ہے بلکہ تصویر خبر دینے کا کردار بھی ادا کرتا  

 ہے ۔

۔ خبریت کے حوالہ سے روزنامہ مشرق اُردو کا مکمل اخبار ہے جس نے ۴

ابتداء ہی سے عالقائی ، صوبائی اور بین االقوامی خبریں شائع کرکے اپنے 

 قارئین کو ہر سطح پر با خبر رکھا ہے ۔ 

۔ اخبار میں مختلف خبروں اور دوسرے تحریری مواد کو ان کی اہمیت کے  ۵

دی ہوتی ہے مثالً اضالع کی خبریں ایک جگہ ہو تی ہیں۔  تناظر میں درجہ بن

غیر ملکی خبریں مخصوص جگہ پر اسی طرح خواتین کا صفحہ وغیرہ 

اپنےمقررہ جگہ پر ہوتے ہیں۔ جس سے قارئین کم وقت میں زیادہ سے زیادہ 

 مستفید ہوتے ہیں۔ 

پہنچانے  ۔ خبر کو الفاظ کے ساتھ ساتھ تصویری صورت میں قارئین تک ۶

میں بھی ’’مشرق ‘‘ہمیشہ آگے رہا ہے اس سلسلے میں عنایت ہللا )مرحوم( کی 

ہمیشہ پالیسی تھی کہ اگر کسی واقعہ یا حادثے کی خبر دی جائے تو خبر کی 

بھی دیا   (caption)اور تصویر کے نیچے کیپشن تصویر بھی شائع کی جائے ۔

 جائے ۔

جائے سرخیوں کے میک اَپ کا ۔ روزنامہ ’’مشرق‘‘نے لیبل سرخیوں کے ب۷

اس بارے جدید انداز اپنایا جس کی بدولت قارئین کی وقت کی بچت ہوتی ہے ۔

 میں مہدی حسن  لکھتے ہیں: 

’’مشرق نے سرخیوں کے میک اَپ کا ڈیزائن بھی 

بدال اور اُن کی نوعیت میں بھی تبدیلی پیدا کی گئی۔ 

کا  اور سرخیوں میں یہ انداز اختیار کیا گیا کہ خبر
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بہترین اور ضروری حصہ سرخی میں آئے۔ اس 

سے قبل عموماً لیبل سرخیاں لگائی جاتی تھیں۔ مثالً 

اضالع کی خبریں ، گجرانوالہ کی ڈائری ، سیالکوٹ 

اس سے فائدہ یہ ہوا کہ قارئین کے -کے شب و روز

 (۳۹وقت کی بچت ہوگئی ‘‘۔ )

یشن زندگی کے مختلف ۔ روزنامہ ’’مشرق ‘‘ میں شائع ہونے والے مختلف ایڈ۸

میدانوں سے متعلق معلومات اور آگاہی فراہم کرتے ہیں جس سے ہر طبقہ ، 

 عمر اور شعبے کے قارئین مستفید ہوتے ہیں۔ 

ہی سے ’’مشرق‘‘ کی زینت چلے آرہے ہیں۔جو مختلف ۔ مختلف کالم بھی ابتدا۹

کہ  شعبہ ہائے زندگی کا احاطہ نہ صرف سنجیدہ طرزتحریر سے کرتے ہیں بل

 طنز و مزاح کی چاشنی بھی لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ 

کے فیچر نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے  ‘‘مشرق ’’۔ روزنامہ۱۰

۔معاشرتی اور سماجی فیچروں کے ذریعے کو باشعور بنانے میں اہم کردار ادا 

 کیا ہے۔ 

۔ روزنامہ ’’مشرق ‘‘کے بارہ صفحات کے اخبار میں معاشرے کے تمام ۱۱

طبقوں کو مناسب نمائندگی دی جاتی ہے۔ جن میں دانشور ،ڈاکٹرز، کسان ، 

 طلبہ، کھالڑی ، خواتین اور بچے شامل ہیں۔  ،اساتذہ  تاجر ،

۔ روزنامہ ’’ مشرق‘‘ میں’’ سرخی ‘‘کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس  ۱۲

میں جو زبان استعمال کی جائے وہ قارئین کو آسانی سے سمجھ آسکے۔ ’’ 

سرخی‘‘ میں غیر مانوس، ثقیل الفاظ ، اصطالحات کے استعمال سے گریز کیا 

 جاتا ہے۔ 

مشرق ‘‘کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس اخبار نے طباعت  ۔ ’’۱۳

کے میدان میں نئے نئے تجربات کئے جس میں مغرب کے جدید روزناموں  

کے اسلوب کو سامنے رکھا گیا ہے ۔ جن میں واضح سرخیاں، جلی حروف، 

 آرائشی عناصر کی متوازن پیش کش وغیرہ شامل ہیں۔ 

و زبان اور اردو دونوں زبانوں میں اپنی نشریات مشرق ‘‘کا ٹی وی چینل پشت’’

  نشر کر رہا ہے۔جس سے پاکستان کے

 عالوہ افغانستان کے ناظرین بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ 
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 کا تعارف :‘‘آج ’’روزنامہ 

عبد الواحد یوسفی نے صحافت کا آغاز چالیس کی دہائی میں کیا ۔ ابتداء  

روزنامہ ’’انجام‘‘ سے وابستہ رہے ۔ میں وہ پشاور سے شائع ہونے والے 

  ں۔ ام‘‘ میں اپنی خدمات سرانجام دیسٹاف رپورٹر کی حیثیت سے روزنامہ’’ انج

ایک با صالحیت صحافی ہونے کی وجہ سے صحافت کے میدان میں ایک 

ممتاز اور منفرد مقام حاصل کیا۔ بعد میں روزنامہ ’’انجام ‘‘کے مالک ملک 

کمی کے باعث اخبار کی اشاعت معطل کرنا پڑی  عثمان آزاد کو سرمایہ کی 

اور روزنامہ’’ انجام ‘‘پشاور کو روزنامہ ’’مشرق ‘‘میں ضم کر دیا گیا۔ عبد  

الواحد یوسفی بھی’’ انجام ‘‘سے روزنامہ ’’مشرق ‘‘منتقل ہوگئے ۔ آپ نے دن 

رات کی محنت اور مستقل مزاجی سے کام کیا ۔ روزنامہ’’ مشرق‘‘ کو صوبہ 

اول کے اخبار میں النے کا سہرا جن چند صحافیوں کے سر ہے کے صفحہ 

 اُن میں عبد الواحد یوسفی سر فہرست ہیں۔ 

روزنامہ ’’مشرق ‘‘نے اُن کی صحافیانہ صالحیتوں کی بنا پر اُن کو پہلے 

چیف رپورٹر ، اسسٹنٹ اڈیٹر اور پھر ریذیڈنٹ ایڈیٹر بنایا۔ یہاں سے کامیابی 

مشرق ‘‘کا ڈپٹی چیف ایگزیکٹیو بنا دیا گیا۔ بعد میں اُن  کے بعد اُنہیں روزنامہ’’

کا تبادلہ الہور کردیا گیا۔ ذاتی مصروفیات کی بناء پر جلد ہی وہ روزنامہ’’  

مشرق ‘‘سے مستعفی ہوئے ۔ لیکن صحافتی میدان میں قدم جمائے رکھے اور 

 ء میں جاری کیا۔  ۱۹۸۹اپنا ذاتی اخبار 

تھی کہ عبد الواحد یوسفی جیسے کہنہ  روزنامہ ’’آج‘‘ کی خوش قسمتی

مشق صحافی نے اس کی بنیاد رکھی۔ اُنہوں نے اخبار کے لیے باقاعدہ تجربہ 

بغیر ترقی کے   یےلیے اخبار کو مشکالت کا سامنا ک کار ٹیم تیار کی ۔ اس 

منازل طے کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی ۔روزنامہ ’’آج‘‘ کے بارے میں  

 :مشتاق شباب لکھتے ہیں

’’روزنامہ ’’آج‘‘ کی جو اہمیت ہے وہ سب سے الگ 

ہے۔ اس اخبار کو وسیع پیمانے پر پڑھا جاتا ہے ۔ 

روزنامہ ’’آج‘‘ کی اپنی ریڈرشپ ہے ۔ اس اخبار  

کے بیک پر جو بندہ ہے ’’عبد الواحد یوسفی‘‘ اُن کا  

شمار سینئر صحافیوں میں ہوتاہے ۔ عبد الواحد 



 

140 
 

صحافی تھے۔ اُن کی یوسفی صاحب ایک تجربہ کار 

سوچ فکر اور اپروچ کی بدولت اس اخبار نے بہت 

 ( ۴۰جلد ترقی کی‘‘ )

پھر ( ۶تھے ، بعد میں چھ)(۴میں روزنامہ ’’آج‘‘ کے صفحات چار)ابتدا

صفحات کے عالوہ اپنا چوبیس صفحات پرمشتمل)  ( ۱۲اور اب بارہ)( ۸آٹھ)

 ہفتہ وار (سنڈے میگزین بھی شائع کر رہا ہے ۔

ہی سے قارئین میں مقبولیت حاصل کی ۔اخبار کے ادارتی ار نے ابتدا اس اخب

صفحے پر پاکستان اور بیرونی ممالک کے معروف رائٹرز اپنے کالم 

بھجواتے ہیں۔ اپنے ادارتی صفحہ اور کالموں کی نسبت روزنامہ’’ آج‘‘ کو 

دیگر اخبارات کے مقابلے میں انفرادیت حاصل ہے ۔ بڑے بڑے کالم نویس 

بارے  امہ’’ آج‘‘ میں اپنی صحافتی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ اسروزن

 میں مشتاق شباب لکھتے ہیں: 

’’روزنامہ’’آج‘‘میں کمونیکیشن 

(communication کمپیوٹر اورپرنٹنگ کے)

حوالے سے جدید مشینری استعمال ہوتی ہے ۔  

(  ۲۸روزنامہ ’’آج‘‘ کی اشاعت اس وقت اٹھائیسویں)

ڈیٹر یار کے مالک /اسال میں ہے ۔ اس اخب

پبلشر/پرنٹر /سینئر صحافی عبد الواحد یوسفی ہیں۔  /

اخبار کا ایک ایڈیشن ایبٹ آباد سے بھی شائع ہوتا  

ہے ۔ ایبٹ آباد سے اخبار کی اشاعت بائیسویں  

 (۴۱‘‘۔ ) سال میں ہے(۲۲)

روزنامہ ’’آج ‘‘میں شائع ہونے والے مختلف کالم میں نہ صرف سیاست 

کرتے ہیں بلکہ اپنے زاویہ نظر سے ملکی مسائل اور اُن کی  پر کھل کر بحث 

حل کی تجاویز بھی ملتی ہیں۔ جنہوں نے سال ہا سال کے حاالت و اقعات کو 

اس انداز سے کالموں میں سمویا ہے کہ اگر ان کالموں کو باقاعدہ ترتیب دیا  

ں جائے تو ملک کی سیاسی تاریخ رقم ہو ۔ ا  ن سیاسی کالموں میں عوام می

بارے   سیاسی بیداری نیز اپنے ملک کے مسائل جاننے کا موقع ملتا ہے ۔ اس

 میں عثمان شاہ لکھتے ہیں: 
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’’آج‘‘ کا ادارتی صفحہ اور کالم اسے دیگر اخبارات 

سے ممتاز مقام دالنے میں کوشاں نظر آتے ہیں۔  

’’آج‘‘ کے چیدہ چیدہ کالم نگاروں میں ڈاکٹر ظہور 

پشوری‘‘ مشتاق شباب’’شباب کی  احمد اعوان’’دل 

باتیں‘‘ ، یونس قیاسی ’’قیاس آرائیاں‘‘، صالح الدین 

احمد ’’قہوہ خانہ ‘‘ اور طارق آفاق ’’غبار  قلم‘‘کے 

 (۴۲عنوانات کے تحت کالم لکھ رہے ہیں‘‘۔ )

’’قہوہ خانہ ‘‘ کے عنوان سے صالح الدین احمد نے روزنامہ ’’آج‘‘ میں 

لم فکاہی رنگ کے رنگے ہوئے نہیں ۔ لیکن ان  کالم لکھے ہیں مگر یہ کا

کالموں میں وہ عام فہم اور سادہ انداز  تحریر سے کامیابی کے ساتھ حاالت کا 

لے کالموں کی تفصیل  نقشہ کھینچ رہے ہیں ۔روزنامہ ’’آج ‘‘میں شائع ہونے وا

 کچھ یوں ہے :

سید (، ’’حرف ’’قیاس آرائیاں‘‘ )یونس قیاسی ( ،’’باعث  تحریر ‘‘)حیدر جاوید 

بہ حرف‘‘)ذالن مومند( ،’’ آئینہ‘‘ )سلیم صافی( ،’’ ہم کالم ‘‘)پریشان داؤد زئی 

(،’’شرح  فیضی ( ،’’ فکروخیال‘‘ )تاج سعید(،’’ داد بیداد‘‘ )ڈاکٹر عنایت ہللا 

صدر ‘‘)ڈاکٹر صالح الدین( ، ’’تکلف برطرف‘‘ )حسام حر( ،’’ ہزار داستان‘‘  

کم  اذان‘‘)سجاد حیدر(،’’ ژرف نگاہ‘‘ )شبیر حسین )مستنصر حسین تارڑ(، ’’ح

امام(، ’’حقیقت احوال‘‘ )شفقت محمود ( ، ’’شباب کی باتیں‘‘)مشتاق شباب( ، 

’’گفتگو‘‘ )سید شکیل احمد(، ’’تیر کمان‘‘ )اکرام ہللا مہمند ( اور’’ دل پشوری‘‘  

 )ڈاکٹر ظہور احمد اعوان (۔ 

( )سنڈے ایڈیشن بھی  Weeklyروزنامہ ’’آج‘‘ میں شائع ہونے واال

 بارے میں مشتاق شباب لکھتے ہیں: خاصی اہمیت کا حامل ہے ۔ اس

(سنڈے ایڈیشن چھاپتے Weekly’’باقی اخبارات )

تھے مگر روزنامہ ’’آج‘‘ کی اس حوالہ سے سوچ 

الگ ہے ۔ اس اخبار کے بانی اس بات کے قائل ہیں 

کہ میں اُس وقت ایڈیشن شائع کرنا شروع کروں گا 

کہ میں ایک معیار جو قائم کروں اُس معیار سے 

نیچے نہ ہو۔ ابتداء میں جدید مشینری ہونے کے 
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سنڈے ایڈیشن   (Weekly) یکلیباوجود اُنہوں نے و

شائع نہیں کیا۔ جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 

روزنامہ آج کی ٹیم جو بھی کام کرتی ہے بڑی سوچ 

 ( ۴۳سمجھ کے اور باقاعدہ پالننگ کے ساتھ ‘‘۔ )

’’فکر وخیال ‘‘ مختلف نئے شائع ہونے والے کتابوں کے بارے میں  

ہے ۔وہ متعلقہ کتابوں   روزنامہ ’’آج‘‘ میں تاج سعید کا لکھا ہوا کالم کافی مفید

پر سیر حاصل تبصرہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ قاری کی دلچسپی اور 

توجہ حاصل کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرتے ۔ اُنہوں نے جہاں 

مختلف کتابوں پر تبصرے کئے ۔ا ن کتابوں میں ادبی ، مذہبی دونوں نوعیت  

میت دی وہاں شاعری کی کتابوں  کی کتابیں شامل ہیں جہاں اُنہوں نے نثر کو اہ

پر بھی خصوصی تبصرہ ملتا ہے ۔ پڑھنے والوں کی توجہ حاصل کرنے میں 

 اُن کا انداز قابل ستائش ہے ۔ 

روزنامہ ’’آج‘‘ میں صحت و تندرستی کے حوالے سے خصوصی توجہ  

دی جاتی ہے ۔ اخبار میں روزانہ کی بنیاد پر صحت و تندرستی پر مبنی  

لف جدید طبی رپورٹس شائع کئے جاتے ہیں۔ جن میں قارئین  تحریریں اور مخت

بنیادی صحت کے حوالے سے مفید معلومات حاصل کرتے ہیں ۔ جن سے 

مختلف تدابیر،بیماریوں سے بچاؤ اور صحت برقرار رکھنے کے حوالے سے 

 بھر پور رہنمائی ملتی ہے ۔ 

اور  کھیل و تفریح کسی بھی معاشرے کا کلیدی عنصر ہوتا ہے ۔ فٹنس

 Sports) خصوص صفحہمکے حوالے سے روزنامہ ’’آج‘‘ میں سپورٹس 

special, sports world)  کے عنوان کے تحت شائع ہوتا ہے ۔ جس میں ُدنیائے

کھیل کی خبروں اور کھالڑیوں کی زندگی سے قارئین کو باخبر رکھنے کے 

 حوالے سے مفید معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے ۔ 

ٹ اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق معلومات کے لیے یانٹرنکمپیوٹر ، 

کے عنوان سے صفحہ بھی اخبار کی زینت بنتا ہے ۔ (Dot Com) ’’ڈاٹ کام‘‘ 

جس میں کمپیوٹر اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق آگاہی دالئی  

جاتی ہے ۔ ترقی کے اس دور میں نئے نئے آالت اور ٹیکنالوجی تک رسائی 

سے مستفید ہونے کے لیے اس صفحہ کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے ۔ نیز اُن 
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روزنامہ ’’آج‘‘ میں شو بز کی رنگینیوں کا تذکرہ باقاعدگی سے ہوتا ہے ۔ جس 

ائیوں سے متعلق خبریں چھپتی  میں فلمی ستاروں کی جھرمٹ اور اُن کی روشن

  لوازمات کے حوالے سے خصوصی خواتین کی دلچسپی اور گھریلو  ہیں۔

تحریریں روزنامہ ’’آج‘‘ کا حصہ ہیں۔’’عالم نسواں‘‘ کے عنوان کے تحت 

خصوصی صفحہ شائع کیا جاتا ہے۔جس میں خوبصورتی ، مختلف قسم کے 

 لیے ہوتے ہیں۔   پکوان اور ٹوٹکے خواتین کی دلچسپی

سال سے زیادہ کا (۲۰۰) برصغیر پاک وہند میں صحافت کو  دو سو

میں ہفت  ء۱۸۵۵میں صحافت کا آغازیبر پختونخوا عرصہ ہوگیا ہے۔ صوبہ خ

۔اس عرصے میں کئی اخباروں کا سورج  طلوع روزہ ’’مرتضائی ‘‘سے ہواتھا

اشاعت اور غروب ہوا۔ ان میں کچھ اخبارات ایسے بھی تھے جن کی مدت  

بہت قلیل تھی اور کچھ کی مدت طویل تھی۔ مگر بعض ایسے اخبارات بھی 

اخبارات پر فوقیت حاصل رہی۔ ان اخبارات میں  تھے جن کو اپنے ہم عصر

کو نمائندگی دی جاتی تھی۔  اپنے دور کے سیاسی، مذہبی اور سماجی پہلوؤں

کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل، مشکالت اور ضروریات کو بھی ان خبر نگاری 

 اخبارات نے اپنی پالیسی میں جگہ دی۔ 

‘‘ ایسے ’’مشرق‘‘ اور’’آجروزنامہ ’’انجام‘‘، ’’بانگ  حرم‘‘، ’’شہباز‘‘،  

کے ساتھ ساتھ عوامی پسندیدگی کو بھی   اخبارات ہیں جن میں خبر نگاری 

ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ مذہبی، سیاسی، قومی اور ادبی لحاظ سے قارئین  

کی دلچسپی کا خیال برتا گیا ہے۔ ا ن اخبارات سے مختلف ادوار کے سیاسی 

ہے۔ نیز مختلف ادوار کے رحجانات اور وسماجی حاالت وواقعات کا پتہ چلتا 

ن اخبارات نے احسن طریقے سے محفوظ کیا ہے۔ روزنامہ میالنات کو ا  

’’انجام‘‘، ’’بانگ حرم‘‘ اور ’’شہباز‘‘تو اب شائع نہیں ہو رہے ،مگر روزنامہ’’  

مشرق‘‘ اور روزنامہ’’ آج‘‘ بدلتے وقت کے تقاضوں کو ساتھ لے کر چل رہے 

دید ٹیکنالوجی کی مدد سے موجودہ دور کی ضروریات ہیں۔جہاں نہ صرف ج 

کو مدنظر رکھا جاتا ہے، بلکہ سماجی، ادبی اور نفسیاتی پہلوؤں کو بھی  

مدنظر رکھا جاتا ہے۔ مثبت تبدیلی کی گنجائش ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ لہذا 

ضرورت اس امر کی ہے کہ وقت اور حاالت کے پیش نظر ایسے اقدامات 

 بدولت قاری کو ہر سطح پر رہنمائی مہیا کی جاسکے۔ کیے جائیں جن کی
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 حوالہ جات                                      

کچہری روڈ ،مکتبہ کارواں  ،صحافت پاکستان وہند میں،۔ عبد السالم خورشید ۱

 ۱۱۰، الہور س ۔ن ص

کچہری روڈ ،مکتبہ کارواں ،صحافت پاکستان وہند میں ،۔ عبد السالم خورشید ۲

 ۱۸۹، الہور س ۔ن ص

ء ۲۰۰۴ایجوکیشنل پبلشنگ، ہاؤس دہلی   ،ابالغیات ،۔ محمد شاہدحسین۳

 ۱۱۵ص

( اردو زبان و ادب کا پاکستانی دور) مشمولہ خیابان ،۔ ڈاکٹر صابر علی خان۴

 ۴۵۶صء، ۱۹۶۴،

 ۴۵۶۔ ایضاً ص۵

 ۴۵۶۔ ایضاً ص۶

پرانا ،رانا چمبرز  ،قومی پبلشرز،صحافت صوبہ سرحد میں ،۔ اجمل ملک ۷

 ۱۴۰ء ص ۱۹۸۰اکتوبر انار کلی الہور 

پاکستان  ،مقتدرہ قومی زبان ،مشمولہ پاکستان میں اُردو ،۔ مشتاق شباب ۸

 ۱۷۸ء ص ۲۰۰۶

 ۳ء ص   ۱۹۶۷اگست  ۲ ‘‘بانگ  حرم ’’۔ روزنامہ۹

پرانا رانا چمبرز ،قومی پبلشرز ،صحافت صوبہ سرحد میں ،۔ اجمل ملک ۱۰

 ۱۴۰ء ص ۱۹۸۰اکتوبر انار کلی الہور 

پاکستان  ،مقتدرہ قومی زبان ،مشمولہ پاکستان میں اُردو ،۔ مشتاق شباب ۱۱

 ۱۷۷ء ص۲۰۰۶

پرانا  رانا چمبرز ،قومی پبلشرز ،صحافت صوبہ سرحد میں ،اجمل ملک۔ ۱۲

                           ۱۴۰ء ص ۱۹۸۰اکتوبر  انار کلی الہور

  ،مقتدرہ قومی زبان پاکستان،مشمولہ پاکستان میں اُردو  ،۔ مشتاق شباب۱۳

  ۱۷۸ء ص ۲۰۰۶

 ۳ء ص ۱۹۳۱فروری  ۱۲ ‘‘ بانگ  حرم  ’’روزنامہ،۔ ماسٹر خان گل ۱۴

یکم  ‘‘بانگ  حرم ’’کالم بعنوان ’’حجرہ‘‘ روزنامہ،۔ چلم کش )ایوب صابر( ۱۵

 ۳ء ص ۱۹۷۱فروری 

  ،مقتدرہ قومی زبان پاکستان،مشمولہ پاکستان میں اُردو ،۔ مشتاق شباب ۱۶
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 ۱۷۸ء ص ۲۰۰۶

مراد علی یونیورسٹی پبلشر  ،ادبی صحافت صوبہ سرحد میں ،۔ عثمان شاہ۱۷

     نومبر  ،قصہ خوانی بازار پشاور  افغان مارکیٹ

 ۱۱۰ء ص ۲۰۰۷      

پرانا  ،رانا چمبرز،قومی پبلشرز ،صحافت صوبہ سرحد میں ،۔ اجمل ملک ۱۸

 ۱۴۰ء ص ۱۹۸۰اکتوبر انار کلی 

ء ص  ۱۹۵۵پشاور ،محلہ خداداد، نیا مکتبہ ،سرحد ادبیات   ،۔ فارغ بخاری۱۹

۷۹۶ 

 مراد علی یونیورسٹی پبلشر ،ادبی صحافت صوبہ سرحد میں،۔ عثمان شاہ ۲۰

     افغان مارکیٹ نومبر  قصہ خوانی بازار پشاور

 ۱۰۴ء ص ۲۰۰۷      

 ،(اردو زبان و ادب کا پاکستانی دور) مشمولہ خیابان،۔ صابرعلی خان ۲۱

 ۴۵۷ء ص۱۹۶۴

 ۳ص ،ء ۱۹۵۶ ،جون ۲۷)پشاور( ‘‘ شہباز ’’۔ روزنامہ۲۲

پرانا رانا چمبرز  ،قومی پبلشرز ،صحافت صوبہ سرحد میں ،۔ اجمل ملک۲۳

 ۱۲۳ء ص ۱۹۸۰اکتوبر انار کلی 

 ،اُردو بازار الہور ،عزیز پبلشر ،صحافت پاکستان میں ،۔ ہمایوں ادیب۲۴

 ۱۴۷ء ص ۱۹۸۴

 ۲سنگ  میل پبلی کیشنز، الہور   ،صحافتخیابان  ،۔ مسکین علی حجازی ۲۵

 ۴۹ء ص ۱۹۹

 اردو زبان و ادب کا پاکستانی دور)مشمولہ خیابان،۔ ڈاکٹر صابر علی خان ۲۶

 ۴۵۷ء ص  ۱۹۶۴( 

 ۔ ایضاً  ۲۷

 ، اردو بازار الہور،عزیز پبلشر ،صحافت پاکستان میں ،۔ ہمایوں ادیب۲۸

 ۱۵۹صء  ۱۹۸۴

 ، مقتدرہ قومی زبان پاکستان،مشمولہ پاکستان میں اُردو ،۔ مشتاق شباب ۲۹

 ۱۷۹ء ص ۲۰۰۶

 ، اردو بازار الہور،عزیز پبلشر،صحافت پاکستان میں  ،۔ ہمایوں ادیب۳۰

 ۱۵۹ص  ء ۱۹۸۴
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 ۱۶صء  ۲۰۱۲دسمبر  ۲۰الہور ‘‘ایکسپریس  ’’روزنامہ،۔ نذیر حق ۳۱

 ۲پبلی کیشنز، الہور ،سنگ  میل   ،صحافتخیابان  ،۔ مسکین علی حجازی ۳۲

 ۱۴۷ء ص  ۱۹۹

 ۲سنگ  میل پبلی کیشنز، الہور ، صحافت  خیابان  ،۔ مسکین علی حجازی ۳۳

 ۱۴۷ء ص  ۱۹۹

 ۶ء ص ۱۹۷۶جوالئی  ۱۱پشاور  ‘‘مشرق ’’روزنامہ  ،۔ ارشاد احمد خان۳۴

ً   ۔ کوثر نیازی۳۵  ۶صایضا

صدر  ،کرنل عنایت ہللا خان ایڈوکیٹ ،چہرہ بہ چہرہ ،۔ ظہور احمداعوان ۳۶

                                    ء  ۱۹۹۵جنوری ادارہ ، علم و فن پاکستان 

                                                                                                                                                                        

 ۳۴۰ص 

 ۰۰:۱۰ء بوقت   ۲۰۱۴فروری  ۱۰۔ محمدارشاد سے براہ  راست گفتگو ۳۷

 ۲سنگ  میل پبلی کیشنز، الہور ، فت خیابان صحا،۔ مسکین علی حجازی ۳۸

 ۱۴۷ء ص ۱۹۹

س ۔ن  ۲اعتصام پبلشر چوک اردو بازار الہور  ،صحافت،۔ مہدی حسن ۳۹

 ۱  ۲۲ص

 ۰۰:۱بوقت  ۵۔۱۲۔۲۰۱۷بالمشافہ گفتگو بتاریخ ،۔ مشتاق شباب ۴۰

 ۰۰:۱بوقت  ۵۔۱۲۔۲۰۱۷۔ مشتاق شباب بالمشافہ گفتگو بتاریخ ۴۱

مراد علی یونیورسٹی پبلشر ،ادبی صحافت صوبہ سرحد میں ،۔ عثمان شاہ ۴۲

      نومبر قصہ خوانی بازار پشاور افغان مارکیٹ

 ۱۵۶ء ص ۲۰۰۷     

 ۳۰:۱۲بوقت  ۵۔۱۲۔۲۰۱۷۔ مشتاق شباب بالمشافہ گفتگو بتاریخ ۴۳
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 :باب چہارم

، ‘‘انجام ’’روزنامہ

اور ‘‘مشرق ’’،‘‘شہباز’’،‘‘حرمبانگ  ’’

 کی فکاہیہ کالم نگاری‘‘آج’’
 

 

 

 

 

 

 

میں کہ اس یں ردو زبان و ادب اس لحاظ سے خوش نصیب ہاُ          

جہاں زندگی کے سنجیدہ  ۔زندگی کے ہر شعبے کے رنگ نمایاں نظر آتے ہیں 

 وہاں ہلکے پھلکے موضوعات بھی زیر   ،غور رکھا جاتا ہے ِ  زاویہ کو زیر

بحث آتے ہیں۔ ویسے تو ادب کے بہت سے گوشے ہیں جہاں زندگی کے رنگ  

بکھرے پڑے ہیں ۔ فکاہی کالم نویسی بھی اُردو زبان کی ایک نمایاں شاخ ہے  

۔ فکاہی کالم نویسی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں بڑے بڑے کالم نویسوں  
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کیا جاسکتا   نے اپنے قلم کے جوہر دکھائے ۔ بال شبہ اس بات سے انکار نہیں

کہ ان بڑے بڑے کالم نویس اگر اس پودے کی آب یاری نہ کرتے تو آج فکاہی  

کالم کو یہ مقام حاصل نہ ہوتا۔ ان بڑے بڑے ناموں میں موالنا ظفر علی خان ،  

عبد المجید سالک، موالنا محمد علی جوہر ، عبد الماجد دریا بادی ، ابراہیم 

حسرت اور ارشاد احمد خان کے نام  جلیس، عبد المجید الہوری ، چراغ حسن

 بارے میں فکر تونسوی لکھتے ہیں:  ہیں۔ اس شامل

’’اُردو کی مزاحیہ کالم نگاری ہی کی خوش قسمتی 

تھی کہ ہمیشہ بڑے اور قد آور کالم نویسوں نے کالم 

 ( ۱نگاری کی ہے ‘‘۔ )

ان کے بعد لکھنے والوں میں سید ضمیر جعفری ، نصیر انور ،جمیل 

 صدیقی ، سعد ہللا جان برق، ڈاکٹر ہمایوں ہما ، قلندر مومند اور ایوب صابر 

َِ ادبی صحافت میں انداز تحریرکے ساتھ  )کوہاٹ( َ وغیرہ شامل ہیں۔ خصوصا

ساتھ ملک کی سیاسی صورت حال بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے ۔ پاکستان  

ء ایک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہاں جمہوریت اور مارشل ال

 دوسرے سے بر سر پیکار نظر آتے ہیں۔ برطانوی دور میں برصغیر کا آئین 

برطانوی پارلیمنٹ کی منظوری کے تابع تھا۔ آزادی کے ( ء۱۹۳۵ءاور ۱۹۲۰)

بعد کاروبار  حکومت چالنے کے لیے اُسی دور کے قوانین و ضوابط کا سہارا 

ور پر وہ ایک جابر لیکن بنیادی ط اگر چہ کچھ تبدیلیاں کی گئیں  لیا گیا۔

حکومت کی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں 

پارلیمانی طرز حکومت عمل میں الیا گیا۔ جمہوریت میں اخبارات کو ایک 

بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہوتی ہے ۔ لیکن پاکستان میں اخبارات سے 

لینا مناسب خیال   ء سے کام۱۹۳۰عہدہ براہونے کے لیے پریس ایکٹ مجریہ 

کیا گیا۔ یہ وہی ظالمانہ قانون تھا جس کے تحت انگریز حاکموں نے برصغیر 

گیارہ سالہ پارلیمانی پہلے  کی صحافت کو پا بہ زنجیر کیا تھا۔ پاکستان کے 

دور کا جائزہ لیا جائے تو یہ دور ہمیں سیاسی لیڈروں اور سیاسی جماعتوں  

کی رسہ کشی سے عبارت نظر آتا ہے ۔ اپنے مخالف کو نیچا دکھانا اور اپنی 

 غلطیوں پر پردہ ڈالنا اُس دور کا نمایاں دستور تھا۔ 
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ہ ملکوں کو اس تاریخ گواہ ہے کہ بڑے تلخ تجربات کے بعد ترقی یافت

بات کا احساس ہوا کہ اخبارات قوم کا بیش بہا سرمایہ ہوتے ہیں اور آزادی 

صحافت اضطراب ، بے چینی ، ہنگاموں اور بغاوتوں سے چھٹکارا دالنے 

 حوالے سے ہمایون ادیب لکھتے ہیں: میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔ اس 

دہ  ’’عوامی جذبات بھاپ کی مانند ہوتے ہیں انہیں ذیا

دیر تک کھولنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ۔ ایسی 

صورت میں قومی جسد سیاست میں دراڑیں پڑ 

جاتی ہیں اور ملک و قوم کا مستقبل معرض خطر 

میں پڑجاتا ہے ۔ اخبارات اس بھاپ کو خارج کرتے 

رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دانش مند حکومتیں  

 (۲پریس کی آزادی کا احترام کرتی ہیں‘‘۔ )

خبارات کے ساتھ ساتھ اخبارات میں شائع ہونے والے فکاہات کو بھی ا

اس لحاظ سے اہمیت حاصل ہے کہ ادیب ایسے لوگوں کے لیے لکھتا ہے جن  

۔ وہ ادیب کے اسلوب ، انداز  بیان ےہ  یذہنی سطح عام لوگوں سے بلند ہوت کی

ہیں اور زبان کی چاشنی سے لطف اندوز ہوتا ہے ۔ لیکن صحافت میں ایسا ن

نظر عام آدمی سے لے کر ہے ایک صحافی جب لکھتا ہے تو اُس کے پیش  

بڑے بڑے دانشور سب ہی اُس کے دائرہ فکرمیں آتے ہیں ۔ وہ ایسا انداز  

 تحریر اختیار کرتا ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آجا سکے ۔ 

 کی فکاہیہ کالم نگاری :‘‘انجام  ’’مہروزنا

ء سے ۱۹۵۵کے ‘‘انجام  ’’میں روزنامہ پشاور  الئبریریآرکائیوز اینڈ 

ء تک کے ریکارڈ کے مطابق کالم ’’حجرہ ‘‘ اس کے ابتدائی  ۱۹۷ ۲لے کر 

کالموں میں شمار ہوتا ہے ۔ اسی طرح’’ بر سبیل تذکرہ‘‘ جو کہ پچاس کی  

میں شائع ہوتا رہا جس میں ارشاد احمد خان اور ابراہیم جلیس جیسے دہائی 

 لم نویسوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ایکنامور کا

طویل عرصے تک قارئین کی داد وصول کرتے رہے۔کئی نامور کالم نویسوں 

 نے روزنامہ انجام کے لیے کالم لکھے۔ 

 ’’حجرہ‘‘

کے فکاہی کالم ’’حجرہ‘‘ کو کافی مقبولیت حاصل ‘‘انجام  ’’روزنامہ        
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ء کے ابتدا ء میں فکاہی کالم ’’حجرہ‘‘ کو فارغ بخاری نے’’ ۱۹۵۶رہی۔ 

تحریر تربور‘‘ )کزن(کے قلمی نام سے لکھا۔ فارغ بخاری کے بے باک طرز  

یرائی ملی۔اس وقت کے معاشی ،معاشرتی  ذبہت پکی وجہ سے اس کالم کو 

فارغ بخاری کے   تاج سعید  الم کا موضوع بنتے ۔اور سیاسی مسائل اس ک

 بارے میں لکھتے ہیں:طرز  تحریر کے 

’’فارغ بخاری کی دنیا بھی خوبصورت افکار و 

خیاالت کی ُدنیا تھی ۔ اُنہوں نے قلم کی مزدوری 

نہیں کی۔ ا سے صرف اپنے شوق تک ہی رکھااور 

گھر گرہستی کی گاڑی چالنے کے لیے ساری عمر  

کرتے رہے ۔ کئی طرح کے کاموں میں ہاتھ  محنت 

ی سفید پوشی ڈاال لیکن ہاتھ اتنا ہی آیا جس سے اُن ک

 ( ۳)کا بھرم قائم رہا‘‘۔

 : یے’حجرہ ‘‘ سے مثال مالحظہ کیجکالم ’اسلوب کے حوالے سے  اُن کے 

’’جس طرح درخت کاری کے ہفتے کے ساتھ ہی  

بکریاں درخت خوری کا ہفتہ منانا شروع کر دیتی  

ہیں اسی طرح ادھر قوم کے رہنما سوئی ہوئی قوم  

کو بیدار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ۔ تو 

دوسری طرف ہماری فلمی الل بجھکڑ اسے لوریاں 

دے کر سالنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ان دنوں 

کو ئی بھی فلم ایسی نہیں ملی گی جس میں  کو  آپ

 ایک آدھ لوری نہ ہو۔۔۔

 ؤ ‘‘ ’’ ستاروں تم تو سو جا

تو یےک فلمی گیت یا غزل ہے ۔غور کیجیہ بھی ای

 شاعر بظاہر ستاروں کو سونے کی

تلقین کرتا ہے ۔ لیکن درحقیقت وہ خود تھکا تھکا 

مضمحل اور خستہ ونڈھال ۔۔۔۔ہم سمجھتے ہیں  

ہمارے فلمکاروں کا یہ رجحان ملک و قوم کے لئے 

نہایت مضر ثابت ہو گا۔۔۔’’لوریاں دے کے زمانے 
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سالنے والوکوئی بیداری کا نغمہ کبھی گایا ہوتا۔‘‘  کو 

(۴) 

 برسبیل تذکرہ ‘‘’’

روزنامہ ’’انجام‘‘میں ’’حجرہ ‘‘ کے عالوہ’’برسبیل تذکرہ ‘‘ کے عنوان 

یرائی حاصل تھی۔ اس کالم میں ذکاہی کالم کو قارئین کی بھر پورپسے بھی ف

جیسا کہ نام سے ہی ظاہر  کئی ایک کالم نویسوں نے اپنے فن کو زندہ رکھا۔ 

ہے کہ از راہ کسی بات کا تذکرہ کرنا۔ چونکہ یہ کالم اخبار میں چھپتا تھا اس  

کے بیشتر کالم روزنامہ کی صحافت کا حّصہ تھے۔ لیکن بڑے بڑے کالم 

 نویسوں نے اس کالم کو صحافتی کالم کی بجائے ادبی کالم کا درجہ دیا۔

ُحسن  بیان ، اسلوب اور خیال کی   ہمیں ان کالموں میں کالم نویسوں کا

ندرت دیکھنے کو ملتی ہے ۔ تصنع اور بناوٹ سے عاری مگر شگفتگی سے 

بھر پور کالم ’’بر سبیل تذکرہ ‘‘کا حصہ ہیں۔ یہاں کالم نویس اپنے ارد گرد کے 

ماحول اور معاشرتی نا ہمواریوں سے ایسی صورتیں تالش کرتے ہیں جوطنز  

ہم کرتی ہیں۔ ان کالموں میں تاریخ کے حوالے بھی و مزاح کے لیے سامان فرا

ہیں ، سیاست پر کھل کر باتیں بھی اور اخالقی اور سماجی بُرائیوں کو بھی 

نشانے پر لیا گیا ہے ۔ مگر ان تمام مضامین کو برتنے کا انداز ہی بنیادی شئے 

ہے ۔ جو ان کالموں کا خاصا ہے ۔ بات کسی بھی مسئلے سے شروع ہو۔ 

ی بھی معاشرتی کج رویّوں کی بات ہو مگر اس کالم میں کالم  چاہے کس

 نویسوں نے اُس کا رشتہ طنز و مزاح اور ادب سے جوڑے رکھا ہے ۔ 

’’برسبیل تذکرہ ‘‘ کے لیے لکھنے والوں میں ارشاد احمد خان کا نام  

ء کے دوران روزنامہ ’’انجام‘‘میں ۱۹۶۰ء ، ۱۹۵۰بھی شامل ہے۔ انہوں نے 

ء کو ۱۹۳۵جوالئی  ۳۱کے قلمی نام سے فکاہی کالم لکھا۔وہ ’’ رمضانی ‘‘

سابق ریاست ’’رام پور‘‘ میں پیدا ہوئے ۔غریبی میں آنکھ کھولی۔ بارہ برس کی 

عمر میں پاکستان آئے۔ اور پھر دوسرے غریب بچوں کی طرح گردش  

روزگار میں مبتال ہوئے۔ روزنامہ ’’خورشید‘‘ میں نوکری کی اور پھر مجید 

 کے مزاحیہ رسالے ’’ نمکدان‘‘ سے منسلک رہے۔  الہوری

’’برسبیل تذکرہ ‘‘ کو قارئین میں خاصی مقبولیت حاصل رہی ۔ اس کالم میں 

مختلف موضوعات کو زیر  بحث الیا گیا۔ جہاں یک رنگی کے مقابلے میں 
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تنوع ہے۔یہ کالم کالم نویسوں کے اپنے نام کی بجائے قلمی ناموں ’’رمضانی ‘‘  

ا۔جس میں  دخاں( اور کبھی ’’سیالنی‘‘کے ناموں سے شائع ہوتا رہ)ارشاداحم

زندگی کے مضحک پہلووں سے ہنسی کاسامان   یےقاری کے حس  مزاح کے ل

 : یےکالم سے ایک مثال مالحظہ کیج موجود ہوتا۔ان کے

جہانگیر ’’ ور و معروف سا بق سیاسی اکھاڑے ’’مشہ 

بانی  کے متعلق ہمیں یہ اطالع ملی ہے کہ ‘‘پارک 

کا رپوریشن یہاں پھلواری وغیرہ لگارہی ہیں تاکہ  

شہر کراچی کے ’’بچہ لوگ ‘‘ہری ہری گھاس  

 کہا کریں۔ پربیٹھیں اور اللہ و گل کو دیکھ کر

۔۔۔۔بہار کے ہیں میلےآپ حضرات سما ں ہے پیار کا

َِ اس لبانی کار پوری َ  یےشن کے اس اقدام پر یقینا

عالقہ   خوش ہوں گے کہ مس کراچی کا دل عرف

صدر اب تک کسی ایسے پارک سے خالی تھا جہاں 

باتیں نہ  یڑی دوگھڑی بیٹھ کر پیار و محبت کآپ گھ

 سہی لیکن اپنی تھکاوٹ تو دور کر سکیں۔

یمہ جہانگیر پارک اس عتبار سے کراچی کے آثار قد

اس قابل بنانا کہ یہاں  ور اسے کی مرمت کرنا ا

سکیں شام سویرے کی چند گھڑیاں بسر کر شرفا

َِ قابل اقدام تو ضرور ہے۔ لیکن ہم   َ یقینا

جہانگیرپارک کو صرف ایک سیر گاہ بنانے کی 

حمایت اس لئے نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے قیام  

کا   پاکستان کے بعد ایک اہم ’’تاریخی مقام ‘‘ہونے

شتہ گیارہ بارہ  ذشر ف حاصل رہاہے اور ہماری گ

سیاسی تاریخ کا ایک ایک ورق اسی پارک سے 

 وابستہ ہے۔

اس خصوصیت کے گہوارے جہانگیر پارک کو اگر 

صرف تفریح گاہ میں تبدیل کر دیا گیا تو ہم ایک 

ایسی ’’سیاسی یادگار ‘‘سے محروم رہ جائیں گے  
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ڈیزائن کے بے شمار  ہرم نے ہر نمونہ اور جہاں ہ

سابق سیاسی لیڈروں کی تقریروں کے ساتھ زندہ و 

چیر نعرے سنے مردہ باد کے فلک شگاف و زمین 

ن و جمیل وعدوں کی جنتیں دیکھی تھیں۔ یہیں۔ حس

سوڈاواٹر کی بوتلوں کا مزہ چکھا تھا۔الٹھی چارج 

کے مزے لوٹے ہیں جوتوں کی بارش ہوتی دیکھی  

رسب سے بڑی بات تو یہ کہ اس پارک سے او ہے

ہم وہ امید یں لے کر خیر سے گھر کو آیا کرتے 

زندگی کے تھے جن کے آسر ے پرہم نے اپنی 

قیمتی سال فٹ پاتھوں پر بھو کے پیاسے رہ کر 

 (۵گزار دئیے‘‘۔ )

ارشاد احمدخان نے صنف  نازک اور ان کی گفتگو کو  بھی کالموں 

کا حصہ بنایا ہے ۔ان کالموں میں وہ نہ صرف خواتین کے نفسیات سے  

باخبر دکھائی دیتے ہیں بلکہ ان کی طرز  تحریر بھی نسوانی   

باہمی    کے  کالم میں وہ دو ہمسائیوں کی خصوصیات لیے ہوتی ہے ذیل

 : گفتگو کو  زیر   موضوع بنا کر لکھتے ہیں

’’اے بی ہمسائی۔۔۔۔ سنا ہے تمھاری چھوٹی بہن  

 حیدرآباد سے آئی ہے‘‘ 

 ’’ہا ں جی آئی ہوئی ہے‘‘ 

’’لیکن آج تک میں نے تواس کی شکل نہیں دیکھی  

 ‘‘ 

منع کر سے ےسے باہر نکلن میں نے اسے گھر’’ہاں 

 دیا ہے‘‘ 

’’اے آخر کیوں۔ کیا اس محلے میں کنجڑے چمیار 

 بستے ہیں‘‘ 

’’مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو۔ ہاں البتہ اتنا 

ضرور جانتی ہو ں کہ اس محلے کے مرد تو مرد 

 عورتیں بھی سبحان ہللا ہیں‘‘ 
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 ’’کیا مطلب؟‘‘ 

ہوئی  ’’اے یہی کہ الف ب کاقاعد ہ تک بھی پڑھی 

نہیں ہیں اور گھر سے جب کنگھی چوٹی کر کے 

اور پرس ڈال کر نکلتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے 

 جیسے کمشنر کی بیوی ہوں‘‘ 

ہمسائی میں جاہل میرا خاندان جا ہل۔ یہ  یب  ’’اچھا

 محلہ جاہل۔ لیکن یہ تمھاری بہن گلی جاہل اور یہ

کونسی بی ۔اے پاس ہیں جو اس محلے کی ہوا لگتی 

 ہی جا ہل ہوجائے گی ؟‘‘ 

’’بہن ، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے بارہ برس کی  

عمر میں تو اس نے نواں درجہ پاس کر لیا ہے ، 

کر لے  بھی اگر تندرست و سالمت رہی تو بی۔ اے

 گی‘‘ 

’’ہا ں بہن بی اے کر لے گی ، اسکے بعد کسی 

نرس ہو جائے گی اورڈیڑ ھ دو سو ہسپتال میں 

 روپے مہینہ لے ہی آیا کر ے گی‘‘ 

ا بیٹی کی کما ئی سے تمھا رے آبا کے ’’چلو اچھا ہو

 دلدر تو دور ہونگے‘‘ 

ننھی  ’’میرے ابّاکے کونسے ایسے دلدر ہیں جو اس 

گے ؟ ہللا ان کی  یں بچی کی کمائی سے دور ہوجائ

و  زندگی لمبی کر ے وہ اس بڑھاپے میں بھی د

 ڈھائی سو لے ہی آتے ‘‘ 

’’بی ہمسائی اگر تمھارے ابّا اس قابل ہوتے تو انہیں 

کیا ضرورت تھی تمھاری بہن کو اتنا پڑھانے کی ، 

 ے ہاتھ پیلے کر دیتے‘‘ ک اسں نہ کہی ںاب تک کہی

’’ اے تو لڑکیوں کو تعلیم دالنے کا کیا یہی مقصد 

ہے کہ انھیں فوری نوکری کرائی جائے ،اور ان کی 

 کمائی کھائی جائے‘‘ ’’یہ نہیں تو پھر کیاہے ۔۔۔؟‘‘ 
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’’تمہارے یہاں پڑھایا جاتا ہو گا لڑکیوں کو اس نیت  

 سے‘‘ 

’’ اے بہن ہم تو نہ اس نیت سے لڑکیوں کو پڑھاتے  

ہیں اور نہ اس نیت سے ہمارے خاندان کی تو بس  

تعلیم ہے کہ لڑکی دو ٹانکے نکالنے کے قابل ہو 

کر لیا کرے ، ہا ں ان لوگوں جائے اور روٹی ہنڈیا 

کو دیکھا ہے جواپنی بیٹیوں کو پکی عمر تک لکھا 

پڑھا کر دفتروں میں ٹائپ کرنے کی نوکری 

کردیتے ہیں۔ جب میں جمشید روڈ پر رہتی تھی تو  

پڑوس کی جواں سال لڑکی نوکری کر کے اپنے 

 باپ بھائیوں کا پیٹ پاال کر تی تھی‘‘ 

مجبوری جس کی ’’ان کے ہاں ہوگی کوئی ایسی 

وجہ سے لڑکی کو نوکری کرنا پڑی ہوگی لیکن  

ہمارے نزدیک تو لڑکیوں کو لکھانے پڑھانے کا یہ 

مطلب نہیں ہے ، بلکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ لڑکی 

لکھ پڑھ لے گی تو سینکٹروں برائیوں سے بچے 

کی گی اور ہزار وں ایسی باتیں جان لے گی جو اس 

 ( ۶)۔‘‘زندگی میں کام آتی رہیں گی

نہ صرف مکمل خبر رکھتے  ارشاد احمد خان اپنے گردوپیش کی  

ہیں  بلکہ وہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے مضحک پہلووں کو سامنے  

الکر قارئین سے داد بھی وصول کرتے ہیں  ۔مچھر کے بارے میں ان  

کے کالم سے دلچسپ مثال مالحظہ کیجیے جس میں وہ معمولی کو 

 ہوئے دلچسپ انداز  اختیارکرتے ہیں: غیرمعمولی بناتے  

ہر کا  ’’کراچی میونسپل کارپوریشن کے ادارہ 

شخص مچھروں سے پریشان ہے اور وہ مچھروں 

کو موت کے گھاٹ اتارنے کے سلسلے میں مختلف  

تدابیر اختیار کر رہا ہے۔مثالً کوئی صاحب مچھر 

مار پاوڈر چھڑک رہاہے کوئی صاحب نیم کی  
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یک صاحب تو آج کل ٹیپ  دھونی دے رہا ہے۔ ا

  لے کسی گلوکار ’’مچھر یا‘‘کاگیت ریکارڈر ڈا

ہم نے موصوف  ریکارڈ کر نے کی فکر میں ہے ۔

سے پوچھا کہ جناب لوگ تو مچھر وں کی 

بھنبھناہٹ سے تنگ آچکے ہیں لیکن آپ کی آواز 

ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ آخر اس میں کون سا ’’ 

 ساسئٹیفک ‘‘راز پوشیدہ ہے۔

میں سائنسدانوں نے مچھر وں کو ہالک  حال ہی

کرنے کا ایک تیر بہدف نسخہ ایجاد کیا ہے۔ او ر 

اس نسخہ کا پرچہ ترکیب استعما ل یہ ہے کی کسی  

گلو کارہ مچھر کا کوئی گیت ریکارڈ کر لو اور 

رات کو سونے سے پہلے اس گیت کاریکارڈ لگا دو۔ 

جب مچھر وں کے کان میں مچھر کا گیت رس 

، تو وہ اس ریکارڑ کے چاروں اطراف  گھولے گا

جمع ہو کر ’’چاچا رقص ‘‘شروع کردیں گے جب تم 

یہ محسوس کر لو کی سارے مچھر وں پر ’’مچھر یا 

‘‘کے گیت کا جادو چل چکا ہے اور وہ مدہوش ہو  

َِ ہی ان سب پرشب خون مار دو  چکے ہیں تو فوراَ

 اور پاوءں پسار کر مزے سے سو جاَو۔

کرنے کے اس نسخہ سے اگر مچھروں کو ہالک 

چہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مچھربھی رقص و موسیقی 

کا اسی طرح دلدادہ ہے جس طرح ہمارے بعض 

ارباب تعلیم۔۔۔۔ لیکن اس نسخہ کو استعمال کرنا 

چونکہ ہم جیسے رمضانی کے لیے ممکن نہ تھا۔ 

اس لیے ہم نے مچھروں سے نجات پانے کے 

ار کی۔ یعنی خا  سلسلے میں وہی دیسی تر کیب اختی

لص سرسوں کے تیل ،عرف ، کی پورے جسم پر 
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بتی گل کر کے سونے کے لئے لیٹ مالش کی۔۔۔ اور 

 ۔ئےگ

لیکن ابھی ہم نیند کو ’’ویل کم ‘‘کہنے والے تھے کہ 

ایک’’ اسمارٹ مچھر‘‘ لچکچا کرجسم پر حملہ آور 

و زکن جب اس نے ہمارے چمکتے ہوئے باہوا ، لی

کے دانت کھٹے ہوگئے۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس تو  پر منہ مارا 

۔ ہم نے اسے ہ ہمارے کان پر سارنگی بجانے لگاو

یہی کہا کہ استاد جی ہمیں کالسیقی موسیقی سے 

کوئی دلچسپی نہیں ہے اگر تم اپنے فن کا مظاہر ہ 

 (۷کرنا چاہتے ہو تو ریڈیو پاکستان چلے جاؤ‘‘۔ )

 ’’برق و شرر‘‘

روزنامہ ’’انجام‘‘ میں ’’حجرہ‘‘ کے نام سے ء سے پہلے ۱۹۵۷جنوری 

یرائی حاصل رہی ۔ بڑے بڑے ذ ھپتارہا۔ جس کو قارئین کی کافی پفکاہی کالم چ

ء کے بعد  ۱۹۵۷کالم نویسوں نے ’’حجرہ ‘‘ کے لیے کالم لکھے۔ لیکن جنوری 

’’حجرہ‘‘ کی جگہ ’’برق و شرر‘‘ نے لے لی۔ اس کالم کو محمودہ سلطانہ نے 

قلم الیا جو کیا۔ اُنہوں نے اپنے گرد و پیش کے اُن مسائل کو زیر  لکھنا شروع 

بظاہر چھوٹے مگر اہمیت کے حامل تھے ۔ دیگر کالم نویسوں کے ہاں یہ 

موضوعات شاید اتنی اہمیت کے حامل نہ ہوں مگر اُنہوں نے ایک عورت کی 

حیثیت سے زندگی کے چھوٹے چھوٹے ایشوز پر بات کی۔ زندگی کے مسائل 

معموالت پر بات کرتے ہوئے ادبی تقاضوں کو ملحوظ  خاطر رکھا۔ وہ  اور

زندگی کے مسائل کو اس انداز سے بیان کرتی ہیں کہ قاری کے ذہن پر بوجھ 

نہیں پڑتا ۔ نا ہمواریوں پر بات کرتے ہوئے اُن کا انداز  بیاں درمیانہ ہوتا ہے ۔ 

یتی ہیں۔ وہ اپنے گرفت میں لے ل یے اسلوب کی بدولت موضوعات کو اپناپن

کالموں میں سیاست دانوں اور دیگر معاشرے کی کج رویّوں کی خبر بھی لیتی 

وٹنے نہیں دیتی۔ ’’پرائیوٹ ھہیں اور طنز و مزاح کا دامن بھی ہاتھ سے چ

لکھتی   محمودہ سلطانہ یں’’ برق و شرر‘‘ میںسکولوں کی وباء‘‘ کے سلسلے م

 ہیں: 
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’’کراچی میں غریبوں کی جان پر جو بہت سی 

بالئیں مسلط ہیں اُن میں ایک بال کا نام ہے 

’’پرائیوٹ سکول‘‘ یہ بال در اصل ایک وباء ہے ۔ 

جو پاکستان کے بڑے شہر تو درکنار چھوٹے 

چھوٹے شہروں میں بھی پھیلی ہوئی ہے ۔ اس کا 

حملہ بچوں پر ہوتا ہے اور یہ وباء بچوں کے ساتھ 

ے والدین کا خون بھی چوس لیتی ہے ۔ ۔۔۔اس ان ک

مصیبت کو کیا کہئیے کہ یہ خون خوار بال امیر 

آدمیوں اور اُن کے بچوں کو نہیں ستاتی۔ بلکہ شکار 

کی تالش میں غریبوں کے گھر جھانکتی پھرتی ہے  

بھی  روٹی  ۔ بتائیے جن بچوں کو روکھی سوکھی 

کر  وقت پر میسر نہیں ہوتی ۔ اور پہلے ہی سوکھ

کانٹا ہو رہے ہیں اور جن والدین کے جسم میں پہلے 

ہی خون برائے نام ہے ان پر کیا گزرتی ہوگی ۔ اس 

 خون آشام بال کے ہاتھوں ۔

بہت سی وباؤں کو روکنے کے لیے حکومت نے 

طرح طرح کے ٹیکے جاری کر رکھے ہیں مثال 

دق کے ٹیکے ، چیچک کے ٹیکے ، ہضے کے تب  

کولوں کی وباء کے لیے ٹیکے لیکن پرائیوٹ س

کوئی ٹیکہ اور انجکشن نہیں۔ غریب عوام الکھ 

بھی نہیں  ں یخیں چالئیں حکومت کے کان پر جوچ

رینگتی۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت خود 

ہی نہیں چاہتی کہ پرائیوٹ سکولوں کی بال غریب 

والدین کے معصوم بچوں کا خون کھلے بندوں 

 (۸رہے‘‘۔ )نہ  چوستی 

 کی فکاہیہ کالم نگاری : ‘‘انگ  حرمب’’

بانگ  حرم ‘‘کو بھی کے صحافتی میدان میں’’صوبہ خبیر پختون خوا 

بھی فکاہیہ کالم نگاری کے ہے ۔اس اخبار کا رہی  خصوصی اہمیت حاصل
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میں نمایاں کردار رہا ہے۔’’بانگ  حرم ‘‘میں جو مختلف فکاہیہ کالم چھپتے  ارتقا

ے ء ک۱۹۷۱ء سے ۱۹۵۹کے  پشاور  آرکائیوز اینڈ الئبریریرہے ہیں۔ 

مسائل آپ کے او ربیان اپنا‘‘، اور ’’پشاور ریکارڈ کے مطابق ’’ حجرہ‘‘ ،’’

 نامہ‘‘ اہم فکاہی کالموں میں شامل ہیں ۔

 ’حجرہ‘‘’

اس فکاہیہ کالم ’’حجرہ‘‘میں جہاں لطائف کی چاشنی ہے، طنزاور مزاح        

بحث الیا گیاہے۔واقعاتی   ہے وہاں سماجی رویوں اور ناہمواریوں کو بھی زیر 

،عالمتی اور فکری انداز اس فکاہی کالم کا خاصہ ہیں۔کالم نویس کا قلم ہر 

خی اور ہوئے ہے۔وہ بات سے بات نکالتے ہوئے شو یےکا احاطہ کموضوع 

 بے ساختگی سے بھر پوربذلہ سنجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 

یرائی ملی۔ جس کا اندازہ ذ‘ کو قارئین کی بے حدپسندیدگی وپحجرہ‘فکاہیہ کالم’’

اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیگر فکاہی کالموں کی نسبت اس کا  

َِ دس)  َ سال کے عرصہ پر محیط ( ۱۰دورانیہ کافی طویل ہے۔جو تقریبا

ہے۔اس اخبار میں ایوب صابرایک طویل عرصے تک ’’چلم کش ‘‘کے قلمی  

بارے میں مشتاق شباب  نام کے ساتھ فکاہی کالم لکھتے رہے ۔اس کالم کے

 لکھتے ہیں: 

’’کوہاٹ کے مشہور شاعر اور ادیب ایوب صابر اس 

اخبار کے لیے چلم کش کے قلمی نام سے فکاہیہ  

ے وہ کالم’’ حجرہ‘‘لکھتے رہے۔جس کے ذریع

اصالح معاشرہ کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں اور 

شخصیات پر بھی طنزیہ اور کاٹ دار جملوں کے 

 ( ۹ذریعے حملہ کرتے رہے۔‘‘ )

 : یےکالم سے ایک مثال مالحظہ کیج ان کے

’’زندگی میں پہلی مرتبہ ایک نوجوان کلرک کی 

ایک درخواست کافارم یےکرنے کے ل حیثیت حاصل

پتہ اور دیگر تفصیالت لکھنے بھر رہا تھا ۔نام ، 

ا۔سوال تھا ’’ کے بعد وہ ایک سوال پر آ کر اٹک گی
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؟‘‘ تھوڑی دیر سوچ کر بھولے یےکیا تنخواہ چاہی 

 نوجوان نے لکھا ’’ہاں‘‘ 

 محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ؎

 ( ۱۰ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند‘‘ )

 لکھتے ہیں:  ان کی زندگی کے حوالے سے  ر احمد اعوانڈاکٹر ظہو

’’ایوب صابر حد سے زیادہ حساس انسان تھے۔ ایک شاعر و فنکار 

 ہونے کے

ناطے بے پناہ نازک مزاج تھے۔ اُن کا آب گینہ دل  

ذرا سی بات پر ٹوٹ جاتا تھا۔ زمانے کے صدموں 

کا وہ بھر پور مقابلہ کرتے رہے ۔ غم دوراں کے 

تھے۔ مگر جذبوں کے  مقابلے میں صورت  چٹان

آنگن میں آبلہ پائی سے وجود کو زخمی کر بیٹھتے 

تھے۔ اُن کا دل بیک وقت پتھر بھی تھا اور شیشہ 

بھی ۔ جب ڈٹ جاتے تو فوالد صفت بن جاتے ۔ جب 

 (۱۱)وٹ بہتے تھے‘‘۔پگھلنے پہ آتے تو پھ

دل عزیز موضوع رہا ہے  ہراری کا اح نگمزہی سے  وعسیاست شر

بات سے بات   یں، ہ  ے یا سی نا ہمواریوں کو موضوع بناتس اح نگارمز۔ 

تہ گفبیان شاح نگارہیں ۔ ان کا طرز  مزایوب صابر ایسے ہی  ۔نکالتے ہیں

لفظ کا  بعض اوقات حقیقت کے اظہار میں بخل سے کام نہیں لیتے  ۔ ہے 

معانی اور مضحک تجزیہ اس انداز کرتے ہیں کہ ان کے دخل سےنئے 

پہلو سامنے آجاتے ہیں جس سے ہنسی کو بے اختیار تحریک مل جاتی 

 یے: مثال مال حظہ کیج ایک   ۔اس حوالے سے  ہے

’’پیارے بچوں!’’ چ‘‘ کے بعد’’ ک‘‘ اس قاعدے کا 

کثیر المعانی حرف ہے۔ اس سے تم کشتی بھی بنا  

سکتے ہو ،کھجور بھی اور کتاب بھی جو کہ آل 

ی جمعیت علماء اسالم و نظام اسال م پاکستان مرکز

 پارٹی کا انتخابی نشان ہے۔

کسی زمانے میں پوری قوم اس سے کشمیر بناتی 
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تھی۔اب بھی بناتی ہے مگر اس زور شور سے نہیں 

بناتی کیونکہ کشمیر کا مسئلہ سر د خانے میں پڑا 

 ہوا ہے۔

تم چاہو تو اس سے ’’کتا ‘‘بھی بناسکتے ہو مگر’’  

کتا‘‘نہ بنانا کیونکہ گالیاں دینا طلباء کا شیوہ نہیں 

سیاستدانوں کا شیوہ ہے۔تم لوگوں کو ’’ک‘‘ سے 

ہمیشہ کھجور یاکشتی یاکتاب بنانا چاہتے اور نہ ان 

تین چیزوں کے عالہ کسی اور چیز سے کوئی 

 سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔  

رے بچوں ! ہمارے نشانات میں سب سے افضل پیا

اور مقدس نشان’’ کتاب‘‘ کا نشان ہے۔ مگر اس کایہ 

مطلب ہر گز نہیں کہ یہ نشان جس سیاسی جماعت 

کو مال ہے وہ بھی سب سے افضل اور مقدس ہے 

۔حقیقت یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں افضل 

اور مقدس ایک جماعت بھی نہیں یا اگر کوئی ہے  

و وہ ابھی ہم پر ظاہر نہیں ہوئی۔ جب ظاہر ہوگی تو ت

ہم اسکی عظمت کا اعتراف کرلیں گے۔ اور اس کا 

نام تم کوبتادیں گے ۔سردست تو تم انتخابی نشانات 

اور سیاسی پارٹیوں کے نام ہی یاد کرلو۔ تو یہ بھی 

کافی ہے باقی باتیں بعد میں ہوسکتی ہیں ۔یوں  

کمل ہو گیا ہے اور سمجھو کہ اب انتخابی قاعدہ م

صرف مشقیں باقی رہ گئی ہیں۔ آخر میں ہم ان کو 

بھی نمبر وار درج کردیتے ہیں تاکہ سند رہے اور 

 (۱۲بوقت ضرورت کام آئیں‘‘۔ )

 ’’مسائل آپ کے اور بیان اپنا‘‘

’’بانگ حرم ‘‘سے کالم نگاری کا نےء میں سعدہللا جان برق ۱۹۶۷ 

ے اور۔۔۔بیان اپنا‘‘’’اور ک آپ کالم’’مسائلفکاہی  ئےہوے لکھے آغاز کیا۔ ان ک

ء کے دوران ’’ بانگ  حرم ‘‘ میں چھپتے رہے۔یہ فکاہی  ۱۹۶۷’’پشاورنامہ ‘‘ 
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معاشرتی  ن میں ظ سے بہت جامع اور جاندار ہیں۔جکالم فکر وفن کے لحا

 مسائل کو بہت دلکش انداز میں بیان کیا جاتا۔ 

ء کی دہائی میں چھپتا رہا۔ ۱۹۶۰سعدہللا جان برؔق کا یہ کالم ’’بانگ حرم ‘‘میں 

اس فکاہی کالم کی خاص بات یہی تھی کہ اس میں براہ راست عوامی و 

سماجی اور معاشرتی مسائل پر براہ راست بات چیت کی جاتی تھی ۔ بات چیت 

لو نمایاں ہوتا تھا۔ بے  کا انداز تبصرہ نوعیت کا ہوتا تھا جس میں اپنائیت کا پہ 

تکلفی میں اپنے مخصوص انداز میں کسی مسئلے پر بات چیت کرتے جس 

سے نہ صرف مسائل پر تفصیلی بات ہوتی بلکہ اس سلسلے میں اُن مسائل 

 ۔ یںکے لیے بھی تجاویز پڑھنے کو ملت سے نمٹنے اور اُن کے حل

 ی ور واقعات کخبار ویسے تو مسائل ایہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ ا

خبر دیتا ہے۔ جس کو پڑھ کر قاری کے ذہن پر بوجھ محسوس ہوتا ہے ۔ 

موجودہ دور میں لوگ اخبارات پڑھنے میں اس لیے دلچسپی نہیں لیتے ۔ کیوں 

عام تاثر یہی ہے کہ اخبار پڑھنے سے ذہنی کوفت اور تھکاؤٹ کا احساس 

ن زدہ ماحول میں مزید  ہوگا۔ کوئی بھی شخص یہ پسندنہیں کرتا کہ وہ اس ٹینش

پریشان ہو ۔ برؔق صاحب کے کالموں کے پسندیدگی کا گراف اس لیے بلند ہے 

۔کالم سے ایک مثال مالحظہ  کہ وہاں بغیر ذہنی کوفت کے ’’باخبری‘‘ ہے ۔ 

 کیجئے: 

’’ہم بھی حیران ہو رہے تھے کہ کچھ عرصہ سے 

پشاور کی تفریح گاہوں میں نت نئی جدتیں کیوں  

رہی ہیں۔ یہ تو خدا بھال کرے بلدیہ کے ہوتی نظر آ

چیف افسر کا جنہوں نے اپنی بجٹ تقریر میں یہ 

انکشاف فرما یا کہ بلدیہ نے ایک گارڈن ایکسپرٹ 

کی خدمات حاصل کی ہیں اور یہ جو شہر کی ہر 

تفریح گاہ میں تفریح کے نئے نئے نظارے نظر 

نواز ہوتے ہیں یہ انہی کی سعی مشکور کا ثمر ہے۔  

ل کے طور پرجناح پارک کے سینے میں ایسی  مثا

پیاری پیاری نالیاں کھو دی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر 

ہی آدمی کی طبیعت ڈوب جانے کو چاہتی ہے ۔ یہی 
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وجہ ہے کہ اکثر ان نالیوں میں لوگ گر پڑنے کی 

تفریح کرتے نظر آتے ہیں ۔ اور اپنے جسم اور 

‘ لے لباس پر کافی مقدار میں وہ تفریحی ’’کیچڑ‘

کے باہر بھی دیکھنے والوں  جاتے ہیں۔ جو پارک

تفریح کا موقع فراہم کرتی ہے۔اسی جناح  ے لیےک

پارک میں سائے کا انتظام کچھ اس منظم طریقے پر 

داد دینا  َِ َ ہوا ہے۔کہ بلدیہ کی ہوشیاری کو تفریحا

پڑتی ہے ۔ تمام درخت اس لمبے چوڑے پارک کے 

رف شام ہی کو کناروں پر واقع ہیں۔ جن کا سایہ ص

پارک میں پڑتا ہے یا صبح اور دوپہرکو لوگ 

لئے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں گھس کر اپنے 

ایڈونچر فراہم یےاور تفریح کرنے والوں کے ل

کرتے ہیں۔اس سے ذرا آگے شاہی باغ واقع ہے جو 

اب ایک اچھا خاصا جمہوری باغ بن گیا ہے۔ 

گدھوں اور انسانوں کے عالوہ اب یہاں بھینسوں ، 

گھوڑوں بلکہ ٹانگوں کی تفریح کا بھی انتظام ہے۔ 

بلکہ اگر غور سے مطالعہ کیا جائے۔ تو مشرقی 

حصہ پورے کا پورا بھینسوں کے قبضے میں آچکا 

ہے۔ ابھی تک تو ہم اسے محض بلدیہ کی جمہوریت 

پسندی سمجھ رہے تھے لیکن اب پتہ چال کہ 

یں جو کہ بھینسوں کا یہ عمل دخل اتفاقی چیز نہ 

ایک گہرے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ منصوبہ 

َِ یہ ہے۔ کہ پارک کی گھاس اور درختوں کو  َ غالبا

تازہ تازہ اور زندہ کھاد فراہم کرنے کے عالوہ 

پارک کا سینہ بھی مضبوط سے مضبوط تر کیا  

جائے۔ اور اس کے لئے بھینسوں سے بہتر اور 

و تاہیں۔ تکوئی چیز نہیں۔ جو اگر کھاد میں یک
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مواخات بھی رکھتی ہیں‘‘  ہ سنچورین ٹینک سے رشت

 (۱۳) 

رؔق ( سے ایک مثال مالحظہ ’’مسائل آپ کے اور بیان اپنا‘‘)سعدہللا جان ب

 کیجئے: 

’’بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان ہللا 

کے مصداق پشاو رتو پشاورہی تھا ، ڈیرہ اسماعیل  

ار خان سے بھی خبر آئی ہے کہ بجلی کے میٹر چ

چار مہینے تک ’’ریڈر ‘‘کے دیدار سے محروم 

یٹر رہتے ہیں اور میٹر ریڈر صاحبان تصور میں م

اخذ کرلیتے ہیں اور  زیبا‘‘سے’’ مفہوم‘‘ِ  کے ’’رخ 

پھر صارفین کو کئی مہینوں کے اکھٹے بل کی ایک 

ایسی برچھی ماری جاتی ہے کہ اُن کے گھریلوبجٹ 

 کا جگر ٹکڑے ہو کر رہ جاتا ہے ۔ 

کہ پاکستان ےاا س بات کو بھی ذہین میں رکھیذر اب

فیصد آبادی دیہات میں رہتی ہے یہ لوگ  ۹۰کی 

روزگار کے ذرائع ایسے رکھتے ہیں جن میں ایک 

نے دن کی رکاوٹ پڑے تو مہینوں تک پوراکام سنبھل

ن میں رکھتے ہوئے میں نہیں آتا۔ ایسی چیز کو ذہ

ا  ک بینک کی اُس کھڑکی کے آگے لگی ہوئی قطار

جاتے ہیں۔  یے۔ جس میں بل داخل کیےتصور کیج

 بارے میں غالب نے کہا تھا کہ : اور جس کے

 دین اُس کا جو نہ معلوم ہوا  ؎                      

  دانی میریمیچہ  ،کھل گئی                        

اس کے عالوہ جو لوگ ایک ہی دن میں فارغ بھی  

ہو جاتے ہیں اُن کی حالت کی صحیح تصویر غالب 

 :نے یوں کھینچی ہے 

ہائے تنہائی نہ   سخت جانی و کاد  و  کا  ؎

 پوچھ
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صبح کرنا شام کا ، النا ہے جوئے شیر         

 کا 

یہ لوگ ’’جوئے شیر‘‘ النے میں تو کامیاب ہو جاتے 

اگلے دو دن اُن کو ہاتھ پاؤں کی مالش ہیں لیکن 

کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کیوں کہ اُن کی رگوں 

میں دن بھر کھڑا رہنے کی وجہ سے خون کا لوڈ 

اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جسم کے کئی ’’فیوز ‘‘اُڑ جاتے 

 ( ۱۴ہیں‘‘۔ )

  :یےرؔق ( سے ایک مثال مالحظہ کیج’’پشاور نامہ‘‘)سعدہللا جان ب

کی بات ہے جب انگریز یہاں سے بوریا بستر ’’کافی عرصے 

 ے گئےسمیٹھ کر ل

 

چھوڑنے کے عالوہ ہمارا بھی  اور یہاں ’’بہت کچھ‘‘ 

بہت کچھ ساتھ لے گئے۔تو یہاں پشاور شہر میں 

ایک بچاری سڑک ایسی نکل آئی تھی ۔جس کا کوئی  

مالک ہی نہ تھا ہوا یوں کہ ایک سڑک کا حلیہ جب 

گیا۔تو اخباروں میں کچھ شور حد سے زیادہ بگڑ 

مچا۔)اس زمانے میں شور مچنے پر متعلقہ محکموں 

کے کانوں پر جوں رینگتی تھی (اور متعلقہ 

محکموں میں یہ شور گونجاتو سب محکموں نے  

حفظ ما تقدم کے طور پر باری باری اس سڑک پر 

بورڈ لگانا شروع کیے ’’ نٹ فالنا محکمہ روڈ‘‘اس  

سب ہی محکموں کے  طرح سڑکوں سے متعلقہ

بورڈ جب نصب ہو چکے تو اخباروں میں پھر شور 

مچااور ایسا مچاکہ مجبور ہوکر کچھ حکام آپس میں  

بیٹھے اور اس ناکتخدا سڑک کا نکاح ایک محکمے 

کے ساتھ بعو ض مہر مرمت باندھا ۔۔۔۔۔ٹریفک کے 

ٹوٹنے پھوٹنے کا شور ذرا بڑھنے لگاتو جگ جائے 
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پر ہورہی ہے کہ سب سے  گا۔لیکن تشویش اس بات

مہیب گڑھے سرکاری طور پر بنائے گئے ہیں۔ہم  

چونکے انجیئرنگ میں صفر ہیں اس لیے یہ تو نہیں 

ے کی تقریب کیا  ھدنن گڑھوں کے کبتا سکتے کہ ا

تھی ۔لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ کسی زمین دوز 

کاروائی کے لیے محکمہ ٹیلی فون یا برقیات نے  

چرکے لگائے ہیں ۔اور اب بچاری سڑکوں کو یہ 

مدتیں گزرنے پر بھی کسی کو’’چارہ گری ‘‘کرنے 

کی توفیق نہیں ہوتی گڑھے ہیں بلکہ قبر کہیئے 

ہروخواہ کتنا ابناوٹ ایسی ہے کہ ر کیونکہ ان کی

نہ ہو ان سے بچ کر نہیں نکل ہی ہوشیار کیوں 

 ۔سڑک سکتا

کے آرپار لیٹے ہوئے یہ گڑھے بارش کی نوازش  

 اتنے پھلے پھولے اورسے اب 

پھیلے ہیں کہ دفاعی مورچوں کا کام بخوبی دے  

 ( ۱۵سکتے ہیں‘‘۔ )

 کی فکاہیہ کالم نگاری:‘‘بازشہ  ’’روزنامہ

 ’’قہوہ خانہ‘‘ 

کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس اخبارنے فکاہیہ کالم  ‘‘شہباز ’’ روزنامہ

نگاری کی فروغ میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے ۔روزنامہ شہباز کے فکاہیہ  

کالم ’’قہوہ خانہ ‘‘ کو قارئین نے بے حد پسند کیا ۔’’ قہوہ خانہ ‘‘کواس لحاظ 

سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لکھنے والے مزاح نگار تبدیل ہوتے  

سال ( ۲۵مگر’’ قہوہ خانہ‘‘ اسی ایک ہی نام کے ساتھ مسلسل پچیس ) رہے

ء میں ایک وقت میں اس کا نام’’ قہوہ خانے میں ۱۹۵۰تک چھپتا رہا۔اگر چہ 

‘‘رکھا گیا۔جوکبھی’’ طرہ باز‘‘ اور کبھی’’ خواجہ پرست‘‘ کے قلمی نام سے 

چھپناشروع ہوا جو شائع ہوتا رہا۔مگر جلد ہی ’’قہوہ خانہ ‘‘ کے نام سے دوبارہ 

 آخر تک اسی نام کے ساتھ جاری رہا۔
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ء کے ریکارڈ ۱۹۹۲ء سے ۱۹۴۹کے پشاور آرکائیوز اینڈ الئبریری

کے مطابق روزنامہ’’ شہباز‘‘میں فکاہی کالم کومختلف مزاح نگاروں نے اپنی 

قلمی نام کی روایت کافی پرانی قلمی ناموں کے ساتھ شائع کیا۔اردو ادب میں 

۔یہاں کے بڑے بڑے صحافیوں نے اپنے نام کی بجائے قلمی نام کے ساتھ  ہے

وہ خانہ ‘‘ کے مختلف لکھنے صحافت میں قدم رکھا۔قلمی ناموں کے تحت’’قہ 

والوں میں ’’طراّر‘‘ ،’’نکتہ دان‘‘ ،’’ہشت خان‘‘ ،اور ’’وجاہت‘‘ شامل ہیں جبکہ  

قلندر مومند نے اپنے اصلی نام کے ساتھ اس فکاہی کالم ’قہوہ خانہ ‘‘ کولکھا۔ 

مبالغہ ، رمزوکنایہ ، موازنہ ،لفظی )ن فکاہی کالموں میں مختلف اسلوبا

یض(کے ذریعے معاشرے کے تضادات اور نا ہمواریوں کو بازیگری اور تعر

نمایاں کیا جاتا رہا۔شہباز کے فکاہیہ کالم ’’قہوہ خانہ ‘‘ میں جن مزاح نگاروں  

نے مسکراہٹوں کو فروغ دیا ان میں طرار)قلمی نام (نے بھی لطائف کے  

دلچسپ استعمال سے اس وقت کے حاالت و واقعات کو پیش کیا۔ ان کے حس  

ی ہے۔کالم سے مثال مالحظہ  کی عمدہ مثال اس کالم میں نظر آتظرافت 

  :یےکیج

’’جلیا نوالہ کے حادثہ کے بعد پنجاب کے کانگرسی لیڈر اللہ         

 نےالجپت رائے 

اپنے کتے کا نام ڈائر رکھ دیا۔یاد رہے کہ ڈائر نے 

ہی جلیا نوالہ باغ میں فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ جب 

امرتسر کے انگریز ڈپٹی کمشنر کو اس کی اطالع 

ملی تو اس نے اللہ اجپت رائے کو اول دھمکی دی  

۔ کہ وہ اس کتے کا نام تبدیل کردیں ۔ لیکن اللہ اس 

س طرح کام نہیں چالتو دھمکی میں نہیں آئے۔ جب ا

اس نے اللہ الجپت کو سمجھانے کے انداز میں کہا  

جذبات کا معاملہ ہے اگر میں :اب دیکھئے نہ یہ 

کتّیا کا نام ’’بندے ماترم ‘‘ رکھ دوں تو کیا آپ ی اپن

 کو برا نہیں معلوم ہوگا؟‘‘ 

 اللہ الجپت نے جواب دیا ۔
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کے  ’’بالکل نہیں !لیکن پہلے میں’’ بندے ماترم ‘‘

ی ماں میں  معنی بتا دوں۔اس کے معنی ہیں ’’میر 

ڈپٹی کمشنر نے جب اپنے تجھے سالم کرتا ہوں ‘‘

دلیل کا یہ انجام دیکھا تو وہ اٹھ کر چال گیا۔ دوسرے 

دن یہ اطالح ملی کہ کسی انگریز سپاہی نے اس 

کتے کو ہالک کر دیا۔اس پر دہلی کے ایک ہفت 

یزوں نے ڈائر روزہ اخبار نے سرخی جمائی ۔’’ انگر

کو ہالک کر دیا‘‘ اور اس کے نیچے خبر کا تمام  

متن درج تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ہندوستان بلکہ 

بیرونی ممالک کو بھی یہ خبر یہ ہو گئی کہ جنرل 

ڈائر اتنا ’’مشہور اور محبوب ‘‘ہو چکا ہے کہ کتوں  

کے نام بھی اس کے نام پر رکھے جا رہے ہیں ۔‘ ‘ 

 (۱۶) 

ح نگار مختلف حربے استعمال مزا ے لیےدا کرنے ک اح پیمز

نداز اور کبھی لفظی یلی ا ثبھی تم،ک کبھی وہ واقعات کی مدد سے ےہیں۔کرت

)طرار(سے ایک مثال قہوہ خانہ  ۔ے ہیںاح تخلیق کرتمزہیر پھیر سے 

   :یےمالحظہ کیج

’’جن بچوں کے والدین اُن کا نام بے ذوق قسم کا رکھ لیتے ہیں ۔        

 وہ بڑے ہو کر

اپنا نام خود تبدیل کر لیتے ہیں ۔ چنانچہ الہور میں 

ٹریفک کے سپاہی نے ایک صاحب کو بغیر روشنی 

سائیکل چالتے ہوئے دھر لیا۔ سپاہی نے چاالن  

لکھنے کے لیے اُن کا نام پوچھا ۔ اُنہوں نے جواب 

 دیا ۔ 

 سحر ارشاد ؟

 سپاہی نے کہا ؟ 

جناب میں مشاعرے کے لیے آپ کا نام نہیں لکھ 

 رہاہوں ۔ اپنا اصلی نام بتایئے! 
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بچارے نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ 

 ہللا داد ! 

انسانوں کے بعد بعض مقامات کے نام بھی بڑے 

دلچسپ ہوتے ہیں۔ تحصیل قصور میں ایک جگہ ہے 

جس کا نام ہے ’’روپڑ ‘‘وہاں کے ایک شاعر ہیں  

گا  عبدہللا جو اپنے نام کے ساتھ عبدہللا ’’روپڑی‘‘ ل

تے ہیں۔ ان کا ایک خط میرے نام آیا ، جب میرے 

ایک مقامی دوست نے وہ خط اور اس کے نیچے 

’’عبدہللا روپڑی‘‘ لکھا دیکھا تو وہ کھلکھال کر ہنس  

پڑے اور کہنے لگے کہ یار تم ہم لوگو ں کو طعنے 

 دیتے ہو کہ ہم تذکیر اور تانیث نہیں جانتے۔ 

ے ’’عبدہللا لیکن دیکھو یہ تمہارا دوست لکھتا ہ

روپڑی‘‘ یہ کیسے ہو سکتا ہے اصل میں یوں لکھنا 

اس توجیہہ کو سن  ے تھا ، ’’عبدہللا روپڑا‘‘ میں چاہی

کر ہنس پڑا اور عبدہللا صاحب کو تمام واقعہ لکھ 

کے ساتھ’’ روپڑی‘‘  بھیجا۔ عبدہللا صاحب اپنے نام 

 (۱۷‘‘۔ )نہیں لکھتے 

 

فکاہی کالم لکھنے والوں میں وجاہت )قلمی نام ( کا  یےکے ل ‘‘شہباز ’’

اپنا ادبی نام بھی شامل ہے۔ان کا اصل نام طالء محمد تھا۔ بعد میں انہوں نے 

اور کبھی  سے  ۔وہ’’قہوہ خانہ ‘‘ کبھی اپنے نامدیا  رکھنام محمد احسان طالب 

ال کالم سے ایک مث اپنے قلمی نام )وجاہت (کے ساتھ لکھتے تھے ۔ ان کے

 : یےمالحظہ کیج

’’سنا ہے کہ امریکہ نے ایک ایسا چشمہ ایجاد کیا 

طرح اندھے ہے جس سے اب آنکھوں والوں کی 

چلو چھٹی ہوئی اب گویا بھی دیکھ سکیں گے۔ 

امریکہ نے بینا و نابینا کا سرے سے فرق ہی مٹا  

دیا۔ امید ہے کہ اب اسی طرح وہ کوئی ایسا چشمہ 
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عقل کے اندھوں کی  بھی ایجاد کر لے گا جس سے 

اندرونی بینائی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تجارتی 

اعتبار سے بھی مؤخر الذکر چشمہ کی ایجاد نفع 

بخش رہے گی۔ کیونکہ اس دنیا میں عقل کے 

کھ کے اندھوں سے زیادہ ہے۔ اندھوں کی تعداد آن

الزمی طور پر عقل کے اندھوں کے چشمہ  یےاس ل

کی کھپت زیادہ ہوگی۔ ۔۔۔۔۔یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان 

امریکہ سے اندھوں کو بینائی بخشنے واال چشمہ 

درآمد کرا رہا ہے۔ ہماراخیال ہے کہ پاکستان اس  

معاملے میں خواہ مخواہ جلد بازی کر رہا ہے۔ اگر 

یسہ لگا تھوڑی دیر صبر سے کام لے تو یہ چشمہ پ

کر درآمد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 

امریکہ مفت ہی بھیج دے اور اس کی صورت یہی 

ہو کہ دنیا میں اس بات کا پروپیگنڈا کردیا جائے کہ  

ہمارے یہاں اندھے سب کے سب کمیونسٹ بنتے جا 

رہے ہیں۔چونکہ وہ اندھے ہیں اس لئے ملک کی 

ہیں ترقی دیکھ ہی نہیں پاتے بس یہی سمجھ رہے 

کہ ملک میں ترقی کا کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے 

اور یہی سمجھ کر وہ سب کے سب کمیونسٹ بنتے 

کہ ہماری مدد  یےا رہے ہیں۔ لٰہذا امریکہ کو چاہج

کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈہ سنتے ہی  

امریکہ دھڑا دھڑ ا ندھوں کے لئے چشمہ بھیجنا  

 ( ۱۸شروع کر دے گا۔‘‘ )

باز‘‘ کے لیے لکھنے والوں میں انعام درانی کا نام بھی  روزنامہ ’’شہ 

شامل ہے۔انہوں نے بطور کالم نویس روزنامہ’’ جنگ‘‘ سے آغاز کیا۔ اُن کے  

پہلے کالم کا عنوان تلخ و شیریں تھابعد میں اُنہوں نے روزنامہ ’’شہباز‘‘ کے 

ؤ ملتا  لیے بھی ’’قہوہ خانہ‘ ‘ لکھا۔ اُن کی تحریروں میں موضوعات کا پھیال

ہے ۔ معاشرتی بے حسی اور کوتاہیوں کو احسن طریقے سے سامنے التے 



 

172 
 

ہیں۔ بعض اوقات اُن کی باتوں میں تلخی نظر آتی ہے اور کبھی بالکل ایک 

ناصح کی حیثیت سے جلوہ گرہوتے ہیں ۔ مگر ا س کے باجود اُن کے ہاں 

دبی رنگ جہاں تلخی ہے وہاں شیرینی بھی پوشیدہ ہے ۔ وہ ہر صورت میں ا

کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تحریروں میں ادبی رکھ رکھاؤ ہونے کی وجہ 

سے وہ ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو اُنہوں نے زیادہ تر روزنامہ 

جنگ کے لیے فکاہی کالم لکھے ہیں مگر ’’قہوہ خانہ‘‘ میں اُن کے کالم قارئین 

نے مسائل پر اس انداز  کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اُنہوں

سے بات کی ہے کہ مقصد بھی سامنے آجاتا ہے اور کسی فرد واحد کی دل 

آزاری بھی نہیں ہوتی ۔ وہ کسی ایک نقطہ کی بجائے پورے ماحول کو 

سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں اُن کا اسلوب اُن کی تحریروں کو دلچسپ 

کے کالم ( سے ان عام درانیرتا ہے ۔ قہوہ خانہ )انبنانے میں اہم کردار ادا ک

 :یےکی ایک مثال مالحظہ کیج

’’دل نہ ہو تو کراچی کے عوام سر انچا کر کے اپنی 

جدوجہد پر فخر کر سکتے تھے۔ لیاقت آباد نے 

جاگ اٹھا ، ملیر جاگ اٹھا،   راہبری کی ، لیاری 

نے کروٹ لی گولیار نعرہ زن ہوا۔ الغرض  ھیالنڈ

یہ ہے کہ  قربانیوں سارا شہر جاگ اٹھا ، اب سوا ل 

کا یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا۔ کیا جان 

دینے والوں کے ناموں کی فہرست پہلے ہی سے 

ی خاصی طویل نہیں ہے کہ اس میں فیض بلوچ ، عل

جائیں۔ ان بھوک  یے، دلیر حسن کے نام بھی شامل ک

ہڑتال کرنے والوں کا مطالبہ کیا ہے ؟ ان لوگوں 

 سے متاثر ہوئے ہیں۔ کے لئے امداد جو فساد

یہ امداد ان لوگو ں کا حق ہے اور اب وہ زمانہ نہیں  

وگ یہ کہ کر چپ ہو رہا جب ایسے حاالت میں ل

 جاتے تھے کہ :

 ہم نے مانا کہ تغافل نہ کر و گے لیکن  ؎   

 خاک ہوجائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک 



 

173 
 

الکھ روپے کی امداد ( ۱۰کا رپوریشن نے دس )

لیاقت آباد کے متاثرین کے لئے منظور کی ہوئی 

ہے۔ لیکن امداد اور متاثرین کے درمیان سرخ فیتے 

کی سرحد حائل ہے۔ خدا جانے کب اور کیسے عبور 

ہوگی۔ ہمیں تو شک ہے کہ عبور ہوگی بھی یا نہیں 

کیونکہ ہم اس شہر میں امدادکی روداد سے بہت 

سیالب آیا تھا تو بھی متاثرین  اچھی طرح واقف ہیں۔

کے لئے امداد منظور کی گئی تھی،لیکن اس کا  

تھا۔ جوکسی زمانے میں چین کے ایک  ہیوحشر 

 (۱۹بادشاہ کے کارندوں کی بدولت ہوا تھا۔‘‘ )

اح نگاری ایسا فن ہے جس میں قابل اعتراض پہلو کو دلچسپ بنا  مز

ابل مذمت ہے ادبی  کر پیش کیا جاتاہے۔ چوری کسی بھی طرح کی ہو ق

چوری تو اس کی بدتر ین مثال ہے جسے سرقہ سے تعبیر کیا جاتاہے  

 :یےکے قلم سے (سے مثال مالحظہ کیج  قہوہ خانہ )حشت خان۔

’’دنیا میں ایک ہزار ایک قسم کے اغوا ہوتے ہیں  

تے سنتے آج ہم لیکن غزل کی چوری کی ترکیب سن

‘‘کی ترکیب بھی سن لی ۔ نے ’’غزل کے اغوا

فصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ گزشتہ دنوں کابل  ت

م خویش ’’اُردو میں محفل مشاعر ہ‘‘  عریڈیو سے بز

ے لمنعقد ہوئی جس میں ایک صاحب نے نہایت دھڑ

سے ہمارے دوست سرور سلیمانی صاحب کی ایک 

مشہور غزل اپنے نام سے پڑھ ڈالی سلیمانی صاحب 

نے شکوہ کیا ہے کہ کابل ریڈیو نے سرقے کاپیشہ  

ہی اختیار کر لیا ہے کہ ایسے شاعروں کو مد عو 

کریں جو دوسروں کی غزلیں چوری کر کے سنانے  

ل نامہ رکھتے ہوں ، ابھی گزشتہ سا ِ  میں مہارت 

محکمہ اطالعات کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب فضل 

حق شیدا کی غز ل کابل کے ہونہار اور ایماندا ر 
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فنکار وں نے اغوا کر لی۔۔۔۔ سلیمانی صاحب یہ تو 

شکر کیجیے آپ کابل کے نزدیک بیٹھے ہیں اور 

آسانی کے ساتھ اپنی چوریوں کو پکڑرہے ہیں اصل 

، مشکل تو جوش ، جگر ، حفیظ ، سالک ، تبسم

فراق اور عابد وغیرہ کو ہے جن کا دیوان بھی اگر 

کابل ریڈیوکے ہو نہار برو ے اپنا کہہ کر سنا دیں 

تو مذکورہ شاعروں کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا۔ 

کیونکہ و ہ کابل ریڈیو کے سرقوں کا تھوڑاہی 

 (۲۰منتظر رہتے ہیں‘‘۔ )

کی  م سے (کے قل قہوہ خانہ )نکتہ داںنفسی کے حوالے سے تحلیل  

 :یےمثال مالحظہ کیج ایک 

’’مرزا غالب مرحوم نے بات بات پر یاد آتے ہیں  

 اُنہوں نے محض تکلف میں کہا کہ :

 غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں 

 کیوں  ہائے ئےہا، کیجیےروئیے زار زار کیا 

 آج یہ معاملہ ہے کہ 

 یاد آئی تیری ہر بات رے 

 تھا کہ: مر حوم نے ایک بار کہا 

 ہوئی مدت کہ غالب ؔ مرگیا پر یاد آتا ہے 

 تو کیا ہوتا  ہوتا یوں کہ ناہر اک بات پہ کہ  وہ

غالؔب کے اس شعرمیں ماضی تمنائی کا صیغہ  

اال اثر کہتے از میں ابواستعمال کیا گیا ہے اس اند

 ہیں کہ: 

 ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں   ؎

 کہیں ایسانہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہوجائے         

کل وہ بات ہے کیا کہیں خدایہ شعر پڑھنے لیہاں با

والوں کو اس پر عمل کی توفیق نہ دے اور وہ 

تحلیل نفسی کے چکر میں نہ آئیں کیونکہ آج کل 
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نفسی کا مرض عام ہو گیا ہے اور نفسیات تحلیل  

کے ماہر ہر شخص کو تحلیل اور تجزیہ کی بٹی  

پیدا  میں جھونکنے پر تلے ہوئے ہیں بات سے بات

۔نوبت بہ تحلیل نفسی ی ہے ذکر غالب کا تھاہو رہ

رسید ۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بہار سے پہلے 

سردی کے مارے دل و دماغ تک اب جوبہار آئی تو 

مکھیوں کی یلغار بھی الئی کہاں ہم کہ ناک پر 

 بیٹھنے دیں اور اب یہ حالت کہ : مکھی نہ

 بڑھی ہے اتنی مکھی فضل برگ و گل تماشا کر   ؎

 ب گھر ہو کہ دفتر مکھی ماری شغل ہے اپنا کہ ا  

یہ شعر ہم نے بنا یا ہے اور اس کے بنانے کی وجہ 

تصور ہوا تو مرزا مرحوم  یہ ہوئی کہ بہار کہ آمد کا

 کا شعر:

 اُگا ہے گھر میں سبز ہ خانہ ویرانی تماشا کر ؎

مدارا ب گھاس کے ہے کھودنے پر اپنے         

 جہان کا 

رہتے ہیں نہ ہمارے گھر میں چونکہ ہم شہر میں 

سبزہ اُگتا ہے اور نہ ہم مرزا غالؔب ہیں کہ دربان  

رکھ لیں بہر حال صبح صبح یہ شعر دماغ میں 

 (۲۱سہالتے نکلے‘‘۔ )

ہی سے فکاہی کالموں کو اپنے صفحات پر  روزنامہ ’’شہباز‘‘ نے ابتدا

اتے  خصوصی جگہ دی ۔ چراغ حسن حسرؔت کالم نویسی کی دنیا میں مانے ج 

ہیں ۔ روزنامہ ’’شہباز‘‘کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس اخبار میں چراغ حسن 

حسرؔت نے بھی اپنے فنی جوہر دکھائے ۔ روزنامہ کے ابتدائی ایام میں وہ اس 

اخبار میں ’’سند بادجہازی‘‘کے قلمی نام سے مزاحیہ کالم لکھا کرتے تھے۔ ان 

راغ حسن حسرؔت کس قدر کالموں سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ چ

شگفتہ اور باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کے مسائل 

اور واقعات پر ان کالموں جو دلچسپ انداز تحریر کام میں الیا ہے و ہ اپنی  
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مثال آپ ہے۔ چراغ حسن حسرت نے اپنی زندگی کا بیشتر حّصہ صحافت میں  

ہوں نے صحافت ادب کی سطح پر کی ۔ گزارا۔ لیکن صحافت کے ساتھ ساتھ اُن

ہر کسی نے اُنہیں ادیب پہلے اور صحافی بعد میں لکھا۔ اُنہوں نے مختلف 

قلمی ناموں سے لکھا۔ شفیق جالندھری چراغ حسن حسرت ؔ کے قلمی نام ’’سند  

  ے میں لکھتے ہیں:بادی جہاز ‘‘کے بار 

’’ان کا یہ قلمی نام اس قدر مقبول ہوا کہ اصلی نام  

دب کر رہ گیا۔ کچھ عرصہ بعدموالنا حسرؔت میں 

’’احسان‘‘ کی انتظامیہ سے ناراض ہو کر عملہ 

ادارت سمیت روزنامہ ’’شہباز‘‘ الہور میں چلے 

گئے اور ان کا یہ کالم بھی’’ شہباز ‘‘میں اُن کے 

 ( ۲۲ساتھ گیا‘‘۔ )

وہ روزمرہ کے واقعات کو کالموں کا حصہ بناتے ۔ لیکن ادبی عناصر 

ن و بیان کی خوبی اُن کا خاصا تھی ۔ اس بارے میں ڈاکٹر طیب منیر اور زبا

 اپنی کتاب چراغ حسن حسرؔت )احوال و آثار(میں لکھتے ہیں :۔

’’چراغ حسن حسرت ؔ کے کالم اگر چہ روزانہ کی 

صحافت کا حصہ تھے لیکن ادبی عناصر کی 

فراوانی نے ان کو ایک مستقل مقام دے دیا ہے ۔ 

حسن اور ندرت  خیال کی خوبیاں ان زبان و بیان کا 

کو ہمیشہ شادابی سے ہمکنار رکھتی ہیں۔ کا لموں 

کی تحریریں تصنع اور بناؤٹ سے پاک ہیں۔ بے  

ساختگی کی عمدہ مثالوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ 

ی کے نان کی روانی اور معلومات کی جوالبی

ذریعے اپنے اہداف کو بے خطا نشانے کی زد پر 

 ( ۲۳التے ہیں‘‘۔ )

 

 یے: حسرتؔ  ( سے مثال مالحظہ کیج قہوہ خانہ )چراغ حسن

’’آپ جانتے ہیں کہ نجومی چاہے الہور کا ہو یا 

جالند ھرکا ، روما کا ہو یا بنارس کا اس سے غرض 
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نہیں کہ اس کی پیشن گوئی درست ہوتی ہے یا غلط۔  

اس کا کام صرف پیشن گوئی کرنا ہے اب یہ پیشن 

اہے غلط ثابت ہو یا درست گوئی کا کام ہے کہ و ہ چ

۔چنانچہ اٹلی کے یہ نجومی صاحب بھی پیشن گوئی  

کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے لیکن زلزلہ کے لیے 

انہوں نے جو تاریخ مقر ر کی تھی وہ گز ر گئی 

اور زلزلہ نہ آیا ، معلوم نہیں یہ لوگ ابھی تک  

میدانوں ہی میں ڈیرے ڈالے پڑے ہیں یا زلزلہ کی 

ہنچ  ہوئے اپنے اپنے گھروں میں پ جان کو روتے

یہ ہے کہ ابھی یہ  ا گئے ، بہرحال احتیاط کاتقاض

لوگ میدانوں ہی میں پڑے ہیں ، اس بات کا امکان 

ہے کہ مہینہ دو مہینہ زلزلہ لیٹ ہو گیا ہو سا ل دو 

سال کے بعد آئے اور لو گ اس پیشن گوئی سے 

 ( ۲۴فائدہ نہ اٹھا سکیں۔‘‘ )

 

 بخاری )طنز و مزاح ( لکھتے ہیں: ں اشرفنثرکے بارے می یان ک

ردو طنزیات کی دنیا کے ’’بت  ’’چراغ حسن حسرت اُ 

‘‘ ہیں ۔ حسرت صاحب طرز ہوں یا نہ ہوں ۔  زظنّا

زبان کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ جچی تلی ، چست ، 

لطیف و شریں اور حشوو زوائد سے پاک نثر  

ہیں۔ لکھتے ہیں۔ اُن کی زبان استناد کا درجہ رکھتی 

پنجاب میں جو چند ا ک گنے چنے لوگ صحت  زبان 

کے لحاظ سے ممتاز ہیں۔ چراغ حسن حسرت اُن 

میں سے ایک ہیں۔ وہ مدت العمر سند باد جہازی 

کے نام سے مختلف روزناموں میں بہرہ مکافات 

کاری ہوتا تھا۔  لکھتے رہے ۔ اُن کا طنز گہرا اور

 ( ۲۵الئشوں سے پاک ‘‘۔ )آلیکن ذاتیات کے 
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قلم سے ( سے مثال مالحظہ ’’اپنے پشاور میں ‘‘ )الال پشوری خان کے 

 یے: کیج

’’میڑک کا نتیجہ شائع ہوگیا ہے اور پاس ہونے 

ونے والوں کو اپنی والوں کو اپنی کامیابی اور فیل ہ

چل گیا ، لیکن آپ یہ سن کر حیران اناکامی کا پت

سکولوں ہوں گے کہ فیل ہونے والوں کو تو دوبارہ 

میں داخل کیا جارہا ہے۔ لیکن تھرڈ ڈویثرن میں  

پاس ہونے والوں کو کالجوں میں داخل کیا جا رہا  

 ہے اور نہ ہی انہیں اچھی مالزمتیں مل رہی ہیں۔

پشوری بھی یہ سن کر حیران ہوا تھا۔ لیکن 

بعد میں اس کی حیرانی دور ہوگئی کیونکہ جب 

کی کار  میں نے سوچا کہ یہ محکمہ تعلیم والوں

گزاری ہے تو میں نے کہا کہ’’ محکمہ تعلیم ‘‘کی  

کسی بات پر تعجب کا اظہار نہیں کرنا چاہیئے ۔ 

کیونکہ اس کی ہر بات دنیا سے نرالی اور انوکھی 

ہوتی ہے اوراگر اسکی بات انوکھی اور نرالی نہ 

ہو تو پھر اس میں اور عام محکموں میں کیا فرق  

ن کے طلبہ کو مبارک رہ جائے گا۔ میں تھرڈ ڈویثر

باد دیتاہوں اور ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنا 

کے  ان  حوصلہ نہ ہاریں کیونکہ غیر ممالک میں

لیے مختلف آسامیاں خالی ہونے والی ہیں ان عہدوں 

کے لیے انہیں ضرور بالیا جائے گا۔ اگر یہ طلبہ  

 َِ َ ذرا اور ہمت کرتے اور فیل ہو جاتے تو یقینا

کوئی نہ کوئی عہدہ انہیں دے دیا  وزارت تعلیم میں

جاتا۔ کیونکہ وزارت کے لیے کسی تعلیم کی  

ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ تمام’’تعلیمی کام‘‘ 

پرائیویٹ سیکرٹری حضرات کرتے ہیں۔ جو عام  
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طور پر میٹرک پاس ہوتے اور ان سیکرٹریوں کا 

کام سپرنٹنڈنٹ کرتے ہیں۔جو ایف۔ اے یا بی۔ اے 

پرٹنٹنڈنٹ حضرات کا کام ہیڈ ہوتے ہیں اور ان س

کلرک یا کلرک نمٹاتے ہیں۔ جو ایم ۔اے ہوتے ہیں۔ 

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وزارت کے لیے تعلیم 

کی نہیں بلکہ صرف ہاتھ کھڑا کرنے کی قابلیت  

 ( ۲۶کی ضرورت ہوتی ہے‘‘۔ )

 

ء کے بعد قلندر مومند نے لکھنا شروع کیا ۱۹۷۰’’ قہوہ خانہ ‘‘کو            

ء یعنی تین سال تک فکاہیہ کالم ’’ قہوہ خانہ ‘‘ لکھتے رہے۔ ’’قہوہ ۱۹۷۳۔وہ 

خانہ‘‘ میں اُن کے کالم قارئین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ 

اُنہوں نے مسائل پر اس انداز سے بات کی ہے کہ مقصد بھی سامنے آجاتا ہے 

رد واحد کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی ۔ وہ کسی ایک نقطہ کی  اور کسی ف

بجائے پورے ماحول کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں اُن کا اسلوب اُن کی 

ر تحریروں کو دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ قہوہ خانہ )قلند

 یے: مومند( سے مثال مالحظہ کیج

کا مارچ کو قومی اسمبلی  ۳’’صدر  مملکت نے 

تو ملک کے اکثر و  کیا  اجالس باُلنے کا اعالن

بیش تر اخبارات نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ  

لکھا تھا کہ اَب عوامی نمائندوں کے امتحان کا وقت  

ہے کہ وہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ 

ہوتے ہیں ۔۔۔۔جب اخبارات نے قومی اسمبلی کے 

استعمال کیا   اجالس کے سلسلے میں امتحان کا لفظ

تو ہمارا ماتھا اسی وقت ٹھنکا اس لیے کہ پاکستان  

میں امتحانات کو ملتوی کرنے کی بیماری نہایت  

ُسرعت سے پھیلتی جا رہی ہے اور ہر آئے دن کسی  

نہ کسی کالم میں ڈی ٹینشن ٹیسٹ کے خالف 

مظاہروں کی خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں۔ 
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انی پیدا ہو گئی چنانچہ ہمیں اُس وقت سے یہ بد گم

 تھی کہ قومی اسمبلی کے اجالس کی خیر نہیں ۔ 

اور جب بُھٹو صاحب نے قومی اسمبلی کے اجالس 

کے بائیکاٹ کا اعالن کردیا تو ہمارے خدشات کی 

تصدیق ہوگئی اور ہم سمجھ گئے کہ اب ڈی ٹینشن  

ٹیسٹ کو ملتوی کرانے کی نوبت قریب آتی جا رہی  

صاحب نے جنہیں ہمیشہ  بُھٹو  ہے ۔ اس سلسلے میں

کے تبتع   مطالبات سے اتفاق ہوتا ہے ۔طلبا کے طلبا

میں یہاں تک کہہ دیا کہ جو ’’طالب علم‘‘ ڈھاکہ کے 

امتحان میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا وہ چاہے 

اپنی جان  وہ  خاکی وردی میں ہو یا سادہ لباس میں 

کی بازی لگا کر ہی یہ جرأت کر سکے گا۔ 

لے میں قیوم خان صاحب ہمیشہ  امتحانات کے معام

خوش قسمت رہے ہیں کیوں کہ جب بھی قوم پر 

امتحان کا مرحلہ آتا ہے خان صاحب نہایت خوش 

اسلوبی سے اپنی گلو خالصی کی صورت پیدا کر 

لیتے ہیں۔ ایوب خان کے زمانے میں اُن کی جرأت 

کا امتحان لیا گیا تو اُنہوں نے جھٹ سے معافی  

خانہ نشینی اختیار کرلی۔  مانگ لی ۔ اس کے بعد

عوامی تحریک میں اُنہوں نے امتحان نہیں دیا۔ بلکہ 

بعض روایات کے مطابق فیل ہوگئے تو اس سلسلے 

کی ٹھان لی اور اس  میں اُنہوں نے امتحان دینے

اور بھی مل گیا۔ اور اس امتحان  طرح ایک موقع

کے نتیجے میں ’’ایگریگیٹ‘‘ میں رہ گئے ۔ چنانچہ 

وہ کسی دوسرے امتحان کے لیے تیاری   فی الحال

نہیں کر سکتے اور آنریری ڈگری حاصل کرنے 

کے امیدوار ہیں)اُنہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ 

 ( ۲۷امیدوار ہوتے ہیں(۔‘‘ ) 
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ء تک صحافتی میدان ۱۹۹۰ء سے لے کر ۱۹۳۴روزنامہ شہباز نے   

میں قدم جمائے رکھے فکاہی کالموں نے اخبار کی مقبولیت میں نمایاں کردار 

ء میں اس اخبار کو جبری طور پر بند کیا گیا۔اگرچہ ۱۹۷۳ادا کیا۔بعد میں 

سال بعد روزنامہ’’ شہباز‘‘ دوبارہ شائع ہونا شروع ہوا مگر فکاہیہ کالم  (۴چار)

 پشاور  جاری رہ سکا۔آرکائیوز اینڈ الیبریریء تک ہی ۱۹۷۳نگاری کا سلسلہ 

 ء تک کی فائلیں موجود ہیں۔ ۱۹۹۰کی ‘‘ شہباز ’’میں روزنامہ 

 کی فکاہیہ کالم نگاری : ‘‘مشرق’’امہ روزن

تحقیق کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روزنامہ ’’مشرق ‘‘  

نے اب تک دیگر اخبارات کے مقابلے میں فکاہی کالموں کو فوقیت دی ہے۔ 

تقریبًادس کالم نویسوں نے اخبارکے لیے مختلف عنوانات کے تحت فکاہی کالم 

د خان کے لکھے۔روزنامہ’’مشرق ‘‘ اخبار کے فکاہی کالموں کا ذکر ارشاد احم

بغیر نا مکمل ہے۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک’’ مشرق‘‘ میں ’’آج کی 

باتیں ‘‘ کے عنوان سے فکاہی کالم لکھے۔ اس سے پہلے بھی وہ مختلف  

اخبارات میں فکاہی کالم لکھتے رہے جن میں ’’انجام ‘‘ کا ’’ برسبیل تذکرہ‘‘  

ہی کالم شامل ہیں۔ اور ’’اخبار خواتین کا’’آپ سے کیا پردہ‘‘ جیسے فکا 

عرصے تک انہوں نے’’ مشرق ‘‘کے ’’برسبیل تذکرہ ‘‘ کے عنوان سے ایک 

ت سے بھر پور ہوتے تھے۔ فراظی کالم نگاری کی۔یہ کالم شوخی و بھ یےل

جس میں اس وقت کے مسائل و تضادات کا شگفتہ مزاجی سے احاطہ کیا جاتا  

م سے چھپ چکا ہے ۔ یہ ۔ ان کے کالموں کا مجموعہ ’’تعمیل ارشاد‘‘ کے نا

کتاب زیادہ تر اُن کالموں پر مشتمل ہے جو روزنامہ ’’مشرق ‘‘ اور ’’اخبار 

خواتین‘‘ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ’’مشرق‘‘ میں ’’آج کی باتیں ‘‘ ایک 

طویل عرصے تک چھپتا رہا جسے قارئین نے بے حد سراہا۔ان کا یہ کالم 

سال تک اخبار ’’مشرق  ( ۲۸ اٹھائیس) ء تک تقریباَ ۱۹۹۲ء سے لے کَر ۱۹۶۴

 ‘‘ کی زینت بنا رہا۔ 

 

 ’’آج کی باتیں ‘‘ ) ارشاد احمد خان(

انہوں نے ’’آج کی باتیں ‘‘ میں زندگی کے مختلف واقعات، مسائل اور 

انسانی رویوں کو موضوع  بحث بنایا ہے۔ان کے ہاں موضوعات میں تنوع ہے۔ 
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اعتدالیوں ، ناہمواریوں اور ستم مختلف طبقات کے تحت ہونے والی بے 

ظریفیوں پر کھل کر بات کرتے ہیں ۔ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 

مبالغہ ان کا سب سے بڑاہتھیار ہے۔کالم کو تحریر کرتے وقت وہ مبالغہ سے 

بھی کام لیتے ہیں اور ہنساتے ہنساتے مقصد کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی  

 اکٹر وزیر آغا رقم طراز ہیں کہ :ں ڈاس خوبی کے بارے می

’’ ارشاد احمد خان کے ہاں مبالغہ کی چاشنی سے 

۔ بالخصوص ان کے منے آیا ہےسا ایک نیااسلوب

 ( ۲۸دلچسپ ہوتے ہیں ‘‘ ) کالموں کے عنوانات بہت

ان کے اسلوب میں بڑی سادگی ہوتی ہے ۔عام ،سادہ اور سلیس زبان میں اس  

تحریر میں روانی کے ساتھ ساتھ شگفتگی بھی پائی  انداز سے لکھتے ہیں کہ 

جاتی ہے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فکاہی کالموں میں 

اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ کم سُوجھ بوجھ رکھنے والے بھی بغیر کسی  

ترّدد یا رکاوٹ کے ان کی آسانی سے بات سمجھ لیتے ہیں۔اس طرح ان کے 

کم پڑھے لکھے لوگوں کی بھی اصالح ہو تی رہتی ہے ان کالموں کی بدولت 

ن کے کالم کی مثال  کے ہاں موضوعات التعداد ہیں ۔مالوٹ کے بارے میں ا

 یے: مالحظہ کیج

 

’’ مالوٹی دواؤں کے سلسلے میں ایسے ایسے 

انکشافات بھی ہوئے ہیں کہ ایک صاحب نے بیٹھے  

بیٹھے تھر تھرانا شروع کر دیا ۔وجہ پوچھی 

نک یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا ’’ملیریا ہو گیا ہے۔ ’’اچا 

دھوکہ میں کونین کی گولی کھا گیا تھا۔‘‘ ایک 

صاحب تن و توش کے اعتبار سے اچھے خاصے 

ادا کار ’’ننھے‘‘ واقع ہوئے تھے پچھلے دنوں 

مالقات ہوئی تو ’’الن‘‘ بنے نظر آئے۔ پوچھا 

ی کیاڈائیٹنگ کر رہے ہو۔ فرمایا’’ نہیں۔‘‘وضاحت چاہ

’’پھر اتنے دبلے کیسے ہو گئے ہو ؟‘‘ جواب مال’’آج 

کل ملٹی وٹامن کے کیپسول کھا رہا ہوں‘‘ دروغ 
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برگردن  راوی ! ایک مریض کے بارے میں مشہور 

ہے کہ جب نرس دوا پالنے لگی تو اس نے چھوٹے 

بچوں کی طرح کھیلنا اور ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر 

’دوا یوں دئیے۔نرس نے کرخت لہجے میں پوچھا’

ض نے بر جستہ جواب دیا : ’’اس  نہیں پیتے ‘‘؟ مری

کہ آج منگل ہے اور میرا مرنے کا موڈ نہیں   یےل

 (۲۹ہے۔‘‘ )

وہ آسان زبان میں بات کرتے ہیں۔تاکہ قاری کو کسی قسم کی مشکل یا 

تردد کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ان کی اس خوبی کو شفیق جالندھری نے اپنی کتاب 

 :گاری ‘‘ میں کچھ یوں بیان کیا ہےکالم ن’’اردو 

’’عام لوگوں کے ماحول میں رہتے ہوئے ہنستے  

ہنساتے اور صورت  حال کی اصالح کے لئے انہی 

کے ماحول میں بات کرتے ہیں ۔ ایسا انداز جس پر اَ 

ل اٹھیں اور جس میں  ن پڑھ اور کم فہم لوگ بھی کھ 

ہ کم بیان کی گئی بات پر زیرک انسانوں کے عالو

 ( ۳۰سمجھ لوگ بھی دھیان دیں‘‘ )

ارشاد احمد خان کے کالم پڑھتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ 

وہ اشاروں اور کنایوں میں بات کرتے ہیں ۔وہ شخصیتوں کی بجائے ان کے بد  

اعتدالیوں اور کوتاہیوں سے نبرد آزما رہتے ہیں۔وہ معاشرے میں موجود بد 

کو اس انداز میں اپنے کالم میں سموتے ہیں کہ دیانیتوں اور ناانصافیوں 

مختلف سیاسی، معاشی اور سماجی حاالت سے اعصابی تناؤ اور ذہنی کوفت 

کے شکار لوگوں میں مسکراہٹیں بکھیرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔اس  

سلسلے میں ان کا اسلوب منفرد ہے۔ جہاں طنز کی چٹکی بھی ملتی ہے اور 

 یے: جود رہتی ہے۔مثال مالحظہ کیجولطافت وشائستگی بھی م

’’گھونگھٹ کے سلسلہ میں یہ بھارتی روایت ہے کہ 

جب شروع شروع میں بہو بیاہ کر آتی ہے تو وہ 

سسرال والوں سے اپنے قد سے بھی زیادہ طویل  

گھونگھٹ کرتی ہے۔لیکن پھر رفتہ رفتہ گھونگھٹ 
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چھوٹا اور کنبہ بڑھتا جاتا ہے آخر ایک وہ زمانہ 

تا ہے جب گھونگھٹ تو کجا ساڑھی  بھی آ جا

کاپلوتک درست کرنے کی چندا ں ضرورت 

محسوس نہیں ہوتی ۔بشرط یہ کہ کوئی نو وارد نہ 

آجائے ممکن ہے پاکستان اور بھارت کے کچھ 

مسائل کی حیثیت نووارد کی سی ہو۔جن سے اندرا 

دیوی گھونگھٹ کرنا الزمی خیال کرتی ہوں۔لیکن  

تعلق ہے یہ خاصا پرانا جہاں تک مسئلہ کشمیر کا 

اور ان کا دیکھا بھاال مسئلہ ہے۔اس سے ان کا  

گھونگھٹ کرنا قرین قیاس نہیں ٗ پھر دولت  مشترکہ 

کی یہ کانفرنس لندن میں ہو رہی ہے جہاں 

گھونگھٹ کا قطعی رواج نہیں۔بھارت کی نئی نویلی  

دلہنیں تک خواہ اپنے دیس سے طویل گھونگھٹ 

سوار ہوتی ہوں لیکن جب  نکال کر ہوائی جہاز پر

لندن پہنچتی ہیں تو ان کا گھونگھٹ خاصا اونچا اٹھتا  

ہے۔مزید یہ کہ دولت  مشترکہ کانفرنس کا بنیادی 

مقصد بھی مسائل کے چہرہ سے نقاب الٹنا ہے۔ اگر 

اس کانفرنس میں بھی مسائل پر گھونگھٹ ڈالیں گی  

تو پھر مسائل کس طرح حل ہوں گے ؟اگر 

ے میں یہ قباحت ہے کہ ابھی گھونگھٹ اٹھان

’’رونمائی‘‘ کی رسم ادا نہیں ہوئی تو اس کے 

 یےنے کے لاخراجات ہم ذاتی طور پر برداشت کر

کہ جس طرح حقائق کی  یےتیار ہیں اور وہ اس ل

آنکھیں بند نہیں رکھی  طرف سے زیادہ دیر تک 

اک بھارت مسائل  پ  طرح اندرا دیویی جاسکتیں اس

نہیں رہ سکتیں، ایک نہ ایک سے گھونگھٹ کئے 

 ( ۳۱دن انہیں یہ تکلف برطرف کرنا ہی پڑے گا۔‘‘ )
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مختلف موضوعات پر ان کی گرفت مضبوط ہے چاہے وہ قومی مسائل  

ہوں یا بین االقوامی ۔ وہ معاشرے اور اس کے مسائل و مشکالت سے بخوبی 

آگاہ ہیں۔اس حوالے سے واقعات و صورت حال کو مخصوص ادیبانہ رنگ 

فوزیہ چودھری لکھتی  کے بارے میںکی اس خوبی ں تحریر کرتے ہیں۔ ان می

 ہیں: 

’’ ان کے تر جیحی موضوعات میں سماجی اور 

معاشرتی مسائل ہی رہے۔وہ معاشرے کے تضادات 

اور مضحک پہلوؤں پر خوبصورتی سے تبصرہ 

کرتے ہیں ۔ ان کے مزاح میں شوخی و شگفتگی 

۔ ان کی تحریر کے عالوہ سادگی وپرکاری بھی ہے۔۔

میں ان کا فطری دھیما پن ہلکے پھلکے مزاح کی 

شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔اور کالم کی دلکشی میں  

اضافہ کرتا ہوا قاری کو ہنستے ہنساتے اصالح پر 

 (۳۲مائل کر لیتا ہے۔‘‘ )

ان کے ایک اور فکاہیہ کالم’’ برسبیل تذکرہ ‘‘کو  یےرق ‘‘ کے ل’’مش

س سے پہلے وہ روزنامہ’’انجام‘‘میں یہی کالم بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ ا

’’رمضانی ‘‘ کے قلمی نام سے لکھا کرتے تھے۔جب انہوں نے ’’مشرق ‘‘  

اخبار کے لئے لکھناشروع کیا تو عنایت ہللا )مرحوم( کو یہ نام پسند نہ آیا 

چنانچہ بعد میں وہ ’’ برسبیل تذکرہ ‘‘ کواپنے اصلی نام) ارشاد احمد خان(سے 

 ے بارے میں حسن عابدی لکھتے ہیں: رہے۔ان کے فکروفن ک ہی لکھتے

’’ان کی تحریر میں بڑی جوالنی اور بے ساختگی  

ہوتی ہے۔ ۔۔۔خان صاحب کے مزاح میں صرف 

مزاح ہوتا ہے ۔ طنز نگار کی نشتر زنی اور مصلح  

قوم کی جارحانہ حاشیہ آرائی نہیں ہوتی ۔ وہ کام کی  

اگر کوئی سمجھ  بات ہنسی ہنسی میں کہہ جاتے ہیں

لے تو ٹھیک ، ورنہ بیان کی شگفتگی اس سے بہر 

حال بے لطف نہیں ہونے دے گی۔خان صاحب کا 

مشاہدہ گہرا اور زندگی کا تجربہ وسیع ہے۔ 
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معاشرے کے تضادات اور اس کے مضحک پہلوپر 

َِ جاتی ہے۔ پھر انہیں اپنے  ان کی نظر فوراَ

موضوع کو سلیقہ سے پیش کرنے کا ڈھنگ آتا 

 (۳۳ہے۔‘‘ )

ناقدین کے ساتھ ساتھ ان کے ہم عصر مزاح نگار بھی ان کی انفرادیت 

 اور فن کے قدردان ہیں۔

 خان ان کے بارے میں لکھتے ہیں : نامور مزاح نگار نصرہللا

’’ وہ لفاظی اور جگت بازی سے کالم نہیں لکھتے 

بلکہ ان کے اندر جو مزاح ہے جب وہ نوک قلم سے 

تو اپنی بہار دکھا جاتا ہے وہ اپنے کاغذ پر اترتا ہے 

کالموں میں معاشرے کی کج روی کوبڑی سلیقے 

سے نشان دہی کرتے ہیں۔ان کے مزاح کے بارے 

میں یہ کہتا ہوں کہ جو شرافت ان کی طبیعت میں 

ہے وہی ان کے مزاح کے میں بھی ہے۔۔۔۔چھپے 

چھپے اور تہہ در تہہ ارشد احمد خان اپنی شخصیت 

ملیں گے جتنے اپنے کالموں میں   میں اتنے نہیں

ملیں گے ۔ ان کا اپنا انداز  تحریراور اپنا الگ رنگ 

ہے۔۔۔۔۔ان کے کالموں میں شوخی اور تازگی کے 

ساتھ ساتھ تہہ در تہہ کام کی باتیں ہیں۔صرف پیاز  

 ( ۳۴کے چھلکے نہیں ہیں۔‘‘ )

ی وں نے مزاحیہ کالم نویسی کو ایک نئی تازگی اور نئی زندگی بخشھان

ہے ۔شگفتگی ،انفرادیت اور تنوع ان کی تحریروں کا خاصہ ہے۔ان کی 

شخصیت میں جو مزاح پوشیدہ ہے اس کا عکس ان کے کالموں میں بھر پور 

انداز میں نظر آتا ہے۔موضوع چاہے کوئی بھی ہو وہ جب انہیں تحریر میں 

 التے ہیں تو اسے اپنی ظرافت سے آسانی سے مسخر کرلیتے ہیں۔ 

اخباری کالموں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وقت کے         

ساتھ اپنی آب و تاب کھو دیتے ہیں مگر ارشاد احمد خان کے کالم اسی طرح 

تر و تازہ و تاب ناک ہیں۔جس کی بنیادی وجہ وہ شوخی اور شگفتہ مزاجی 
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 جو ان کی تحریروں کا نمایاں عنصر ہے۔اپنی جرأت  اظہار اور دلیری،ہے 

دوسرے کالم نگار نھیں یں کالم میں زیر  بحث التے ہیں ج سے ایسی ایسی بات

کہنے سے کتراتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ اس دور کی سیاسی صورت حال ، 

معاشرتی تضا دات اور سماجی رویوں پر ان کی گہری نظر ہوتی ۔جنہیں وہ 

 معاشرتی تضا دات بڑی خوش اسلوبی سے کالموں میں زیر بحث التے ہیں۔

 یے: مثال مالحظہ کیجکے حوالے سے 

’’زرینہ خاتون کچہری بازار الئل پورسے لکھتی 

ہیں جو میں نے آپ کا وہ کالم پڑھا جس میں آپ نے 

شادی کے گروپ فوٹو ؤں کا مذاق اڑایا ہے۔ شاید یہ 

کالم لکھتے وقت آپ اپنی شادی کا گروپ فوٹو بھول 

۔زرینہ گئے تھے۔ ورنہ آپ کو اتنی جرأت نہ ہوتی 

صاحبہ! دراصل ہم نے اپنی شادی کا گروپ فوٹو 

دیکھ کر ہی کالم لکھا تھا۔ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا  

کہ شادی کے گروپ فوٹوؤں میں دولہا کے سواسب 

خوش نظر آتے ہیں۔ رہ گئیں دلہن تو ان کی خوشی 

یا افسردگی کا اندازہ نہیں لگا یا جاسکتا ۔ کیونکہ 

  یے ں وہ آنکھیں بند کگروپ فوٹو می شادی کے ہر

ہوئے ہوتی ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں تو یہ واقعہ پیش  

آیا کہ دولہا نے دلہن سے کہا۔ ’’ڈارلنگ آنکھیں بند  

کیوں ؟‘‘  یا نظریں نیچی کرلو۔ دلہن نے پوچھا ’’وہ

کہ ہماری شادی گروپ فوٹو  یےدولہا نے بتایا’’اس ل

بن رہا ہے اور گروپ فوٹو میں دلہن شرماتی ہوئی  

کتنی اچھی لگتی ہے۔‘‘ بات تلخ ضرور ہے لیکن 

ہ آج کل کی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ک

شرمانے پر مجبور کیا یےدلہنوں کو محض اس ل

جاتا ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں۔ اگر 

ز  حسن مضمر نہ ہوتا تو کوئی شرماہٹ میں یہ را

بعید نہیں تھا کہ بہت سی دلہنوں کے سرپر دوپٹہ 
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ہا تو وہ سہرا باندھنے سے تک نہ ہوتا۔ رہ گئے دول

انکار کر دیتے کہ یہ رجعت پسندی کی  یےاس ل

 (۳۵عالمت ہے۔‘‘ )

جو لوگ سنجیدہ موضو عات میں دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے 

ان کے کالموں میں گہری دلچسپی لیتے ہیں۔جس  اخبارات نہیں پڑھتے وہ بھی 

کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کالموں کی بدولت نہ صرف مختلف موضوعات سے 

متعلق قارئین کی معلومات میں اضافہ ہوا بلکہ ان کے لبوں پر مسکراہٹیں 

متخیلہ سے کالم  بکھیرنے کا ذریعہ بھی بنے۔وہ اپنے دلکش اسلوب اور قوت  

لم سے مثال مالحظہ د بناتے ہیں۔ ایسے ہی ایک کاکو حسین اور با مقص

 یے: کیج

’’آج کل بانسا نوالہ بازار کا بڑا شہرہ ہے ۔ شہر میں 

کئی دن سے جھڑی لگی ہوئی ہے۔گلی محلوں کی 

نالیاں ندی نالوں کی طرح امنڈ رہی ہیں ، لیکن 

بانسانوالہ بازار میں تو کوئی نالی بھی نہیں ۔ بارش 

تھل ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اس بازار کا جل 

مشکل یہ ہے کہ جو لوگ بانس واال بازار میں سے 

گزر آتے ہیں ، ان سے ہماری مالقات نہ ہو سکی 

اور جو لوگ اس طرف سے گزرنے کا ارادہ 

رکھتے ہیں انہیں زندگی کے دوسرے خطرناک  

مراحل درپیش ہیں۔کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ 

عالم ہو گا۔۔۔۔۔سڑک تنگ بانسانوالہ بازار کا اب کیا 

یک طرفہ آمد  یےلیکن بہر حال سڑک ہے اس لہے 

و رفت کی اجازت ہے۔۔۔ راستے کی ناہمواری کا یہ 

حال ہے کہ سائیکل سوار اپنی سائیکلیں کاندھے پر  

الد کر نکلتے ہیں او ر ٹرک پر زیادہ مال لدا ہو ا ہو 

تو ٹرک ڈائیور خود نیچے اتر آتا ہے تاکہ گاڑی کو 

کا دے کر گڑھوں سے باہر نکالے۔بانسانوالہ دھ

بازار نشیب میں واقع ہے ، نالیا ں اس لئے نہیں 
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بنائی گئی کہ آس پاس سڑکوں کا پانی امنڈ کر یہیں 

آئے گا۔برسات کا پانی تو اب بھی یہاں ٹھاٹھیں مارتا 

ہے اور کیچڑ بھی ہوتی ہے۔لیکن آخر بانسا نوالہ 

س خریدے اور اس بازار ہے، راہ گیر ایک عدد بان 

ہ سالمتی کے ساتھ  کا چپو بنا کر چلے تو کیوں ن

 (۳۶)۔کنارے جا لگے‘‘

 ء( ۱۹۹۹ء ۔۔۔ مئی ۱۹۱۸) جنوری سید ضمیر جعفری :

کو جہلم میں پیدا ہوئے ۔ان کی  ء۱۹۱۸سید ضمیر جعفری یکم جنوری 

شاعری ہے۔ اردو ادب کی ظریفانہ شاعری میں ان کا اہم  مزاحیہ  وجہ شہرت

کردار رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے حوالے 

سے بہت مقبولیت حاصل کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نثر میں بھی 

کمال کی طبع آزمائی کی ہے۔ جس کی بدولت اردو کے مزاح نگاروں میں اپنا 

مقام حاصل کر چکے ہیں ۔ ان کا ظریفانہ لب و لہجہ ان کے گفتگو میں نمایاں 

 بھی نمایاں تھا۔ ایک بار نعیم بخاری نے سوال کیا: 

اجداد کے بارے میں کچھ ’’جعفری صاحب اپنے آباو

بتائیں آپ کا بچپن آسودگی میں گزرا کہ تنگ دستی  

میں ، والدین کی مالی حالت کیا تھی؟ ضمیرجعفری 

بے ساختہ جواب دیا’’بخاری صاحب صاحب نے 

میرے بچپن کے زمانے میں دولت مند ہونے کا  

رواج نہیں تھا۔‘‘پھر قدرے توقف کے بعد کہنے 

لگے’’ ہمارے خاندان کو کبھی اتنا عروج حاصل ہی  

 ( ۳۷نہ ہوا کہ زوال نصیب ہوتا‘‘ )

وں نے معاشرے میں موجود سماجی اور معاشرتی مسائل کو جس ھان

نی تحریروں میں سمویا ہے۔ وہ پڑھنے والوں کو تازگی و توانائی انداز سے اپ

’’نظر  یےہ’’ مشرق‘‘ کے لکی دہائی میں روزنام( ۸۰بخشتا ہے ۔ وہ اّسی )

کے عنوان سے کالم نگاری کر چکے ہیں۔ان کے ہاں التعداد غبارے‘‘

موضوعات ہیں جو ان کے گہرے مشاہدے اور تجربے کے عکاس ہیں۔پشاور 
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لم ’’نظر غبارے‘‘ میں لکھتے مان خانے کے بارے میں اپنے کاکے شاہی مہ 

 ہیں: 

’’یہ بارہ دری تو نہیں مگر خوش دری ضرور 

ہے۔کمروں کے آگے جو مسلسل برآمدہ ہے وہ اتنا  

کشادہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی کھیل میدان  

ہوتا توتماشائیوں کا جم  غفیر ان برآمدوں سے برآمد 

رآمدے بھی ہیں اور درآمدے ہو سکتا تھا ۔گویایہ ب 

بھی۔ ۔۔۔۔کمرے کے ساتھ جو غسل خانہ ہے وہ اتنا 

وسیع ہے کہ اس میں آدمی ٹیبل ٹینس کھیل سکتا 

ہے۔اس عمارت کے غسل خانوں کو دیکھنے کے 

بعد آدمی شہر میں گھومنے نکلے تو لگتا ہے کہ 

شہرکے اکثر لوگ مکانوں میں نہیں غسل خانوں 

ارت ایک مہمان خانہ  میں رہ رہے ہیں ۔یہ عم

اور کا مشہور ہے۔مگر کو ن مہمان خانہ، صاحب پش 

!جس کو انگریزوں نے اس و معروف مہمان خانہ

ترکیب سے بنوایا تھاکہ وہ اندر رہتے ہوئے 

باہر......اور باہر رہتے ہوئے اندر رہتے تھے۔‘‘  

(۳۸ ) 

جن یہ ایک حقیقت ہے کہ ضمیر کے مضامین ان کے ضمیر کی آواز ہیں ۔ 

۔اور جو ان کی لطافت  طبع کے آئینہ  ں ادبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہےمی

دار ہیں ۔اگر دیکھا جائے تو شاعری کے مقابلے میں ان کی نثر میں مزاح کم 

پایا جاتا ہے۔لیکن بحیثیت مجموعی ان کے ہاں مزاح کے مقابلے میں طنز کم 

کرتے ہوئے نظر آتے ہے ۔کالموں میں عموماٌمحبتوں اور مسکراہٹوں کی بات 

  بارے میں مشفق خواجہ لکھتے ہیں: ہیں۔ان کے فن کے

ایک اسلوب خاص ایجاد   ’’نثر میں بھی سید ضمیر جعفری نے                  

 وں ھکیا ہے۔ ان

نے اپنی یادوں کو جس انداز سے قلم بند کیا ہے اس 

سے اردوخاکہ نگاری کے قد اور وزن دونوں میں  



 

191 
 

طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کے اضافہ ہوا ہے ۔ 

ایسے انبار لگائے ہیں کہ موجودہ دور کے 

تقریباًسبھی طنز و مزاح نگار ان کے خرمن کے 

 (۳۹خوشہ چیں ہیں‘‘۔ )

وہ زندگی کے عام موضوعات کو اپنی طرز  تحریر سے ’’خاص‘‘  

کردیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جہاں زندگی کی رنگا رنگی اور شگفتگی 

 یے:بھی ملتی ہے۔مثال مالحظہ کیج ہاں فکر کی گہرائیہوتی ہے و

’’ناروے کی پارلیمنٹ میں کوئی مرد ممبر ڈھونڈ 

نے سے بھی نہیں ملے گا فی صد تناسب کے اعتبار 

سے اس وقت خواتین کی جتنی تعداد ناروے کی 

پارلیمنٹ میں ہے وہ دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں  

ھی کہتے ہیں  نہیں ہے ہمارے ہاں عورت کو ’’نار‘‘ ب

’’نار‘‘ ،’’ناروے‘‘ کے نام میں تو شامل تھی ہی اب 

ناروے کے کارمیں شامل ہوگئی ہے ناروے کی 

ر پارٹی ‘‘ کی ڈاتون وزیر اعظم کا نام ’’آربائیخ

لیڈر۔۔۔۔ فورمین گوروہار میم برنت الند ہے کچھ 

عجب نہیں کہ ناروے کی اس خاتون کے اس 

ان کے نام کا  منصب تک پہنچے ، میں کچھ کرشمہ 

بھی ہو جس میں فور مین اور گورو کے اجزاء 

موجود ہیں ہم اپنے فوج کے ایک چھ فٹے دوست 

صوبیدار پہاڑ خان کو جانتے ہیں کہ جہاں ڈٹ 

عی وہاں کوئی پہاڑ کھڑا جاتے معلوم ہوتا واق

۔۔۔۔۔ناروے کی پارلیمنٹ سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہوگیا

انے سے نکلنے ہے کہ وہاں کی خواتین باروچی خ

کے بعد کارخانے سے ہوتی ہوئیں اب ملک کی 

پارلیمنٹ میں پہنچ گئی ہیں نئی ستورنگ کی ایک 

خاتون رکن نے تو اپنی عمر کی بائسیویں بہار ہی 

میں قدم رکھنے کے بعد دیکھی ہے گویا یہ خاتون 
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باروچی خانے میں جانے سے پہلے پارلیمنٹ پہنچ 

ت ناک پہلو جس پر  گئی ہیں۔ انتخابات کا ایک عبر

بھارت کی کانگریس اور پاکستان کی مسلم لیگ کو 

خاص طور پر غور کرنا چاہئے یہ ہے کہ ناروے 

کی سو سالہ پرانی وینترے پارٹی جو طویل مدت  

تک ناروے پر حکومت کرتی رہی ہے نئے ایوان 

سے بالکل غائب ہوگئی ہے ایک قابل غور بات یہ 

نئے ارکان  ۴۷ں بھی ہے کہ ملک کے نئے ایوان می

منتخب ہوئے ہیں چہرے ہی نئے نہیں ہیں خاندان  

ن بھی نئے ہیں  بھی نئے ہیں یہ کہنا چاہئے کہ انسا

نیا ہوتا ہے وہاں خاندان باقی ہی  کیونکہ جہاں انسان 

 ( ۴۰نہیں رہتا‘‘ )

 کے بارے میں محمد خان لکھتے ہیں: ان کی فنی خوبیوں 

ہے۔جیسے کسی ’’ ان کی ہر نئی تحریریوں لگتی 

دور دیس سے کوئی نادر سوغات آئی ہو۔میں ہر 

ایسی تحریر کو ہزار شوق سے پہلے دیکھتا ہوں 

 َِ َ َِ لفظا َ پھر آنکھوں سے لگاتا ہوں اور پھر لفظا

پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرتا ہوں جیسے دنیا  

جہان کی رعنایاں اور دلربائیاں سمیٹ رہا ہوں ۔‘‘ 

(۴۱ ) 

رف مختلف مسائل کو بنیاد بنا کرلکھتے ہیں  وہ اپنے کالموں میں نہ ص

بلکہ اکثر اوقات مختلف عالقوں اور ان کے تہذیب و ثقافت کے خدوخال سے 

بھی متعارف کراتے ہیں۔ اپنے کالموں میں زندگی کے چھوٹی چھوٹی خوشیوں 

اور رعنائیوں کی بات کرتے ہوئے ملتے ہیں۔عام موضوع کو اپنے منفرد 

دیتے ہیں۔جہاں ان کا انفرادی رنگ نمایاں طور پر اسلوب سے’’ خاص‘‘ بنا 

جھلکتا ہے۔اس سلسلے میں ان کی صالحیتوں کی داد دینا پڑتی ہے۔ان کے 

  میں ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں: اسلوب کے بارے
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صف ہے کہ وہ طنز ، ’’اسلوب ضمیر کا بھی یہی اساسی و           

 ن اور مزاح سےبھچ

 

لئے ہر طرح کے الفاظ مسکراہٹ پیدا کرنے کے 

سے ہر طرح کا کام لیتے ہیں۔ بلکہ اس تخلیقی رمز 

سے آگا ہ ہیں کہ مزاح موضوع کا نہیں بلکہ اسلوب 

کا کھیل ہے۔ معاشرہ اور عصری صورت حال سے 

اخذشدہ ہونے کی وجہ سے موضوعات ومسائل 

سانجھے ہوتے ہیں ۔ انہیں انفرادی رنگ صرف 

 ( ۴۲) اسلوب ہی سے دیا جاسکتا ہے‘‘

 ڈاکٹرمحمد یونس بٹ: 

ء کو گجرانوالہ)پنجاب( میں پیدا ۱۹۶۲جنوری  ۴ڈاکٹرمحمد یونس بٹ 

ہوئے۔ فکاہیہ کالم لکھنے والوں میں ڈاکٹریونس بٹ کا نام کسی تعارف کا 

محتاج نہیں ہے۔وہ بیک وقت انشائیہ نگار،ڈراما نگار اور کالم نگار ہیں۔کم 

عے جن میں ’’شیطانیاں‘‘،’’شناخت  عرصے میں ان کے کالموں کے کئی مجمو

پریڈ‘‘،’’افراتفریح‘‘ ،’’عکس بر عکس ‘‘ وغیرہ شامل ہیں شائع ہو کر مقبولیت 

حاصل کر چکے ہیں۔پرنٹ میڈیاکے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا میں بھی 

ڈاکٹریونس بٹ خصوصی شہرت کے حامل ہیں۔ انہوں نے مختلف اخبارات 

پھلکے انداز میں ایسی کالم نگاری کرتے  کے لئے فکاہی کالم لکھے۔وہ ہلکے

ہیں کہ ہر طرف قہقہے اورمسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں ۔وہ لفظوں کے بازی گر 

 ہیں ۔ بات سے بات نکال کر طنز سے زیادہ مزاح سے کام لیتے ہیں ۔

میں سیاسی   ان کے ہاں موضوعات بے شمار ہیں۔وہ اپنے کالموں

کے موضوعات پر طبع آزمائی کہ ہر طرح یہ  ،معاشرتی ،سماجی غر ض

کرتے رہتے ہیں ۔ان کے کالم ان کے مطالعہ و مشاہدہ کی جاندار اور دلکش 

ء میں ’’ عکس بر عکس ‘‘ کے عنوان سے ۲۰۰۰تصویر پیش کرتے ہیں۔ 

ء کے دوران ان کا فکاہیہ کالم ’’مزاح بخیر‘‘ ’’ مشرق‘‘ میں چھپتا ۲۰۰۱جبکہ 

حوالے سے تنوع پسند ہیں وہاں   رہا۔ یونس بٹ جہاں اپنے موضوعات کے 

طنزو مزاح کی تخلیق میں بھی متنوع تکنیکیں استعمال کرتے ہیں۔یہی وجہ 
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کا احساس قاری کے نزدیک نہیں   ت م پڑھتے ہوئے یکسانیہے کہ ان کے کال

وں نے مختلف فنی حربوں سے بھٹکتا ،اپنے کالموں کی تازگی کو انہ 

 یے: الحظہ کیجم مثال،اس حوالے سے برقراررکھاہے

 

ت پسند نہیں سوائے وئی باک’’صاحب! بھیڑ کی ہمیں 

رنی کی چال  شاعروں کو تو شاید ہ  ےک اس کی چال

پسند ہوان کا محبوب کئی چالوں کے ساتھ یہ بھی 

چال چلتا ہوگا لیکن ہمیں بھیڑ چال پسند ہے کیونکہ 

ہم جس طبقے سے ہیں وہاں یہی چال سب سے 

ں اور بھی خوبیاں ہوتی زیادہ چالو ہے۔ بھیڑوں می

ہوں گی لیکن ان کا اتنا اندازہ نہ تھا اگر ہوتا تو ہمیں 

ہائی کورٹ میں ڈی۔ آئی ۔ جی فیصل آباد طارق 

کھوسہ کا یہ بیان سن کر کہ’’ محکمہ پولیس میں  

درجنوں کالی بھیڑیں بھی ہیں ‘‘زیادہ حیرانی نہ 

ہوتی۔ ہمارے علم کے مطابق پولیس میں کتے اور 

تو ہوتے ہی تھے کتے تو دنیا بھر کی گھوڑے 

پولیس میں ہوتے ہیں۔ امریکہ میں کتوں کو جو مقام 

حاصل ہے اس سے تو سب ہی آگاہ ہوں گے اگر 

کتے اتنے اہم نہ ہوتے تو صدر کلنٹن کبھی یہ نہ  

کہتے کہ’’ مجھے اتنی شرمندگی اس پر نہیں کہ میں  

اسرائیل اور فلسطین میں صلح نہ کرو اسکا جتنی  

س پر ہے کہ میں اپنے کتے ’’بڈی‘‘ اور بلی ا

’’سوکس‘‘ میں صلح نہ کرواسکا۔‘‘بہرحال امریکہ 

میں پاکستانیوں کا استقبال کتے ہی کرتے ہیں وہ 

سونگھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو 

امریکہ کی سیر کروانی ہے کسے امریکی جیلوں 

کی ہمارے ہاں بھی مجرموں پر کتے چھوڑے 

گھوڑے پولیس اپنی ٹریننگ کے لئے جاتے ہیں 
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استعمال کرتی ہے جس سے زیادہ ٹریننگ گھوڑوں 

کی ہی ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ اب 

اس محکمے میں بھرتی ہو رہی  کالی بھیڑیں بھی

بھیڑ ایک معصوم سا جانور ہے جس کے بارے ہیں۔

میں کبھی کسی کو بری بات کرتے نہیں سنا گیا 

ے کہ بھیڑ کے کالی ہونے سے اس میں ہمیں لگتا ہ

ضرور کوئی ایسی صالحیت آجاتی ہے جس کی بنا  

پر آئی۔جی صاحب کو کالی بھیڑوں کا ذکر کرنا پڑا 

۔کاال رنگ ایسا ہے جو کسی گورے کو نصیب نہیں  

ہوسکتا شاید اسی لئے گوروں نے جل کر کالوں کے 

خالف محاذ بنا لیا ہے انہوں نے اپنے ملک کے 

در کو وائٹ ہاؤس قرار دیا اسے بلیک ایوان ص

ہاؤس بھی کہہ سکتے تھے پھر غیر قانونی دولت 

کو بلیک منی قرار دیا گیا۔ شاید اسی لئے مائیکل  

جیکسن نے اپنی ساری محنت خود کو وائٹ کرنے 

پر لگا دی پھر کسی کے ساتھ غلط رویہ رکھنے کو 

بلیک میل کرنا کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کوئی غیر 

قی حرکت کرے تو اس کا منہ کاال کرکے اسے اخال

گدھے پر بٹھایا جاتا ہے حاالنکہ اس کا منہ سفید 

کرکے بھی یہی کام لیا جاسکتا ہے۔ بری حرکتوں 

کو کالے کرتوت کہا جاتا ہے حاالنکہ زیادہ بری 

حکومتوں کو سفید کرتوت بھی کہا جاسکتاہے کالے 

ی  رنگ کے ساتھ مغرب والے ہی نہیں ہم بھی کوئ 

 ( ۴۳اچھا سلوک نہیں کرتے ۔‘‘ )

انہوں نے عہد  رواں میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا میں  

بھی کامیاب مزاح نگار کے طور پرخود کو متعارف کرایا ہے ۔ان کے اسلوب  

بیاں میں سادگی و سالست ہے۔ وہ مختلف محکموں میں ہونے والی بد 

بے نقاب  عنوانیوں اور نا اہلیوں کو بہت جاندار انداز سے اپنے کالموں میں 
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کرتے ہیں۔اس سلسلے میں انہوں نے وزیر تعلیم کے بارے میں دلچسپ کالم 

لکھا ۔سب سے پہلے تو عنوان وزیرتالیم ) وزیر تعلیم ( دیکھتے ہی ہنسی کو 

 یے: مل جاتی ہے ۔مثال مالحظہ کیجتحریک 

’’ہمارے اشفاق احمد صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں  

ہنچایا جو  پاکستان کو نقصان ان پڑھوں نے نہیں پ 

نقصان پہنچا پڑھے لکھے سے پہنچا ان سے ملنے 

کے بعد بندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ پاکستان 

میں خواندگی کی شرح خواندہ حضرات سے بھی 

گری ہوئی ہے۔ ۔۔۔۔ان پڑھ ہونے کے اور بہت سے 

فائدوں میں ایک یہ ہے کہ آپ وزیر تعلیم بن سکتے 

دے کر کہ آپ ان ہیں۔آخر میں عدالت میں یہ بیان 

پڑھ ہیں کئی مقدموں سے بچ سکتے ہیں ۔جیسے 

صوبہ سرحد کے الحاج یوسف خان ترند نے کہا ہے 

تعلیم  موصوف آفتاب شیرپاؤ کی حکومت میں وزیر 

تھے ۔میر افضل خان کے عبوری دور میں اس بنا  

پر کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ، وزیر مذہبی امور بنا 

عدالت میں ان کے  دئیے گئے۔۔۔۔۔۔ آج کل احتساب

خالف مقدمہ چل رہا ہے ۔ کہ انہوں نے چند اساتذہ  

کی غیر قانونی تقرریاں کی تھیں موصوف نے 

عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ 

انہوں نے صرف پرائمری تک تعلیم حاصل کی ہے 

اگرچہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی یہی بتا دینا  

لیم رہے ہیں۔ایسے ہی جیسے کافی تھا کہ وہ وزیر تع

ایک شخص کو تیز رفتاری پر پکڑا گیاتو اس نے 

کہا’’ میں تیز گاڑی نہیں چال رہا تھابلکہ میری رفتار 

میل فی گھنٹہ سے کم تھی۔‘‘عدالت نے اس کا  ۶۰تو 

ثبوت مانگا تو اس نے کہا ’’ میں تیز گاڑی نہیں چال 

رہا تھااس کے لئے یہ ثبوت ہی کافی ہے کہ میں  
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۔۔۔ یوسف خان وقت اپنے سسرال جا رہا تھا۔‘‘۔ اس

ترند صاحب نے کہا کہ وہ علم کے معاملے میں ہی  

نہیں ،ویسے بھی غریب ہیں ۔ اتنے غریب کہ 

وزارت کے دنوں میں صرف اردو کا صرف ایک 

اخبار خرید تے تھے اور موٹی موٹی خبریں پڑھنے 

کے بعد اسے پرے رکھ دیتے تھے۔۔۔۔اخبارات کے 

میں کسی نے کہا تھا ’’اخبار کی سرخی جتنے  بارے

بڑی ہو گی اتنا ہی جھوٹ ہوگا‘‘ سچی تو چھوٹی 

موٹی موٹی خبروں کا  چھوٹی خبریں ہوتی ہیں البتہ

نہیں وہ کونسی ہیں۔انجمن اور مسرت  اہمیں پکا پت

شاہین کے فلموں سے آؤٹ ہونے کے بعد ایک 

عرصے سے ہماری نظر سے کوئی موٹی خبر نہیں 

ری بہر حال ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ  گز

ہماری کوئی حکومت ملک کو نقصان نہیں پہنچانا  

چاہتی اس لئے ہر آفتاب شیرپاؤ ‘اپنا وزیر تعلیم 

حاجی یوسف خان ترند جیسا ہی رکھتا ہے۔پڑھے 

لکھے وزیر تعلیم سے تعلیم بڑھ سکتی ہے اور 

 تعلیم بڑھنے سے جو ہوگا آپ کو معلوم ہی ہے۔‘‘ 

(۴۴ ) 

 راشدہ نثار: 

جب تک زندگی روا ں دواں ہے نئے نئے مسائل بھی ساتھ ساتھ جنم     

یں آشکارا کیا جاتا ہے۔اس کے لے رہے ہیں ۔ ان مسائل کو اخبارات م

اخبارات دو طریقے اختیار کرتے ہیں ۔ایک تو وہ سنجیدہ رّویہ ہے ًِ عموما  یےل

َِ اخبارات کی خبروں اور کالموں میں برتا جا تاہے۔اور دوسرا  َ جو عموما

مزاحیہ انداز  تحریر ہے جو موجودہ انتشار و بے چینی کی فضاء میں زیادہ  

 ً اس ء سے کالم نگاری کر رہی ہیں۔۱۹۶۸ پسندیدہ ہے۔ راشدہ نثار تقریبا

سلسلے میں ان کا فکاہی کالم ’’خاتون کی ڈائری‘‘ کے عنوان سے روزنامہ 

تحریر لئے  ’’مشرق‘‘ میں چھپتا رہا۔یہ کالم کبھی سنجیدہ اور کبھی مزاحیہ انداز 
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 ہوتاہے۔ 

’’خاتون کی ڈائری‘‘ میں انہوں نے ایک ماہر نباض کی طرح نہایت         

نفسیات پر بات کی ہے۔ان  خوب صورتی سے نسوانی خصوصیات اور ان کی

کے ہاں سیدھے سادھے انداز میں معاشرتی نا ہمواریوں پر گہرا طنز بھی ہے 

 یے: شگفتگی بھی۔ مثال مالحظہ کیج اور تحریر کی

برا نہ کہو کو’’ایک محترمہ کا قول ہے کہ کسی 

۔مطلب یہ کے کہےجب تک کہ وہ تمہیں اچھا نہ 

تعریف کر کہ ٓاج کل کے دور میں اگر کوئی آپ کی 

پ سے کوئی نہ کوئی  رہا ہے تو یقین مانیے اسے آ

۔۔ ہوئے تم دوست جس کے دشمن کام ضرور ہے۔۔

اس کاآ سماں کیوں ہو‘‘ اب تو اگر ہم سے کوئی 

مسکرا کر ملتا ہے تو ہمیں خیال آتا ہے الہی خیر 

ہو۔اگر محترمہ صرف مسکرا کر ہی نہیں بلکہ دانت 

سخت محبت سے یہ نکال کر بات کریں ساتھ ہی 

بھی کہیں’’ ارے بھئی کیا کر رہی ہو آج کل تمہیں 

دیکھنے کو بڑی طبیعت چاہتی ہے۔کیوں بھئی کچھ  

ہمارا خیال ہے یا نہیں۔آج کل تو لوگ پرانے 

دوستوں کو بھول جاتے ہیں۔‘‘تو ہماری روح فنا 

ہوجاتی ہے۔ ہمیں پکا یقین ہو جاتا ہے کی ہماری  

سی کمی آئی تو ہمیں بد   دانتوں کی نمائش میں ذرا

دماغی اور بد تمیزی کاٹائیٹل نہایت خوبصورتی  

سے عطا ہو گا۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔ لہذا ہم مسکرا کر کہیں 

گے۔’’ ارے بھئی ایمان سے کتنی بدل گئی ہو،بھئی  

کہاں رہی کیا کرتی ر ہی ۔ بار بار تمھارا خیال آتا 

تھا۔‘‘حاالنکہ ہم قسم کھانے کو تیار ہیں کہ جن  

رماؤں کی بابت ہم نے یہ جملہ کہا ہے تو  محت

َِ ہمارانامہ   ہمارے بائیں ہاتھ والے فرشتہ نے فوراَ

اعمال کی سیاہی میں اضافہ کیا ہو گا۔پر ہم کیا کریں  
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۔ ورنہ تو ہمارا جینا دوبھر کر دیں گی۔ لہذا الفاظ 

کے الٹ پھیر سے کام لینا ہی ہو گا ۔اور پھر یقین  

قعات سنائیں کے کہ مانیئے ہمیں ایسے ایسے وا

 ( ۴۵طبیعت خوش ہو جا ئے گی‘‘ )

وں نے روزنامہ مشرق کے لئے ’’نہ حکائتیں نہ  ھاس کے عالوہ ان

لکھا۔راشدہ نثارایسی ہی مزاحیہ کالم  شکائتیں‘‘کے عنوان سے بھی فکاہی کالم

لب  نگار ہیں جن کے کالموں میں جومزاح پایا جاتا ہے اس پر ہم نہ صرف زیر 

چتے بلکہ ہمدردانہ نقطہ نظر اپناتے ہوئے متعلقہ مسائل پر سومسکراتے ہیں 

 یے:بھی ہیں ۔مثال مالحظہ کیج

ایک مشکل  یے’’ اگست کے مہینہ میں ہمارے ل

ہمیشہ یہ درپیش رہتی ہے کہ ہم اسے ماہ  آزادی 

قراردیں یا ماہ  احتساب، اگر ہم اسے ماہ  آزادی تسلیم 

ے ہیں  کرتے ہیں تب تو ہمارے مسائل حل ہوجات

کیونکہ جب ہم ’’آزاد‘‘ ہوسکتے ہیں تو ہر شخص کو 

ہر محکمہ کو ہر نصاب کو ہر قدرکو آزادی کا پورا 

حق ہے اب چاہے وہ قید و بند سے آزاد ہو کر جس 

طرف چاہے پر واز کر جائے۔ اگست کے پہلے ہفتہ 

میں تیز گام ساڑھے سات گھنٹہ لیٹ پہنچی، اگر یہ 

آزادانہ روش پر اسے  ماہ  آزادی ہے تو ہم اس کی

ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں ۔اے ریل تونے 

کارکردگی کی دنیا میں ایک نیا مقام پیدا کیا ہے تو  

روشنیوں کے تکلف سے آزاد ہے تو پانی کی گرفت 

سے آزاد ہے تو وقت کی قید سے آزاد ہے اس ماہ   

آزادی کا پہال ہفتہ ہی تو نے بطور  تقریب آزادی 

مور ہو کر گزرا ہے لیکن اگر آزادانہ روش سے مع

ہم اگست کو ماہ  حساب یااحتساب مانتے ہیں تو 

ہماری روح قفس عنصری سے پرواز کرنے کے 

لئے پھر پھڑ پھڑاتی رہ جاتی ہے آزادی کے اتنے 
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برسوں میں ہمارا کوئی محکمہ گرفت سے آزاد 

َِ ڈبے اور  نہیں، ریلوے میں بڑے انقالب آئے مثالَ

 یےبلب غیر ضروری اس ل ٹ پھوٹ گئے،زیادہ ٹو

کہ ’’عروج آدم خاکی سے انجم قرار دیئے گئے 

جاتے ہیں‘‘پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ سٹیشن پر  ہمےس

، بچوں یےکیا اس سے زیادہ بھی ہونا چاہ  ملتا ہے

کو ابھی سے پیاس کا عادی بنانا چاہئے کالسوں کا 

فرق یوں مٹا دیا گیا ہے کہ ’’جو نقش کہن تم کو 

 (۴۶مٹا دو‘‘ )نظر آئے 

مزاح کو دیگر اصناف کے مقابلے میں خصوصی اہمیت حا صل 

ہے۔گویا جو ادیب مزاح لکھ سکتا ہے وہ تمام اصناف کو تخلیق کر سکتا ہے۔ 

جہاں تک راشدہ نثار کا تعلق ہے وہ ایسی مزاح نگار ہے کہ بظاہر سنجیدہ  

یا خبر موضوعات ہوں مگر ان کا مخصوص ظریفانہ انداز متعلقہ مو ضوع 

میں نیا رنگ بھر دیتا ہے۔وہ کالموں میں شگفتہ انداز ،روانی اور طنزیہ کاٹ  

 یے:کر دیتی ہیں۔مثال مالحظہ کیج سے انفرادیت پیدا

’’چوروں کو کچھ نہ مال تو گدھے کھول کر لے 

گئے ۔ایک مقامی اخبار نے یہ سرخی لگائی اور 

کرائم رپورٹر نے بتایا کہ بلدیہ کے عالقے میں 

وں کو مکان میں کچھ نہ مال تو وہ دو گدھے چور

کھول کر لے گئے۔کاش کہ گدھے زبان رکھتے یا  

بول سکتے تو چوروں کو ضرور ’’پرائڈ آف 

پرفارمنس ‘‘دیتے کیوں کہ گدھوں کو چرا کرلے 

 َِ َ جانے سے چوروں نے پورے شہر اور خصوصا

بلدیہ کے عالقے کی ہجوسلیم بیان کی ہے وہاں کیا 

ری موجود ہے۔پھر بھی ہمیں بڑی  چیز قابل  چو

تشویش ہے کہ وہ گدھے آخر کیوں لے گئے۔کیا 

انہیں اب گدھوں سے خطرہ ہے ورنہ گدھوں نے تو 

ہمیشہ ہر کسی کا ساتھ دیا ہے۔چوروں سے یا کسی  
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اور سے وہ کیا مزاحمت کرتے۔دوسری بات یہ کی 

ان گد ھوں میں آخر ایسی کونسی بات ہے کیا وہ 

کے گدھے والے خاندان سے گدھے کرشن چندر 

تعلق رکھتے تھے۔ان گدھوں کا شجرہ نسب معلوم 

کرناازحد ضروری ہے دو قیمتی گدھے۔ دراصل 

چور بے حد ذہین ہیں ۔پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ 

سے اب انہوں نے گاڑیوں پر نظریں رکھنی ترک  

کر دی ہیں۔ گاڑی چرا کر انہیں اتنا نہیں مل سکتا 

کہ گاڑی لے کر اب فرار  بلکہ سر اسر نقصان ہے

ہونے کا زمانہ بھی نہیں رہا۔ گاڑی آخر چلتی تو 

 (۴۷پٹرول سے ہے۔‘‘ )

 جمیل احمد صدیقی: 

ہ رویہ اپنا کر فن پارے معاشرتی تضادات پر جہاں ادیبوں نے سنجید

وہاں مزاح نگاروں نے بھی اس سلسلے میں خوب طبع  ، ہیں یےتخلیق ک 

ویل عرصہ سے مختلف اخبارات یک طآزمائی کی ہے۔جمیل احمد صدیقی ا

فکاہی کالم لکھتے رہے ہیں۔ ان کا فکاہی کالم ’’باتوں باتوں  یےکے ل

میں‘‘روزنامہ ’’مشرق‘‘ اور روزنامہ’’ صبح ‘‘میں چھپتا رہا ہے۔جیسا کہ 

عنوان ’’باتوں باتوں میں‘‘ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باتوں باتوں میں  

ں کو بیان کرتے ہیں۔وہ طنزیہ اور مزاحیہ معاشرتی مسائل اور سیاسی تجزیو

انداز میں حاالت وواقعات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس دوران وہ طنز و مزاح 

کے کم و بیش تمام حربوں کو بروئے کار التے ہیں۔یعنی کہیں مبالغہ، کہیں  

رعایت  لفظی ، تو کہیں لفظی الٹ پھیرکا انداز ملتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ 

و فروغ کے ساتھ ساتھ مزاح پیدا کرتے ہوئے مسکراہٹوں کمختلف لطائف 

لتا ثبوت ہیں۔مثال فنکارانہ صالحیتوں کا منہ بو یدیتے ہیں۔ان کے کالم ان ک

 یے: مالحظہ کیج

’’ اپنائیت کا مزا ہی بے تکلفی ہے اور بے تکلفی 

حد سے گزرجائے تو کبھی کبھی لڑائی جھگڑے 

کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ گھریلو سی 
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مثال ہے کہ جب تک نئی نویلی دلہن تکلفات کے 

حصار میں رہتی ہے ،ساس بہو پرتکلف تعلقات کی 

شائستگی ، رواداری اور باہمی محبت و احترام کی 

مجبوریوں میں مبتال رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی 

تکلف برطرف ہوتا ہے،ساس بہو کی دانتا کلکل  

شروع ہو جاتی ہے اور پھر بے تکلفی میں اضافہ 

کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔بلدیاتی اداروں 

اور شہریوں کے تعلقات کی نوعیت بھی بہت کچھ 

ساس بہو کے تعلقات سے مماثلت رکھتی ہے۔۔۔آج 

ل کراچی کے شہریوں کو بھی میونسپل  ک

کارپوریشن کے ہاتھوں دودھ کی گرانی کا دھڑکا 

لگا ہوا ہے۔بظاہر تو میونسپل کار پوریشن کا دودھ 

کی گرانی یا ارزانی سے کوئی تعلق نہیں 

بنتامگردودھ اور پانی نے یک جان ہو کر یہ تعلق 

قائم کر دیا ہے ۔چنانچہ کراچی میں پانی کے ٹیکس 

ضافہ کی خبر کے ساتھ ساتھ دودھ کے نرخوں میں ا

میں اضافہ کی بازگشت بھی سنی جا رہی ہے۔اب ہم 

گوالوں سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے ۔ کہہ سکتے 

ہیں تو بابائے شہر عبدالستار افغانی ہی سے کہہ 

سکتے ہیں کہ دودھ کا بھاؤ نہ بڑھوائیں۔پانی کا 

  ٹیکس بڑھانا ہے تو بے شک بڑھائیں لیکن کوئی 

ایسی سبیل نکالیں کہ گوالوں کو پانی سستے داموں 

ملتا رہے۔تاکہ کم سے کم شہری گوالوں سے تو 

سفید پانی جسے عرف عام میں دودھ کہا جا تا ہے، 

 (۴۸موجودہ نرخوں پر ہی حاصل کرتے رہیں۔‘‘ )

 

وہ کہیں طنز کی کاٹ سے معاشرتی مسائل کو چھیڑتے ہیں تو کہیں          

مزاح کی پھلجھڑیوں سے بے اعتدالیوں اور بدیانتیوں کو نشانہ بناتے  
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ہیں۔چونکہ خیاالت کا حسن ،حسن بیاں میں پوشیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی 

خیاالت کی رعنائی ان کی طرز تحریر سے نمایاں ہے۔ان کی حاضر دماغی ، 

ش کالمی،اور بذلہ سنجی قاری کو قائل کر لیتی ہے۔وہ تازہ خبر کو خو

موضوع بناتے ہوئے اپنے مخصوص مزاحیہ اندازسے مسکراہٹیں بکھیرتے 

ہیں۔وہ ایسے اعمال و افعال کو موضوع بحث بناتے ہیں جس کا معاشرہ متحمل  

  یے:نہیں ہو سکتا۔مثال مالحظہ کیج

مجھا جاتا ہے  ’’پابندی اوقات کو بڑی اچھی عادت س

چنانچہ ہم بھی ایک عرصہ تک اسی روایت کے 

فریب میں مبتال رہے لیکن تجربہ نے ثابت کیا کہ 

جو کچھ ہم سمجھتے رہے وہ سوائے نا سمجھ کے 

کچھ نہ تھا۔دفتروں میں پابندی اوقات آدمی کی 

’’اوقات‘‘ ظاہر کرتی ہے ، جس کی اوقات جتنی کم 

بندی برتتا ہے ۔ بلند ہوتی ہے ۔ اتنا ہی وہ وقت کی پا

اوقات لوگ اس پابندی سے آزاد ہوتے ہیں اور یہی 

آزادی ’’صاحب‘‘ کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ وقت 

کی پابندی کرنے والے افسران کو نہ تو ان کے 

ماتحت اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں اور نہ ان 

کے ہم رتبہ ساتھی ان کی اس عادت سے خوش 

بھی کبھار وقت پر دفتر ہوتے ہیں۔ البتہ ’’صاحب‘‘ ک

آجائے تو ماتحت ان کی اس حرکت کو ازدواجی 

تعلقا ت کی کشیدگی سے تعبیر کرکے نظر انداز 

کردیتے ہیں۔ اوقات کی پابندی اور وقت کی ناقدری  

کا چلن اب اتنا عام ہوچکا ہے کہ وقت کی پابندی 

کرنے کی کوشش کی اور ہر بار نادم وشرمسار 

َِ ایک شادی میں ی اہوئے۔ چند روز پہلے بھ َ تفاقا

دعوت نامہ پر لکھے ہوئے وقت پر  یےشرکت کے ل

 ےجاپہنچے۔ سہرا بندی کا وقت چار بجے تھا ۔ چھ

  نی ہوگیا۔ بارات پانچ بجے روانہ ہوبجے یہ سہرا بند 
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تھی، آٹھ بجے روانہ ہوگئی۔ نکاح عصر مغرب کے 

شاء کے بعد یہ معرکہ بھی  درمیان ہونا تھا ، ع 

دی بیاہ اور ایسی ہی دوسری تقریبات  ۔۔۔شاسرہوا۔

میں وقت کی یہ ناقدری، انوکھی یا انہونی بات نہیں۔  

ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ البتہ جو کوئی وقت کی پابندی 

کرکے انہونی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگوں 

کی حیرت کا سامان کرتا ہے اور آزاد منش لوگ 

ک اُسے لعن طعن سے نوازتے ہیں۔ ہمارے بھی ای

شناسا تھے۔ وقت کے ایسے پابند کہ بے تکلف 

احباب انہیں جیتا جاگتا گھڑیال کہا کرتے تھے۔ 

لڑکے کی شادی کی تو مقررہ وقت پر بارات لے کر 

چل پڑے، تما م عزیز ناراض ہوگئے۔ کوئی بارات 

میں شریک نہ ہوسکا ۔ بارات ٹھیک مقررہ وقت پر 

ر لڑکی والوں کے گھر پہنچی ، تو شامیانے او

قناتیں لگ رہی تھیں۔ ڈیکوریشن سروس کے 

کارندوں نے بارات کا استقبال کیا اور دولہاکو گلے 

لگا کر ُکھرے تخت پر بٹھایا۔ کھسیانا دولہا سہرے 

کی پتیاں نوچتا رہا اور گنے چنے باراتی مکھیاں  

 (۴۹اُڑاتے رہے۔‘‘ )

 نصیر انور: 

ہوئے فکاہی کالموں کو صحافتی ادب میں   یےنصیر انورکے تحریر ک

ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔انہوں نے زندگی کے مسائل کو ہلکے پھلکے انداز 

سے کالموں میں سمو کر مزاح نگاری کی روایت کو برقرار رکھاہواہے ۔ان کا 

فکاہی کالم ’’جھوٹی باتیں‘‘سیاسی ، سماجی اور معاشرتی کج رویوں کو شگفتہ 

 ن تک پہنچاتارہا ہے۔ مزاجی سے قارئی

ان کے فکاہی کالموں میں جہاں سماجی رویوں اور ناانصافیوں پر تنقید ہوتی  

ہے۔وہاں مسکراہٹیں بھی بکھیرتے ہیں۔وہ کہیں طنز کی کاٹ سے معاشرتی  

مسائل کو چھیڑتے ہیں تو کہیں مزاح کی پھلجھڑیوں سے بے اعتدالیوں اور بد 
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معاشرتی پہلوؤں کو دلچسپ پیرائے میں دیانتیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔مختلف 

 یے: یان کرتے ہیں۔مثال مالحظہ کیجب

’’آج کل ہمارے ہاں کرکٹی بخار ہے ۔ پاکستانی ٹیم  

کی کار گزاری پر ہر ایک کا پارہ ایک سو دس 

چکا ہے۔اس موسم میں  ڈگری سے بڑھ( ۱۱۰)

اس بخار میں مبتال ہی نظر آتا یےجیسے دیکھ

کھیل پر تبصرہ کرنا  ہے۔کچھ یوں بھی ہے کہ اس

ایک فیشن بن چکا ہے۔آپ کرکٹ نہیں کھیلتے آپ 

سہی کم  اس کھیل کے رموز سے واقف نہیں تو نہ

اور اگر آپ کو بات  یےسے کم اس پر بات تو کیج

ہر محفل میں آپ کے یےیقین جان بنانا نہیں آتی تو

بارے میں یہی بات ہو گی کہ آپ پر لے درجے کے 

ہیں۔۔۔۔ ایک گویے نے داد دیتے ناالئق اور دقیانوسی 

ہوئے کہا ہائے صد سبحان ہللا، آسٹریلیا نے کیا تّیا  

مارا ہے۔ماشاء ہللا ہر کھالڑی ُسرمیں ہے۔۔۔ہمارے 

ہر کھالڑی فقط ایک ہی تال پردھمال ڈال سکتے 

 ہیں۔’’دھما دھم مست قلندر۔ ‘‘ 

ایک ریستوران میں کسی نے خاکستر ہو کر کہا’’ یہ 

کیا ہوا ‘‘ دوسرے نے جل بھن کر ہماری ٹیم کو 

جواب دیا’’ ہونا کیا ہے اپنی ٹیم اچھی بھی تو ہے ۔ 

ہوگی ضرور پر یوں کھیل میں ہار جیت تو ہو گی۔ 

۔‘‘اس پر بحث و تمحیص کے یےنہیں ہونی چاہ 

دروازے کھل گئے۔ لوگ ہر دروازے سے نکل 

کرکودپڑے۔ اپنے میر صاحب پہلے تو خاموش سب 

یکا یک انہیں خیال آیا۔کہ یوں  کچھ سنتے رہے پھر

چپکے چپکے اپنی قابلیت کی وکٹ صاف اڑ جائے 

گی۔اس لئے وہ بھی کرکٹ کے میدان میں کود پڑے۔ 

خم ٹھونک کر سب کو اپنی طرف یوں متوجہ ’’  
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کیاارے میاں اب اس کھیل کی صورت ہی بگڑ گئی 

ورنہ اپنے ہاں کا یہ عالم تھا کہ دیوان خانے میں  

بچھی ہے۔ گاؤ تکیے سے ٹیک  کرکٹ کی بساط

لگائے مزے سے اس زور کی کی ہٹ لگائی کہ 

دیکھتے ہی دیکھتے گیند آسمان کا تارا ہو 

۔بونگیاں پیچھے سے آواز آئی ’’ اوے رہن دےگئی‘‘ 

کر ’’ دہوو ہ خہ مار‘‘ اور بچارے میر صاحب دم بن

 ( ۵۰کاٹ بی ہائینڈ ہو گئے‘‘)

 سعد ہللا جان برؔق :

ء میں ۱۹۴۰ضلع نوشہرہ کے چراٹ روڈ پر واقع گاؤں ڈاگ بیسود میں 

حاالت ی  سے حاصل کی ۔ بچپن میں سنگین  پیدا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم گاؤں ہی

نے کافی مشکل وقت دکھایا ۔ محنت مزدوری کی ۔ پولیس کی نوکری بھی کی 

اور ایک عرصہ تک فوج میں بھی رہے ۔ مگر دلچسپی نہ ہونے کے باعث  

ء میں اس وقت کے مشہور روزنامہ ۱۹۶۷بعد میں صحافت کا پیشہ اپنایا۔ 

حرم‘‘ پشاور سے صحافتی میدان میں قدم رکھا۔جہاں سے انہوں نے ’’بانگ  

کے کالم پڑھتے پشتو اور اردو کالم نگاری میں خوب شہرت حاصل کی۔ ان 

ان کے چلتا ہے کہ تحقیق کے بعد ہی ان کا قلم اُٹھتا ہے  اہوئے اس بات کا پت 

فن پارے اسی بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اُنہوں نے کالم نویسی کے ساتھ ساتھ  

 افسانہ نگاری ، ڈرامہ نگاری ،

 سنجیدہ اور مزاحیہ شاعری بھی کی۔ 

کا لم نگاری کے ذریعے مزاح کے پھول کھالنے والوں میں سعد ہللا 

 کانام کسی تعارف کا محتاج نہیں ۔ وہ ایک طویل عرصے سے اس  ؔجان برق

فن سے وابستہ ہیں ۔مختلف اخبارات کے لئے انہوں نے مختلف عنوانات کے  

تحت مزاح نگاری کی ہے۔ان کے اہم فکاہی کالموں میں’’ مسائل آپ کے اور 

از( اور بیان اپنا ‘‘اور ’’ پشاور نامہ ‘‘)بانگ  حرم(،’’اپنے پشاور میں ‘‘)شہب

 زیر  لب)مشرق ،آج،ایکسپریس(شامل ہیں ۔

کھاؤ کی وجہ  ان کے لکھے ہوئے فکاہی کالموں کو ادبی چاشنی اور رکھ ر

 یرائی ذخوب پ سے قارئین میں 
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ملی۔ ان کے ہاں موضوعات بے شمار ہیں ۔جس میں انہوں نے معاشرے میں 

رنگ پائے جانے والے مسائل و مشکالت کے کرب کو اپنی ظرافت کا 

دیاہے۔وہ اپنے کالموں میں اکثر اوقات کسی واقعہ یا لطیفہ سے بات شروع 

کرتے ہیں اور پھر ان کی آڑ میں سماجی ،معاشرتی اورمعاشی مسائل کی  

 یے: ن کے کالم سے مثال مالحظہ کیجنشان دہی کرتے ہیں ۔ا

’’اینٹوں کے بارے میں جو بھی محاورے پائے  

کسی لحاظ سے جاتے ہیں ان سب کا تعلق کسی نہ 

َِ ایک محاورہ  سیاست کے ساتھ نکل آتا ہے۔ مثالَ

ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبہ 

َِ ہر ایسی سیاسی   َ جوڑا، حاشا وکال یہ محاورہ تقریبا

 صورت حال پر منطبق ہوسکتا ہے جس میں 

 ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است              

َِ سیاسی اتحادوں کے  َ کے نظارے ہوں۔ خصوصا

بارے میں تو یہ محاورہ اتنا بامحاورہ ہے کہ سیاسی  

اتحاد بھی اتحاد کی بجائے محاورہ لگنے لگتا ہے۔ 

جب سے انسان نے سیاست کا منہ دیکھا ہے )کاش 

نہ دیکھا ہوتا( تو سیاسی اتحاد ہوتے آئے ہیں لیکن 

ب اتفاق ہے کہ ایسے اتحاد باآلخر دشمنی پر عجی

َمنّج ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر قریب زمانے میں 

جوہری طاقتوں کے خالف جن اتحادی قوتوں کا 

اتحاد ہوا تھاان میں روس اور امریکہ بھی شامل  

تھے۔ ایسی اور بھی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں 

لیکن ہمارا موضوع چونکہ تاریخ کی بجائے 

رات بلکہ اینٹوں والے محاورات ہیں اس لئے محاو

گہرائی میں نہ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ تاریخ ایک 

سمندر ہے اور سمندر کی گہرائیاں بڑی مہیب ہوا 

 کرتی ہیں۔ 

سیاسی اتحادوں کا غور سے مطالبہ کیا جائے تو یہ 
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حقیقت کھل جاتی ہے کہ سیاست بھی ایک اونٹ کی 

ا کہ کل یہ کس کروٹ نہیں ہوتارح ہے کسی کو پتط

بیٹھے گا۔ گویا سیاست کی دنیا میں اور سب کچھ 

 ہے مگر حرف آخر کچھ نہیں ہے۔ 

محال ’’سیاست‘‘ کے کارخانے   ںوسک                 

 میں 

 ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں                    

آج اگر پارٹی نمبر ا اپنی تمام توپوں کا رخ پارٹی  

ن گولے داغ ھادنھکئے ہوئے دکی طرف  ۲نمبر 

تو کل سورج چڑھنے سے پہلے ہی یہ  ،رہی ہے

خبر آسکتی ہے کہ دونوں میں نکاح ہوگیا ہے اور 

ایجاب و قبول کے تمام مرحلے بھی طے ہوگئے 

گویا چٹ منگنی پٹ بیاہ کا محاورہ اگر واقعی کسی  

 جگہ صحیح بیٹھ سکتا ہے تو وہ یہی مقام ہے۔

 خدا کرے کہ سیاست میں وہ مقام آئے       ؎

 کسی کا نام لوں اور لب پہ تیرا نام آئے               

سیاسی اتحاد ایک بہت ہی مفید چیز ہے کیونکہ  

اتحادواتفاق ہمیشہ ہی بہتر نتائج پیدا کرتے ہیں 

بشرطیکہ یہ اتحاداتفاق مزید نفاق وعناد کا پیش  

خیمہ نہ ہو ۔لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ سیاستی 

 َ َِ جب اتحادیں بہت ہی کم عمر ہوتے ہیں خصوصا

اس اتحاد کے نتیجے میں کچھ مل جاتا ہے۔ ابھی کل 

ہی کی بات ہے آئی۔جے۔آئی کے نو ستارے جگمگا 

 رہے تھے اور گنگنا رہے تھے کہ۔

 میرے ہاتھوں میں نونو چوڑیاں ہیں    ؎

لیکن جب اقتدار ہاتھ لگا تو سب ہی لہجہ بدل 

 کرگانے لگے کہ 

 ذرا ٹھہرو سجن مجبوریاں ہیں   ؎
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وا جس کا تذکرہ ایک اور اینٹ والے پھر وہی ہ

محاورے میں آتا ہے۔یعنی کہ ہر ایک نے الگ الگ 

اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں تعمیر کرنا شروع 

  :کردیں اور نوستاروں واال پرچم نوحہ کناں ہوا کہ

تھی اک  مضمرمیری تعمیر میں       ؎      

 صورت خرابی کی

بھان متی نے  اور وہ خرابی کی صورت یہ بھی کہ 

کہیں سے اینٹ کہیں سے روڑااٹھا کر یہ کنبہ جوڑا 

تھا اور یوں ساجھے کی یہ ہنڈیا بیچ چورا ہے جا 

کر پھوٹ گئی سارے ہی ستارے ایک دوسرے کی 

َِ سب ہی نے   َ اینٹ سے اینٹ بجانے لگے اور تقریبا

اینٹ کی خاطر مسجد کو ڈھاناپسند کیا اور آئی 

مٹی کر دیا۔ اس میں  ۔جے۔آئی کا گھراینٹ کی خاطر

کسی ایک پارٹی کا کوئی دوش نہیں تھا اس قسم کا  

اتحاد صرف ہنگامی حاالت میں پھنستا ہے پھر جب 

حاالت پر سکون ہوجاتے ہیں تو نفاق کے جرائم 

سرے کو کلبالنے لگتے ہیں اور سب ہی ایک دو

 : مخاطب کرکے کہنے لگتے ہیں

 سہی  تو ستم گر ہے تو اپنا بھی یہی طور      ؎

 تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی            

اور پھر سب ہی اس اور کی تالش میں سرگرداں 

ہوتا آنکہ آئندہ کے نفاق کے لئے کوئی نیا  

اتحادوجود میں نہیں آجاتا ہے گویا ہر اتحاد اپنے 

پیٹ میں ایک نفاق بھی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 

ج کے اندر ایک بالکل ویسا ہی معاملہ ہے کہ ہر بی

درخت اور ہر درخت کے اندر ایک بیج چھپا ہوا 

ہوتا ہے۔ یا جس طرح ہر انڈے میں ایک چوزہ اور 

ہر چوزے میں ایک انڈہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ 
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صرف یہ ہے کہ یہ سیاسی اتحاد صرف اینٹ کے 

اوپر اینٹ رکھ کر بنائے جاتے ہیں اگر اس 

و پھر یقیناًیہ  ’’خلوص‘‘ کی سمینٹ بھی شامل ہوگئی ت

اتحاد دیر پا ثابت ہو سکتا ہے لیکن ممکن دکھائی  

 ( ۵۱)ہے۔‘‘نہیں دیتا کیونکہ سیمنٹ نایا ب 

ان کا مشاہدہ جب تجربہ میں آتا ہے تو عام معامالت بھی خیال کی 

رعنائیوں سے رنگ جاتے ہیں جو بے تکلفانہ قہقہوں کا باعث بن جاتے ہیں  

دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ سیاسی  ۔سعدہللا جان برق نے معاشرے کے

معامالت اور تجزیوں پر بھی خوب طبع آزمائی کی ہے۔انہوں نے ایسے 

مختلف موضوعات کو اپنے فکاہی کالم میں برتا ہے جو مسکراہٹوں اور 

’ زیر لب‘‘سے مقصدیت سے بھرپور ہوتے ہیں ۔اس سلسلے میں ان کے کالم ’

 یے: مثال مالحظہ کیج

’’ہمدم‘‘بڑی اہمیت رکھتا ہے اور  یے’’انسان کے ل

پھر جب ہمدم بھی دیرینہ ہو تو کیا کہنے۔دوست 

جتنا پرانا ہو،چاول اور ہاتھی دانت کی طرح اس کا  

ذائقہ اور قیمت بڑھتی رہتی ہے۔۔۔لیکن سیاست میں 

کہ یےسے الٹ ہو کر چلتا ہے شایداس لمعاملہ اس 

’ہم  سیاست میں ’’ہمدم‘‘کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ہاں ’ 

خیال ‘‘ ضرور ہوتے ہیں۔اور یہ کہ ہم خیال صرف 

ہم خیال ہوتے ہیں۔جو اکثر صورتوں میں ہمدم   

دیرینہ کی بجائے ’’دشمن  دیرینہ ‘‘ ہوتے ہیں ۔لیکن 

کوئی ضرورت انہیں ’’ہم خیال ‘‘ بنادیتی ہے۔جیسا 

کہ شیخ سعدی نے ایک کوے اور بگلے کو 

یہ  دیکھاتھا۔شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ

دونوں اکٹھے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے 

میں حیران تھا کہ کہاں کّوا ،کہاں بگال۔کہاں رات 

کہاں دن ۔ اتنے میں اچانک دونوں چل پڑے تو پتہ 
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چال کہ دونوں لنگڑے ہیں ۔تب میری سمجھ میں آیا 

 کہ دونوں میں ’’لنگڑے پن‘‘کا رشتہ ہے۔ 

 آ عندلیب مل کے کریں آہ و زاریاں  ؎

الؤں ہائے دل ت  وہائے ُگل پکار ‘ میں چ 

سیاست میں بھی ہمدم کی بجائے ایسے ہم خیال  

چلتے ہیں جو کسی ایسے ہی رشتے کی بنا پر 

یکجا ہوتے ہیں ۔جیسا کہ بگلے اور ّکوے میں اتفاق 

 ( ۵۲سے قائم ہو گیا تھا۔‘‘) 

مزاح ایک فطری صالحیت ہے جو کسی ادیب کے اندر فطری طور پر 

ہے۔ سعد ہللا جان برؔق بنیادی طور پر ایک مزاح نگار ہیں۔ انہوں موجود ہوتا 

نے مختلف اصناف کو خوبصورتی سے برتا ہے۔ لیکن اُن کی سب سے اہم 

اور بنیادی وصف طنز و مزاح ہی ہے۔ ان کے کالموں میں مزاح کے تمام  

حربے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ لفظی ہیر پھیر سے مزاح پیدا کرتے ہیں، کبھی 

ورات وکہاوتوں کے استعمال سے ،تو کبھی مختلف اشعار کے بر محل محا

 اور بر وقت استعمال سے عمدہ مزاح تخلیق کرتے نظر آتے ہیں۔ 

اپنے کالموں میں چھوٹی چھوٹی معاشی، سماجی اور معاشرتی  

ناہمواریوں سے نبردآزما نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قلم کو معاشرے میں 

تحصالی قوتوں کے خالف تلوار کے طور پر استعمال موجود خرابیوں اور اس

کیا ہے۔ وہ مختلف بُرائیوں کا احاطہ کرتے ہوئے اپنے وطن سے محبت کا 

ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ ان کے کالم پڑھ کر یہی احساس ابھرتا ہے کہ وہ ایک 

ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں دکھ اور پریشانیاں نہ ہوں۔ جہاں لوگ خوشی اور 

 کے سائے میں زندگی سے لطف اندوز ہوں۔مسرتوں 

وہ حق تلفیوں اور نا انصافیوں پر بحث کرتے ہوئے نشتر زنی بھی 

کرتے ہیں اور قارئین کے محظوظ ہونے کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں  

دیتے۔ لفظی الٹ پھیر اور رعایت  لفظی سے بھی مزاح پیدا کرنے کی بھر پور 

 یے گ لدگی ، بے ساختگی اور ادیبانہ رنکوشش کرتے ہیں۔ان کا اسلوب سا

ہوئے ہوتا ہے۔وہ قاری کو ہنستے ہنساتے ہوئے معاشرتی ، معاشی اور 

 یے: مثال اس کالم میں مالحظہ کیج  سماجی تضادات دکھاتے ہیں۔جس کی عمدہ
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’’جب سے ہمارے ہاں مغرب سے درآمدہ کھیلوں کا  

ً متروک ہو  رواج ہوا ہے ہمارے پرانے کھیل تقریبا

ہیں۔ ۔۔۔ہمارے اپنے دیسی کھیل جیسے گلی ڈنڈا  گئے

، کبڈی ، آنکھ مچولی کو اب کوئی جھوٹے منہ بھی 

نہیں پوچھ رہا ہے ۔ حتٰی کہ ہاکی کو بھی کونے 

کھدرے کی طرف دھکیال جا رہا ہے اور وہ دن دور 

حیثیت گھر کے اُس بوڑھے کی  نہیں جب ہاکی کی

بن  سی ہوجائے گی جو سب کے کندھوں کا بوجھ 

جاتا ہے ۔ ۔۔۔۔لیکن مقام شکر ہے کہ بعض دیسی  

کھیل بعض سرکاری محکموں کے دم قدم سے ابھی 

تک زندہ ہیں۔ بینکوں اور دیگر اداروں نے تو 

کرکٹ اور ہاکی کے کھالڑیوں کو اپنے ہاں جگہ 

دے رکھی ہے لیکن واپڈا قابل ستائش ہے کہ اس 

نے اپنے ایک دیسی کھیل آنکھ مچولی کو مکمل 

ر پر اپنی سرپرستی میں لے رکھا ہے ۔ بلکہ یو طو

ں کہیے کہ’’ واپڈایا ‘‘ہوا ہے ۔ ۔۔۔کبڈی کا مستقبل 

بھی کافی روشن ہے کیونکہ اسے سیاست دانوں نے 

اپنالیا ہے اور آئے دن اس کے ٹورنامنٹ منعقد 

ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اس کھیل کے اتنے رسیا ہیں کہ 

ا اہتمام کر لیتے اسمبلیوں میں ’’تفریحی میچوں ‘‘ ک

ہیں۔ ہاں البتہ بین االقوامی سطح پر اس کے میچوں 

کا انتظام ابھی نہیں ہوسکا ہے ۔ لیکن سیاست دانوں 

کی سرپرستی کا یہ انداز جاری رہا تو وہ دن دور 

نہیں جب کبڈی میں ہمارے سیاستدان بین االقوامی 

سطح پر مشہور ہوجائیں گے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ گلی ڈنڈے کو 

نے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ زندہ رکھ

اسے جوں کا توں برقرار رکھا جائے ہمارے گل 

ملوک شاہ کا تو کہنا ہے کہ گلی ڈنڈے کو مجموعی  
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طور پر ہر محکمے نے اپنایا ہوا ہے ۔ دفتروں میں 

فائلوں اور سائلوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ 

گلی ڈنڈا ہی ہے۔ لیکن ہماری ثقافتی پیاس اس سے 

 ( ۵۳ں بجھتی‘‘) نہی

رواں میں بھی روزنامہ’’ مشرق‘‘ میں سجب خان کے قلمی نام سے دور  

ان کا فکاہی کالم چھپتا ہے۔جس کاعنوان’’ لب  خانداں چشم  گریاں ‘‘ہے ۔ اس 

فکاہی کالم میں سنجیدہ موضوعات پر ہلکے پھلکے انداز میں بحث ہوتی  

موقع کی مناسبت سے کرتے ہے۔وہ اشعار کا استعمال بھی نہایت مؤ ثر اور 

 یے: ابل تحسین ہے۔مثال مالحظہ کیجہیں ۔اس معاملہ میں ان کی قوت  حافظہ ق

’’ایک مرتبہ ہم ویسے ہی ایک ترقیاتی کام کرنے  

والے دفتر میں گئے ۔وہاں یہ پتہ چال کہ ہمارے 

گاؤں کی گلی کوچوں اور راستوں پر اتنی زیادہ  

گر وہ شنگل شنگل ڈالی گئی ہے کہ خدا نخواستہ ا

کاغذات سے نکل کر برسر  زمین آگئی تو گاؤں کے 

سارے مکان بھی ڈوب جائیں۔چنانچہ ہم نے دفتر 

والوں سے استدعا کی کہ اس شنگل کو کاغذات سے 

باہر بالکل بھی نہ آنے دیا جائے نہ پھرہم اپنا گھر  

۔۔۔اس لئے ہم پر بلکہ پورا گاؤں کہاں ڈھونڈیں گے۔

رقیاتی کام کے مزید’’ احسان ‘‘  احسان یہی ہو گا کہ ت 

جائیں۔ویسے اگر ’’سرکاری کاغذات ‘‘کا یےک نہ

مطالعہ بھی کیا گیاتو ترقیاتی کام اب باقی بھی نہیں  

رہے ہیں۔ایک ایک گلی ،ایک ایک نالی ، ایک ایک 

سڑک آٹھ دس بار تعمیر ہوچکی ہے،ہر گاؤں میں  

ضرورت سے زیادہ دو چار سکول بن چکے ہیں، 

ر بی ایچ یو تو اتنے تعمیرہوئے ہیں کہ اب ہسپتال او

خالی زمین ہی نہیں بچی ہے ویسے ہی حکومتی  

 کاموں میں 
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اہمیت کاغذات کی ہوتی ہے زبانی کالمی باتوں کی  

 ( ۵۴نہیں۔‘‘ )

 پروفیسر ڈاکٹر ہمایون ہمؔا :

ء میں پیدا ۱۹۴۴ہمایون ہمؔا ضلع مردان کے’’ بغدادہ ‘‘نامی گاؤں میں 

ہوئے۔ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی سے حاصل کی ۔ ایم اے کرنے کے بعد 

تیمر گرہ ضلع دیر کالج میں اُردو لیکچرر کے طور پر تعینات ہوئے بعد میں  

ہ ی حاصل کی ۔ وہ مختصرعرصپشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگر

مردان کے پرنسپل رہے۔ تعلیمی میدان  ۲گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر یےکے ل

ء میں مالزمت سے سبکدوش ہوئے ۔  ۲۰۰۴میں خدمات سرانجام دیتے ہوئے 

اُنہوں نے زمانہ طالب علمی ہی سے ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیا ۔ اپنے 

 استاد میاں خیر الحق گوہر کے اصرار پر لکھنے کی طرف متوجہ ہوئے ۔

انہوں نے بیک وقت خاکہ نگار، ڈرامہ نگار ، کالم نگار اور شاعر کی حیثیت 

ء میں ہفت روزہ ۱۹۶۶سے شہرت حاصل کی۔ کالم نگاری کا سفر اُنہوں نے 

 ہے۔ و اب تک کامیابی کے ساتھ جاری’’قند‘‘ )مردان (سے شروع کیا۔ ج

م ندیدہ کالہمایون ہما کا شمار بھی روزنامہ’’ مشرق ‘‘کے اہم اور پس      

سال سے کالم نگاری کے فن ( ۴۰چالیس) ًِ نگاروں میں ہوتا ہے ۔وہ تقریبا

ء سے کالم لکھ رہے ۲۰۰۰یےمشرق ‘‘کے ل سے وابستہ ہیں۔ تا ہم روزنامہ’’

ہیں جن میں ’’باتوں باتوں میں ‘‘ اور ’’ادھر اُدھر سے ‘‘ شامل ہیں۔ اپنے 

کالموں میں وہ روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 

وہ اخبار کے لیے لکھتے ہیں ۔ ابالغ ان کی اولین ترجیح ہے اور ابالغ کے 

کی زبان استعمال کی جائے ۔  لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے عام لوگوں

وہ عام لوگوں کی زبان میں سادہ مگر پر وقار انداز سے ادبی زبان استعمال 

اس  ں ہونے دیتے ۔کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت ادبی معیار کو مجروح نہی

 یے: مثال مالحظہ کیجکے بارے میں 

 

’’حسبہ بل کے نافذ ہونے کی صورت میں معاشرے 

تب ہوں گے یہ تو آئندہ  پر اس کے کیا اثرات مر

وقت ہی بتائے گا ہم تو آج صرف اس مجوزہ قانون 
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کے ایک پہلو پر اپنے انداز میں بات کرنا چاہتے 

ہیں بل میں کہا گیا ہے اور ہمیں اس سے مکمل 

اتفاق ہے کہ اس قانون کے ذریعے پبلک مقامات پر 

اسالم کی اخالقی اقدار کی پابندی کروائی جائے گی  

ی کیا صورت ہوگی چونکہ اس کی اس پابندی ک 

صدر عدالت  ۔۔۔کوئی تفصیل بل میں موجود نہیں 

انصاف کا ترازو ہاتھ میں تھامے پوچھے گا۔ بتائیے  

تھانیدار جی‘ یہ بورڈ اآپ نے کیوں اتارا ، حضور! 

آپ دیکھتے نہیں اس میں عورت کی ٹانگیں دکھائی  

گئی ہیں صدر عدالت ‘ نیم باز آنکھوں سے بورڈ 

پر ڈالتے ہوئے کہے گا واقعی۔ بتاؤ بھئی تم نے نظر 

لگایا۔؟ مدعا علیہ ایسا مخرب اخالق بورڈ کیوں 

جاہ! ہمیں اپنے جوتوں کا اشتہار  الیجواب دے گا ع

دینا تھا ظاہر ہے جوتے پاؤں میں ہی پہنے جاتے 

ہیں اور اس کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں۔صدر عدالت 

بعد ایک  تھوڑی دیر کے لئے داڑھی کھجانے کے

بار پھر بورڈ پر ہی ٹانگوں کو دیکھتے ہوئے‘ 

تھانیدار سے پوچھے گا۔ تھانیدار جی۔ بات ان کی 

بھی ٹھیک ہے جو توں کے اشتہار میں ٹانگوں کا  

ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ حضور ہم نے یہ کب کہا 

ہے کہ جوتے سر پر رکھے جاتے ہیں ایک درمیانی 

تا ہے۔ وہ کیسے؟ راستہ بھی تو اس میں نکاال جاسک

ننگی ٹانگوں والی اس خاتون کو پاجامہ پہنایا  

جاسکتا ہے شلوار پہنائی جاسکتی ہے پبلک مقامات 

پر اس قسم کے مخرب اخالق سائن بورڈوں سے 

۔ تھانیدار صاحب  ۔۔۔جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں

ٹھیک کہتے ہیں ان ٹانگوں پر شلوار ہونی چاہئے  

شتہار کے لئے فلمی اور پھر تم اپنے جوتوں کے ا
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ہیروئنوں کو بیچ میں کیوں التے ہو گاؤں کی کسی  

باپردہ خاتون نچلے طبقے کی حیادار عورت کو بھی 

یہ جوتے پہنائے جاسکتے ہیں بلکہ عورتوں ہی کو  

کیوں ۔ تم مردوں سے یہ کام کیوں نہیں لیتے۔؟ وہ 

تو ہم لے لیں مگر جناب واال‘آپ نے آج تک کسی 

نچی ایڑی کی جوتی پہنے دیکھا  مرد مجاہد کو او

ہے؟ تمہاری یہ دلیل ہمیں قائل کرنے کے لئے کافی 

نہیں ۔ ہمارا خیال ہے کہ ننگی ٹانگیں بورڈ پر بنانا  

اخالقی نقطہ نظر سے درست نہیں اور ہمیں فوری  

 ( ۵۵طور پر یہ اشتہار بازی ختم کردینا چاہئے۔‘‘)

استعمال سے بخوبی واقف ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ الفاظ کے فن کارانہ         

ان کے کالم ادبی چاشنی لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں اشعار کا با معنی  

استعمال بھی عام ہے ۔ جن میں اردو کے ساتھ ساتھ پشتو کے اشعاراور گیت 

کے بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ مختلف مصرعوں کو صورت حال کے مطابق  

ل میں التے ہیں کہ صورت حال سمجھنے میں بہت اس طور بر محل استعما

 یے:حظہ کیج آسانی ہو جاتی ہے ۔مثال مال

’’سچ پوچھئے تو اندر سے ہم بھی کچھ کم خوشامدی  

نہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے خواہ مخواہ ایک عام  

قسم کی خود داری کا لبادہ لپیٹ رکھا ہے اور بظاہر  

 :یہ بتانا چاہتے ہیں 

  گر الجھا کوئی دیکھیؤ غالب سے  

 ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھال  

ہماری یہ ساری انا اورخود داری جھاگ کی طرح  

بیٹھ جاتی ہے جب کسی سے کوئی حاجت روائی 

مقصود ہو ،رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہماری 

خوشامد بڑی سب سٹینڈرڈ اور بہت معمولی قسم کی 

ضرورتوں کے لئے ہوتی ہے قصائی سے کہتے 

اد ! وہللا کیا غضب کی مونچھیں پال رکھی  ہیں است
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ہیں بالکل جنرل ڈائر معلوم ہوتے ’’ وہ کون سسرا 

تھا‘‘، کنڈے گوشت کی بوٹیاں بناتے ہوئے کہتا ہے 

ایک تھا سمندر پار سے آیا قصائی جلیانوالہ باغ میں  

ظالم نے ہزاروں بے گناہوں کا قیمہ بنا کر رکھ دیا 

ا لینا دینا صاحب  تھا۔ ہمیں دوسرے قصایوں سے کی

!ہم تو روزانہ صرف ایک جانور ذبح کرتے ہیں ۔ 

 :! تم نے وہ شعر تو ضرور سنا ہوگاکنڈے بھائی

اٰلہی خیر ہو وہ آج یوں کیوں بن کے بیٹھے 

 ہیں  

اتھ میں ہے اور تن بھویں تنی ہیں ، خنجر ہ

 کے بیٹھے ہیں 

’’یہ کس قصائی کی بات کر رہے ہو ‘‘’’قصائی نہیں  

اغ کا شعر ہے اردو کے بہت بڑے یہ حضرت د

شاعر تھے البتہ شعر میں تمہاری دکان کا نقشہ 

کھینچا ہے‘‘ ، ’’واقعی حضور! شعر نہیں پوری 

قصائی کی دکان ہے‘‘ ہماری اس خوشامد کا نتیجہ  

یہ نکلتا ہے کہ اس روز کنڈے قصائی کے گوشت 

میں ہڈیاں کم ہوتی ہیں اور ہمیں گھر میں جھڑکیاں 

ن لطیف میں نا  پڑتیں اسے آپ ہماری اس فسننا نہیں 

کہ جب بھی ہم نے کسی کی  یےتجربہ کاری سمجھ 

خوشامد کی اس میں ایک آنچ کی کسر ضرور رہ 

گئی ، بالکل اس اناڑی کی طرح جسے کسی نے 

بتایا تھا کہ جب کسی خاتون سے کام نکلوانا ہو تو 

اس کے شوہر اور بچوں کا حال ضرور پوچھ لیا 

جب وہ ایک لیڈی کونسلر سے اپنے نو کرو۔ چنانچہ 

مولود بچے کا برتھ سرٹیفیکیٹ کی تصدیق کروانے 

گیا تو پوچھا ماشاء ہللا آپ کے شوہر کیا کام کرتے  

ہیں۔’’ میری ابھی شادی نہیں ہوئی ‘‘ کونسلر صاحبہ 
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نے کہا’’تو آپ کے بچے کتنے ہیں ؟ ‘‘اس کے بعد 

د گر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اناڑی خوشام

 ( ۵۶کو باقاعدہ ایک تھپڑ کا تحفہ وصول کرنا پڑا‘‘ )

وہ اپنے معاشرے میں جنم لینے والے تضادات کو نہایت خوبصورتی            

سے اپنے کالم کا حصہ بناتے ہیں اُن کے کالموں کی خاص بات یہ ہے کہ اُن 

کے ہاں طنز اور ظرافت کے دونوں رنگ شوخی کے ساتھ جھلکتے ہیں ۔  

ایک طنز نگار کی طرح تضادات و مسائل معاشرہ پر گہری نظر رکھتے  

ہوئے اُن کی ایک سرجن کی طرح چیر پھاڑ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ 

ایک مزاح نگار کا فریضہ بھی سرانجام دیتے ہیں جس سے ہنسی کو تحریک  

ملتی ہے یعنی قہقہوں کے لبادے میں طنز کی چٹکی لیتے ہیں۔ اس ساری 

ل میں ان کا رویہ ہمدردانہ ہوتا ہے کسی کی ذات یا عزت نفس کو صورت حا

مجروح نہیں ہونے دیتے ۔ بلکہ کوتاہیوں اور بد اعتدالیوں کو تنقید کا نشانہ  

بناتے ہوئے ان کے مضحک پہلوؤں کو سامنے التے ہیں۔ ملکی سیاست اور 

‘ سے یں ‘مختلف امور پر ان کی گہری نظر ہے۔ان کے کالم ’’باتوں باتوں م

 :یےایک مثال مالحظہ کیج

’’آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں جب معاشیات کے 

ماہر وزیر اعظم کا یہ بیان سامنے آیا کہ کشکول ہم 

نے توڑ دیا ہے اس پر اپوزیشن کے کسی لیڈر نے 

کہا تھا کہ موصوف کایہ بیان بالکل درست ہے 

چھوٹا واال چونکہ کار آمدنہ رہا تو اسے توڑنا 

ا۔ اب ہم بڑے سائز کا کشکول گلے میں  ضروری تھ

لٹکائے پھرتے ہیں ۔ اس وقت ہم نے اس پھبتی کو 

سیاسی بیان بازی سمجھ کر کچھ زیادہ اہمیت نہ دی  

۔ لیکن اس کے بعد جب بیرونی قرضوں کے حجم 

میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا تو افسوس ہوا کہ انکم 

ٹیکس والوں نے ہماری حالل کی کمائی سے جو آٹھ 

زار روپے گزشتہ سات سال سے روک رکھے ہیں  ہ

وہ رقم بھی ان قرضوں کو کم کرنے میں کام نہ 
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آسکی ۔ ہمارے مالیاتی اُمور کے ماہرین جس طرح 

ہمیشہ سے بیرونی قرضوں کو قومی ترقی کا جواز 

بنا کر پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں عالمہ  

 اقبال فرما چکے ہیں :۔

 دہ قوموں کا ‘‘ ’’نشانیہی ہے زمانے میں زن

اگر عالمہ زندہ ہوتے تو موجودہ حاالت کی روشنی 

 کا دوسرا مصرعہ کچھ یوں ہوتا:میں ان کی شعر 

 ’’کہ صبح شام وہ جیتے ہیں قرض کھا کھا کر ‘‘ 

۔۔۔۔۔اپوزیشن اور سرکار دونوں طرف کی فیکٹریاں  

نعرہ سازی کے لیے نت نئے برانڈ مارکیٹ میں 

کوئی نعرہ کھوکھال ہوجائے النچ کرتی رہتی ہیں۔ 

اور اس کی اہمیت باقی نہ رہے تو ایک نئے برانڈ 

کا نعرہ بازار میں آجاتا ہے تحریک آزادی کے  

زمانہ میں پاکستان کا مطلب کیا ال الہ اال ہللا کا نعرہ 

بڑا مقبول تھا ۔جب ملک بنا تو اس نعرے کے 

دوسرے حصے کی یادگار کے طور پر الہور شہر 

مہ چوک ہی تعمیر ہوسکا۔ جہاں پنجاب  میں ایک کل

پولیس کے جوان ٹریفک قوانین کی کردہ اور نا 

ی پرچیاں کردہ خالف ورزیوں پر لوگوں کو چاالن ک

۔کچھ نیک بندوں نے گزشتہ دیتے رہتے ہیں۔۔۔۔

حکومت میں اپنے طور پر حسبہ بل کے ذریعے 

ایک کوشش ضرور کی مگر اُن کا یہ بل بھی  

کی نذر ہوگیا جس میں بنیادی  قانونی موشگافیوں 

سوال یہی تھا کہ خدا کے کون سے نیک بندے ؟ 

ایک نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کا بھی سنا گیا اس 

پر کشش نعرہ کے خالق شہادت کے مرتبے پرفائز  

ہو کر ہللا کو پیارے ہو گئے اور عوام کو اس نعرے 

کی عملی صورت دیکھنا نصیب نہ ہوئی ۔ یہ نعرہ 
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کی تخلیق تھا اُن کے وارثوں کو  جس ذہن رسا

غریب الوطنی میں بھی کبھی روٹی کپڑا اور مکان 

کے حصول کا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ کچھ سال پہلے 

ملک کو ایشین ٹائیگر بنانے کا نعرہ بھی بلند ہوا تھا  

۔ بدقسمتی سے چاغی کے پہاڑوں سے ایشین ٹائیگر 

بہت کی دھاڑ بھی سنائی دی ۔ مگر قوم کو یہ دھاڑ 

مہنگی پڑی جس کی قیمت چکانے کے لیے ہمیں 

قرض اُتارو ملک سنوارو کا نعرہ لگانا پڑا۔ آخر کار 

ملک کو ایشین ٹائیگر بنانے کے خواہش مند ’’اب تم 

ہی ملک سنبھالو ‘‘ کے نعرے کے ساتھ بوریا بستر 

سمیٹ کر ملک سے رخصت ہونے پر مجبور کر 

 ( ۵۷دیئے گئے ۔‘‘ )

 :پروفیسراشرف بخاری 

شاعروادیب اشرف بخاری بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ انہوں نے 

شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی سے گولڈمیڈل حاصل کیا۔ امریکی یونیورسٹی  

سے بھی اعلٰی ڈگری حاصل کی۔بہترین مقرر رہے۔وہ ریڈیو پاکستان سے بے 

صل رہی۔ شمار تقاریرکر چکے ہیں ۔انہیں زبان وبیان پر خصوصی مہارت حا

َِ سات )یےوزنامہ ’’مشرق‘‘ کے لر َ سال تک ’’قندونمک‘‘ کے عنوان ( ۷تقریبا

سے کالم نگاری بھی کرتے رہے ۔جو انہوں نے ’’مشرق‘‘ پشاور کے مالک 

 تھے۔ یےصاحب کے اصرار پر لکھنا شروع ک آغا سید تاج میر شاہ

’’مشرق‘‘ میں ان کی کالم نگاری کو بہت پذیرائی ملی۔اگرچہ انہوں نے 

ھا مگر خوب لکھا ۔ان کے کالموں میں جہاں مسکراہٹیں ہیں وہاں کم لک

مقصدیت بھی ہے ۔وہ اپنے کالموں میں سیاسی ،معاشرتی ،تعلیمی،اور بین  

یں۔ علمی و ادبی لب و لہجہ ان االقوامی موضوعات پر طبع آزمائی کر چکے ہ

  کالموں کا خاصہ ہے۔وہ ہمیشہ مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بات کرتے ےک

ہیں۔یہی وجہ ہے کہ وہ بغیر نفرت و تلخی کے صاف اور کھری بات کو 

سامنے لے آتے ہیں ۔ ان کے کالم میں مزاح و شائستگی کے ساتھ ساتھ طنز  
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بلکہ فکر کے جذبے کو ابھارتی   اہے۔مگر یہ طنز تکلیف دہ نہیں ہوتبھی ہوتا 

 یے:الم سے ایک اقتباس مالحظہ کیجہے۔ان کے ک

خاطر غزنوی کے کتب مینار کے  ’’ آج کچھ باتیں 

حوالے سے ۔ خاطر صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے 

بعد ان ڈھیروں کتابوں کا کیا بنے گا۔ جنہیں اب 

قاعدے سے رکھنے کے لیے گھر میں کوئی جگہ 

باقی نہیں اور پھر کوئی شخص بھی نظر نہیں آتاجو  

ان کے بعد ان سلماؤں کی خبر گیری کر سکے اور 

عمر بھر کی کمائی ان کی  یہ جو انہوں نے

خریدمیں پھونک رکھی ہے وہ کس کھاتے میں 

جائے گی۔کہنے لگے ایک روز شریک حیات نے  

جل بھن کر کہا اگر ایک ایک کتاب کی جگہ آپ 

ایک ایک اینٹ ہی جمع کرتے جاتے تو اب تک 

ایک پوری بلڈنگ کھڑی ہوچکی ہوتی ۔ ۔۔قصہ اصل 

جان لیوا میں یہ ہے کہ کتاب کا عشق بھی ایک 

مرض ہے جو ایک بار چمٹ جائے تو آدمی کو 

کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ وقت وقت کی بات ہے کتاب 

دوستی ، کتاب بینی مہذب ہونے کی عالمت تھی آج 

کل اسے احمق ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے اور 

ٹھیک ہی سمجھا جاتا ہے ۔ علم اور اہل علم پر ایسا 

ہو ۔ اب علم کا نہیں پیغمبری وقت شاید ہی کبھی پڑا 

فلم کا زمانہ ہے ۔ ۔۔۔تو بات ہو رہی تھی خاطر  

صاحب کے ذخیرہ کتب کی جسے ہم کتب 

مینارکہتے ہیں اور اس خطاب کی وجہ یہ ہے کہ 

اگر وہ ایک کتاب پر دوسری کتاب رکھتے چلے 

جائیں تو ایک ایسی بلند بام چھت بن جائے جس کے 

آبادکے چہار ،حیدر  آگے چنگیز خان کے کلہ مینار

کے قطب مینار ، حتٰی کہ پیرس کے   مینار، دہلی
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ایفل ٹاور کی بلندی کا بھی بھرم کھل جائے ۔خاطر 

ھی کئی  صاحب نے اس کتابی عشق کے عالوہ ب

ً روگ پال رکھے ہیں جواب بہت سے روگوں نے ا

انہیں بھی پال رکھا ہے یعنی موسیقی ، مصوری 

،فوٹوگرافی،شاعری، نثر، کالم نویسی ،لغت 

نگاری،صحافت گیت نویسی،غرض ا س نوع کی 

کئی محبوبائیں ان سے بیک وقت چمٹی رہتی ہیں 

اور یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ ان بے تحاشا 

نارمل مختلف االلوان دل چسپیوں کے باوجود وہ 

فیض زندگی گزار رہے ہیں ۔اس’’ کتب مینار ‘ کا 

ان کے یہاں دستیاب یےدیکھے کہ کوئی دیوان ڈھونڈ

، کوئی رسالہ مانگیے ان کے پاس موجود غرض یہ 

کہ طوطنخ آمون کے زمانے سے لے کراب تک 

اردو ادب کی ادبی دنیا میں جو کچھ چھپا ہے خاطر 

تے صاحب اس کا خاطر خواہ سراغ بھی دے سک

ہیں اور مہیا بھی کر سکتے ہیں ۔خاطر صاحب کا 

یہ ’’کتاب پال ‘‘ شوق خاصا مہنگا سودا ہے اوران 

دنوں تو اس کے بارے میں سوچنا بھی قیامت 

ہے۔آج عام سائزکی دوسوصفحوں کی کتاب جتنے 

پیسوں میں آتی ہے بھلے دنوں میں اتنی رقم میں 

ہ مرغیاں  پانچ بھینسیں ،آٹھ بکریاں،تین اونٹ اور بار

آجاتی تھیں لیکن خاطر صاحب ہیں کہ وضع داری 

تابیں خریدنے سے نبھائے چلے جا رہے ہیں اور ک

 ( ۵۸)باز نہیں آتے۔‘‘

مزاح کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف ہیں ان کے اشرف بخاری 

کالموں میں آمد ہے آورد نہیں۔ وہ اپنی تحریروں میں اعلٰی معیار ظرافت کو 

ن کے کالموں کے اسلوب میں وہ حسن توازن موجود ہے جن قائم رکھتے ہیں۔ا

کا ایک ادب پارہ متقاضی ہوتا ہے۔سیاسی حاالت اور سیاست پر ان کی گہری 
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نظرہے۔نہایت خوبصورتی سے مختلف لیڈروں کے بارے میں وہ ان کی 

ایک کالم کی  شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ایسے ہی

 : یےمثال مالحظہ کیج

’’ہللا ہللا کیا دور تھا ۔ دونوں بھائی الہور میں ہوتے 

تو شہر کی ہر گلی میلہ چراغاں کا منظر پیش 

کرتی۔ کوچے تو کوچے کونے کھدرے حتٰی کے 

احاطہ تیزاب کے ارد گرد کی دیواریں بھی اور اق  

مصور نظر آتیں اور میاں صاحب کا قومی عشق  

ل دیکھئے کہ ہفتے کے ہفتے الہور نزول اجال

فرماتے اور پھر پتنگ بازی سے کرکٹ بازی )اور 

خدا جانے ایسی کتنی ہی بازیاں اور ہوں گی ( تک 

ہر کھیل پر بہار آجاتی ۔ اس طرح خدا داد بیدار 

جاتے )ویسے اس یےپورے کمغزی کے تقاضے 

قسم کی بیدار مغزی کی مثالیں محمد شاہ رنگیلے 

بھی   اور واجد علی شاہ جان عالم کی زندگیوں میں

ملتی ہیں(۔ میاں صاحب کرکٹ پر ہاتھ ڈالتے تو 

پوری دنیا آؤٹ ہو جاتی اور پتنگ بازی پر طبع 

ازمائی فرماتے تو بڑے بڑوں کی پتنگیں کٹ کٹ 

کر گرنے لگتی۔ صرف جنرل مشرف ذرا سخت 

جان واقع ہوئے کہ ان کے ہاتھوں خود میاں صاحب 

 کی اپنی پتنگ کٹ گئی لیکن اب بھی وہ ہار نہیں 

مان رہے اور اُن کی للکار ہے کہ اٹک سے کٹک 

تک سنائی دے رہی ہے کہ’’ یہ اک تکل لڑے گا آپ 

کی ساری پتنگوں سے‘‘ سپورٹس مین سپرٹ اسی 

کو کہتے ہیں۔ ۔۔۔ہمارا دعوٰی ہے کہ میاں صاحب 

نے میدان سیاست میں کود کر اسے ’’فن شریف ‘‘  

گی  بنادیا۔ وہ زندگی اور سیاست دونوں میں پاکیز

اور طہارت کے اس شدت سے قائل رہے کہ مسلم 
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لیگی بھی اب ان کی زندگی کو ’’حیات طاہرہ‘‘ اور 

ان کی سیاست کو ’’سیاست طاہر ہ‘‘ کا نام دینے 

لگے ہیں۔ مزید یہ کہ اپنے ذہن اور دل و دماغ کو 

بھی انہوں نے آلودگی سے پاک رکھنے کی ہر 

خت ممکن کوشش کی ۔ اس معاملے میں وہ اتنے س

تھے کہ کبھی کسی اخبار کو نظر اُٹھا کر نہیں  

دیکھا اور ان کی فکر و خیال کی تختی جو آج تک 

صاف و شفاف چلی آرہی ہے کہیں اس پر سوچ کی 

کوئی لکیر نہ پڑ جائے ۔ اس کے باوجود دشمن 

بکتے رہے کہ شریف مکہ نے عربوں اور ترکوں 

نیاّ  کا بیڑہ غرق کیااور شریف الہور نے پاکستان کی 

 ( ۵۹ڈبو دی‘‘۔ )

اشرف بخاری کے اسلوب میں سادگی بھی ہے ، بے ساختگی بھی اور 

ادیبانہ رنگ بھی ۔ وہ بات سے بات نکالتے ہیں اور لفظی الٹ پھیر سے مزاح 

پیدا کرتے ہیں۔ان کے مزاح میں زبردست رکھ رکھاؤ ہے۔وہ اپنے کالموں میں 

و قہقہہ لگانے پر آمادہ کرتے نہ چٹکی لیتے نہ گدگداتے ہیں نہ اپنے قاری ک

ہیں بلکہ قاری ان کے کالموں کو پڑھتے ہوئے مسکراتے ہیں اور شگفتگی ان 

 :یےپر کھیلتی ہے۔مثال مالحظہ کیج کے چہرے 

’’تو بات چل رہی تھی کالم نگاری کے فیض عام  

اور برکتوں کی یہ ذکر تو خیرچلتا رہے گا لیکن 

خاصے کی چیز ہیں کالم نگاروں کی وہ مختلف 

قسمیں جن کا پتہ ہمارے ایک ستم ظریف دوست نے 

چالیا ہے ایک دن بڑے یقینی انداز میں بتانے لگے 

بالم کہ کالم نگاروں کی دو قسمیں عام ملتی ہیں۔ 

نگار اور گالم نگار ۔ فرمایا بالم نگاری وہ ہری ُچگ 

ہے جو بال جھجھک ہر قیمت پر فائدے سے سمیٹتے 

یا شہرت کی خاطر ہر سفلہ مزاج اور ُدنی الطبع کو 

بالم مان کر اس کے قصیدے لکھتا پھرے اور کالم 
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نگار وہ جو اپنے سیاسی ہم سفروں کو فرشتہ اور 

رتا رہے اور ہر مخالف مخالفین کو شیطان ثابت ک

کی شان میں نئی گالی تصنیف کرنے کو ایمان کی  

پختگی کی دلیل جانے۔مزید ارشاد ہوا کہ کچھ کالم 

نگار موٹے،کھوٹے اور سوٹے بھی کہالتے ہیں ۔ ان 

میں اصل اہمیت کے حامل سوٹے ہیں یعنی صحافت 

کا ہتھوڑا گروپ ان کا قلم وہی کام کرتا ہے جو 

یا سوٹی کرتی ہے ۔ ان کے اندھے کی الٹھی 

نزدیک حق صرف وہ ہے جسے ان کی نسوانی یا  

قرمزی قیادت حق سمجھے اور باقی جو کچھ ہے وہ 

سب باطل۔ ہمارے چہرے پر عدم اطمینان پھیال دیکھ  

کر وہ ٹھیک سمجھے کہ ہم ان سے متفق نہیں۔  

چنانچہ گفتگو سمیٹتے ہوئے بولے میاں تم بے شک 

یکن اپنے مرشد کا کیا کروگے ہماری تائید نہ کرو ل

 ڑھ سو سال پہلے کہہ گیا تھا کہ :جو تقریبا ڈی

 کالم کے مت فریب میں آ جائیو اسؔد  

 (۶۰)   کالم نگار حلقہ دام خیال ہے ‘‘

بخاری صاحب بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ذہانت اور خطابت  

کا بہت گہرا میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔انہوں نے عالمی اور اسالمی امور 

مطالعہ کیا تھا۔ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے۔شاعری میں ان کی فکر و فن 

جدید اور اسلوب جاندار ہے جہاں فکر کی گہرائی اور سوچ کی بلندی ہے ۔ان 

 ہیں : کے بارے میں ظہور اعوا ن لکھتے

’’نثر ایسی لکھتے ہیں کہ اٹک کے اس پار کوئی کیا  

زرخیز، معنی خیز اور لکھے گا۔ جملے ان کے 

حوالوں اور کنایوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں شعر 

نیم اعلٰی درجے کے ہیں۔بہت حاضر دماغ ہیں ۔ بال  

کی یاداشت پائی ہے۔ موقع محل کی مناسبت سے 

خوبصورت اور بلند پایہ اردو،فارسی اور عربی 
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اشعار ان کی نثر اور خطابت پر خود بخود اترتے 

 (۶۱چلے جاتے ہیں۔‘‘ )

  عزیز احمد:

ء کہ پیدا ۱۹۶۴دسمبر  ۱۴عزیز احمد ضلع چترال کے گاؤں زئیت میں 

 ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبد االمان 

سال ( ۸ہے۔انہوں نے روز نامہ’’ مشرق ‘‘ کے فکاہی کالم ’’ مشرقیات‘‘ کو آٹھ)

تواتر کے ساتھ لکھا۔ فکاہی کالموں کے سلسلے میں’’ مشرقیات ‘‘کے فکاہی  

’مشرقیات نمایاں اہمیت و مقام حاصل ہے ۔مشرق کی مناسبت سے ’کالم کو 

یرائی ملی ۔ عزیز احمد بڑے ہنس مکھ ، زندہ دل اور ذ‘‘کو قارئین کی بے حد پ

بذلہ سنج انسان ہیں۔ عام زندگی میں بھی ملنے والوں سے ان کا رویہ بڑا 

ی  قانہ ہے۔اس کے ساتھ ساتھ شگفتہ مزاج رکھنے والے کالم نگار بھ شفم

ہیں۔جو مقصدیت اور تفریح کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مختلف  

موضوعات و واقعات پر مبنی یہ کالم ان کے احساسات اور خیاالت کے 

عکاس ہیں۔ ان کے کالموں میں زیر بحث الئے گئے موضوعات سے ان کا 

ا  زندگی اور اس کے مختلف جزئیات کے براہ راست مشاہدے کو محسوس کی

 : یےمثال مالحظہ کیججاسکتا ہے ۔

’’خوش آئند امر یہ ہے کہ طالبان نے میرانشاء میں 

لیڈی ڈاکٹر تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ 

تشویشناک بات یہ کہ مردان میں میڈیکل ریپس کو 

پینٹ شرٹ زیب تن کرنے پر دھمکی دی گئی ہے ۔ 

عالج معالجے کی حد تک طالبان خواتین کی 

 مالزمت کے خالف نہیں حامی ہیں۔ شنید ہے کہ

میران شاہ ہسپتال میں کام کرنے والی سسٹرز کو 

طالبان نے سرکاری کارڈ کے ساتھ اپنا کارڈ بھی 

جاری کردیا ہے۔ تاہم دوران مالزمت ان پر طالبان  

کی طرف سے یہ پابندی عائد ہے کہ وہ موٹی چادر  

پہن کر ہی اپریشن تھیٹر میں جائیں گی۔ ایک 

یک مرتبہ دلچسپ کہانی یوں بیان کی جاتی ہے کہ ا
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ایک سسٹر معمول کے لباس میں ہسپتال کے  

احاطے میں تھی کہ ایمر جنسی کال کی گئی سسٹر 

کو کچھ سجھائی نہ دیا تو دروازے پر کاکے سے 

چادر اچک لی اور اوڑھ کر اپریشن تھیٹر گھس  

گئی۔ لیڈی ڈاکٹروں کو سوائے دبیز چادر کے 

استعمال کے کسی اور قسم کا خطرہ تو درکنار 

یتی ہسپتالوں کے مقابلے میں میرانشاہ ہسپتال  روا

میں زیادہ تحفظ ملے گا بس ہمت کی ضرورت ہے۔ 

لباس کا جبر ایک طرح سے مثبت بھی ہے اور ایک 

دوسرے کی دیکھا دیکھی نت نئے فیشن کپڑوں اور 

 " جوتوں پر بہت سارے روپے لگانے نہیں پڑیں گے

 کا  ''نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی

ری مشکالت پیش ہی نہیں آئیں  قائل ہو تو بہت سا

 (۶۲)گی‘‘

عزیز احمد کے کالموں کو پڑھتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ 

اُنہوں نے عوامی مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہے ۔ جس کے لیے اُنہوں نے 

عوامی زبان استعمال کی ہے ۔ اگرچہ ان کے کالم روزنامہ ’’مشرق ‘‘ کے  

لموں میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں مگر وہ خود کو مزاح نگاروں فکاہیہ کا

 کالموں کے سلسلے میں لکھتے ہیں:  کی صف میں کھڑا نہیں کرتے۔ اپنے

’’میرے نزدیک اخبار نویس اور کالم نگار کا فرق 

میرے  یے،ہے حاالنکہ ایسا نہیں ہونا چاہ مٹ گیا

نزدیک اخبار نویس کو کالم نگاری کے کسی بھی  

ف میں طبع آزمائی پر مزاح نگار یا کالم نگار صن

تسلیم کر لینا درست نہیں اخبار نویس کی روزی 

روٹی تحریروں کی فروخت سے چلتی ہے اوروہ 

اچھا برا لکھنے پر مجبور ہے میرے نزدیک جس 

کا پیشہ ہی لکھنا ہو وہ پیشہ ور ہے ادیب اور کالم 

کہ نگار کا مرتبہ انہی لوگوں کا حق بنتا ہے جو 
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مجبوری کی بناء پر یا کمرشل بنیادں پر نہیں لکھتے 

بلکہ ایک اندرونی تحرک ان کو لکھنے پر مجبور 

کرتا ہے اور وہ رضا کارانہ طور پر لکھتے ہیں  

۔چونکہ میرا شمار بھی اخبار نویسوں ہی میں ہوتا  

ہے لٰہذا لکھنا میرا پیشہ اور فن ٹھہرا اس بناء پر  

وں کی صف میں شامل میں اپنے آپ کو مزاح نگار

ہی نہیں سمجھتا۔ لٰہذا میرا کسی سے متاثر ہو کر 

 ( ۶۳لکھنے کا سوال ہی غیر متعلق ہے۔‘‘)

وہ اپنے کالموں کے ذریعے پڑھنے والوں کو اپنی شگفتہ مزاجی اور 

زندہ دلی سے مسکراہٹوں سے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کا ہنسانا  

وہ طنز کی چٹکی بھی لیتے ہیں طنز  کسی طور بھی بے مقصد نہیں ہوتا ۔

کے تیر بھی برساتے ہیں مگر مقصد اور اصالح کا پہلو اُن کے سامنے رہتا  

ہے ۔ ان کے ہاں موضوعات ال تعداد ہیں اُنہوں نے مختلف معاشی ، معاشرتی  

، تہذیبی اور بالخصوص سیاسی مسائل کو اپنے کالموں میں پیش کیا ہے ۔ ان 

 :یےسے مثال مالحظہ کیج کے کالم ’’ مشرقیات‘‘ 

بے جوڑ کی شادیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ’’

سعودی عرب میں ہوا۔ جہاں نئی نویلی دلہن نے 

خاوند کو مصروف رکھنے کے لیے اپنی ہی سوتن 

کی تالش شروع کردی ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد شادی  

رچانے واال شیخ فانی دلہن کا دل لبھانے کی بجائے  

لی کٹی سناتا ہے ۔ نکتہ چینی سے ہر وقت ان کو ج

تنگ بیوی کو کچھ نہ سوجھی تو سوتن ہی کی تالش 

شروع کردی ۔ تاکہ ان کے کان جلد سے جلد پک 

کر سڑ نہ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی جب بچہ ہوتا 

ہے تو اس کی ساری قوت سارا زور پیروں اور 

ٹانگوں میں ہوتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ مسلسل 

چالنے کی طرح پیر مارتا رہتا ہے ۔ جوانی سائیکل 

کی عمر کو آئے تو یہی زور بدن کے درمیانی  
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حصے کو منتقل ہو تا ہے سو سینہ چوڑا کرکے ہر 

ایک کو دعوت مبازرت دیتا نظر آتا ہے جوانی 

ڈھلنے لگے تو سارا زور سمٹ کر نوک زباں پر 

آجاتا ہے ۔ سعودی عرب کے شیخ فانی کی بھی  

ی ہے اور سارا زور نوک زباں پر  جوانی ڈھل چک

ہے معلوم نہیں ہمراز کو سب معلوم ہونے کے 

باوجود ایک اور کی تالش کیوں ہے ۔ تالش تو بجلی 

کی ہمیں بھی ہے روایتی معنوں کی بجلی کی نہیں  

ً برق کہتے ہیں برق گرانے کے  بلکہ جسے حقیقتا

لیے نہیں بلکہ بطور بجلی استعمال کے لیے مگر 

کہ گرانے والی بجلیاں بہت نظر آتی ہیں کیا کیجئے 

مگر استعمال کے قابل بجلی کی الئن اکثر بند رہنے 

لگی ہے ۔ معلوم نہیں ہماری طرح اور کون کون  

متاثرین میں سے ہوگا۔ لگتا ہے پورا شہر پورا 

صوبہ بلکہ پورا ملک بھر کے عوام بجلی سے تنگ 

 ہیں ۔ 

 ایک ایس ایم ایس ہے ۔

 کر شام تک ےصبح سے ل

 کر رات تک ےشام سے ل

 کر صبح تک ےرات سے ل

 صبح سے پھر شام تک 

 بس جی کیا بتاؤں  

 ( ۶۴لوڈ شیڈنگ نے تنگ کیا ہوا ہے ‘‘ )

موجودہ حاالت کے پیش نظر دیکھا جائے تو سیاست کی اہمیت طے  

شدہ ہے اور زندگی کے دوسرے مسائل معاشی ، معاشرتی اور سماجی مسائل 

اس سے گہرا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ اُنہوں نے سیاسی وغیرہ کا 

موضوعات کو اپنے کالموں میں خصوصی اہمیت دی ہے ۔ ان سیاسی 
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موضوعات کو برتتے ہوئے ان کا انداز اس قدر سلیس اور دلکش ہے کہ ہر 

 : یےثال مالحظہ کیج،اسی سے متعلق  ص و عام ان سے محظوظ ہوتے ہیںخا

ا تو سنا تھا۔ قانون اندھا  انون کے اندھے ہونے کق’’ 

ہونے کے ساتھ ساتھ بہرا بھی ہوتا ہے ۔ جبھی تو 

کرسی عدالت پر کسی کی نہیں ُسنی جاتی اور 

فیصلہ مرضی کا ہوتا ہے ۔ اگر غلطی سے سننے 

لگتا ہے تو وہ افتخار چودھری بنتا ہے ۔ ہمارے تئیں 

تو دو محکمے سرے سے ہونے ہی نہیں چاہیے  

ور دوسرا محکمہ قانون۔ قانون  ایک محکمہ خزانہ ا

کا محکمہ نہ صرف ہر معاملے میں روڑے اٹکاتا  

ہے بلکہ اس کے ہونے سے قانون پر عمل در آمد 

کا مسئلہ اُٹھ کھڑا کر دیا جاتا ہے ۔ لوگ خواہ مخوا 

۔اور خواہ مخوا قانون  ۔قانون کی بات کرتے ہیں ۔

اس کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے ۔ اگر یہ نہ ہو تو 

بڑی آسانی ہوگی ۔ صرف اشرافیہ ہی قواعد و 

ضوابط سے تنگ نہیں سماج دشمن عناصر بھی اس  

سے خوش نہیں ۔ان کو قانون کی گرفت کا ڈر ہوتا 

ہے ۔ جب تک ان کو قانون کے محافظوں سے 

دوستی رہتی ہے تب تک تو قانون ان کو کچھ نہیں  

کہتا ۔ جیسے ہی اپنا بندہ سیٹ پر نہیں ہوتا تو بد  

متی سے کوئی سرپھرا آجائے تو قانون فوراً قس

حرکت میں آتا ہے ۔ ۔۔۔۔دوسرا محکمہ خزانہ بھی 

خواہ مخوا کا محکمہ ہے آپ کسی بھی محکمے 

سے کام شروع کریں محکمہ خزانہ اس میں مٹی 

ضرور ڈال دے گا۔ خزانہ خالی اور محکمہ بھرا 

ہوتا ہے ۔ خزانے کی چابیاں الگ سے وبال جان  

ہر حکمران پر قومی خزانے پر ہاتھ  ہوتی ہیں۔

صاف کرنے کے الزامات الگ لگتے ہیں۔ غرض 
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اگر یہ محکمہ بھی ختم کردیا جائے تو سرکاری 

محکموں کو سمری بھیجوا کر معاملہ اٹکانے کا 

موقع ہی نہ ملے گااور عوام کے کام احسن و ارفع 

 ( ۶۵طریقے سے ہونے لگیں گے‘‘ )

ہ تر سیاسی صورت حال سے متعلق  ان کے کالم کے موضوعا ت زیاد

ہوتے ہیں۔جس میں وہ اشخاص کی بجائے ان کی بے اعتدالیوں اور نا 

انصافیوں کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ 

وہ کبھی چڑھتے سورج کے پجاری نہیں بنے۔ ان کا یہ نظریہ شروع سے 

سی بھی صورت ملکی مفادات کے  آخر تک برقرار رہا۔وہ اپنے کالموں میں ک 

خالف سمجھوتا کرتے نظر نہیں آتے۔وہ مختلف شعبوں میں پائے جانے والی 

نا ہمواریوں سے واقف ہیں۔وہ طنز کی چٹکی لیتے ہوئے اصالحی پہلو کو 

سامنے رکھتے ہیں۔اپنے کالموں میں اسلوب کی شائستگی اور ظریفانہ رنگ 

 : یے۔مثال مالحظہ کیجر ہنساتے بھیلئے وہ ہنستے بھی ہیں او

نیلو فر بختیار کی فرانس میں چھالنگ لگا نے کے ’’

بعد )ق( والوں سے جو نالگی پیدا ہوئی تھی اس کے 

بعد نیلو فر کا نچال بیٹھ جاتا تو ممکن نہ تھا موقع 

ملتے ہی انہوں نے )ق( لیگ میں پیش دستی کر ہی 

دی جس کے جواب میں چوہدری شجاعت نے 

کو  کشمالہ طارق کو ایک پہلو اور سمیرا ملک

دوسرے پہلو اور دیگر خواتین رہنماؤں کی جلو میں 

پریس کانفرنس کر کے نیلو فر کو بتا دیا کہ تمہاری  

چھالنگ جتنی بھی لمبی ہو، ابھی وہ خواتین 

 َِ َ رہنماؤں میں کافی مقبولیت رکھتے ہیں خصوصا

کشمالہ طارق سے تعلقات کی قربت ٹی۔ وی سکرین 

مشیر کے ساتھ پر یوں نمایاں نظر آئی کہ کشمالہ 

قدرے ساتھ ہم نشین بھی نظر آئیں البتہ سمیرا ملک 

بیٹھی رہیں۔ نیلو فر  یےدور محتاط اور سپاٹ چہرہ ل

بختیار کی )ق( لیگ سے پیش دستی کسی زبردستی  
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کے زمرے میں نہیں آتی کس قدر جلد انسان بدل 

جاتے ہیں جاناں یاں کا دستور ہے۔ قد آور نیلو فر 

 اسب االعضاء کشمالہ طارق کو بختیار کی جگہ متن

ی صاحب کا دانشمند انہ ودھرقریب ترین کرنا چ

فیصلہ ہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور حسن کو 

حسن ہی سے مار دی جاسکتی ہے رہی قاف لیگ 

کی تو اسے قاتل اداؤں والوں کی ضرورت اس لئے 

بھی زیادہ ہے کہ زرداری نے اس کا نام قاتل لیگ 

وں اور چودھریوں میں کب تک رکھ دیا ہے ۔ زردار

چوہے بلی کا کھیل چلتا ہے اور)ق( لیگ میں  

دراندازی کی تان کہاں ٹوٹتی ہے۔ اس بنا چودھری 

کو کمند اور کمان دونوں کو مضبوط کرنا چاہئے‘‘ 

(۶۶ ) 

 ء( ۲۰۰۹ء۔۔۔۱۹۳۵ )مختار علی نیئر:

مختار علی نیئر خیبر پختون خوا )پشاور(کے نامور ادیب، محقق، شاعر 

اور کالم نگار ہیں وہ اردو کے ساتھ ساتھ ہندکو کے بھی مشہور و معروف 

لکھاری ہیں۔اپنی مادری زبان )ہندکو( کے مترجم، محقق، ڈرامہ نگار، 

صحافی، ادیب ، شاعر ، مقرر اور مدبر کی حیثیت سے ان کی گراں قدر 

 خدمات ہیں۔ اپنی خدمات کی بدولت انہیں بابائے ہندکو کے نام 

کیا جاتا ہے۔ ادبی دنیا میں وہ اپنی علمی اور ادبی تخلیقات کی بدولت سے یاد 

اپنا لوہا منو اچکے ہیں۔ وہ مختلف اخبارات کیلئے’’میں بولوں کہ نہ بولوں‘‘ 

کے عنوان سے کالم نگار ی کرتے رہے ہیں۔ ’’میں بولوں کہ نہ بولوں‘‘ ان  

ملک گیر شہرت  کے ٹیلی ویژن ڈرامے کے کردار کا تکیہ کالم بھی تھاجسے

 ملی۔

کے دہائی میں ء ۱۹۸۰ان کا فکاہی کالم ’’میں بولوں کہ نہ بولوں‘‘ 

مشرق میں شائع ہوتا رہا۔ اپنے کالموں میں مختلف موضوعات کو زیر  بحث 

الئے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے مسائل، سواالت یاملکی حاالت سے متعلق اہم  

باوجود بھی اپنی اہمیت نکتوں کو موضوع بناتے ہیں جو سالوں گزرنے کے 
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اُسی طرح برقرار رکھتے ہیں۔ اُن کے کالموں میں مختلف تکالیف اور 

محرومیوں کا ذکر ہے جس کا شکوہ ہر مجبور اور متاثر شخص کے لبوں پر 

ہوتا ہے۔ وہ مختلف فنی حربوں سے اُن مسائل کو اس طریقے سے بیان کرتے  

قہ مسئلے یابات پر سوچے ہیں۔ کہ کسی کو ناگوار بھی نہ گزرے اور متعل

 ن لکھتے ہیں:بھی۔ان کے بارے میں ڈاکٹر ظہور احمد اعوا

’’نیئر صاحب ان چند مخصوص لوگوں میں سے 

ہیں۔ جن کو قدرت نے بے پنا ہ صالحیتوں سے 

ماال مال کیا ہے۔ انہوں نے بھی کفران نعمت نہیں 

کیا۔ اور ان صالحیتوں سے کام لے کر علم و ادب 

۔۔۔نیئر  ئے چراغ روشن کئے ہیںنیا میں نکی د

صاحب حد درجے معقول آدمی ہیں۔ جذبات میں  

بھک سے اڑجانے والے پنچھی نہیں۔ معقول بات 

سنتے بھی اور ان پر عمل بھی کرلیتے ہیں۔ اس 

وں کا مشورہ بھی مان لیتے باب میں وہ اپنے چھوٹ

 ( ۶۷)ہیں۔‘‘

محبت ہے وہ یں اپنے ملک میں بسنے والے شہریوں سے بے پناہ ھان

اپنے قلم کو تلوار بنا کر ان مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے 

عوام کی زندگی اجیرن ہوچکی ہے۔اگر چہ ان کا کالم بیانیہ انداز لئے ہوتا ہے۔ 

َِ خبروں پر تبصرہ ہوتا ہے جہاں طنز و مزاح دیکھنے کو کم   َ جس میں عموما

پھلکے انداز میں بھی تحریر کرتے ہی ملتا ہے۔ لیکن بعض کالموں کو ہلکے 

ہیں۔ جہاں مزاح کا رنگ بھی دیکھنے کو ملتاہے۔ ان کے کالموں کو نیم فکاہی 

 کالم بھی کہا جاسکتا ہے۔

ان کے کالم پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ مختلف مسائل سے متعلق نظر یاتی  

ع اختالف رکھتے ہیں لیکن براہ  راست کسی شخصیت یا ذاتی عناد کو موضو

 بولوں‘‘ سے  نہیں بناتے۔ مالوٹ کے بارے میں ان کے کالم ’’میں بولوں کہ نہ

 : یےمثال مالحظہ کیج

’’کہتے ہیں اگر کسی کو موت کا حکم سنایا جائے  

تو اپیل میں وہ معیادی بخار پر راضی ہوجاتا ہے ۔ 
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یہ کلیہ ہمارے معاشرے میں روپ بدل بدل کر 

ت محسوس ی ضرورک ں اسسامنے آتا رہتا ہے جہا

ہوتی ہے۔ یہ چوال بدل لیتا ہے۔ یعنی جیسا دیس ویسا  

بھیس۔ جیسا میدان ویسی ہی کھیل کھیلنا۔ یاروں نے 

سوچا چلو مہنگائی ہوگئی ۔ اور اس کے پردے میں  

مالوٹ کا کاروبار گر م ہوگیا۔ افسران مہنگائی کے 

کنٹرول کے چکر میں پڑ گئے اور دوسری طرف 

اصلی اور خالص چیز سرکاری مقررہ نرخوں پر 

فرنیچر واال دل میں لکڑی کے بارے ۔۔غائب ہوگئی۔ 

میں اپنے شکوک و شبہات کی چاشنی دے کر ایک 

ہی لکڑی کی کئی قسمیں ثابت کرکے آپ پر بہ 

آسانی گھٹیا قسم کی لکڑی کا فرنیچر مہنگے داموں 

فروخت کر سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہونگے کہ ہم 

رچ، ہلدی وغیرہ کی  روائتی مالوٹ یعنی نمک، م

بات نہیں کررہے ۔ جی ہاں! اب یہ مالوٹیں ہماری  

ضرورت بن گئیں ہیں۔ اگر مرچ میں سرخ اینٹ کا 

برادہ شامل نہ ہو تو ہم اسے مرچ ہی نہیں کہیں گے۔ 

نمک میں پتھر پیس کر نہ ملے تو بھال کیسے ہضم 

ہوگا۔ لٰہذا یہ مالوٹیں ہمارے وجود کا جزو ہیں، اور 

یر زندگی نامکمل ہے۔ ہمارے میزبان اور ان کے بغ

حفظان  صحت والے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 

ان مالوٹوں کو ہماری بھالئی کیلئے برقرار رکھنا 

 یے سی لضروری ہے ۔ لٰہذا چیک ہی نہیں کرتے ۔ ا

 ( ۶۸ہم بھی ان کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھتے۔‘‘ )

 ء( ۲۰۰۳ء۔۔۔فروری ۱۹۳۰ستمبر )قلندر مومند:

ء کو پیدا ہوئے۔ وہ ایک شاعر، افسانہ ۱۹۳۰قلندر مومند یکم ستمبر 

نگار، نقاد اور مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ صحافت میں بھی اپنا لوہا منوا 

چکے ہیں۔روزنامہ ’’مشرق‘‘ میں ان کا کالم ’’رگ  سنگ‘‘ کے عنوان سے 
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کا بہاؤ، اسالیب کا  ایک عرصے تک چھپتا رہا ان کے کالموں میں موضوعات

تنوع، فکر کی گہرائی ملتی ہے۔ وہ معاشرے میں پائے جانے والے مسائل و 

مشکالت سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اپنی فطری صالحیتوں کو کام میں التے  

ہوئے ان کے حل کے بارے میں تجاویز بھی مہیا کرتے ہیں۔ معاشرے میں 

ان کے نظروں سے پوشیدہ نہیں۔  موجود کوئی پریشانی ، ناانصافی یا بددیانتی

 انہیں سچائی سے پیار ہے اور اسی سچائی کے متالشی نظر آتے ہیں۔ 

شاعر بھی ہیں۔ ان  پشتو  ایک کالم نگار ہونے کے ساتھ ساتھاردو کے  

کے کالم اُسی حساسیت اور گہری فکر کے ترجمان ہیں۔ معاشرے کے ناسور 

اور بے رحم لوگوں کے خالف اپنے کالموں میں برسر پیکار رہتے ہیں۔ مگر 

اس ساری صورت حال میں ان کا اسلوب کسی بھی طور بوریت کی طرف 

یں۔ جو شگفتہ مزاجی نہیں جاتا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں گہری بات کرتے ہ

اور شوخی و شرارت سے بھر پور ہوتی ہے۔اپنے کالموں میں قومی مسائل 

اس کے  کے ساتھ ساتھ بین االقوامی مسائل کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔

 : یےمثال مالحظہ کیجبارے میں 

’’دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ہیں وہ کسی 

َِ ب رطانیہ کی  نہ کسی نام سے مشہور ہیں مثالَ

مشہور یےخ میں جنگ گالب اس نام سے اس لتاری 

ہے کہ اس جنگ کے دونوں فریق مختلف رنگوں 

کے گالب کے پھول اپنے کپڑوں میں اڑس کر 

لڑتے تھے اسی طرح پانی پت کے مقام پر جو 

جنگیں لڑی گئیں۔ وہ تینوں کی تینوں پانی پت کی 

پہلی دوسری اور تیسری لڑائی کے نام سے 

قیام کے بعد اقتدارحاصل  پاکستان کے مشہورہے

سیاسی جماعتوں کے درمیان جو  ےلیےکرنے ک

جنگیں لڑی گئیں۔ انہیں کرسیوں کی جنگ کے نام 

سے موسوم کیا گیا اور ان میں آخری جنگ پنجاب  

اسمبلی میں گذشتہ دنوں واقع ہوئی لیکن افغانستان  

میں جو بے معنی اور بے مطلب جنگ گذشتہ ایک 
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ری ہے اس کے لئے اب تک کوئی نام  سال سے جا

نہیں سنا اسے آپ برادر کشانہ جنگ کہہ سکتے 

۔ تازہ ترین خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایک ۔ہیں۔ 

طرف تو افغان لیڈروں کے رہنما جالل آباد میں  

ے یعے افغانستان میں قیام امن کمذاکرات کے ذر

کوشاں ہیں اور دوسری طرف کابل میں ایک   لیے

ایسی جنگ چھڑ چکی ہے جس کی نظر اس ایک 

سال کی تاریخ میں نہیں ملتی یہ لڑائی حزب وحدت 

کے ایک حامی کی سائیکل کی چوری کی وجہ سے 

شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے جس میں ایک  

خبر کے مطابق دو افراد جاں بحق اور ایک درجن 

وچکے ہیں۔ جب کہ دوسری خبر سے زائد زخمی ہ

کے مطابق پولیس کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ  

حزب وحدت سے جھڑپوں کے نتیجے میں چار 

پولیس والے جاں بحق اور تین زخمی ہوچکے ہیں  

اس کے عالوہ کم از کم بیس شہری بھی متعلقہ 

عالقے میں زخمی ہوگئے ہیں۔ جبکہ کابل شہر میں 

کی گھن گرج ابھی تک  تو پ خانے اور میزائلوں 

سنائی دے رہی ہے اور اس بات کا کوئی امکان  

نہیں کہ سائیکل کی چوری کی واردات سے شروع 

ہونے والی یہ جنگ  سائیکل جلد ختم ہو۔۔۔۔۔اس 

صورت حال میں صرف ایک سائیکل کی چوری 

کے نتیجے میں پورے شہر پر توپوں کی گولہ باری 

ی قابل فہم اور میزائیلوں کے حملے کسی طرح بھ

نہیں انسانی جانوں کے ضیاع کے بارے میں تو کہا 

جاسکتا ہے کہ ان کی کوئی قیمت ہی ادا نہیں کی جا 

سکتی لیکن اگر توپوں کے گولوں اور میزائیلوں 

کے ضیاع کا حساب جوڑا جائے تو اس سے کئی  
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ہزار سے زائد سائیکلیں خریدی جا سکتی ہیں  

میں ایک نئی بے  افغانستان کی بے معنی جنگ۔۔۔۔۔۔۔

معنی اصطالح ’’جنگ  سائیکل‘‘ کا اضافہ بھی 

 ( ۶۹ہوگیا۔‘‘ )

ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے وہ ابالغ کو کسی بھی صورت نظر 

انداز نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ان کا سادہ و سلیس انداز بیان قابل داد ہے۔ 

قاری کو  وہ کبھی سنجیدگی ، کبھی نیم سنجیدگی اور کبھی گد گداتے ہوئے

 باخبر رکھنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 

تحریر کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ کسی بھی صورت  ان کی طرز  

اسلوب کی شگفتگی اور خوش طبعی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کے 

کالموں میں طنز و مزاح کا ہلکا پھلکا امتزاج ملتا ہے۔ ان کے ہاں طنز ایک 

طیف جذبہ ہے جس کے ذریعے وہ مقصدیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔  ایسا ل

تصنع اور بناوٹ سے کسی طور کام نہیں لیتے۔ ان کے کالم خوشگوار احساس 

دالتے ہیں۔ اپنی ظرافت  طبع سے زندگی کے کٹھن مراحل سے خوش طبعی 

 :یےاور مالتے ہیں۔مثال مالحظہ کیج سے ملتے

کھیل نہایت ہی آسانی  ’’اردو زبان میں بائیں ہاتھ کا

سے ہوجانے والے کام کیلئے استعمال کیا جاتا ہے  

امریکہ میں عام طور پر لوگ بائیں ہاتھ سے کام 

لیتے ہیں اس کی ایک وجہ تو شاید یہ بھی ہے کہ  

امریکی باشندوں کی اکثریت ’’اصحاب اشمال‘‘ پر 

مشتمل ہے یعنی وہ لوگ جنہیں ان کا اعمال نامہ 

ن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائیگا۔  قیامت کے روز ا

کینیڈاکے ایک سائنس دان پروفیسر سٹنیلے کورن 

بائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں پر مسلسل کئی برس 

تک تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں 

کہ ایسے لوگ دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کے 

فیصد زیادہ حادثات کا شکار ہوتے  ۴۹مقابلے میں 

۔۔۔۔۔ کچھ ایسی صورت حال سیاست میں بھی ہیں
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بائیں بازو کے سیاسی کارکنوں کے ساتھ پیش آتی 

رہی ہے انقالب فرانس سے لے کر سوویت انقالب 

تک اور سوویت انقالب سے لے کر سوویت دشمن 

انقالب تک کے اس پورے عرصے میں کوئی نہ  

کوئی سیاسی کارکن، کسی نہ کسی وقت ، کہیں نہ  

ادثے کا شکار ہوتا رہا ہے جو بائیں کہیں ایسے ح

بازو کے ساتھ مخصوص ہے۔یورپ اور سوویت 

یونین کا ذکر چھوڑئیے خودہمارے ملک میں بائیں  

بازو سے تعلق رکھنے والے کارکن اسی طرح 

سیاسی حادثوں سے دوچار ہوتے ہیں آل انڈیا مسلم 

لیگ کے زمانے میں جناب لطیف افغانی نے جن کا 

پر بائیں بازوسے تھا پنجاب میں تعلق مسلمہ طور 

اور خضر  حیات ٹوانہ کے  امسلم لیگ کو منظم کی

خالف کامیاب تحریک چالئی اسی تحریک کے 

نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا لیکن 

پاکستان بننے کے بعد جناب لطیف افغانی ایسے 

سیاسی حادثے کا شکار ہوگئے کہ شایدہمارے آج 

کیا سیاسی رہنما بھی ان کے کے سیاسی کارکن تو 

نام تک سے واقف نہیں مشرقی پاکستان میں جگتو 

فرنٹ بنانے میں بائیں بازو کے جوشیلے کارکنوں  

کا بہت بڑا ہاتھ تھا لیکن مسلم لیگ کو شکست دینے 

کے بعد سیاسی تاریخ میں ان کا نام ہی درج نہیں  

یں نیشنل عوامی پارٹی  ہوسکا ۔مغربی پاکستان م

زاد پاکستان پارٹی، واستمان گل، (، آیپ)ن

ورورپشتون اور اس قسم کی دوسری قوم پرست 

جماعتوں میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے 

سیاسی کارکنوں نے جو قربانیاں دیں ان کا نتیجہ یہ  

ہے کہ اب وہ ’’عوام ایکسپرس‘‘ کی جس بوگی میں  
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سوارہوتے ہیں وہ حادثے کا شکار ہو کر یہ ثابت 

ے کہ بائیں بازو سے کام کرنے والے کے کردیتی ہ

فیصد زائد حادثات کا شکار ہوتے  ۴۹مقابلے میں 

 ( ۷۰ہیں۔ ‘‘ )

 چند دیگر کالم نگار:

دیگر کالم نویس چندایسے ہیں جنہوں نے روزنامہ مشرق کے لئے کالم 

نگاری کی ہے ان میں مستنصر حسین تارڑ، تسلیم احمد تصور، ظفر علی 

دہائی میں روزنامہ  یک ۸۰راجہ وغیرہ شامل ہیں۔مستنصر حسین تارڑنے 

’’مشرق‘‘ کے لئے ’’کارواں سرائے‘‘ کے عنوان سے کالم لکھے۔ مستنصر 

رڑ بنیادی طور پر ایک سفرنامہ نگار کی حیثیت سے ادبی دنیا کے حسین تا

درخشاں ستارے ہیں ۔اُن کے کالموں میں بھی سفرنامے کا رنگ غالب نظر آتا  

ہے۔ وہ ایک قصے، کہانی کے انداز میں کسی مسئلے یا واقعہ پر بات کرتے  

 کا ہوتا ہے۔  یں جہاں ان کا بنیادی مقصد اصالحہ

زیادہ تر معاشرے اور اس میں موجود کثافتوں سے ان کے ہاں موضوعات 

متعلق ہوتے ہیں۔ وہ سیاسی موضوعات کو بھی موضوع  بحث بناتے ہوئے 

مسائل کے حل کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اپنے دیس سے بے 

پناہ محبت کرتے ہیں۔ جس کا ثبوت ان کے کالموں اور افسانوں میں نمایاں  

ے ملک اور اس کے مفادات کے خالف کسی بھی  طور پر نظر آتا ہے ۔ اپن

 صورت اپنی تحریروں میں سمجھوتے کرتے نظر نہیں آتے ۔ 

لکھے گئے ان کے کالموں کو مکمل  یےروزنامہ ’’ مشرق‘‘ کے ل         

فکاہی کالم تو نہیں کہا جاسکتا مگر پھر بھی، یہ کالم ان کے ذاتی احساسات و 

۔ ان رنگوں میں یقیناًمزاح کا رنگ بھی تاثرات کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں

شامل ہے جو ان کی تحریروں کا خاصہ ہے ۔ موضوع کو باریک بینی اور 

گہرائی سے پرکھتے ہیں۔ اس دوران ان کا لہجہ اور اسلوب تلخ ہونے کی 

 بجائے شگفتہ انداز لئے ہوئے ہوتا ہے۔ 

ا کالم ’’ ک ا‘ میں شائع ہونے واالظفر علی راجروزنامہ ’’مشرق‘        

 مزاحیہ اورکبھی  سنجیدگی  ۂظفر‘‘کبھی زاوی
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 ےلحاظ پرلکھتےہوئےوہموضوع ک مسائل اندازتحریرلئےہوئےہے۔مختلف

  دونوں  وسنجیدگی ہانمزاحان کے ہمیںسےاپنااسلوب اختیارکرتےہیں۔اس لیے 

 پہلودیکھنےکوملتےہیں۔

 یے’’ مشرق‘‘ کے ل ےروزنامہتسلیم احمدتصور’’تسلیمات‘‘کےعنوان س

کالم نگاری کرتے رہے۔ سنجیدہ انداز تحریر لیے ان کا یہ کالم بھی ملکی  

مسائل اور معاشرتی کج رویوں سے متعلق ہوتا تھا جو کبھی کبھی مزاحیہ 

انداز سے بھی قارئین کی توجہ حاصل کرنے کیلئے کو شاں رہتا۔ اس سلسلے 

نے واال کالم اس کی عمدہ مثال  میں ’’سپیڈ بریکروں‘‘ کے بارے میں لکھا جا

 ہے۔

روزنامہ ’’ مشرق‘‘ کے نئے لکھنے والوں میں شمعون ہاشمی کا نام 

بھی شامل ہے۔ ان کے کالم کے موضوعات زیادہ تر سیاسی بیانات اور سیاسی 

تجزیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ۔جس کا انداز ان کے کالم کا عنوان  

َِ ’’سیاستیں کیا کیا ‘‘ کو دیکھ  َ کر لگایا جاسکتا ہے۔ ان کے کالم کو خالصتا

ادبی کالم تو نہیں کہا جاسکتا البتہ ’’ادبیت‘‘ ان کے کالموں کا اہم حصہ  

ضرورہے ۔ وہ معاشرتی مسائل کو بیان کرتے ہوئے ’’طنز‘‘ سے زیادہ کام 

لیتے ہیں۔ مگر اکثر اوقات طنز کے ساتھ ساتھ ’’ مزاح ‘‘ بھی در آتا ہے۔ اس 

ں ان کے کالم ’’صاف بیانیاں‘‘ صاف مزاحیہ انداز پیش کرتا دکھائی سلسلے می

 دیتا ہے۔

 

 

 کی فکاہیہ کالم نگاری: ‘‘آج ’’وزنامہر

 ’’زیر لب ‘‘

سعد ہللا جان برؔق نے روزنامہ ’’آج‘‘ کے لیے ’’زیر لب‘‘کے عنوان 

وں نے مذہبی ، سیاسی اور اخالقی نھ اہی کالم لکھے۔ اس کالم میں اُ سے فک



 

241 
 

اُن کا انداز سادہ  پہلوؤں پر طنز و مزاح کے پیرائے میں بات کی ہے ۔

مسائل کا نقشہ اس انداز سے کھینچا ہے کہ پورا منظر قاری  ۔سلیس ہے راو

کی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے ۔ اُ ن کے ہاں ظرافت کا انداز معیاری ہے ۔ 

کڑ پن پر نہیں کسی بھی کالم میں اُن کی ظرافت اپنے حدوں کو پھالنگ کر پھ

 اُترتی۔ 

  ی لب‘‘ ہے جو کہ شوخی و شائستگی ک اُن کے کالم کا عنوان ہی ’’زیر

غمازی کرتا ہے ۔ اپنے جاندار اسلوب کی بدولت وہ اُن کالموں میں اپنی ُدنیا  

خود بناتے ہیں اور قاری کو اُن کی سیر کراتے ہیں ۔ معاشرے سے متعلق اُن  

ی وجہ ہے کہ اُن کو نہ صرف مسائل و کا تجربہ اور مشاہدہ گہرا ہے یہ 

مشکالت سے آگاہی ہے بلکہ اُس کے انداز  بیان اور اسلوب پر گرفت مضبوط 

 ۔ کہنا ہے ہے ۔ اُنہیں اس بات کاعلم ہے کہ کیا کہناہے اور کس انداز سے 

یہ ایک حقیقت ہے کہ صحافتی انداز وقتی اور عارضی نوعیت کے 

ت کا موضوع بنتے ہیں جو وقت گزرنے ہوتے ہیں آئے دن کے ہنگامے صحاف

کے ساتھ پس منظر میں چلے جاتے ہیں ۔ ماضی کے فکاہی کالم اُٹھا کر آج کا  

قاری شاید مشکل سے لطف اندوز ہو لیکن اس کے باوجود ’’زیر لب‘‘ کے 

کالموں میں وہ ادبی چاشنی اور شوخی موجود ہے جو لبوں پر مسکراہٹ 

 بکھیر دیتی ہے ۔ 

ماہر ہیں ۔ اُن کا فن   کےن برؔق موضوعات میں جان ڈالنے سعد ہللا جا

اس سلسلے میں اُن کا بڑا مدد گار ہے ۔ اُنہوں نے جتنے بھی موضوعات پر 

کالم لکھے ہیں۔ اُن میں زندگی کی بھر پور تصویریں ملتی ہیں ۔ یہ موضوعات  

 :یےیے ہوئے ہیں۔ مثال مالحظہ کیجاپنے اندر وسعت اور رعنائیاں ل

یا میں کتنے سادہ دل لوگوں سے واسطہ پڑتا ُدن’’

رہتا ہے ۔ ہم بھی جب کالم لکھتے ہیں تو لوگ اس 

سے طرح طرح کے مطالب اخذ کرتے ہیں۔ کچھ تو 

ہماری اس بات کو بھی پا جاتے ہیں جو بین ا 

لسطورہوتی ہے۔ اسے پشتو میں’’ سیٹی ‘‘والی بات 
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’’  کہتے ہیں۔ یعنی وہ بات جو الفاظ میں نہیں بلکہ

سیٹی‘‘میں کہی جائے بلکہ ایسے ذہین لوگ بھی 

ہوتے ہیں جو ہماری اس بات کوبھی سمجھ لیتے ہیں 

جو ہم نے نہیں کہی ہوتی ہے۔ یعنی ان کو وہ بات 

بھی نا گوار گزرتی ہے جس کا سارے فسانے میں  

کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ ایک ساس 

بہو نے اپنی بہوکی اس بات سے سیخ پا ہوگئی کہ 

اسے جنت کی ُدعا دی تھی۔ ساس نے جب پورا گھر 

سر پر اُٹھا لیا تو بیٹے نے پوچھا کہ آخر بات کیا 

ہوئی ہے ۔اس نے صرف یہ ہی تو کہا ہے کہ خدا 

تمہیں جنت نصیب کرے۔ ساس نے کہا یہی تو اس 

کی اُستادی ہے کہ اس نے ُدعا میں مجھے مرنے 

کیسے ۔  کی بدعا دی ہے ۔ بیٹے نے پوچھا مگر

نصیب ہوگی جب میں ساس بولی جنت مجھے تب 

۔لیکن کچھ لوگ اتنے سادہ دل ہوتے  ۔۔مر جاؤں گی۔ ۔

ہیں کہ ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں ۔ پروفیسر سید 

االابرار اسالمیہ کالج کے بہت ہی الئق و فائق 

پروفیسر تھے۔ لیکن عام زندگی میں اتنے شریف 

اور عام گپ شپ واقع ہوئے تھے کہ مجلسی زندگی 

سے ذرا بھی واقف نہیں تھے۔ چنانچہ یار دوست 

روزانہ انہیں کسی نہ کسی طرح بُدھو بنا لیتے تھے۔ 

ایک مرتبہ ایک ادویات کی ُدکان میں سارے دوست 

بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے سڑک پر ایک انتہائی  

کاال کلوٹا آدمی گزر رہا تھا۔ ان میں سے کسی نے  

یہ کتنا سفید آدمی ہے‘‘۔ اس  طنزیہ طور پر کہا کہ’’

پر پروفیسر صاحب فوراً حیران ہو کر بولے ’’یہ یہ 

آپ اس رنگ کو سفید کہتے ہیں‘‘۔ دوستوں نے بھی 

ایک دوسرے کو آنکھ ماری کہ یہ موقع ہے بُدھو 
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بنانے کا ۔چنانچہ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ’’ ہاں  

 اس رنگ کو سفید کہتے ہیں‘‘۔  

ن ہو رہے تھے پھر ان میں پروفیسر صاحب حیرا

سے ایک نے کاغذ اُٹھا کر کہا یہ کونسا رنگ ہے ۔ 

پروفیسر بولے ’’میں تو اس کو سفید سمجھتا ہوں‘‘۔ 

اس پر سارے دوست قہقہہ مار کر بولے’’ نہیں اس  

وں نے ھنکو کاال کہتے ہیں۔ سفید رنگ یہ ہے‘‘ اُ 

ھاتے ہوئے کہا۔ پھر تو کدوسرے کاغذ کی لکھائی د  

یسر بہت حیران ہوئے کہنے لگے یار یہ تو  پروف

عجیب سی بات ہے ۔’’ میں تو آج تک کاغذ کو سفید 

 ( ۷۱اور لکھائی کو سیاہ سمجھ رہا تھا‘‘‘‘۔ )

 نک میڈیا کے بارے میں لکھتے ہیں: زیر  لب میں )سعد ہللا جان برق ( الیکٹرو

’’سنا ہے کہ کہ وزارت  مذہبی اُمور نے وزارت  

ے کہ ٹی وی پر ناچ گانے اور اطالعات سے کہا ہ 

فحاشی کو بند کیا جائے ۔ بات بڑی اچھی ہے لیکن 

وزارت  اطالعات سے ہمیں توقع ہے کہ وہ اس پر 

بالکل اسی طرح عمل کرے گی جس طرح کہ 

سگریٹ کے سلسلے میں وزارت  صحت کی بات پر 

عمل کیا جاتا ہے ۔ اس کی اچھی صورت یہ ہوگی 

، فتوحات اور کہ جس طرح سگریٹ کی برکات

صفحات کا تفصیل سے پرچار کرنے کے بعد 

انتہائی تیز ٹیمپو میں وزارت  صحت کا فرمان ُسنایا  

جاتا ہے ۔ ٹھیک ا سی طرح ہر ناچ گانے اور پاپ 

ماسٹر پیس کے بعد تیز ٹیمپو میں کوئی ایسی بات  

بھی شامل ہو جائے کہ ’’فحاشی دیکھنا اور سننا 

ہبی اُمور ( ۔ مذہبی  مضر ایمان ہے ‘‘)وزارت  مذ

اُمور کے وفاقی وزیر نے خود ہی ا ن تجاویز میں  
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فرمایا ہے کہ سرکاری سرپرستی میں چلنے واال 

ہماراالیکٹرونک میڈیا بھارت کا مقابلہ کرنے میں  

مصروف ہے اور زیادہ زور تفریحی پروگراموں پر 

دیا جا رہا ہے ۔ جبکہ ہمیں پروگراموں کے ذریعے 

پیش کرنا چاہیے ۔ بات جب بھارت  اسالمی اقدار کو

کے مقابلے کی آجاتی ہے تو پھر اپنی الیکٹرونک 

میڈیا سے عریانی اور فحاشی کی شکایت بے معنی 

ہے ۔ اَب ہمارا الیکٹرونک میڈیا ا تنا با کرامت بھی 

نہیں کہ لڑتا بھی رہے اور ہاتھ میں ’’تلوار ‘‘بھی نہ  

ہے ۔ کہ ہواور یہی بات ہمارے میڈیا کے پیش نظر 

جیسے بھی ہو بھارت کے مقابلے میں ویسے ہی 

تلوار اَب اپنے پاس بھی ہونی چاہیے۔ وزارت  مذہبی 

اُمور سمیت بہت سارے لوگ آج تک یہ بات  

سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہمارا الیکٹرونک میڈیا  

در اصل ہے کیا چیز ۔ اُن کا خیال ہے کہ یہ بھی  

رے میں ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے جس کے با

کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے دی قربانی  

الکھوں جان کی۔حاالنکہ یہ بات قطعی غلط ہے  

الیکٹرونک میڈیا نہ کبھی پاکستان کا تھا اور نہ ہے ۔ 

بلکہ ابتداء ہی سے اس پر ایک خاص طبقے نے 

قبضہ کر لیا ہے اور یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان 

ہنا یا چلئے میں رہ کر بھی پاکستان میں نہیں ر

پاکستان میں رہتا ہے لیکن اس پاکستان میں نہیں۔ 

جس میں پاکستانی رہتے ہیں ۔ بلکہ یہ پاکستان کے  

اند ر ہی ایک اور منی پاکستان کے رہنے والے 

لوگ ہیں ۔ اس منی پاکستان کا قبلہ پہلے برطانیہ آج 

کل امریکہ اور کینڈا ہے ۔ اس لیے کتنے ہی  

ں نہ لگا لیں یہ ماننے  محکمے کتنا ہی زور کیو
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والے نہیں ہیں۔ مثال کے لیے ہم نے کتنی بار 

سگریٹ کو پیش کیاہے ۔ یہ اتنی بڑی منافقت صرف 

اور صرف پاکستان میں ہوتی ہے کہ ایک ہی سانس  

میں کسی چیز کی تعریف بھی کرواور بُرا بھی کہو۔ 

ویسے ہی جو بھارتی چینلوں سے مقابلے کا  

یہ بھی ایک بڑی منافقت ہے ۔ ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے 

کیونکہ بھارت کے کسی چینل پر سگریٹ کا اشتہار 

نہیں ہوتا۔ یا یوں کہیے کہ وہ اخالقی طور پر کتنے 

ر جائیں عریانی میں الکھ بے شرم ہوں لیکن  ہی گ 

ابھی اتنے بے ضمیر نہیں ہوئے کہ اپنے عوام کو 

اپنے ہی ہاتھوں قتل کردیں۔ بلکہ ہم تو اپنے 

ونک میڈیا کو اُجرتی قاتل بھی کہہ سکتے ہیں  الیکٹر

کہ سگریٹ کمپنیوں سے اُجرت لے کر اپنے ہی  

عوام کو قتل کرتا ہے ۔ جبکہ بھارت کے چینل کم از 

 ( ۷۲کم یہ نہیں کرتے ‘‘۔ )

کالم زیرلب  ان کےباہمی اختالف اور فرقہ پرستی کے حوالے سے       

 یے:ال مالحظہ کیجمثےس

 تھا: غالب نے کہا ’’ 

 جسے نصیب ہو روز  سیاہ میرا سا    ؎           

وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر             

 ہو 

ایسا لگتا ہے کہ غالب میں کچھ نہ کچھ کشف کی  

صالحیت ضرور تھی ۔ کیوں کہ اکثر باتیں اُن کی 

ایسی ہیں کہ کئی سال کے بعد آج کل بالکل ہی سچ 

 نہوں نے کہا بھی تھا کہ :ویسے اُ ثابت ہو رہی ہیں۔ 
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 یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب  ؎

 تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا 

گویا اُنہیں خود بھی یہ ادراک تھا لیکن ایک سچے 

انسان کی طرح اپنی بادہ خواری کے عیب کا بھی 

احساس تھا۔ اس لیے کوئی دعوٰی تو نہیں کیا لیکن  

جانتے تھے۔ کہ بادہ خواری کے یہ بات اچھی طرح 

باوجود اُن کے اندر کچھ نہ کچھ ’’بات‘‘ضرور ہے 

اور اس کا ایک ثبوت متذکرہ شعر بھی ہے ۔ کہ یوں 

لگتا ہے جیسے اُنہیں معلوم تھاکہ کئی سال بعد ایک 

ملک پاکستان کے نام سے بنے گا۔ جس کے بنانے 

ا کی بنیاد اس بات پر ہوگی کہ مسلمانوں کا قلعہ ہوگ

لیکن اس لیکن کے بعد کچھ کہنے سننے کی بجائے  

صرف سوچنے اور سمجھنے کی بات رہ جاتی ہے  

۔ اور غالب کی اس شعر کی ۔ یہ شعر اور اس سے 

متعلق بات یا باتیں ہمیں اس لیے یاد آگئیں کہ ہم نے 

جب بھی دو پاکستانیوں کو دیکھا تو ایک دوسرے 

زے کی سے اختالف کرتے ہوئے دیکھا ہے ۔ اور م

بات یہ ہے کہ دونوں ہی دن کو رات ثابت کرنے پر 

تلے ہوئے ہیں اس سے غالب کے شعر کی حقانیت 

ثابت ہوتی ہے ۔ کہ ان دونوں کی نصیب میں روز  

سیاہ ہی ہے ۔ اس ’’روز  سیاہ‘‘کے نظارے آج کل ہر 

آبادی میں نظر آتے ہیں۔ ہر مسجد اور مدرسے میں 

مختلف شکل اور  چلے جائیے آپ کو اسالم کی ایک

ف ملے گی۔ شہروں کو تو چھوڑ ایک مختلف تعری 

قصبات اور دیہات میں ہر مسجد کا لوڈ ، یےدیج

سپیکر الگ الگ اسالم پیش کر رہا ہے ۔ بلکہ بعض  

آبادیوں میں تو باقاعدہ ایک دوسرے پر گولہ باری 
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ہوتی ہے ۔ کسی زمانے میں ہم ُسنا کرتے تھے کہ 

ہوں گے یا ہو جائیں۔  فرقے ۷۳یا  ۷۲اسالم میں 

ہزار ۷۲لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا ہے یہ تعداد 

سے بھی زیادہ ہے ۔ کیوں کہ ہر چھوٹی بڑی بات 

پر ہم نے دو آدمیوں کو باہم اتفاق کرتے ہوئے نہیں  

دیکھا ہے ۔ بظاہر ایک ہی فرقے کے مختلف 

افرادکسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے سے مختلف 

’’پرسنالٹی کلیش‘‘ کا بات کریں گے جو دراصل 

 ( ۷۳شاخسانہ ہوتا ہے ‘‘۔ ) 

 : یےجان برق( سے مثال مالحظہ کیج ’’زیر لب ‘‘ )سعد ہللا

’’پہلے سکینڈل صرف فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں 

کے بنتے تھے۔ لیکن اب سیاسی لوگوں کا رجحان 

بھی سکینڈلوں کی طرف ہو گیا ہے ۔ کیونکہ 

کہ سیاست بھی تو  محترمہ مسرت شاہین نے کہا ہے 

ایک شو بزنس ہی ہے دور جانے کی ضرورت نہیں 

تو  یےہ کے اخبارات اُٹھا کر دیکھ لیجگزشتہ چند ما

گندم سکینڈل ، چاول سکینڈل ، ٹیپ سکینڈل ، رنگ 

ڈل دکھائی  روڈ سکینڈل اور نہ جانے کیا کیا سکین 

چلتا ہے کہ ہمارے  ادیں گے ۔ جس سے صاف پت 

افی زیادہ پیدا ہو رہا ہے ۔ ہاں سکینڈل کا رجحان ک

کچھ لوگ سکینڈل اور گھپلے کو مترادف سمجھتے 

ہیں لیکن ہمارے خیال میں یہ دو الگ الگ چیزیں 

ہیں جس طرح موٹر سائیکلوں میں ’’ٹو سٹروک ‘‘ 

اور ’’فور سٹروک‘‘کے انجن پائے جاتے ہیں ۔  

ٹھیک اسی طرح سکینڈل اور گھپلے بھی دومختلف 

ں ۔ در اصل سکینڈل ایک جدید قسم کے پروڈکٹس ہی 

ترین چیز ہے اور اس میں جو نفاست اور ہنر مندی 
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پائی جاتی ہے وہ گھپلوں میں ہر گز نہیں ہوتی ۔ 

اگرچہ دونوں کا مقصد ایک ہے یعنی بگال پکڑنا  

لیکن ایک میں ہنر ہے اور دوسرے میں بھونڈا پن ۔ 

بگال پکڑنے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شاگرد نے 

اد سے پوچھا کہ اگر ہم بگلے کو پکڑنا  اپنے است

چاہیں تو کیسے پکڑیں گے استاد نے کہا کہ اس 

ا کے لیے صبح سویرے اُٹھ کر دریا کے کنارے جان

مراقبے میں   یےہوگا ۔ وہاں بگالآنکھیں بند ک

مصروف ہوگا۔ تم دبے پاؤں جا کر موم کاایک ٹکڑا 

 اس کے سر پر آہستہ سے رکھ دواور آرام کہیں

بیٹھ جاؤ۔ سورج نکلنے پر جب موم پگھلے گا آڑمیں 

تو بگلے کی آنکھ میں چال جائے گااور اسے کچھ 

بھی دکھائی نہیں دے گا۔ تم آرام سے جا کر پکڑ لو 

گے ۔ اس پر شاگرد نے کہا کہ اُستاد کیا یہ بہتر  

نہیں کہ کہ بگلے کے سر پر موم رکھنے کی  

اک بجائے میں اسے پکڑ ہی لوں۔ اس پر استاد نے ن

بھوم چڑھاتے ہوئے کہا کہ ہاں اس طرح بگلے کو 

پکڑ تو لوگے لیکن جاہلوں کے طریقے پر ۔ جب کہ 

میں جو طریقہ بتا رہا ہوں وہ استادوں کاہنر مندانہ 

طریقہ ہے ۔ گھپلے اور سکینڈل میں بھی یہی فرق 

ہے ۔ مقصد دونوں کا وہی ہے ’’نوٹو ں کا 

یے گھپال بگال‘‘پکڑنا ۔ لیکن جاہل لوگ اس کے ل

کرتے ہیں اور ہنر مند لوگ سکینڈل بناتے ہیں ۔ اس 

طرح سکینڈل اور گھپلے کے ضمن میں بگلے کا  

ایک دوسرا قصہ یا د آیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت 

سلیمان ؑ ہوا کے تخت پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ 

کہ انہوں نے نیچے پانی میں ایک بگلے کو دیکھا۔ 

ھا رہا تھا۔ انہوں نے جو بہت ہی آہستہ آہستہ قدم اُٹ
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تخت سے نیچے اُتر کر بگلے سے پھونک پھونک 

کر قدم اُٹھانے کی وجہ پوچھی ۔ تو بگلے نے کہا 

کہ میں اپنے قدم اس لیے آہستہ آہستہ رکھتا ہوں کہ 

خدا کی کوئی چھوٹی سے مخلوق میرے پیروں تلے 

کچلی نہ جائے ۔ سلیمان ؑ بگلے کی اس خدا ترسی 

ے لیکن شام کو وہ دوبارہ اپنے سے بہت متاثر ہوئ

تخت  رواں پر واپس آ رہے تھے تو وہی بگال ہپ 

ہپ کرکے مچھلیاں اپنی حلق کے نیچے اُتار رہا تھا۔ 

سلیمان ؑ نے پھر تخت کو نیچے اُتارا اور سرزنش 

کرتے ہوئے بولے صبح تم کیا کہہ رہے تھے اور 

اب کیا کر رہے ہو۔ بگلے نے کہا حضرت صبح کی  

ی کا تو یہ پھل ہے اگر میں ’’وہ نہ کروں ‘‘  خدا ترس

تو ’’یہ کیسے کروں گا‘‘۔ آج تک کسی بھی سطح کا 

کوئی بھی ایسا بگال پاکستان میں دکھائی نہیں دیا  

جس نے موقع پاتے ہی چونچ میں مچھلی نہ دبائی  

ہو۔ ہاں جب تک پانی میں کوئی مچھلی نہ ہو تو 

 ۔ ’’بگال خرامی ‘‘میں کوئی حرج نہیں ہے 

 پیوستہ رہ شجر سے اُمید  بہار رکھ  ؎

کبھی تو موقع ملے گا اور کبھی تو سکینڈل یا  

کبھی تو مچھلی اپنی چونچ کی زد میں آئے گی‘‘۔  

(۷۴ ) 

 : یےمثال مالحظہ کیجے’’زیر لب ‘‘ )سعد ہللا جان برق(س

 اقبال نے کہاتھا :

صحرا بھی نہ چھوڑے یں دشت تو دشت ہ    ؎                    

 ہم نے 
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 گھوڑے ہم نے ےمیں دوڑا دیظلمات  بحر  

عالمہ کو پتہ نہیں کہ وہ جس کو گھوڑا سمجھ رہے 

سال بعد  ۵۰ہیں وہ ان کے خواب کی تعبیر میں 

دوڑا کی شکل اختیار کر لیں گے اور دوڑے کی 

ھر اس شعر کی شکل جگہ گھوڑے لے لیں گے پ

 :یوں ہوجائے گی 

دشت تو دشت ہے صحرابھی نہ چھوڑے ہم           

 نے 

 دوڑے ہم نے  ےمیں گھوڑا دی ظلمات بحر            

کیوں کہ اس زمانے میں گھوڑوں کا مصرف ہی  

اور ہو جائے گا۔ اس شعر کی معنویت ہمارا مطلب 

ہے اس تبدیل شدہ شکل کی معنویت ہم پر اس وقت 

کھلی جب ہم نے آنے والے انتخابات میں گھوڑوں 

کی دوڑ کا ایک نیا تماشادیکھا۔ اس شعر کے پہلے 

مصرے کا مفہوم تو وہی کا وہی ہے ۔ یعنی ووٹ 

کے لیے دشت و صحراتو کیا اگر ساتوں آسمان تک  

بھی جانا پڑے تو ہر گز ہر گز دریغ نہیں کریں گے 

۔ ایسی ایسی جگہوں پر ہم نے ان کو ’’کاسہ ووٹ ‘‘ 

لیے پھرتے دیکھا۔ جہاں تک عام حاالت میں ان کا 

 نوکر بلکہ کتا بھی جانا پسند نہیں کرتا ہے ۔ 

 زمین ہو گئے آسمان کیسے کیسے   ؎

مرتبہ  لیکن یہ جو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ وباء اس

گھن بنا دیا۔جسے  اچلی ہے اس نے تو ہمیں خاص

۔۔۔۔ اب ن میں منافقت کہا جا سکتا ہے ۔ عام فہم زبا

تو چڑیا سارا کھیت چک چکی ہے کرنے کے بعد  
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ہو ش آنے سے اب فائدہ بھی کیا ہے ہمیں تو یہ 

تی ہیں۔ جس  ایڈجسمنٹ دیکھ کر بھارتی فلمیں یاد آ

میں اکثر دو بھائی بچپن میں بچھڑتے ہیں اور آخر 

میں ایک دوسرے کو پہچان کر گلے لگتے ہیں۔ 

ہوتا تو تب بھی  لیکن سب کو معلوم ہے کہ اگر ایسا

کہ کر ہم اس کا بھی خیر   یددرست آآئد اچھا تھا۔ دیر 

مقدم کرتے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایڈجسمنٹ  

صرف سادہ لوح عوام کو پھنسانے کا ایک سلسلہ 

ہے ۔ ورنہ حقیقت میں اب بھی ایک دوسرے کی 

ٹانگ کھینچی جا رہی ہے بلکہ اگر انتخابات ہو گئے 

پھر دیکھئے انداز  گل افشانی گفتار ۔ہاں اگر اقتدار کا 

مینہ اُن کے آگے رکھ دیا گیا ۔ اس سارے  ساغر و

منظر کو دیکھ کر ہی تو ہمیں عالمہ اقبال کے شعر 

میں ترمیم کرنا پڑی ہے ۔ کہ طرح طرح کے 

گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور طرح طرح کی دوڑیں 

 چل رہی ہیں اور عوام کہہ سکتے ہیں ۔

 (۷۵)  ‘‘       دوڑے ہم نے ےگھوڑا دی

 : اکرام ہللا مہمند

تحریر میں اسلوب کا فر ق نمایاں   یصحافی کا انداز اورادیب ک اگرچہ

ے ۔اس کیںہےمند جس مو ضوع پر بھی قلم اٹھات ہوتا ہے۔ مگر اکرام ہللا مہ 

ہے۔ان کے ہاں خالص ظرافت ہے۔ان کے تےمطابق اسلوب تحریر اختیار کر

انداز تحریر میں طنز کی زہر ناکی کے مقابلے میں مزاح زیادہ ہے۔وہ کسی 

اپنے انداز تحریر سے خاص بنا دیتے  وھی معاشرتی واقعے یا سیاسی خبر کب

 سے ایک مثال مالحظہ  کمان(ہیں ۔اسی انداز سے بھرپوران کے کالم )تیر 

 یے: کیج
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جب حکومت نے آئندہ انتخابات کو تمام انتخابات کی 

ماں قرارد دے دیا تو ہمیں خوش فہمی کی بیماری ال  

میں یہ وسوسہ بھی پیدا  حق ہو گئی اور ساتھ ہی دل

ہو گیا کہ اگر یہ انتخابات تمام انتخابات کی والدہ 

ماجدہ ہیں تو ان کا باپ کون ہے ؟کیونکہ ہم جدی 

پشتی مسلمان ہیں اور ہللا کے نام پر کھائی ہوئی تمام  

قسمیں ہمیں یاد ہیں۔ اس لیے اس اسالمی بیک  

گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے ان کا باپ تالش کرکہنا بھی 

روری سمجھا۔ ہمیں خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جس  ض

 ا یکن ایجاد کے باپ کا پتطرح ایجاد کی ماں ہے ل

نہیں ۔ اس لیے مسلمانوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے 

کہ اب تک ایجاد کے باپ کا پتہ نہیں چلتا۔ اُس وقت 

تک ایجادات کرنے سے پرہیز اور بائیکاٹ کریں 

پارٹیاں بھی یہی   گے اس طرح ایسا نہ ہو کہ ہماری

بہانہ بناکر ان انتخابات کا بائیکاٹ کردیں۔ ہم قومی 

مفاد میں اس کوج میں لگ گئے اور سر کھپاتے  

رہے کہ آخر کس سے اس سلسلے میں بات کی 

جائے ۔۔۔۔جنرل مشرف نے یہ بیان دے کر ہماری 

مشکل آسان کردی ’’میں تو رہوں گا جو انتخابات 

، جو نہیں لینا چاہتا نہ  میں حصہ لینا چاہتا ہے لے 

لے ۔ انتخابات کے باپ کا مسئلہ تو حل ہو گیالیکن  

اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوگیاکہ ہم جنرل مشرف کے 

خالف کچھ لکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم ان کے 

بڑے فین ہیں۔ ہاں اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو 

ہم ضرور عرض کردیتے کہ جب آپ مستقل طور 

تو انتخابات کا تکلف کس لیے ؟ جب  پر رہیں گے

انتخابات کے تجربے کا نتیجہ پہلے سے معلوم ہو 

تو اس تجربے کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے ؟لیں  
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جی ہمیں لطیفہ یاد آگیاجب ہم مشرف کا ذکر کرتے 

ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی لطیفہ یاد آجاتا ہے ۔ 

 حاالنکہ وہ قوم کے ساتھ مذاق بھی نہیں کر رہے ۔

بہر حال لطیفہ ُسنئیے۔ ایک نوجوان ہوٹل میں بیٹھا 

چائے پی رہا تھااس نے چائے میں چینی تو نہیں 

ڈالی البتہ ہر گھونٹ کے بعد پیالی میں چمچہ چالتا 

جاتا ہے ۔ جب کئی بار چمچہ چال چکا تو ایک 

بزرگ نے کہا۔ ’’تم بھی عجیب ہو چائے میں چینی 

تے جا رہے ہو‘‘  تو نہیں ڈالی مگر چمچہ ہے کہ چال

اس پر نوجوان نے کہا ’’حضور میں ایک تجربہ کر 

رہا ہوں‘‘بزرگ نے پوچھا اس بے ہودہ تجربے کا 

کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ نوجوان نے کہا میں اس نتیجہ 

پر پہنچا ہوں کہ اگر چائے میں چینی نہ ہو تو آپ 

اس میں ہزار بار بھی چمچہ چالتے جائیں میٹھی نہ 

ہوریت کے محلول میں چمچے تو ہوگی۔ ہماری جم

بہت چالتے جا رہے ہیں لیکن جمہوری تقاضوں کی 

۔ ‘‘چینی اس میں شامل کرنے پر کوئی تیار نہیں

(۷۶ ) 

 :ابن انشاء 

ء کو پیدا ہوئے ۔ ۱۹۲۷ابن انشاء ضلع جالندھر کے تحصیل پھلوار میں 

ادبی نگار شات اُن کا اصل نام شیر محمد تھا۔ اُنہوں نے ابن  انشاء کے نام سے 

کا آغاز کیااور یہی نام اُن کی پہچان بنا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ ریڈیو 

پاکستان سے وابستہ رہے ۔بعد میں اُنہوں نے چراغ حسن حسرؔت کی وفات 

کے بعد روزنامہ’’ ا مروز ‘‘میں فکاہی کالم ’’حرف و حکایت‘‘ کو جاری رکھا۔ 

لم نویسی کی۔ اُن کے کالموں میں ایک عرصہ تک روزنامہ انجام کے لیے کا 

اَدب کی چاشنی ملتی ہے ۔ اُنہوں نے معاشرتی کوتاہیوں ، خود غرضی اور 

بے حسی کو اپنا موضوع بنایا۔ محاوروں اور ضرب المثال کے استعمال سے 
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معاشرتی کمزوریوں کو اُجاگر کیا۔ اُن کے ہاں سخت گوئی اور طنز کی 

سے بھی مزاح پیدا کیا ہے لیکن تنقید ایسی آمیزش ملتی ہے ۔ لفظی اُلٹ پھیر 

کی ہے کہ جس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ کمزوریوں کو سامنے 

النا ہے ۔ اُنہوں نے کسی فرد پر براہ راست اُنگلی اُٹھانے کی بجانے اُس فعل 

کو نشانہ بنایا ہے جو معاشرے کے لیے سود مند نہیں۔ وہ مسائل اس طرح 

رنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ وہ کہ قاری کی توجہ حاصل کبیان کرتے ہیں 

انداز میں شعور کی روشنی لیے اپنا مقصد بیان کرنے میں  ےپھلک ےہلک

کامیاب رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے کالموں کو اَدب میں ممتاز مقام  

ر ‘‘ سے ایک مثال مالحظہ کالم ’’ شوخی تحری س حوالے سے احاصل ہے ۔ 

 : یےکیج

لے دنوں اخبار پڑھتے ہوئے ایک خبر پر ’’پچھ

ہماری نظر ُرک گئی ۔ لکھا تھا کہ پنجاب  

یونیورسٹی کے شعبہ حماقت نے فالں ادیب شہیر 

یہ سچ ہے کہ پنجاب ۔کے اعزاز میں استقبالیہ دیا 

یونیورسٹی سے بھی اور یونیورسٹیوں کی طرح 

ی  وقتاً فوقتاً حماقتیں سرزد ہوتی رہی ہیں )ہمیں ڈگر

(۔ اور جیسا کاٹھیا  یےبھی ا نہیں میں سمجھ لیج دینا

واڑ بیوپار منڈل کے صدارتی خطبے میں سیٹھ 

کھلی بائی بنولہ باردانہ والے نے فرمایا ہے دستخط 

اور گنتی پہاڑے وغیرہ سیکھنے سے آگے بجائے  

پڑھنا بھی بجائے خود حماقت ، لیکن ہمیں یہ معلوم 

تقل شعبہ نہ تھا کہ پنجاب یونیورسٹی نے ایک مس

حماقت قائم کر دیا ہے ۔ تاکہ جو لوگ اس مضمون  

میں خصوصیت حاصل کرنا چاہیں وہ اس مینباقاعدہ  

فارغ و تحصیل ہوں ۔ ڈگری لیں اور آگے طلبہ کو 

 فیض پہنچائیں۔ 
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میرا پیغام حماقت ہے جہاں تک    ؎

 پہنچے

پھر خیال آیا کہ کہیں یہ کتابت کی غلطی نہ 

کوئی قانون یا جغرافیہ تو ہے ہی ہو کیوں کہ حماقت 

نہیں کہ پڑھنے سے آجائے یہ تو ایک خداداد بات 

اور اس وقت بھی  ہے ۔ ہللا چھپر پھاڑ کر دیتا ہے

رک رکھنے والے اتنے لوگ داس فن شریف میں 

موجود ہیں کہ بھارت میں مورکھ منڈل اور پاکستان  

میں انجمن حمقا کی شاخیں جا بجا کھلی ہیں ۔ بھارت 

مورکھ منڈل میں تو بعض وزیر بھی شامل ہیں  کے

یا پھر یہ ہوگا کہ وزارت میں وہ مورکھ منڈل کی  

نمائندگی کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے 

حماقت کو بطور مضمون کے شاید ہی پڑھا ہوگا‘‘۔  

(۷۷ ) 

بحیثیت مجموعی یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح برصغیر پاک 

فن کی آب یاری کی   نے کالم نگاری کےبڑے کالم نگاروں وہند میں بڑے 

کے کالم نویس بھی اس قامی سطح پر صوبہ خیبر پختون خوا ۔ یہاں م

کے بعد چند  سلسلے کو آگے بڑھانے میں پیش پیش رہے ہیں۔ قیام پاکستان 

ے اخبارات جن میں روزنامہ ’’انجام ‘‘، روزنامہ ’’بانگ  حرم‘‘، بڑے بڑ

رق ‘‘اور روزنامہ’’ آج‘‘ میں باقاعدگی  روزنامہ ’’شہباز‘‘، روزنامہ ’’مش

سے یہ کالم چھپتے رہے،جو طنز ومزاح سے بھر پور حاالت وواقعات  

کی تصویر نظر آتے ہیں۔ جس میں ماضی سے متعلق اہم واقعات اور  

 مسائل کا پتا چلتا ہے۔

اگرچہ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد اب تک بار بار مارشل  

  ی حکومت کے اس مارشل الء میں ادب اور الء کا دخل رہا ہے۔ فوج 

اس کٹھن اور مشکل  صحافت پر بھی سخت پابندیاں عائد کی  گئیں تاہم
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صورت حال میں  ادیبوں اور صحافیوں نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں  

کی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اپنے خیاالت، جذبات اور احساسات کا کھل 

خالف   میں رہ کرنا انصافیوں کےپس منظر  کر اظہار کرنے کی بجائے

 ڈٹ گئے۔ 

اخبارات خصوصاً کالم نگاری کے شعبے میں بعض کالم نگار اپنے  

نام کی بجائے اپنے ’’قلمی‘‘ نام سے کالم شائع کرتے رہے۔ جس کے 

نتیجے میں’’ تربور‘‘، ’’رمضانی‘‘، ’’چلم کش‘‘، ’’طرہ باز‘‘،’’ خواجہ 

دان‘‘ وغیرہ سامنے آئے۔ان کالموں میں اوالد  پرست‘‘، ’’طرار‘‘ اور’’ نکتہ 

آدم کی کوتاہیوں کو موضوع بنایا گیا ہے جہاں معاشرتی ناہمواریوں پر  

اق اڑانے کی بجائے  ھری نظر ڈالی گئی ہے۔ لوگوں کا مذصحبت ب

ہمدردانہ رویہ کار فرما ہے۔ جس سے پڑھنے والے کو زندگی کا شعور  

رف ہنسی کو تحریک دینا نہیں ہے۔  حاصل ہوتا ہے۔ان کالموں کا مقصد ص

بلکہ کالم نگاروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ معاشرتی مصائب ومشکالت  

 ول کرائے۔ اس  کے حل کی جانب ہماری توجہ مبذاور 
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 حوالہ جات                                       

ادارہ یادگار  غالب ،حسن حسرؔت مشمولہ احوال چراغ ،۔ ڈاکٹر طیب منیر ۱

 ۴۸۴ء ص ۲۰۰۳کراچی 

ء  ۱۹۸۴اُردو بازار الہور  ،عزیز پبلشر،صحافت پاکستان میں  ،۔ ہمایون ادیب۲

 ۱۲۱ص

ء  ۱۹۹۹نومبر  ۲۷کالم بعنوان ’’فکر و خیال ‘‘ روزنامہ ’’آج‘‘ ،۔ تاج سعید ۳

 ۳ص

ء ۱۹۵۶اپریل  ۵کالم بعنوان ’’حجرہ ‘‘ روزنامہ ’’انجام‘‘ ،۔ فارغ بخاری ۴

 ۳ص

 ۳کالم بعنوان ’’بر سبیل تذکرہ ‘‘ روزنامہ ’’انجام‘‘ ص  ،۔ ارشاد احمد خان۵

 ۱۱کالم بعنوان ’’بر سبیل تذکرہ ‘‘ روزنامہ ’’انجام‘‘ ،۔ ارشاد احمد خان ۶

 ۳ء ص ۱۹۶۰اکتوبر 

مارچ   ۷کالم بعنوان ’’بر سبیل تذکرہ ‘‘ روزنامہ ’’انجام‘‘  ،۔ ارشاد احمد خان۷

 ۳ء ص۱۹۶۳

جنوری  ۲کالم بعنوان ’’برق و شرر ‘‘ روزنامہ ’’انجام‘‘  ،۔ محمودہ سلطانہ ۸

 ۳ء ص۱۹۵۷

  ایڈوکیٹ کرنل عنایت ہللا خان،سب دوست ہمارے  ،۔ ڈاکٹر ظہور احمد اعوان۹

 ، صدر ادارہ علم و فن 

ء ۱۹۸۹ پاکستان                                                                    

 ۲۵۵ص

مقتدرہ قومی زبان پاکستان   ،مشمولہ پاکستان میں اُردو،۔ مشتاق شباب ۱۰

 ۱۷۸ء ص۲۰۰۶

فروری  ۲۲کالم بعنوان ’’حجرہ ‘‘ روزنامہ ’’بانگ  حرم‘‘  ،۔ ایوب صابر۱۱
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 ۳ء ص۱۹۶۶

کرنل عنایت ہللا خان  ،سب دوست ہمارے ،۔ ڈاکٹر ظہور احمد اعوان۱۲

 ، صدر ادارہ علم و فن ایڈوکیٹ

ء ۱۹۸۹ پاکستان                                                                    

 ۲۵۵ص

ء ۱۹۷۰اکتوبر  ۲۴کالم بعنوان ’’حجرہ ‘‘ روزنامہ ’’بانگ  حرم‘‘   ،۔ چلم کش۱۳

 ۳ص

روزنامہ کے اوربیان اپنا ‘‘ عنوان ’’مسائل آپ کالم ب ،۔ سعد ہللا جان برقؔ ۱۴

 ۴ء ص ۱۹۶۷مئی  ۲۷’’بانگ  حرم‘‘ 

مئی  ۲کالم بعنوان ’’پشاورنامہ‘‘ روزنامہ ’’بانگ  حرم‘‘  ،۔ سعد ہللا جان برقؔ ۱۵

 ۳ء ص۱۹۶۷

روزنامہ کے اوربیان اپنا ‘‘ کالم بعنوان ’’مسائل آپ ،۔ سعد ہللا جان برؔق ۱۶

                                                                                                                                                            ء ۱۹۶۷اگست  ۱۶’’بانگ  حرم‘‘ 

                                                                                               

                        ۴ص

 ۳ء ص۱۹۵۶کالم بعنوان ’’قہوہ خانہ ‘‘ روزنامہ ’’شہباز‘‘ ،۔ طرار ۱۷

ء ۱۹۵۶جون  ۲۷کالم بعنوان ’’قہوہ خانہ ‘‘ روزنامہ ’’شہباز‘‘ ،۔ طرار ۱۸

 ۳ص

ء ۱۹۵۶جوالئی  ۳کالم بعنوان ’’قہوہ خانہ ‘‘ روزنامہ ’’شہباز‘‘ ،۔ وجاہت ۱۹

 ۳ص

مارچ  ۱۵کالم بعنوان ’’قہوہ خانہ ‘‘ روزنامہ ’’شہباز‘‘ ،۔ انعام درانی ۲۰

 ۳ء ص۱۹۶۹

  ۲۷کے کالم بعنوان ’’قہوہ خانہ ‘‘ روزنامہ ’’شہباز‘‘ ، قلم سے ۔ ہشت خان۲۱

 ۳ء ص۱۹۵۴جنوری 

 ۸بعنوان ’’قہوہ خانہ ‘‘ روزنامہ ’’شہباز‘‘  کالم قلم سے، ۔ نکتہ داں کے۲۲

   ۳ء ص۱۹۶۰اپریل 

کبیر سٹریٹ الہور س۔ن ،علمی کتب خانہ ،کالم نویسی  ،۔ شفیق جالندھری۲۳

 ۹۰ص
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ادارہ یادگار  غالب  حسن حسرؔت  شمولہ احوال چراغ،۔ ڈاکٹر طیب منیر م۲۴

 ۵۰۰ص ۲۰۰۳کراچی 

  ۲۳کالم بعنوان ’’قہوہ خانہ ‘‘ روزنامہ ’’شہباز‘‘  ،۔ چراغ حسن حسرتؔ ۲۵

 ۳ء ص ۱۹۶۲ستمبر

اکادمی  ،)کل پاکستان اہل قلم کانفرنس( مشمولہ مقاالت ،۔ اشرف بخاری۲۶

  ۲۷۷  صء۱۹۸۱ اسالم آبادادبیات 

روزنامہ  ’’اپنے پشاور میں ‘‘کالم بعنوان ،۔ اللہ پشوری کے قلم سے ۲۷

 ۳ء ص ۱۹۵۶جون  ۳ ‘‘شہباز ’’

فروری  ۱۸  ‘‘شہباز ’’کالم بعنوان ’’قہوہ خانہ‘‘ روزنامہ،۔ قلندر مومند ۲۸

 ۳ء ص۱۹۷۱

 ٹرجی سی سنٹر،چ،مکتب عالیہ ،اردو ادب میں طنز و مزاح ،۔ وزیر آغا ۲۹

 ۳۷۰ء ص۲۰۰۷، اردو بازار الہور جی روڈ 

پشاور  ‘‘مشرق ’’کالم بعنوان ’’آج کی باتیں ‘‘ روزنامہ،۔ ارشاد احمد خان ۳۰

 ۶ص   ء ۱۹۷۵نومبر  ۱۸

کبیر سٹریٹ، الہور س ۔ن  ،علمی کتب خانہ ،کالم نویسی ،۔ شفیق جالندھری۳۱

 ۱۷۱ص

  ۱۸کالم بعنوان ’’ آج کی باتیں ‘‘ روزنامہ مشرق پشاور  ،۔ ارشاد احمد خان۳۲

 ۶ص ء ۱۹۶۹جنوری 

ء ۲۰۰۰سنگ میل پبلی کیشنز الہور ،مزاحیہ صحافت ،۔ فوزیہ چودھری ۳۳

 ۷۲ص

ء  ۱۹۸۸الہور ،میل پبلی کیشنز سنگ  ،ارشاد مشمولہ تعمیل   ،۔ حسن عابدی۳۴

 ۹ص 

ء ۱۹۸۸مشمولہ تعمیل ارشاد سنگ میل پبلی کیشنز الہور ،۔ نصر ہللا خان ۳۵

 ۶، ۵ص 

  ۱۲کالم بعنوان ’’ آج کی باتیں ‘‘ روزنامہ مشرق پشاور  ،۔ ارشاد احمد خان۳۶

 ۳صء ۱۹۷۵جنوری 

َِ  ،۔ ارشاد احمد خان۳۷ َ ء  ۱۹۶۶فروری  ۱۴کالم بعنوان ’’ آج کی باتیں ‘‘ ایضا

 ۶ص 
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اردو  ۔ اشرف بخاری کالم نگر داراالتذکیر رحمان مارکیٹ،غزنی سٹریٹ۳۸

 ۳۴۹ص بازار الہور

پشاور ‘‘مشرق ’’ن ’’ نظر غبارے‘‘ روزنامہ کالم بعنوا ،۔ سید ضمیر جعفری۳۹

 ندارد  ء ۱۹۸۵جنوری  ۱۵

مشمولہ ’’اڑتے خاکے‘‘ بک کارنرپبلشرز،بک سیلرزجنرل ،۔ مشفق خواجہ ۴۰

  چوک فیصل شہید،مین بازار سپالئر 

 جہلم                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲س۔ن ص، پاکستان

پشاور ‘‘مشرق ’’کالم بعنوان ’’نظر غبارے ‘‘ روزنامہ  ،۔ سید ضمیر جعفری۴۱

 ندارد،  ء ۱۹۸۶ستمبر  ۲۸

۔ محمد خان مشمولہ ’’اُڑتے خاکے‘‘ بک کارنرپبلشرز،بک سیلرزجنرل ۴۲

                                                 چوک فیصل شہید،مین بازار سپالئر 

 ۱۵س۔ن ص لم،پاکستان ہج                                  

 (تنقیدی و تحقیقی مقاالت)مجموعہ ڈاکٹر سلیم اختر،۔ ڈاکٹر سلیم اختر ۴۳

 ۷۹ء ص ۲۰۰۶الہور،سنگ میل پبلی کیشنز ،

  ۲پشاور ‘‘مشرق ’’زنامہ کالم بعنوان ’’مزاح بخیر‘‘ رو  ،۔ ڈاکٹر یونس بٹ۴۴

 ۶ص  ء ۲۰۰۱فروری 

 ۱۴ ‘‘َمشرق ’’روزنامہ کالم بعنوان’’ عکس بر عکس‘‘  ،۔ ڈاکٹر یونس بٹ۴۵

 ۶ص  ء ۲۰۰۰فروری 

 ۱۲ ‘‘َ مشرق ’’روزنامہ کالم بعنوان ’’ خاتون کا ڈائری‘‘ ،۔ راشدہ نثار۴۶

 نداردء ۱۹۶۹جنوری 

 ۱۲ ‘‘مشرق’’کالم بعنوان ’’نہ حکایتیں نہ شکائیتں‘‘ روزنامہ  ،۔ راشدہ نثار۴۷

 ۳صء ۱۹۷۴اگست 

  ۲۵ ‘‘َمشرق ’’روزنامہ کالم بعنوان ’’نہ حکایتیں نہ شکائیتں‘‘ ،۔ راشدہ نثار۴۸

 ۶صء ۱۹۸۰جنوری 

ء  ۱۹۸۲ ‘‘َمشرق ’’روزنامہ کالم بعنوان’’ باتوں باتوں میں ‘‘ ،۔ جمیل صدیقی۴۹

 ندارد

اگست ۲۴ ‘‘َمشرق ’’روزنامہ کالم بعنوان ’’باتوں باتوں میں‘‘ ،صدیقی۔ جمیل ۵۰
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 ۳ص ء ۱۹۸ ۱

َِ  ،۔ نصیر انور۵۱ َ  ندارد ء ۱۹۷۳جنوری  ۲۴کالم بعنوان ’’جھوٹی باتیں‘‘ ایضا

َِ ،۔ سعدہللا جان برؔق  ۵۲ َ  ۳ء ص  ۱۹۹۳مئی   ۸کالم بعنوان’’زیرلب‘‘ ایضا

َِ  ، ۔ سعدہللا جان برقؔ ۵۳ َ  ۳ء ص  ۱۹۹۳اگست  ۱۲کالم بعنوان’’زیرلب‘‘ ایضا

َِ  ، ۔ سعدہللا جان برقؔ ۵۴ َ  ۶ص ء ۱۹۹۳اگست  ۱۹کالم بعنوان’’زیرلب‘‘ ایضا

َِ ،۔ سجب خان ۵۵ َ ء  ۲۰۱۳مئی  ۳۰کالم بعنوان’’لب  خنداں چشم  گریاں‘‘ ایضا

 ۶ص

۵۶ َِ َ ء ۲۰۰۵جوالئی  ۲۵۔ ہمایون ہمؔا کالم بعنوان’’ ادھر اُدھر سے‘‘ ایضا

 ۶ص

۵۷ َِ َ َِ ایضا َ  ۶ء ص۲۰۰۲اگست  ۳۰۔ ہمایون ہمؔا ایضا

َِ ،۔ ہمایون ہمؔا ۵۸ َ ء ۲۰۱۱جوالئی  ۲۹کالم بعنوان’’ باتوں باتوں میں ‘‘ ایضا

 ۶ص

 ۲۰۰۴کالم نگر داراالتذکیررحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ ،۔ اشرف بخاری ۵۹

  اردو بازار الہور  ء

                                              ۳۳۸،۳۳۹، ۳۳۷ص                                                              

۶۰ ً ۔ اشرف بخاری کالم نگر داراالتذکیررحمان ۳۵۳،۳۵۲،۳۵۱۶۱ ۔ ایضا

                                            ازار الہوراردو ب مارکیٹ، غزنی سٹریٹ

۔ ظہور احمد اعوان ۶۱   ۳۸۵،۳۸۴ء ۲۰۰۴                                  

 صدر ادارہ علم و فن پاکستان  چہرہ بہ چہرہ کرنل عنایت ہللا خان ایڈوکیٹ

                                  ۳۳۰ء ص۱۹۹۹

ء  ۲۰۰۸جون  ۱۲۔ عزیز احمد کالم بعنوان’’ مشرقیات‘‘ روزنامہ مشرق ۶۲

 ۶ص

 ۰۰:۱۲بوقت ۲۔ ۰۲۔ ۲۰۱۴۔ عزیز احمد بالمشافہ گفتگو بتاریخ ۶۳

۶۴ ً  ۶ء ص۲۰۰۸جون  ۱۹کالم بعنوان’’ مشرقیات‘‘ روزنامہ مشرق ۔ ایضا

 ۶ء ص ۲۰۰۹جنوری  ۲  ً۔ ایضا۶۵

ً ۔ ۶۶  ۶ء ص۲۰۰۸فروری  ۲ ۸ ایضا

 

صدر  ۔ ڈاکٹرظہور احمد اعوان حساب  دوستاں کرنل عنایت ہللا خان ایڈوکیٹ۶۷
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                                                                                                                                        انادارہ علم و فن پاکست

                                                                                 .جنوری 

 ۱۲۶،۱۲۷ء ص ۱۹۹۹  

 ۸نیئر کالم بعنوان’’میں بولوں کہ نہ بولوں‘‘ روزنامہ مشرق ۔ مختار علی  ۶۸

 ء ندارد ۱۹۹۳مئی 

 ۶ء ص ۱۹۹۳مئی  ۱۰۔ قلندر مومند کالم بعنوان’’رگ  سنگ‘‘ ً ۶۹

۷۰ ً  ۶ء ص ۱۹۹۳مئی ۸ ۔ ایضا

ء  ۱۹۹۹نومبر  ۱۹۔ سعدہللا جان برؔق کالم بعنوان’’زیرلب‘‘ روزنامہ’’آج‘‘  ۷۱

 ۳ص

 ۳ء ص۲۰۰۱مئی  ۲۔ ایضاً ۷۲

 ۳ء ص ۲۰۰۰اکتوبر ۲۰۔ ایضاً ۷۳

 ۳ء ص ۲۰۰۱مئی   ۲۸۔ ایضاً ۷۴

 ۳ء ص ۲۰۰۲ستمبر  ۷۔ ایضاً ۷۵

ء  ۲۰۰۰نومبر  ۱۹ج‘‘روزنامہ’’آمہمند کالم بعنوان ’’تیر کمان‘‘ ہللا۔اکرام ۷۶

 ۱۰ص

ء ۲۰۰۹جنوری  ۳۔ ابن  انشاء کالم بعنوان’’شوخی تحریر‘‘ روزنامہ’’آج‘‘ ۷۷

 ۱۰ص
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 :باب پنجم

 حاصل  تحقیق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۔ ہمارے معاشرے کے مسائل روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں         

پرانی روایات ختم ہو کر ان کی جگہ نئی روایات ، ایجادات اور رجحانات لے 

ات دیں ہیں رہے ہیں ۔ موجودہ سائنسی ترقی نے زندگی کو آسودگی اور سہولی

وں کے انسانی روح کی بے چینی بڑھتی جا رہی  شلیکن باوجود ان آسائ

مفلوج کر ہے۔بے یقینی ، بے سکونی اور تنہائی کے احساس نے زندگی کو 

کے رکھ دیا ہے۔تہذیبی قدریں مٹنے کی وجہ سے مسکراہٹیں ڈھونڈنے سے 

نہیں ملتیں۔اب تو مسکراتے لوگوں کو دیکھ کر ان پر مسکرانے کی ادا کاری  

کا گمان گزرتا ہے ۔ یہ مصنوعی مسکرانا صحت پر کسی طور بھی مثبت 

 اثرات ڈالنے سے عاری ہے۔

ہنی کشمکش کی صورت میں خوش احساس  تنہائی ، ذہنی دباؤ اور ذ

رہنا ناممکن ہو گیا ہے۔ذہنی ناآسودگی اور پریشانی کے اس دور میں ضروری  

ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جس 



 

264 
 

سے ہم بے چینی ، پریشانی اور تنہائی کے احساس سے آزاد ہو کر زندگی کی 

اندوز ہوں۔یعنی ایک ایسی دنیا بسائیں جہاں  رعنائیوں اور شادابیوں سے لطف

قہقہوں کا راج ہو ۔ہنسنے کی اہمیت کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے کے لئے 

رے میں تاثرات و احساسات بیان  ضروری ہے کہ مختلف ماہرین کی اس با 

جائیں۔ احمد ندیم قاسمی ہنسنے کی اہمیت واضح کرتے ہوئے لکھتے  یےک

 ہیں: 

ہ  ’’ ہمارے معاشرے میں ہنسنے ہنسانے کی تکلیف د 

حد تک کمی ہے۔ہم کچھ اس طرح کا ’’جبڑا بند‘‘ 

معاشرہ صورت پذیر کرنے پر تلے ہوئے ہیں جس  

میں زور سے قہقہہ لگانے والے کو عمر قید بعبور 

دریائے شور کی سزا دی جائے گی۔ جیتے جاگتے 

انسان کی دوہی تو نشانیاں ہیں کہ وہ بولتا ہے اور 

ے ۔رہا رونا تو کتنے حیوانوں کو بھی اپنے  ہنستا ہ

 ( ۱)ور محرومیوں پر روتے دیکھا ہے۔‘‘دکھوں ا

 میں ڈاکٹر رؤف پاریکھ لکھتے ہیں:ہنسنے کی اہمیت کے بارے 

’’اکثر لوگ کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں 

کہ’’ لوگ کیا کہیں گے؟ ‘‘یا ’’اگرکسی نے سن لیا تو 

ہنستے ہی ہیں‘‘ہمیں ہنسے گا‘‘۔ یہ احساس کہ’’ لوگ 

سماج کے مقررکردہ راستے ہی ہٹنے نہیں دیتا۔ اور 

ہم آداب اور رسوم و رواج کا پاس کرنے لگتے ہیں۔  

گویا ہنسی معاشرے کے ہاتھ میں ایک چابک ہے  

جو وہ پٹڑی سے اتر جانے والوں کو رسید کرتا 

ہے۔ اسی چابک کا خوف معاشرے کے افراد کو راہ  

 (۲) راست پر رکھتا ہے‘‘

یہ سچ ہے کہ آج کل کے مادی اور طبقاتی معاشرے میں ہنسنا ناپید ہو 

گیا ہے ۔کم ہنسنے اور نا خوش رہنے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں، 
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پر   معاشرے کو گھیر لیا ہے جس کی بناتفکرات ،پریشانیوں اور بے چینی نے 

َِ بلڈ پریشر ، ذیابیطس ،دل کے امراض وغیرہ میں  مختلف بیماریوں مثالَ

زبردست اضافہ ہوا ہے۔اس صور ت حال سے نکلنے کا واحد راستہ خوش 

رہنا اور قہقہہ لگانا ہے کیونکہ ہنسی سے ذہنی خلفشار کی شدت خود بخود کم 

ہ سکتے ہوجاتی ہے اور کشاکش سے نجات کا احساس ملتا ہے۔ہم یہ بھی کہ 

ہیں کہ کچھ دیر کی ہنسی اور مسکرانے سے ہمارے جسم کو ایسی تازگی 

ملتی ہے جس سے مشکالت، مصائب  دنیا کو برداشت کرنے اور ان کا سامنا 

کرنے کی پھر سے قوت آجاتی ہے۔زندگی کی بھیانک تصویر کی بجائے اس  

ید ڈاکٹر سکی دلکشی کا تصور ذہن میں ابھرنے لگتا ہے۔اس سلسلے میں 

 اعجاز حسین لکھتے ہیں: 

’’نفسیاتی اعتبار سے بھی ہنسنا اہم خصوصیت کا 

حامل ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی فوائد 

حاصل ہوتے ہیں بلکہ دماغ کی بھی حالت بہتر ہو 

جاتی ہے،احساس  کمتری کو برتری میں تبدیل  

یدکوئی  اکرنے کے لئے ہنسنا جتنا کارآمد ہے ش

 ( ۳ہو۔‘‘ )  تحریک اتنا اثر کرتی

مزاح ایک مہذب معاشرے کا خاصہ  سمجھا جاتا  ہے۔طنز و مزاح ایک 

ایسا ہتھیار ہے  جس کے ذریعے انتہا پسندی ،تنگ نظری اور ہٹ دھرمی 

۔معیاری مزاح میں جیسے منفی رویوں کو شکست سے دوچار کیا جاتا ہے

  ہے۔  ایسی قوت ہوتی ہے جو معاشرتی ناہمواری کودور کرنے پر  قادر ہوتی

 ترسیل کو ممکن بناتی ہے۔جہاں  طنز و مزاح عمدہ خیاالت کی  بہتر انداز  

ی مزاح ک ختر نواز خانڈاکٹر ا۔دوسرے طریقے  کار گر ثابت نہیں ہوتے 

 اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں: 

’’انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان ہنس  

سکتا ہے۔ مزاح کی مار دراصل حسینہ کے تھپڑ 

جیسی ہوتی ہے۔ یعنی مزاح کی مار کھانے کے  

باوجود بندہ خفا نہیں ہوتا اپنے آپ پر ہنسنا مشکل 



 

266 
 

کام ہے۔ اور دوسروں پر ہنسنا مشکل ترین ہے۔ جب 

کہ ہمارے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم 

مشکل پسند شخص ہیں۔ کچھ لوگ مزاح کو انسان 

معلوم  کی چھٹی حس بتاتے ہیں۔ وہیں ہمیں یہ بھی

‘‘ دانت  Sensitivityہے۔ کہ دانتوں کی حساسیت ’’ 

دکھانے کا موجب بنتی ہے۔ ہماری تو پیشہ وارانہ 

مجبوری ہے ہم دانت دیکھتے بھی ہیں اور نکالتے 

 ( ۴بھی ہیں‘‘ )

کا اظہار ان الفاظ میں  سے اپنے خیاالت طنز و مزاح ڈاکٹر وزیر آغا اس 

 کرتے ہیں: 

’’زندگی کی سنجیدگی سے انسان کو بچانے اور 

اُسے شکست خواب سے بچانے والے نا قابل 

برداشت صدموں کیلئے ذہنی طو رپر تیار کرنے 

کے عالوہ احساس مزاح کا ایک روشن پہلو یہ بھی  

ہے کہ اس کا وجود سوسائٹی کی بنیادوں کو  

مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ وہ مثل کہ 

و ساتھ ہنسے گی دنیا۔ بیٹھ اکیلے رونا ’’ہنسو ت

ہوگا‘‘اس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ مزاح کے طفیل 

انسا ن اور انسان کے مابین ایک ناقابل شکست 

رشتہ وجود میں آتا ہے ۔ عام زندگی میں بھی  

دیکھئے کہ ہنسی ایک متعدی بیماری کی طرح  

پھیلتی ہے۔ اور جہاں چند لوگ ہنس رہے ہوں وہاں  

بغیر جانے بوجھے بھی ان کی ہنسی میں راہ گیر

۔۔ ہنسی ایک ک ہونے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔۔شری

ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سوسائٹی ہر اس فرد 

سے انتقام لیتی ہے جو اس کے ضابطہ حیات سے 

بچ نکلنے کی سعی کرتا ہے۔ سماجی لحاظ سے 
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ہنسی کا یہ پہلو اس لئے زیادہ اہم ہے کہ اس کی 

ٹی بیش تر بیرونی مضر اثرات سے بدولت سوسائ

محفوظ رہتی ہے۔ اس کے عالوہ ہنسی ان تمام  

اندرونی نقائص کے استحصال کی طرف بھی توجہ 

دالتی ہے۔ جو مضحکہ صورت اختیار کرچکے 

 ( ۶ہیں‘‘ )

دی جائزہ صوبہ خیبر پختون خوا میں فکاہیہ کالم نگاری کا تحقیقی و تنقی 

ذیل نتائج اَخذکیے جا   ھا اس سے مندرجہمقالہ لکیہ کے زیر عنوان میں نے 

 سکتے ہیں: 

ونکہ صحافت اور ابالغ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جاننے کا شوق ہی چ

ے جہاں صحافت کے فروغ کا باعث بنا ۔ موجودہ دور میں سائنسی ترقی ن

وہاں ان سہولیات کے حصول میں ایک دوسرے  ،سہولیات  زندگی فراہم کیں

سے سبقت لے جانے کی خواہش نے مایوسیوں کو جنم دیا ہے۔ موجودہ دور 

میں مسائل بے شمار ہیں۔ جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں قہقہوں کی 

بہار پر خزاں کا دور آیا ہوا ہے۔ ہر طرف افسردگی و بے چینی ہے۔ لوگ 

ے کے لئے مزاحیہ ڈراموں، پروگراموں اور اپنے آپ کو ذہنی آسودگی دین

مزاحیہ تحریروں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحافت میں بھی  

فکاہی کالم   یےویسی کو تقویت مل رہی ہے ۔ اس لمزاحیہ / فکاہیہ کالم ن

َِ ہر بڑے اخبار کا الزمی جزو بن گیا ہے۔   َ  تقریبا

ے مسائل کے تناظر میں دیکھا  فکاہیہ کالم نویسی کو موجودہ دور ک        

جائے تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔اگر چہ فکاہیہ کالم نویسی کی 

تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے ۔ قیام  پاکستان کے وقت چراغ حسن حسرت، 

عبدالمجید سالؔک اور مجید الہوری جیسے بڑے لکھاری فکاہی کالم لکھ رہے 

نئی جہت دی۔ ادب ، کھیل ، سیاست،  تھے۔ انہوں نے فکاہیہ کالم نویسی کو

اخالق اور زندگی کے دوسرے شعبوں کو موضوع  بحث بنایا۔فکاہیہ انداز 

تحریر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ معاشرے میں موجود ناانصافی اور ان 

استحصالی قوتوں کے خالف بھی لکھا گیا جن کو دیگر کالموں میں موضوع  
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طرح ان فکاہیہ کالم نگاروں نے ان موضوعات کو بحث بنانا ممکن نہ تھا۔ اس 

موضوع  بحث بنا کر معاشرے کی خدمت کی۔ لوگوں میں ابالغ کو فروغ 

دیا۔قومی سطح کے ساتھ مقامی صحافت میں بھی یہی رنگ نکھر کرسامنے 

 آیا۔

ن فکاہیہ کالموں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان میں عام لوگوں کی ا  

اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی زبان ایسی کہ جس  سمجھ اور فہم کے مطابق

میں سادگی و سالست ہو۔ ایک طرح سے عوام کے ادراک و شعور کو سامنے 

کالم نویس  ے لیےبات کرتے ہیں۔ مقصدیت کے حصول کرکھ کر کالم نویس 

مثل اشعار اور اصطالحات کو بروئے کار التے المختلف محاورات ، ضرب ا

ے۔ ویسے بھی ایک الوں سے لوگوں کو باخبر رکھا جائہیں۔ تا کہ مختلف حو

احساسات و جذبات   ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے یےتخلیق کا رکے ل

مانوس الفاظ کا استعمال کرے۔ مختلف فکاہیہ کالم اس بات  یےکے اظہار کے ل

کا ثبوت ہیں کہ ان میں پڑھنے والوں کی سمجھ کو سامنے رکھ کر بات ہوتی  

یں شعور و آگہی بڑھانے میں فکاہیہ کالموں نے نمایاں کردار ادا ہے۔ لوگوں م

 کیا ہے۔ 

چلتا ہے کہ کہ معاشرہ انسانوں   احوالوں سے بھی اس بات کا پت  یاریخ ت

کی اصالح کے لیے دو طریقوں کہ اپناتا ہے۔یعنی وعظ و نصیحت اور سزا و 

حت  جزا۔اسالمی نقطہ نظر سے بھی معاشرتی اصالح کے لیے وعظ و نصی

اور تبلیغ سے مدد لی گئی ہے۔ّللّا تعالی نے انسانوں کو راہ راست پر النے 

 ھیکے لیے نرمی کا برتاؤ رکھنے پر زور دیتا ہے۔موجودہ دور کے تقاضے ب

سختی کی بجائے شفقت کو روا رکھنے کو اہمیت دیتے ہیں ۔ویسے تو صحافت 

ہے۔اخبار میں خبر بنیادی طور لوگوں کو باخبر رکھنے کا فریضہ انجام دیتا 

کے ساتھ ساتھ مختلف نوعیت کے کالموں میں جہاں مسائل کا تذکرہ ہے۔وہاں 

مسائل کے حل کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔کچھ کالم نویس سیدھا سادہ طریقہ  

اپنا کر قارئین سے رابطے میں رہتے ہیں۔جبکہ فکاہی کالم نگار سپاٹ اور 

 کرتے ہیں۔  سادہ انداز کی بجائے شگفتہ لہجہ اختیار
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یہ فکاہیہ کالم ان لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں  

جن کو اخبار سے خاطر خواہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی ان فکاہیہ 

کالموں کے شوقین ہوتے ہیں۔ بعض کالم نویس اپنے کالموں میں قارئین کے 

حرم‘‘ میں  انگ  خطوط سے اقتباسات بھی پیش کرتے ہیں۔مثال کے طور پر ’’ب 

ایوب صابر’’چلم کش‘‘ کے قلمی نام سے لکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ کوئی 

دوست کسی دوست کا حوالہ دیتا ہو۔ اس طرح ان کالم نویسوں کی صورت میں 

قارئین کو دوست مل جاتا ہے۔ جو بذریعہ کالم ان سے خطاب کرتا ہے۔ ان کی 

دیتا ہے۔یوں ایک منفرد باتوں پر غور کرتا ہے ان کے سوالوں کے جوابات 

اور تعمیری سوچ قارئین تک پہنچتی رہتی ہے۔ جو روزمرہ زندگی میں 

 حیثیت رکھتا ہے۔ روشنی کی 

ں جو یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ فکاہیہ کالموں می

کیونکہ ہنسنے  ،بھی ہے وہ موجودہ حاالت کا تقاضا،مزاحیہ انداز برتا جاتا ہے

صالحیت انسانوں کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ بذلہ  ہنسانے کی 

سنجی اور شگفتہ مزاجی کو مہذب معاشرے کی پہچان قرار دیا جاتا ہے۔ اس 

سے ماحول پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو تعصب ، تنگ نظری اور 

 انتہا پسندی کی بجائے محبتوں اور اپنائیت کو فروغ دیتی ہے۔

شاغل اور سرگرمیوں کو مختلف م ےلیےتسکین ک انسان اپنے ذوق کی

تاکہ وہ ذہنی دباؤ اور خلفشار سے نکل کر زندگی کی شادابی اور  ،اپناتا ہے 

شادمانی حاصل کر سکے۔ نفسیاتی اعتبار سے ’’مزاح‘‘کے انسانی دماغ اور 

نگاروں کی   سوچنے کی صالحیت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مزاح

کہ کسی طرح زندگی کی تلخیوں سے لوگوں کی  ،ہےہمیشہ یہ کوشش رہی 

توجہ ہٹا کر انہیں مسکرانے کی ترغیب دے۔ اور زندگی کی زہر ناکیوں کو 

خوش دلی سے گوارا کرنے کے رویے پیدا کئے جائیں۔ ظرافت سے بھر پور 

ان تحریروں سے نہ صرف پڑھنے والے حظ اٹھاتے ہیں بلکہ ان سے مستفید  

 یری سوچ بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہو کر ان کے اندر تعم

ء کے بعد ۱۸۵۷ادب میں مزاح نگاری کا پس منظر دیکھا جائے تو

سماجی سطح پر گھٹن ،نا انصافی اور ظلم و ستم کے دور میں ادباء نے 
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ردعمل کے طور پر مزاحیہ اندا ز تحریر اپنایا اس سلسلے میں کئی بڑے  

ی خوبصورت مثال بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مزاح یعنی ظرافت ک

غالب کے ہاں نظر آتی ہے۔ ان کی نثر میں طنز کے مقابلے میں مزاح زیادہ  

ہے۔ غالب کے زمانے میں معاشرتی و تہذیبی حاالت روبہ زوال تھے ہر 

حال میں ان کے  طرف افسردگی ، پریشانیوں کا سامنا تھا ایسی صورت

ھے ۔انہوں نے مثبت اور منفی دونوں انداز موجود تیےسامنے تحریر کے ل

مایوسی و ناکامی کو فروغ دینے کی بجائے ہر چیز میں زندگی تالش  

کی۔ایسی زندگی جہاں رعنائی و شادمانی ہو جہاں غم کے باد ل نہ ہوں۔ گویا 

زندگی کے غموں اور ماحول کی تلخی نے ان کی تحریروں میں ظرافت کا 

 رنگ بھر دیا۔

)اودھ پنچ (سے ء ۱۸۷۷ اُردو صحافت میں جومزاح نگاری کا جو آغاز

ضرورت سمجھا جانے لگا ہے۔  ہوا تھا اُسے آج کے دور میں اخبار کی اہم

سے آج تک سیاست کو موضوعات کے حوالے سے ان )مزاحیہ کالموں(  ابتدا

۔ اس طرح سیاست کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل و ہے میں ہمیشہ اولیت رہی

خصوصی اہمیت دی گئی تہذیبی روایات اور دیگر معاشرتی تضادات کو 

پاکستان  آزادی سے قبل مزاحیہ پرچوں یا اخبارات نے خوب ترقی کی۔ قیام 

بجائے مختلف بڑ ے بڑے اخبارات جن میں   یکے بعد مزاحیہ اخبارات ک

’’مشرق‘‘، ’’جنگ‘‘،’’ انجام‘‘ وغیرہ شامل ہیں میں فکاہیہ کالم نویسی کی طرف  

نئے نئے فکاہیہ کالم نویسوں نے  اور صحافتی میدان میں ،ان بڑھتا گیارجح

بعض اخبارات کے زیر سایہ غیر میں  مزاح کے پھول کھالئے۔ اس دوران 

معیاری مزاح بھی لکھا گیا مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میدان میں  

وں نے فکاہی کالموں کی شاندار ھجن،ایسے کالم نویس ضرور موجود رہے 

 ویت بخشی۔اور مزید تق روایت کو برقرار رکھا۔ 

فکاہیہ کالم نویسی کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ ایک تو معاشرتی         

مسائل اور ناہمواریاں ان کالموں کا حصہ بنتی ہیں دوسرا یہ کہ ہم سنجیدہ 

مسائل سے شگفتہ اور لطیف انداز سے متعارف ہوجاتے ہیں۔ ایک کالم نویس  

لیق کیا جائے جہاں دوسروں کے اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ ایسا مزاح تخ

ناپسندیدہ رویوں اور افعال کو موضوع  بحث بنایا جائے اور ان میں کسی بھی 
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ہ یہ ضروری نہیں کہ خوش صورت دوسروں کی دل آزاری نہ ہو۔ کیونک

خوش رکھنے کے لئے دوسروں پر ہنسا جائے۔ مزاح نگاری کے بھی  رہنے یا 

اصولوں سے انحراف مزاح کو پھکڑ پن، گالی  اپنے اصول و قواعد ہیں۔ ان 

گلوچ اور بے ہودگی کی طرف لے جاتا ہے جس کا ایک مہذب معاشرہ کسی 

بھی صورت متحمل نہیں ہوسکتا۔ مزاح لکھتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم 

رکھنا پڑتا ہے ۔ مزاح کی نوعیت اس قسم کی ہو جو کسی کی دل آزاری کا 

ی کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ ضروری باعث نہ ہو۔ اور نہ ہی وہ کس

نہیں کہ ہنسنے کیلئے فقرہ بازی یا پھبتی کا سہارالیا جائے۔ اس کے بغیر بھی  

 عمدہ مزاح تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ 

صحافت میں مزاحیہ رنگ اتنا گہرا چڑھاکہ اس کا اثر ملکی سطح کے         

بر پختون خوا ساتھ ساتھ صوبائی سطح پر بھی نظر آنے لگا۔ اگر صوبہ خی

کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں کی مقامی صحافت میں’’ مزاحیہ انداز 

‘‘کے کالموں کو بہت اہمیت ملی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قیام پاکستان سے 

پہلے اور اس کے بعد مقامی اخبارات میں فکاہیہ کالموں کو اہم ضرورت 

وصی اہمیت کا حامل  سمجھا جانے لگا۔ اس حوالے سے روزنامہ ’’شہباز‘‘ خص

ہے جو ایک طویل عرصے تک فکاہیہ کالموں کی روایت کو کامیابی سے 

برقرار رکھے ہوئے تھا۔ ’’شہباز‘‘ کے فکاہی کالم ’’قہو ہ خانہ‘‘ میں اپنے دور 

کے بہترین اور معیاری مزاح تخلیق کرنے والے کالم نویسوں نے فن کے  

حرم‘‘ اور ’’ہمار ا پاکستان‘‘ جیسے جوہر دکھائے۔ اسی طرح’’ انجام‘‘ ، ’’بانگ  

کامیاب روزناموں نے بھی فکاہیہ کالم نویسی کے ذریعے قارئین کو محظوظ 

کیا۔ ان اخبارات نے اس وقت کے موضوعات، مسائل اور تضادات کو اپنی  

 تحریر کا حصہ بنایا جہاں طنز اور مزاح دونوں کے رنگ نمایاں نظر آئے۔

ی اہمیت  نامہ’’مشرق‘‘ کو بھی اس حوالے سے خصوصاسی طرح روز 

جن میں ارشاد احمد خان، ابراہیم جلیؔس ، ضمیر ادیبوں حاصل ہے۔ بڑے بڑے 

جعفرؔی ، نصیر انور، سعد ہللا جان برؔق ، ہمایون ہمؔا اور یونس بٹ جیسے کالم 

نویسوں نے روز نامہ’’مشرق‘‘ میں کالم لکھ کر طنز و مزاح کی روایت کو 

 ار رکھا۔برقر
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روزنامہ’’ مشرق‘‘ میں’’ مشرقیات‘‘ کے عنوان سے روزانہ کی بنیاد پر فکاہیہ  

کالم کی روایت سالوں برقرار رہی جہاں مختلف کالم نویسوں نے فکاہی رنگ  

 جمائے۔ 

صحافت میں طنز و مزاح کی روایت آج بھی زندہ ہے۔ کیونکہ مزاح 

صود نہیں ہوتی بلکہ ان نگار کے پیش نظر دوسروں کی دل آزاری ہر گز مق

نظر اصالح کا پہلو ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نفسیاتی حوالے سے قاری  کے مد 

اور کالم نویس دونوں کا کردار اہم ہے۔ قاری وقتی طور پر اپنے غم اور 

دکھوں کا مداوا ہنسی کی صورت میں پالیتا ہے۔ اور کالم نویس ہنسی کے 

 اٹھاتا ہے۔ لبادے میں مشکالت اور مسائل سے پردہ 

کہ مزاح نگار کا زیادہ تر رجحان سیاسی  ذکر ہے یہاں یہ بات بھی قابل

موضوعات کی طرف ہی رہا ہے۔ چاہے وہ ماضی ہو یا حال سیاسی  

 پڑھنے والے دونوں کے پسندیدہ رہے موضوعات ہی ہمیشہ لکھنے اور 

ے ہشات سے وقتی طور پر تسکین ککیونکہ انسان اپنی نامکمل خوا

 ‘ کے پڑھنے اور لکھنے میں آسودگی پاتا ہے۔  ’’مزاح‘ لیے

اردو ادب پر صحافت کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے مزاحیہ ادب کے 

فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔کیونکہ اخبارات میں شائع ہونے والی مزاحیہ 

 تحریریں اردو ادب کا حصہ ہیں۔مثال کے طور پر مجید الہوری کا ’’حرف

شار کا ’’فسانہ آزاد‘‘ سجاد حسین کا ’’حاجی بغلول‘‘اور وحکایت‘‘رتن ناتھ سر

چراغ حسن حسرت کا ’’جدید جغرافیہ پنجاب‘‘پہلے پہل اخبارات میں شائع  

ہوئے۔اور اب اردو کی مزاحیہ ادب کے اہم سرمایے کے طورپر جانے جاتے 

 ہیں۔ 

بحث موضوعات مختلف واقعات پر مبنی ہوتے          فکاہیہ کالموں میں زیر 

یں۔اس طرح یہ کالم ماضی کے واقعات اور مختلف رجحانات کی نشان دہی  ہ

انسان اپنے ذوق کی تسکین  اور تاریخ کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ ں۔بھی کرتے ہی

مختلف مشاغل اور سرگرمیوں کو اپناتا ہے ۔ تاکہ وہ ذہنی دباؤ اور ے لیے ک

سکے۔ نفسیاتی  خلفشار سے نکل کر زندگی کی شادابی اور شادمانی حاصل کر 

اعتبار سے ’’مزاح‘‘کے انسانی دماغ اور سوچنے کی صالحیت پر مثبت 
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اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مزاح نگاروں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے۔ کہ کسی 

طرح زندگی کی تلخیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر انہیں مسکرانے کی 

نے کے ی سے گوارا کرترغیب دے۔ اور زندگی کی زہر ناکیوں کو خوش دل

جائیں۔ ظرافت سے بھر پور ان تحریروں سے نہ صرف  یےرویے پیدا ک

پڑھنے والے حظ اٹھاتے ہیں بلکہ ان سے مستفید ہو کر ان کے اندر تعمیری 

  ہے۔  سوچ بھی پیدا ہوتی

کہ اس خطے کے حکمران ہمیشہ عوام ایک افسوس ناک امر یہ بھی ہے

۔ ماضی کی ہیں رہےکے حقوق کی پامالی اور حق تلفیوں میں مصروف 

طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے انگریز حکمرانوں کی زیادتیوں 

کی بھیانک تصویر ہے۔ جبکہ قیام پاکستان کے بعد اپنے ملک کے حکمرانوں 

نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ بدقسمتی سے یہ سلسلہ بدستور جاری 

نکہ جہاں دکھ اور پریشانیاں کیو سے مزاح کا مستقبل بھی وابستہ ہےہے۔ اسی 

لوگوں کو گھیر لیں وہاں لوگ مزاح کے لبادے میں وقتی راحت کے متالشی 

بن جاتے ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے مزاح سے ہمیں جو سکون ملتا ہے وہ 

زندگی کی مشکالت و پریشانیوں کے خالف پھر سے لڑنے کی قوت پیدا کر 

 دیتا ہے۔ 

یت کو اُجاگر کرتے ہوئے اس بات کی بھی ہنسی مسکرانے کی اہم         

اہمیت بڑھ جاتی ہے ۔ کہ یہ انفرادی سطح پر اہم ہونے کے ساتھ ساتھ 

اجتماعی سطح پر بھی ناگزیر ہے ۔ کیونکہ پریشان حال شخص انفرادی اور 

اجتماعی دونوں لحاظ سے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے اس کے لیے 

مواقع کو فروغ دیا جائے تاکہ تبسم  ضروری ہے کہ معاشرے میں مزاح کے 

 کی کلیاں کھلتی رہیں۔ 

وہی مزاح اعلٰی اور معیاری مزاح کہالنے کا حقدار ہے جو انسانی   

 مثبت اور صحت مند اثرات مرتبنفسیات پر 

کیونکہ غیر معیاری مزاح اصالح کی بجائے غلط سوچ،منفی رویہ اور کرے

معیاری مزاح وہی ہے جو انسانی سوچ  یےلط فیصلے پر آمادہ کرتاہے۔اس لغ

کو تازہ دم کرے اوراسے درست سمت پر گامزن کرنے کی توانائی فراہم  
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کرے۔اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اخبارات کے فکاہیہ کالم ادبی معیار 

رکھتے ہیں۔ان کالموں میں جس مزاح کو بروئے کار الیا جاتا ہے اس کے 

ہے۔ان کالموں کے مثبت اثرات صحت مند پیش  نظر اصالح و مقصدیت ہوتی 

معاشرے کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔قارئین ان کالموں کے 

توسط سے مختلف معاشرتی مسائل سے باخبر رہتے ہیں ۔چونکہ یہ کالم 

یہ  یےہوتے ہیں اس لیےاور ہلکے پھلکے انداز  تحریر لظرافت ،شوخی 

وجودہنسنے اور انہیں خوش رہنے پر لوگوں کو مسائل اور پریشانی کی با

 آمادہ کرتے ہیں۔  

الغرض کہا جا سکتا ہے کہ صحافت کی زندگی ایک دن پر مشتمل ہوتی 

لیکن صحافت میں فکاہیہ کالم نگاری ،اگلے دن خبریں باسی ہو جاتی ہیں ۔ہے

انفرادیت حاصل میں  جس کو دیگر کالموں کے مقابلے ،ایک ایسا شعبہ ہے 

ئل کے اظہار میں ایسا اسلوب برتتے ہیں جو وقت اور متعین  ہوتی ہے۔وہ مسا

لمحات کا پابند نہیں ہوتا۔یہی وجہ ہے کہ فکاہیہ کالم ادبی استحسان کی بدولت 

جاویداں ہو جاتے ہیں۔صوبہ خیبر پختون خوا کے کالم نگار بھی فکاہیہ کالم 

 نگاری کے میدان میں کسی سے کم نہیں۔

 

                                         

 

 

 حوالہ جات                                       

سنگ  میل پبلی کیشنز   ،اردو کی مزاحیہ صحافتمشمولہ  ،احمد ندیم قاسمی۔۱

 ۳۵۶ص ء ۲۰۰۰الہو ر 

سیاسی و اردو نثر میں مزاح نگاری کا انجمن ترقی اردو ،رؤف پاریکھ ۔۲

                            گلشن اقبال کراچی ۷بالک   ۱۵۹سماجی پس منظر ڈی 

 ۱۸ص ء ۱۹۹۶۔۹۷اکستان پ                                              
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مشمولہ اردو کی بہترین مزاحیہ شاعری طٰہ پبلی  ،ڈاکٹر سید اعجاز حسین ۔۳

 ۲۰ص ء ۲۰۰۸کیشنز جوالئی 

گرین الئن  ،مشمولہ شوخ لکیریں شگفتہ حروف ،ڈاکٹر میاں نذیر اظہر  ۔۴

 ۹ص ء ۲۰۰۲پرنٹر اسالم آباد 

القلم پبلی کیشنز صدر بازار ہری پور  ،نمک تارے،ڈاکٹر اختر نواز خان ۔۵

 ۱۰ء ص ۱۹۹۹

مکتبہ عالیہ جی سی سنٹر ،اردو ادب میں طنز و مزاح  ،ڈاکٹر وزیر آغا۔۶

 ۲۶۔۲۷ص ء ۲۰۰۷چٹر جی روڈ الہور ،

 

 

 

 

 

 

 

 بنیادی مآخذ

 اخذ و استفادہ آرکائیوز اینڈ الئبریریزپشاور 

 مرکزی الئبریری اسالمیہ کالج پشاور 

 ( ۲۰۱۳ء تا ۱۹۶۳روزنامہ مشرق ) پشاور(کی فائلیں ) 

 پشاور ) مختلف شمارے ( ‘‘شہباز ’’روزنامہ 

 ‘‘ انگ  حرم ب  ’’روزنامہ 

 ‘‘ انجام   ’’روزنامہ 

 ‘‘ وطن  ’’روزنامہ 

 ‘‘ انقالب ’’روزنامہ  
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 ‘‘ ہمارا پاکستان   ’’روزنامہ

 ‘‘ حیات ’’روزنامہ  

 ‘‘ صبح  ’’روزنامہ

 ‘‘ الجمیعت سرحد’’روزنامہ  

 ‘‘ آج  ’’روزنامہ 

 ‘‘ ایکسپرس  ’’روزنامہ

روزنامہ اورروزنامہ’’ نوائے وقت ‘‘،’’ جنگ‘‘ ، ’’خبریں ‘‘، ’’پاکستان‘‘ 

 ’’عقاب ‘‘ 

 )پاکستان کے مختلف شہروں سے شائع ہونے والے مختلف شمارے( 

 ثانوی مآخذ 

پُرانا انار ،رانا چمبرز  ،قومی پبلشرز ،صحافت صوبہ سرحد میں،اجمل ملک 

 ء ۱۹۸۰کلی الہور اکتوبر 

سنگ  میل پبلیکیشنز، ،اخبار نویسی کی مختصر ترین تاریخ  ،ایم ایس ناز 

 الہور س ۔ن

ٹمپل روڈ الہور ۳بک ٹاک ،میاں چمبرز ۔،ردو صحافت اُ ،انور علی دہلوی  

 ء ۱۹۹۱

اکادمی   ء (۱۹۸۸تاریخ )ابتداء تا  انور سدید ڈاکٹر پاکستان میں ادبی رسائل کی 

   ۱۹۹۲ادبیات ، پاکستان اسالم آباد جنوری 

پطرس بخاری روڈ، احسن اختر ناز صحافتی ذمہ داریاں مقتدرہ قومی زبان ،  

 ء   ۱۹۹۸، 4/8ایچ اسالم آباد 

غزنی سٹریٹ، اردو  اشر ف بخا ری کالم نگر داراالتذکیر،رحما ن ما رکیٹ، 

 ء   ۲۰۰۴بازارالہور

 ۱۹۹۹اختر نواز خان ڈاکٹر نمک تارے القلم پبلی کیشنز صدر بازار ہری پور  

 ء 

شاہراہ قائد  ۶۰ رشاد احمد حقانی دین و سیاست فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈا 

 ء ۲۰۰۰ اعظم الہور پاکستان

 ء ۱۹۶۰دارہ ادبیات  نو،چوک مینار انار کلی الہوراایوب صابر،اس حمام میں،
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 ء ۲۰۱۶’’تاریخ  صحافت ہزارہ‘‘ گندھارا ہندکو اکیڈمی پشاور  بشیر احمد سوز، 

صدر   ۷۷۳۷جمیل جالبی ادب ،کلچر اور مسائل رائل بک کمپنی ، پوسٹ بکس 

 ء ۱۹۸۶، کراچی

 ،سیاسی و سماجی پس منظر رؤف پاریکھ اردو نثر میں مزاح نگاری کا  

   ۷بالک  ۱۵۹ڈی  انجمن ترقی اردو پاکستان

 کراچی گلشن اقبال                                                               

 ء  ۱۹۹۶۔۹۷

 ء ۱۹۹۲مکتبہ جامعہ نئی دہلی ،طنزیات و مضحکات ،رشید احمد صدیقی  

 ۸رہبر اخبار نویسی ڈائریکٹر ترقی اُردو بیورو ویسٹ بالک ،سید اقبال قادری 

 س ۔ن ۱۱۶۶آر ۔ک پورم ، نئی دہلی 

نفیس اکیڈمی عابد روڈ ، حیدرآباد دکن  ،نئے ادبی رجحانات ،سید اعجاز حسین  

 ء ۱۹۴۶

   ء ۲۰۰۵ ۱۴سید ارشاد حسین،وہ خواب سارے، فلشن ہاوس مژنگ الہور،

 علمی کتب خانہ کبیر سٹریٹ، الہور س ۔ن،اُردو کالم نویسی  ، شفیق جالندھری

 ء ۱۹۸۳فیچر نگاری علمی کتب خانہ کبیر سٹریٹ، الہور  شفیق جالندھری

انور عارف مالک ،مکتبہ ماحول کراچی اکتوبر  ،مجید الہوری،شفیع عقیل 

 ء ۱۹۵۸

 ء ۲۰۰۸۔ مزنگ روڈ الہور ۴۶بک سٹریٹ ،حکایات چوں چناں  ،شعیب ودود 

کے مختلف پیرائے کا تنقیدی   ردو صحافت میں اظہار و ابالغ،ُصالح عبد ہللا ا

                                                                                              ایجوکیشنل پبلشنگ، ہاؤس دہلی ائزہج

 ء ۲۰۰۴

طاہر مسعود اُردو صحافت کی ایک نادر تاریخ مغربی پاکستان ، اُردو اکیڈمی  

 ،الہور س ۔ن

صدر  ظہور احمد اعوان ڈاکٹر حساب دوستاں کرنل عنایت ہللا خان ایڈوکیٹ 

 ء ۱۹۹۵جنوری  ادارہ ، علم و فن پاکستان

عثمان شاہ صوبہ سرحد میں ادبی صحافت مراد علی ، یونیورسٹی پبلشر ز،  

 ء ۲۰۰۷قصہ خوانی بازار، پشاور افغان مارکیٹ
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شن ہاؤس،بک سٹریٹ فیک،اُردو صحافت اور سرسید احمد خان ،عبدالحئی  

 ء ۲۰۱۱مژنگ روڈ الہور پاکستان ۳۹،

 مکتبہ کارواں کچہری روڈ ، الہور س ۔ن ،فن صحافت،عبد السالم خورشید 

حافت پاکستان و ہند مکتبہ کارواں کچہری روڈ ، ،صعبد السالم خورشید  

 الہور س ۔ن

 ء ۱۹۸۹ایضاً کاروان  صحافت مکتبہ کارواں کچہری روڈ ، الہور  

سنگ  میل پبلیکیشنز، الہور ،اُردو کی مزاحیہ صحافت  ،فوزیہ چودھری

 ء ۲۰۰۰

الفیروز سنٹر غزنی سٹریٹ فروری F-3ایضاً عطاء الحق قاسمی  

 ءشاداب موسموں کی آواز اُردو بازار الہور۲۰۰۹

فتح محمد ملک ، سردار احمد پیرزادہ ، پاکستان میں اُردو مقتدرہ قومی زبان   

 ء تجمل شاہ )مرتبین( ۲۰۰۶پاکستان 

   ء۱۹۵۵نیا مکتبہ محلہ خداد اد ، پشاور  ،ادبیات سرحد،فارغ بخاری  

 سرفرازشاہد شوخ لکیریں شگفتہ، میاں نذیر اظہر،عبدالرحیم ملک)مرتبین(

 ،دسالم آباحروف گرین الئن پرنٹر ا

                                                                                    

                                                                                  ء                                                              ۲۰۰۲

 مکتبہ میری الئبریری الہور س ۔ن  ،اذکار و افکار،مرزا ادیب 

 ء ۲۰۰۴ایجوکیشنل پبلشنگ، ہاؤس دہلی  ،ابالغیات ،محمد شاہدحسین

 چوک اُردو بازار الہور س۔ن  ،اعتصام پبلشر ،صحافت ،مہدی حسن

سنگ  ، کی مختصر ترین تاریخ مسکین حجازی پاک و ہند میں مسلم صحافت 

 ء   ۱۹۸۹میل پبلیکیشنز، الہور 

 ء   ۱۹۹ ۲سنگ  میل پبلیکیشنز، الہور  ،خیابان صحافت ،مسکین علی حجازی

 ء  ۲۰۰۷سنگ  میل پبلیکیشنز، الہور ،صحافتی زبان ،مسکین علی حجازی   

، اُردو بازار ، الہور س ۲۲عظیم اکیڈمی  ،تفہیم صحافت ،محمد یوسف مرزا 

 ۔ن

ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ  ،اُردو صحافت کی تاریخ ،نادر علی خان 

 ء  ۱۹۸۷
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جی  ٹر، چٹر لیہ جی سی سنمکتب عا،اُردو ادب میں طنز و مزاح ،وزیر آغا  

 ء   ۲۰۰۷،  الہورروڈ

 ء  ۱۹۸۴عزیز پبلشراردو بازار الہور  ،صحافت پاکستان میں ،ہمایوں ادیب 

  

                   

 


