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 کار دائرہ کا مقالے
 

ء تک ۲۰۱۵میرے اس مقالے کا بنیادی دورانیہ قیام پاکستان کے بعد 
ہے۔ اس طرح پاکستان میں مضمون نگاری کے عہد بہ عہد بدلتے تناظر اور 

الیا گیا ہے۔ مقالے میں بحث نئے رخ سے شامل ہونے والے مباحث کو زیر 
قومیت، کلچر اور  :مباحث کی تقسیم موضوعاتی ہے۔ مختلف موضوعات

ادب کو الگ الگ باب میں ذیلی عنوانات کے تحت زیر بحث التے ہوئے 
 :نتائج مرتب کیے گئے ہیں۔ مقالے کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے

پاکستانیت کے بنیادی ، اصول ومباحثتعارف، موضوع کا  با ب اول
اروں میں قیام پاکستان سے پہلے اردو مضمون نگ (عناصر )تعارف وحدود

 پر مشتمل ہے۔   (پاکستانیت کے مباحث )پس منظری مطالعہ

، اردو مضمون نگاری میں پاکستانی قومیت کے مباحثمیں  باب دوم
قومیت  (ث )بنیادی محرکاتحقیام پاکستان کے بعد پاکستانی قومیت کے مبا

وں کے تصور قومیت کا خصوصی اہم مضمون نگار، کی مختلف تعبیرات
 ے۔ ہ شامل ہمطالع

، اردو مضمون نگاری میں پاکستانی کلچر کے مباحث باب سوم
پاکستانی کلچر کی ، پاکستانی کلچر کے مباحث کی ابتدا محرکات ومقاصد

اہم مضمون نگاروں کے افکار ونظریات کا خصوصی ، مختلف تعبیرات
 پر مشتمل ہے۔  مطالعہ

، اردو مضمون نگاری میں پاکستانی ادب کے مباحثچہارم میں باب 
، ادبی تحریکوں اور پاکستان کے مباحث، ادب میں پاکستانیت کے مباحث

، ارضی ثقافتی تحریک، اسالمی ادب کی تحریک، پاکستانی ادب کی تحریک
ے پر تفصیلی اہم مضمون نگاروں کے افکار ونظریات کا خصوصی مطالع

 بحث کی گئی ہے۔ 

 پر مشتمل ہے۔  سفارشات کو  مجموعی جائزہ، نتائج باب پنجم
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ABSTRACT 
Aligarh movement was started / initiated with the essay writings of Sir 

Syed Ahmed Khan during 19
th

 century. This movement was the precession of 

literary reforms and discourse of prose writings. In Urdu literary classics none 

of the kind of the Urdu prose, exists which have had disseminated its impact 

immediately. Therefor, Sir Syed Ahmed introduced a magazine and named it 

“Tehzeb-ul-Ikhlak” in which his contemporizes wrote essays. After the 

establishment of Pakistan many factors were inculcated in the Pakistani (Urdu) 

literature, which were very pivotal for its masses / people, culture social norms 

and ideology. This is how Pakistanism was revealed as Pakistani culture, 

Pakistani norms, Pakistani ideology and Pakistani literature, which had a great 

impact on the other nations on the globe. As the minorities have achieved a 

homeland on the basis of one ideology which was the baseline of innovative 

and popular essay writings of this era.  

Essay writing was begin in march 1571 by a French philosopher 

Moneton and named it “Essay”. After seventeen years a British writer Beckon 

started writing in same style, English and gradually this writer become popular 

among various languages throughout the world.  

In the subcontinent the term “Essay” writing was introduced for the first 

time by Master Ram Chand in his magazine Fawayed-ul-Nazreen in 1845, but 

most of the essay included in this magazine were science essays. 

After wards Sir Syed Ahmed launched a magazine Tehzeb-ul-Ikhlak by 

the inspiration of British magazines the spectator and tetlor. 

Due to the Journalist background my connection to essay writing gets 

firmed and it further links with column writing. It was my dive wish to identify 

the Pakistanism in the Urdu essay writings which acts as the pillar in the 

framework of Pakistan.  

The basic period of this thesis is after establishment of Pakistan till 

2015. The thesis divided into five chapters. The first chapter contains the 

introduction topic, rules and disubbies, the basic elements of Pakistanism 

(introduction and boundaries). In the second chapter discussion of Pakistan 

nationalism in Urdu writer the debates of Pakistan Nationalism after 

establishment of Pakistan (Primary natives). The third chapter included the 

discussion of Pakistan culture in the Urdu literature. The fourth chapter consists 

of discussion of essay on Pakistan culture, the discussion on Pakistanism in 

literature, literary movements and debates in Pakistan, movements, culture, a 

detail discussion on theories and ideas of important article writers. The fifth 

chapter contemis complete overviews, results and recommendations.  
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 مقصد کا مقالے
 

انیسویں صدی میں علی گڑھ تحریک کا آغاز سرسید احمد خان کی 
کی مضمون نگاری سے ہوا۔ یہ اصالحی تحریک اور مقصدی ادب 

علمبردار تھی۔ اردو میں نثر کی کالسیکی اصناف میں کوئی ایسی صنف نہ 
تھی جس کا ابالغ اور اثر فوری اور براہ راست ہوتا۔ چنانچہ سرسید نے 

رسالہ جاری کیا اور ان  ‘‘تہذیب االخالق’’انگریزی رسالوں کی طرز پر 
کے  کے رفقاء نے بھی اسی اسلوب پر اس میں مضامین لکھے۔ قیام پاکستان

بعد مختلف اصناف ادب میں ایسے عناصر اجاگر ہوئے جو پاکستان کی 
دھرتی اس کی عوام، ان کے نظریات، تہذیب، ثقافت اور قومیت کے لیے 
خاص تھے اور یوں پاکستانیت، پاکستانی ادب، پاکستانی کلچر اور پاکستانی 
 ثقافت اپنے انداز میں اجاگر ہوئی جس نے خطے کی دیگر اقوام کو بھی

متاثر کیا۔ اقلیت نے ایک نظریہ کی بنیاد پر ملک حاصل کر لیا تو اس کی 
پہلی کڑی اردو مضمون نگاری ہی نظر آئی جو سارے خطے میں عام فہم 

ء میں فرانسیسی ۱۵۷۱اور جدید اسلوب تھا۔ مضمون نگاری کا آغاز مارچ 
صنف  رکھا۔ سترہ سال بعد اس (Essay) فلسفی مانیٹن نے کیا اور اس کا نام

نے انگریزی میں لکھنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ بیکن کو برطانوی مصنف 
  یہ صنف دنیا بھر کی زبانوں میں مقبول ہوئی۔

ماسٹر رام برصغیر میں اردو مضمون نگاری کی صنف پہلی مرتبہ 
ء میں استعمال کی مگر وہ ۱۹۴۵چند نے اپنے رسالے فوائد الناظرین میں 

کے بعد سرسید نے برطانیہ کے رسالوں دی سائنسی مضامین تھے۔ اس 
کیا اور سپکٹیٹر اور دی ٹیٹلر سے متاثر ہو کر تہذیب االخالق کا اجراء 

۔ عملی زندگی میں صحافت سے تعلق کے باعث مضمون نویسی کو اپنایا
میرا تعلق مضمون نگاری سے پیدا ہو گیا جس کی ایک صورت کالم نگاری 

مضمون نگار کی صنف میں پاکستانیت بھی ہے۔ میری یہ خواہش تھی کہ 
کے عناصر کا بھی کھوج لگایا جائے جس نے قیام پاکستان کے خاکے میں 

کی سندی تحقیق کے لیے طرح بنیادی رنگ بھرے۔ عام طور پر اس 
افسانوی ادب یا شاعری کو تحقیق کے لیے منتخب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ 

ن میں سہولت محسوس اصناف میں محبوب موضوعات ہیں اور اسکالر ا
کرتے ہیں۔ غیر افسانوی نثر کی طرف سکالر کا دھیان کم ہے۔ میں نے اپنے 
مقالے میں اس کمی کو پورا کرنے کی سعی کی ہے کیونکہ اس صنف میں 
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تحقیقی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ یہ ایک پیچیدہ کام تھا مگر اس 
فہ ہو گا۔ اس مقالے کی اس صنف پر تحقیق میں اضااردو کی تکمیل سے 

پاکستانیت کے مباحث کو زیادہ بہتر انداز میں اردو ادب میں کی بدولت 
سمجھنے میں مدد ملے گی اور اس مقالے سے مستقبل کے سکالر کو اس 
موضوع پر وافر مواد تحقیق کے لیے ملے گا جس کی بدولت وہ آسانی سے 

 پر کام کر سکے گا۔جہتوں اس صنف کی دیگر 
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 تشکر اظہار  
 

مکمل ہو  رب العالمین کے فضل وکرم سےمیرا پی ایچ ڈی کا مقالہ 
گیا۔ ابتدا میں میرے لیے موضوع کی تالش انتہائی مشکل کام تھا لیکن 
میرے محسن ومربی استاد اور پہلے نگران مقالہ ڈاکٹر عابد سیال نے اس 

اردو مضمون نگاری ’’سلسلے میں میری بھرپور معاونت کی اور مجھے
پر تحقیقی مقالہ لکھنے کی ترغیب دی، جسے  ‘‘پاکستانیت کے عناصر میں

  کمال مہربانی سے ادارے نے بھی قبول کر لیا۔

مقالے کے لیے جب کتابوں اور مضامین کی تالش شروع ہوئی تو 
قوم کو اردو پڑھانے چین چلے گئے۔  یمیرے نگران ڈاکٹر عابد سیال چین

کی تبدیلی کے احکام آئے تو میری یونیورسٹی کی جانب سے نگران مقالہ 
نظر اپنے مربی اور انتہائی شفیق استاد ڈاکٹر شفیق انجم پہ پڑی جنھوں نے 
کمال مہربانی سے مگر کچھ توقف کے بعد میرے اس مقالے کی نگرانی 

دونوں استادوں سے اس میں قبول فرمائی۔ یہ میرے لیے نادر موقع تھا کہ 
ق رکھتا تھا، جس سے میں نے پورا فائدہ مقالے کے لیے استفادہ کرنے کا ح

اچانک ڈاکٹر شفیق انجم صاحب کو اور یوں دو مقالے تیار ہو گئے،   اٹھایا
بھی چینیوں کو پڑھانے چین روانہ کر دیا گیا مگر یونیورسٹی نے انہیں یہ 
رعایت دی کہ وہ اپنے مقالوں کی نگرانی جاری رکھ سکیں گے۔ لٰہذا یہ 

کی   اور وہ ایک ایک چپٹر نی میں پایہ تکمیل کو پہنچامقالہ ان کی ہی نگرا
ڈاکٹر عابد سیال کے بعد ڈاکٹر شفیق انجم کی ہر مرحلہ نگرانی کرتے رہے۔ 

پر میری معاونت نے میرے حوصلے کو جال بخشی اور میرے شوق کو 
مہمیز عطا کی۔ ان سے چین میں بھی رابطہ رہا اور وہ میری رہنمائی 

الے کی تیاری کے لیے کام میں مجھے منہمک ہونے کرتے رہے اور اس مق
  کی تلقین کی۔

مقالے کی تیاری کے مرحلے میں شعبہ اُردو کی سربراہ ڈاکٹر روبینہ 
شہناز کی جہاں سرپرستی حاصل رہی وہاں انھوں نے مجھے مقالے کی 
تیاری میں خواب غفلت میں نہیں جانے دیا اور قدم قدم پر حوصلہ دیا۔ میرے 

مانیت طبھی میرے لیے باعث افزائی استاد ڈاکٹر نعیم مظہر کی حوصلہ 
۔ ڈاکٹر فوزیہ اسلم نے جس طرح مقالے کی تیاری کے لیے بار بار تھی

دھانی کروائی، مجھے آگے بڑھنے میں مدد ملی اور باآلخر میں مقالے دیا
بشری تقاضوں تنگی قرطاس اور کی تکمیل میں بہ حسن وخوبی کامیاب ہوا۔ 
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رہ گئی ہو گی تاہم میری حتی الوسع یہ کمی کے پیش نظر اس میں کچھ 
کہ اس میں کمی کا احساس کم رہے۔ چونکہ میں ایک طویل عرصے کوشش 

سے کامل صحافی ہوں اس لیے اس مقالے کی تیاری میں مجھے بے پناہ 
مشکالت کے باوجود مشکالت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس مقالے کی تیاری 

 قریشی، ودود رضا بچوں دو اور ودود فرح حیات شریک اپنیمیں میں 
 نفیس اور ممتاز بلقیس                بھتیجیوں اپنی اور قریشی ودود حمزہ
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 :اّول باب

 پاکستانیت کے بنیادی عناصر)تعارف و حدود(
 

 حدود و تعارف:عناصر بنیادی کے پاکستانیت (الف
 اسکی مگر آیاں می وجود تصور کا پاکستانیت بعد کے پاکستان قیام 
 ہندومسلمان پہالں می ہندوستان جب تھی پڑگئی وقت اسں می برصغیر بنیاد
 قبول کو رواج و رسم اور مذہب ثقافت، ، تہذیب نئی ایک نے جس تھا ہوا

ں می ہندوستان پر طور نظریاتی وہتھی  لی بنا شناخت الگ ایک اپنی کرکے
 تک سال سو کئی مگر۔ہوگیا الگ سےں لوگو کے مذاہب دیگر والے بسنے
 ان کہ رہے یکجا پر امید اسں می بھارت مسلمان والے کرنے قبول اسالم
 سلوک کا برابری اور انصاف بھی بعد کے کرنے قبول مذہب نیا ساتھ کے

 محمد، ہوئے آور حملہ مسلمان کئی پر ہندوستان ہوا نہ ایسا مگر۔گا کیاجائے
 مگر کی حکمرانیں یہا زائد سے سوسال آٹھ نےں والو آنے بعد کے قاسم بن
 مذہب نہ۔رکھا محدود تک اقتدار اور اختیار محض کو آپ اپنے نےں لوگو ان

 و جبر کوئی پرں مسلمو غیر ہی نہ اور کی کوشش کی پھیالنے کو اسالم
 بھی ساالر سپہ کے فوج ہوئے کرتے شریکں می اقتدار کو ان بلکہ کیا تشدد
 چھینا اقتدار نے انگریز سےں حکمرانو مسلمان جونہی مگر۔رہے بناتے
 اور دی کر شروع کرنا تنگ زمین کی ہندوستان پرں مسلمانو نےں ؤہندو
 نظریات اپنے وہ کہ دیا کر مجبور کوں مسلمانو سے رویے متعصبانہ اپنے
 ۔ں کری حاصل وطن الگ لئے کے گزارنے زندگی مطابق کے

 قیادتں می جدوجہد کی قیام کے اس اور بعد کے جانے بن پاکستان 
 والے رہنے اندر کے پاکستان کہ کہاں می الفاظ دوٹوک نےں والو کرنے
ں انھی۔گےں ہو برابر حقوق کے سب مسلم غیر یاں ہو مسلم وہ خواہ لوگ
 قائد۔ہوگا برابر لئے کے سب قانون۔ہوگی آزادی مکمل کی عبادات مذہبی اپنی
 :فرمایاں می تقریر ایک کو ء۱۹۴۸ فروری ۳ نے اعظم

 ارادہ کا کرنے وفا کوں وعدو ان اپنے پاکستان حکومت
 بال ساتھ کےں شہریو تمام اپنے نے اس جو ہے رکھتی
 ضمن کے کرنے سلوک مساوی عقیدہ اور پات ذات ءاستثنا
ں امنگو کی قوم ایسی ایک پاکستان۔ں ہی کئے بار بارں می
 رکھتی حیثیت کی اقلیتں می برصغیر جو ہے، مظہر کا

 بے سےں اقلیتو آباد اندر کے حد اپنی وہ اب چنانچہ تھی
  ۱۔ہوسکتاں نہی پرواہ

 کا جس تھا نتیجہ کا تعلیمات اسالمی اور عمل رد کا تعصب اس یہ
 ہونے مسلمان جو ساتھ کےں مسلمانوں می بھارت اور۔ہے دیتا اسالم درس
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 پاکستان بعد کے پاکستان قیام۔تھا رکھا روا رویہ نےں ؤہندو سے وجہ کی
 خطے اس پائی تشکیل سے نام کے پاکستانیت قوم نئی ایکں می حدود کی
ں باتو ان ماسوائے پایا قرار پاکستانی جغرافیہ اور ادب ثقافت، تہذیب، کی
 فیصد سوں می خطے اس۔ہے گیا دیا قرار ممنوعں می اسالمجنہیں  کے

 دہائی کی ساٹھ سن اور کرسچن ، سکھ ، ہندو بلکہ رہتےں نہی ہی مسلمان
 کی پاکستان لٰہذا۔گئے چلے اسرائیلں می بعد جو تھے رہتے بھی یہودی تک

 قرار وراثت کی پاکستان ہے محیط پرں صدیو جو تاریخ اور ثقافت تہذیب،
 بعض مطابق کے عقائد مذہبی اپنے بعد کے پاکستان قیام نےں مسلمانو۔پائی
 لئے کےں مسلمو غیر مگر۔دیا دے قرار ممنوع لئے اپنے صرف کوں چیزو
 منفردں می دنیا سے حوالے کے پاکستانیت شناخت کی پاکستان۔دیا چھوڑ کھال
 اس کوں مسلمو غیر جبکہ ہے ممانعت کی شراب کوں مسلمانوں جہا ہے
ں انھی بلکہں کری استعمال اسے وہ کہ ہے جاتی دی اجازت صرف نہ کی بات

 کا ریاست۔ہو نہ ٹوک روک کوئیں انھی تاکہ ہے کیاجاتا جاری بھی الئسنس
 ہوسکتا بھی مسلم غیر پاکستان آف جسٹس چیف مگر پایا قرار اسالم مذہب
ں انھی بلکہں نہی پابندی کوئی پر ہونے بھرتی کےں مسلمو غیرں می فوج۔ہے

 ہونا بھیں می کابینہ اور وزارت وفاقی کا مسلم غیر۔ہے جاتا کہا آمدید خوش
 راست براہں می پارلیمنٹں انھی اور ہے جاتا کیا خیال امر ضروری ایک
 جاتی کی پیش بھیں نشستی مخصوص عالوہ کے آنے کر جیت سے ووٹ
 کرسکتا بھی نمائندگی کیں مسلمانوں می انتخابات عام شخص مسلم غیر۔ں ہی
 دو وہ۔ں ہی حقوق زیادہ سےں مسلمانو کےں اقلیتو مسلم غیرں می پاکستان۔ہے
 ایک اور مسلم غیر یاں ہو مسلم وہ خواہ کو امیدوار عام ایکں ہی دیتے ووٹ
 کوں امیدوارو والے لینے حصہ پرں نشستو مخصوص لئے کے اقلیت وہ

 حق بھی کا دینے ووٹکو ں مسلمانو کو اقلیت مسلم غیر۔ں ہی دیتے ووٹ
 کر بڑھ بھی سے اس مگر۔ہے پاکستانیت یہیں می اصل۔ ہے حاصل

 خواب کا جس ہے باقی ہونا تکمیل کی صورت و شکل اصل کی پاکستانیت
ں می روپ حقیقی خواب کا پاکستانیت اسی تھا دیکھا نے پاکستان بانیان

 ۔گئے کر کوچ سے فانی دار اس پاکستان بانیان لئے کے دیکھنے

 قیام ہے انمٹ جو ہے حقیقت نظریاتی ایک پاکستانیتں می پاکستان 
 منصوبے کئی لئے کے کرنے ختم اسے نے ملک دشمن بعد کے پاکستان
 کی مسلط بھی جنگ پر پاکستان۔کیاں نہی قبول سے دل کو پاکستان اور بنائے
 الگ کو پاکستان مشرقی کرکے لخت دو کو پاکستانں می دہائی سترکی۔ گئی
 کے اس اور حقیقت کی پاکستان قیام کہ تھا یہ مقصد کا اس۔گیا کردیا

 بنگلہ ہوکر الگ سے اس بازو ایک کا پاکستان۔ جائے دیا دھندال کو نظریئے
 اسالمی ایک کو آپ اپنے اور ہواں نہی ضمں می بھارت مگر گیا بن دیش
 ثبت تصدیق مہر اور ایک پر بنیاد کی نظریہ قومی دو۔دیا دے قرار ملک
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 باقی کے ہندوستان۔ہوگیا اضافہ اور ایکں می اس کہکہیئے ں یو یا۔ہوگئی
 سہن رہنزبان، نام،  قانون، معیشت، ثقافت، تہذیب، کیں مسلمانو سے مذاہب
 ساتھ کےں ؤہندو مگر ہوگئے تو الگ سے پاکستان بنگالی ہے، الگ بالکل
 مختار خود اور لیا بدل نام اپنا نے پاکستان مشرقیں یو ملےں نہی

 دراصل ہی نظریہ قومی دو۔دی تقویت مزید کو نظریے قومی دو مگر۔ہوگئے
 آئیں می وجود خاطر کی حقوق کےں اقلیتو پاکستانیت یہ اور ہے پاکستانیت
 وہ تھےں نہی تیار کو دینے حقوق مقابل اپنے کو قوم کسی دیگر ہندو کیونکہ

 دیگر اورں مسلمانوں می زعم اور بوتے بل کے اکثریت پر نام کے جمہوریت
 سب مسلمانں می بھارت چونکہ۔تھے چاہتے رکھنا غالم اور محکوم کو اقوام
 جداگانہ اپنے وہ اور تھیں میں کروڑو تعداد انکی تھی اقلیت بڑی سے

 تھے جدا بھیں می تحریر طرز اور زبان رواج، و رسم سہن، رہن قوانین،
 قوم مسلمان۔تھے نہ تیار کو کرنے قبول مستقل کو استحصال کے کسی اور
 اچھی نےں حکمرانو کے انں می قیادت کی اعظم قائد کو خواہش اس کی

 سال ستر آج فیصلہ یہ کا قائدین کے اس اور قوم پاکستانی۔تھا لیا بھانپ طرح
 بعد کے پاکستان قیام کیونکہ۔ہے ہورہا ثابت درست فیصدی سو بھی بعد

 بدتر بھی سےں جانورو سلوک کاں ؤہندو ساتھ کےں مسلمانوں می بھارت
ں ہی اب نہ تھے تیار وقت اس نہ لئے کے کرنے برداشتں انھی وہ ہے
 کہ لگا برا قدر اس کوں مسلمانو سلوک برا ساتھ کے اقلیت کاں ؤہندو۔

 آزادی کی ان اور دینے حقوق بھرپور سے اول روز کوں اقلیتو نے پاکستان
 نظریے ایک کہ ہے انفرادیت کی پاکستان وہ کیا عزم جو کا کرنے احترام کا
 کے مذہب اور نظریے دوسرےں می ملک کردہ حاصل پر نام کے مذہب اور

 ۔دی آزادی اور دیئے حقوق زیادہ سے اپنے کوں والو ماننے

 ذریعے کے تقریر و تحریر ہی سے اول روز نے بانیان کے ملک اس 
 کےں مسلمانو پاکستانں یو۔کردی قائم مثال ایکں می برصغیر کرکے اعالن
 پاکستان بانی۔ گیا بن نمونہ عملی کا حقوق کےں اقلیتو ساتھ کے وطن علیحدہ

 باوقارں می تقریب ہر بشانہ شانہ کے بھائی اپنے جناح فاطمہ محترمہ بہن کی
 بشانہ شانہ کےں مردو اور حقوق کے خواتین وہ۔ں تھی ہوتی شامل پر طریقہ

ں می الفاظ دوٹوک نے قائد۔تھا پیغام عملی کا شمولیت کی خواتین پاکستانی
 خواتین کر دیکھ کو عمل کے ان کی بات کی حقوق کے برابری کے خواتین
ں نہی ہمت بھی کی پوچھنے سوال کو کسیں می بارے کے حقوق کے
 کے پاکستان دراصل حقوق کے خواتین اورں اقلیتو نظریہ دوقومی۔ہوئی
 کچھ معامالت جب بعد کے رحلت کی قائد۔ہے اول خشت عناصراور بنیادی

 اور گئے ہوتے رخصت سے دنیا اس پاکستان بانیان اور لگے دھندالنے
 کے پاکستان قیام کہ گیا کیا محسوس تو تھا درپیش مرحلہ کا سازی دستور
 ء۱۹۴۹ مارچں یو اور۔جائے دیا کر واضح طورپر تحریری بھی کو مقاصد
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ں می اسمبلی ساز دستور نے خان علی لیاقت وزیراعظم مقاصد داد قرار کو
 کے سازی آئین۔تھا کیا تحریر نے عثمانی احمد شبیر موالنا اسے کی پیش
 کہ کیا بیان ایسے نے خان علی لیاقت جسے تھا قدم پہال سے سب یہ لئے
 قرارداد اس‘‘۔تھا کرنا پیش کا داد قرار اس کام اہم بعد کے پاکستان حصول’’
 داد قرار۔ں ہی جاتے سمجھے بنیاد کی دستور کے پاکستان اصول بنیادی کے

 کے کیاپاکستان منظور کو ء۱۹۴۹ مارچ۱۲ نے اسمبلی ساز آئین کو مقاصد
 کیا شامل پر طور کے ابتدائیہ اسےں می ء۱۹۶۲ اور ء۱۹۵۶ دستور

 آئین یہ گیا دیا دے قرار حصہ باقاعدہ کا دستور اسےں می ء۱۹۷۳ مگر۔گیا
 کی عوام۔۲ حاکمیت، اور اعلیٰ  اقتدار۔۱۔ہے ابتدائیہ کا پاکستان
۔ ۶ حقوق بنیادی۔ ۵ تمدن اور معاشرت اسالمی۔۴اصول اسالمی۔۳باالدستی
۔ ۱۰ تحفظ جغرافیائی۔ ۹ وفاق۔ ۸ حفاظت کیں اقلیتو۔ ۷ عدلیہ آزاد اور قضاء

 بڑی ایک کی علماء اور پاکستان بانیان کو مقاصد قرارداد جمہوریت،
 گیا کیا پیش لئے کے بحثں می ایوان اسے پھر اور دیا ترتیب نے جماعت
 بڑے اورکیے  تبصرے حاصل سیر نےں مسلمو غیر اورں مسلمانو پر جس
 دستور کے ء۱۹۷۳ سے حوالے اس۔گیا لیا کر منظور سے خروش و جوش

 ۔گیا کیا طرح اس اضافہ کا الف۲ آرٹیکل کے پاکستان

 اصول کردہ بیانں می مقاصد داد قرار کردہ نقلں می ضمیمہ
 دیا قرار حصہ مستقل کا دستور ہذا بذریعہ کو احکام اور
 ۲۔گےں ہو موثر بحسبہ اور ہے جاتا

 کی مقاصد قرارداد۔تھی مظہر کیں امنگو عوامی مقاصد قرارداد یہ
 پر اراکین پچیس لئے کے کرنے طے خدوخال کے دستور بعد کے منظوری

 نائبجبکہ  کی نے الدین تمیز موالنا صدارت کے جس گئی بنائی کمیٹی ایک
 جسٹس چیف اور اعلیٰ  وزراء کےں صوبو تھے خان علی لیاقت صدر

 کا پاکستان دستور۔تھے ممبر کے کمیٹی اس عبدالرشید سردار پاکستان
 حاکمیت اقدار، اسالمی نظریہ دوقومیں می جن حصے کے اس اور ابتدائیہ
 خواتین اورں اقلیتو پاسداری، کی حقوق انسانی ذات، کی کریم خداوند اعلیٰ 
ں ہی عناصر بنیادی وہ یہی گئے دیئے کر درج آزادی اور تحفظ کا حقوق کے
 ۔بنے بنیاد لئے کے بقا اور استحکام کے پاکستان بعد کے پاکستان قیام جو

 زائد سے ساٹھ دوسو پہلے سے تقسیمں می ہندوستان اور پاکستان 
ں میں مملکتو ان کہ کیاجاتاتھا سوال اوریہں تھی قائمں مملکتی اورں ریاستی
 باور یہ کوں لوگو ہندو اور ہوگا کیا فرقں می مملکت اسالمی نئی اس اور
 جبکہ ہوگی ریاست ایک ہی طرح کیں ریاستو ان بھی یہ کہ تھا چاہتا کرانا
 چھوٹیں می ہندوستان تھا جمہوری اور مختلف قطعی نظریہ کا پاکستان قیام

 نےں راجو اورں نوابو پر بوتے بل کے طاقت اور جبر ،ں ریاستی چھوٹی
 رکھتےں نہی یقین پر جمہوریت کسی حکمران کےں ریاستو انں تھی کی قائم
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 خاندانی کو ریاست اپنی اور تھے مبتالءں می عصبیت خاندانی وہ بلکہ۔تھے
 نہ حصہ کوئی کا عوامں می مملکت کی ان تھے سمجھتے ورثہ اور جاگیر
 تھے طالب کے انصافں می معامالت ذاتی محض سےں حکمرانو لوگ تھا
 کا محکوم اور حاکم تعلق سےں حکمرانو ہمارا کہ تھے جانتے وہ۔بس اور
 پاکستان جبکہ۔ں ہی مسلط پرں سرو ہمارے پر بوتے بل کے طاقت جو ہے
 تھا آرہاں می وجود معرض پر بوتے بل کے دلیل اور جدوجہد پرامن ایک
 رویہ کاں ؤہندو اور استحصال کا سالں سینکڑو پیچھے کے جس
ں جہا تھی کی محکوم اور حاکم بنیاد کیں ریاستو قبل سے پاکستان۔تھا

 ماسوائے تھا نہ تصور کوئی کا حقوق کے خواتین اورں اقلیتو حقوق انسانی
 تحریک نظریاتی اور فکری ایک تحریک کی پاکستان قیام۔کےں ریاستو چند
 کی عمل سیاسی ایک اور ہوا پیدا شعورں میں لوگو سے تحریک اس تھی
 محکومی نےں لوگو۔ہوئی پیشرفتں می عمل معاشرتی سے جس ہوئی ابتداء
ں نہی عمل یہ خود وہ کہ کی سے خیال اس سعی کی توڑنے کو جمود کے
 سے سال سو چودہ مسلمان رہے گزرتےں صدیو وہ سے جس گےں دہرائی
 ایک پر طور عملی وہ جسے تھے امین کے تاریخ نظریاتی اور فکری ایک
 نے اعظم قائد ہوگئے کامیاب اور نکلے لیکر عزم کا کرنے نافذں می ملک
 :فرمایاں می تقریر ایک

 اور تاریخ ہماری مذہب، ہماراں ہی چاہتے پاکستان مسلمان
 ضمانت کھلی کی تحفظ کےں مسلمو غیر روایات ہماری
 کے حکمرانی کی ہندوستان متحدہ ایک ہندو مگرں ہی دیتے

 سے نظر ایسی کو ہندوستان متحدہ وہ۔ں ہی مند خواہش
 کی دادا باپ کے ان زمین خطہ یہ جیسےں ہیدیکھتے 
 سال سو آٹھ پر سرزمین اس نے ہم ہو جائیداد موروثی
 سر تمہارا ہےں نہی ملکیت تمہاری یہہے  کی حکومت
ں می دوڑ مسلمان چونکہ ہے چکا بھرں می نشے کے طاقت
 پانا غلبہ طرح پوری پر ان تم اورں ہی گئے رہ پیچھے
 ۳۔ہو چاہتے

 کہ ہے جاسکتا لگایا انداہ بخوبی سے تقریر اس کی اعظم قائد
 نام کے جمہوریت وہ تھی کیاچال  کیں ؤہند اور تھی کیا بنیاد کی پاکستانیت

 ہمیشہ ہمیشہکو ں اقلیتو دیگر اورں مسلمانو پر بوتے بل کے اکثریتاور  پر
 کیونکہ تھے انکاری سے اس مسلمان اور تھے چاہتے رکھنا محکوم کیلئے
 کوں ؤہند نےں مسلمانو دوران کے حکمرانی پر ہندوستان سالہ سو آٹھ

 بھی ایک اگر دی عزت اور حقوق کے برابریں انہی بلکہ رکھاں نہی محکوم
 اور کوئی عالوہ کے اسالمں می ہندوستان کہ لیتا کر طے یہ حکمران مسلمان
 جب نے قاسم بن محمد تھاں نہی کام مشکل کوئی یہ تو ہوگاں نہی مذہب
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ں میں مندرو کر بنا بت کے قاسم بن محمد نےں ؤہند تو کیا حملہ پر ہندوستان
 نے قاسم بن محمد سے جس دی کر شروع کرنا پوجا کی اس اور لئی رکھ
 کو قاسم بن محمد اور گئی پہنچ اطالع کی اس کو خلیفہ مگر روکاں انہی

 ۔گیا لیا بال واپس

 جانے رہ پیچھےں می دوڑ کےں مسلمانو کا جناح علی محمد اعظم قائد
 انگریزی کوں مسلمانو سے جس تھا فتویٰ  کا علماء محلی فرنگی وہ ذکر کا

 کی ء۱۸۵۷ پھر اور تھی گئی کی تلقین کی رہنے دور سے تہذیب اور زبان
 دیا کر دور سے انگریز کوں مسلمانو نےں ؤہند کر بنا آڑ کو آزادی جنگ
ں یو اور۔ہوگئے بند دروازے کے تعلیم اورں مالزمتو سرکاری سے جن

 رہ پیچھے سےں ؤہندوں می دوڑ کی رسوخ اثرو اور تعلیم ترقی، مسلمان
 مسلمان اور محکوم پاکستانیت اور کی پاکستانیت ہے شناخت پاکستان۔ گئے
 اکثریت زدہ تعصب مذہبی جسے ہے عالمت کی آزادی کی طبقے اقلیتی

 اور جمہوریت تو بظاہر وہ۔تھی چاہتی رکھنا محکوم پر نام کے جمہوریت
 محدود تک اکثریت محض کو جمہوریت مگر تھی لیتی نام کا ازم سیکولر
 واضع جسکی تھا ڈھکوسلہ کا دکھانے کو دنیا ازم سیکولر اور کا رکھنے
 پھر اور ہے جاسکتی دیکھی سےں آنکھو کھلیں می بھارت پورے آج مثال
 کہ ہے اسطرحمیں  عقیدے انکے تفریق کی نسل اعلیٰ  و ادنیٰ  بھیں می ان

 ہے وہی مقام انکا لٰہذا ہوئے پیدا سےں ؤپا کے دیوتا دلت،براھما اور شودر
 پیدا سے سر کے دیوتا وہ کہں ہی لئے اس کیلئے حکمرانی برھمن جبکہ
۔ ں ہی ناپاک ‘‘بھرشٹ’’ناستک  نزدیک کے ہندو،ان غیر طرح اسی ہوئے
 کی کرنے بیان اور سمجھنے کو حدود کی پاکستانیت ساتھ کے وضاحت ذرا

 ۔ں ہی آتی سامنے پر طور واضحں بنیادی تین ذیل درج تو جائے کی کوشش

 ں بنیادی تاریخی ۔۱
 تو جائے الیا بحث زیر سے تفصیل کوں بنیادو تاریخی کی پاکستانیت

 کے غزنوی محمود اور قاسم بن محمد حکمران مسلمان کہ ہے واضح بات یہ
 مسلمانں یو اور تھے ہوگئے پذیر قیام ہیں می برصغیر لوگ والے آنے ساتھ
 لی کر اختیار بھی سکونتں یہا نےں مسلمانو بعد کے آمد کیں تاجرو عرب
 تصور کا قومیت دوں می خطے اس ہوا آبادں می خطے اس مسلمان پہال جب
 بھارت، ایران،ں مسلمانو تک سال سو نو قبل سے آمد کی انگریز ہوگیا پیدا

ں می دور جدید جبکہ رہے کرتے حکمرانی پر ایشیاء وسطیاور  ترکی
 ، افغانستان مگر کی حاصل حکمرانی بعد کے ء۱۹۴۷ نےں ؤہندں می بھارت
 نے خان احمد سرسید۔ں ہی حکمران سے تسلسل مسلمانں می ترکی ایران،
 نظریئے قومی دو مگر دیا قرارں قومی الگ الگ دو کوں ؤہند اورں مسلمانو

 استطاعت تعلیمی کیں مسلمانو مگر کیاں نہی پیش پر طور باضابطہ کو
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 جاری سعی ہمیشہ کی کروانے ختم کو دوری سے انگریز اور بڑھانے
 ۔ رکھی

ں می ہندوستان نے سامراج برطانویں می صدیں اٹھاروی
 مغل بعد کے ء۱۸۵۷ اور لئے کر مضبوط قدم اپنے

 ملکہ برطانوی کر ہو ختم حکومت نام برائے کی شہنشاہ
 جوں می دور کےں مغلو۔ گئی چلی زیِراقتدار کے وکٹوریہ
 پارہ پارہ وہ تھا، ہوا پیداں میں مسلمانو اورں ہندؤ اِتفاق
 طور خاص علما مسلمان کے وقت اس۔ گیا ہو شروع ہونا
 کی انگریز کوں مسلمانو نے علماء محلی فرنگی سے

 جبکہ کی تلقین کی رہنے دور سے علوم اور زبان،تہذیب
 کے انگریز صرف نہ نےں ہنماؤار ہندو کے وقت اس
 انگریز کو نسل نوجوان اپنی بلکہ لیا، کر سمجھوتہ ساتھ
 ۴۔دی ترغیب کی سیکھنے علوم ہوئے الئے کے

 ہندو اور تھے دور سے انگریز مسلمان کہ تھی حقیقت تاریخی ایک یہ
 خوف یہں انہی لٰہذا تھی چھینی سےں مسلمانو حکومت نے انگریز قریب،
 سازش کوئی نہ کوئی پر جانے چھن کے حکومت اپنی مسلمان کہ تھا بھی
 اتحاد مسلم ہندوں می اقتدار دور اپنے نےں بغاوت،مسلمانو یا گےں کری

 مملکت اپنی حکمران کہ تھی روایتی وجہ کی اس کی کوشش ہمیشہ کیلئے
 کہہوتا  خوف بھی یہ انکوتھے  چاہتےں نہی خرابہ خونیا  بڑ گڑ کوئیں می
 خیمہ پیش کا بربادی اور تباہی کی بادشاہت انکی جھگڑےں می ریاستں کہی
 ۔ںہو نہ

 ء۱۹۳۰ نے اقبال محمد عالمہ تصور کا مملکت الگ پر طور تاریخی
 مطالبہ۔تھی ذات کی جناح علی محمد قائداعظم پشت پس کی جن کیا پیشں می

 ہوگیا اضافہ بھیں می کشیدگی مسلم ہندو بعد کے اعالن کھلے کے پاکستان
 لیگی مسلم کہ تھا خیال انکا سکے سمجھں نہی ہندو کو صورتحال اس مگر
 ہے رہی کریہ سب  خاطر کی حصول کےں عہدو اعلیٰ ں می کانگرس قیادت
ں کہا بنک سٹیٹ پاس کے ریاست نئیں نہی ہی عمل قابل نظریہ قومی دو

 ۔ہونگے پیدا سےں کہا وسائل اسکے گی بنے کیسے فوج اسکی گا آئے سے

 جبکہ تھا نعرہ سیاسی وقتی ایک بظاہر نظریہ قومی دو
 اترتےں نہی پورے پر تعریف کی قوم مسلمان کے ہندوستان

 سو چار تین بمشکل تعریف کالسیکی کی بننے قوم۔ تھے
-Nationں می یورپ جب تھی آئی پر عام منظرِ  قبل سال

state کے ہندوستان۔ تھا آیاں می وجود نظریہ سیاسی کا 
 بھی اب اور تھے مختلف سے اعتبار نسلی خود مسلمان

 راجستھانی مہاراشٹری، تیلگو، بنگالی، ملیالم، تاِمل،۔ ں ہی
 سےں می جن ،ں ہیں نسلی مقامی بند سکہ تو آسامی اور
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 ہندواور۔ گئے ہوتے مسلمان ساتھ کے وقت لوگں کروڑو
 ۵۔لگا کہالنے مسلمان ہندوستانی مرکب کا تہذیب مسلمان

 کےں مسلمانو تھی چکی پنپں می برصغیر جو تہذیب مسلم ہندو،
 کوں مسلمانو ہندو گئی کر اختیار رخ نیا ایک پر ہونے الگ سے اقتدار

 پر بنیاد کی جس لگے لگانے ساتھ کے دیوار کر کہہ آور حملہ اور غاصب
 انگریز نےں ؤہند لگا ابھرنے تصور کا ریاست ایکں می ذہن کےں مسلمانو

 انگریز دراصل مسلمان کہ کی کوشش مسلسل کی کروانے باور یہ بھی کو
 کا انگریز ساتھ کےں مسلمانو رہے کامیابں می سازش اس وہں ہی دشمن کے
 وہاور  وطن الگ ایک وہ کہ گیا لے پر موڑ تاریخی اس کوں مسلمانو رویہ
 بھی ملک کوئیں می دنیا تک وقت اسں کری حاصل بنیاد کی نظریہ بھی

آیا ں نہیں می وجود پر بنیاد کی نظریہ مذہبی بھی وہ اور پرں بنیادو نظریاتی
ں ٹکڑو کئی کر توڑ کوں مملکتو مسلمانں می دنیا ساری نے انگریز بلکہ تھا
 ایک نے قدرت مگر بھائی نہ ہی خالفت کوایک انگریز تھا دیا بانٹں می

 امن پر کیں مسلمانوں می قیادت کی اعظم قائد مملکت اسالمی نظریاتی
 کو نظریے اس قیادت ہندو مگر دی لکھں می مقدر کےں مسلمانو جدوجہدسے
 :ں ہی لکھتےں می مقالے اپنے احمد سلیم تھی قاصر سے سمجھنے

 اور معصوم بہت بار ایک سے اعظم قائد نے جی گاندھی
 قائد ڈیئر مائی’’ کہا نےں پوچھاانہو سوال خطرناک بڑا

 وہ کیا تو جائے ہو مسلمان بیٹا میرا اگر بتائیے تو یہ اعظم  
 ایکں می کہ تھا یہ مطلب‘‘۔گا ہوجائے کا قوم دوسری
 سالں ہزارو بلکہں صدیوں می ہندوستان اسں میں ہندوہو
 تاریخ ایک کی سالں ہزارو میری ،ں ہو رہتا سے
 اسالف میرے اور پرکھے میرے اجداد، ؤآبا میرے۔ہے
 میرےں نہی یہی۔ں ہی آباد پر سرزمین اس سے سال ہا ہزار
 بھارت مہا ہے، گیتا ،ں ہی پران ،ں ہی اپنشدں ہی وید پاس
ں می شناخت میری اورں می نسل میری کچھ سب یہ اور ہے

 االہللا الالہٰ  ہے لیتا پڑھ کلمہ ایک بیٹا میرا مگر ہے شامل
 یہ اب کہں ہی کہتے آپ تو ہے دیتا کہہ ہللا الرسول محمد
 قوم وہ ہوگیا، کا قوم دوسری ہوگیا، الگ سے قوم میری
 سے ملک اس جو کہ بنا جزو وہ کا جس ہے کیسی بھی
 ہوانہ جنم کا اسں می عرب صحرائے رکھتی،ں نہی تعلق
 کو تاریخ کی اس نہں جانو کو اجداد ؤآبا کے اسں می

 کو زبان کی اس نہں جانو کو کلچر کے اس نہں جانو
 میرا پر بنا کی کلمے ایک باوجود کے اس مگرں جانو
 جڑ سے دوسری اور ہے جاتا کٹ رشتہ سے روایت ایک
۶ہے؟ ممکن طرح کس یہ ہے جاتا
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 ہندو مگر تھے ہوگئے یکسو کیلئے مملکت نظریاتی نئی ایک مسلمان
 کی اندر انکے استدالل انکے تھی نہ آمادہ پر ماننے کو حقیقت اس قیادت
 وقتں جوں جو تھے خبر بے سے حقیقت کی مستقبل وہ اور تھے آواز
 اور۔ں گئی چلی ہوتی مستحکمں بنیادی کی پاکستان پر طور تاریخی گیا گزرتا
 ۔ہوگئی کھڑی عمارت یہ کو ء۱۹۴۷اگست۱۴ بآلخر

 وہ کاں ؤہند ساتھ کےں مسلمانو باآلخر بعد کے جانے چھن اقتدار
ں می اقتدار ساتھ کے مذاہب غیر دیگر اورں ؤہند کاں مسلمانو جو تھا نہ رویہ
 :ں ہی لکھتے احمد سلیم سے حوالے اس تھا

 مظاہرہ کمال ایک نےں توانھو آئے ہندوستان مسلمان جب
 حوالہ کا اتھارٹی کم سے ندوی سلمانں می سلسلے اس کیا
 بن حجاج خط ایک نے قاسم بن محمد ،ں ہو رہا دےں نہی

 ہے دعویٰ  یہ کا قوم والی رہنے کیں یہا کہ لکھا کو یوسف
 جسکا ہے پیغمبر اور ہے کتاب کی اس پاس کے اس کہ

 پاس کے اس ہے کیا دعویٰ  کا جس ہے، حق دعویٰ 
 سے اس تو ہے روبرو ہمارے قوم یہ اور ہے اخالقیات

 واال آنےں می برصغیر سے بصرے۔ہو کیا سلوک ہمارا
 سے ان اورں ہی کتاب اہل مشابہہ یہ تھاکہ یہ فتویٰ  پہال

 کے خیر کے ان ہے ہوتا سے کتاب اہل جو ہوگا وہ سلوک
 خودں می سوں نہی کد کوئی سے انں ہمیں ہی عنصر جتنے
 ساتھ کےں نامو کے جی چندر رام اور کرشنا شری

 مہاراجہ کو انں میں ہو لکھتا کر لگا سابقے کے فضیلت
 ۷۔ںہو پڑھتا رامائن اورں ہو پڑھتا گیتا کی انں میں ہو کہتا

 وہ اپنایا رویہ جو نےں ؤہند برعکس کے رویے کےں مسلمانو مگر
 ہمیشہ پر نام کے جمہوریت نےں مسلمانو۔بنا باعث کا تقسیم کی برصغیر
 ہی اکثریتں می جمہوریت کیونکہ دیا کر انکار سے غالمی کی ہمیشہ

 کے مفاد اپنے رفتہ رفتہ کر پہنچں می پارلیمنٹ وہ اور ہے ہوتی حکمران
 ہوجاتا مشکل جینا انکا کہں ہی جاتی لے پر سطح اس کوں اقلیتو کر بنا یننقوا
 محمد اعظم قائد دار ذمہ کا حکمرانی طویل کی انگریزں می برصغیر ہے
 :ں ہی کہتے ہوئے دیتے قرار کو پرستی عالقہ اور بندی فرقہ جناح علی

 بناسکتیں نہی غالم اپنا کو قوم دوسری طاقت کوئی
 مشتمل پرں کروڑانسانو چالیس جو کو قوم اس باالخصوص

ں نہی زیر کو اس کوئی تو ہوتی نہ کمزور یہ اگر ہو
 طویل پر آپ کوئی تو جاتا ہوبھی ایسا اگر اور تھا کرسکتا
 ۸۔تھا کرسکتاں نہی حکمرانی تک عرصے

ں می برصغیر کہ تھے رکھتےادراک  کا بات اس اعظم قائد دراصل
 سالں سینکڑو کرکے قبضہ آور حملہ پر اس تو ہوتی قوم ایک کوئی
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 احمد ، قاسم بن محمدں می برصغیر کہ ہے درست بھی یہ کرتے نہ حکمرانی
ں ملی بھی فتوحاتں انہی اور کیا مقابلہ نےں لوگو کاں انگریزو اور ابدالی شاہ
 ان برصغیر سارا کا سارے کہ تھی یہ وجہ اسکیں تھی عارضی یہ مگر
 اور مرہٹے راجپوت، ، ہوتے قوم ایک وہ اگر تھاں نہی شاملں میں جنگو
ں آورو حملہ بدیسی بلکہ لڑتے نہ خالف کےں آورو حملہ اکیلئے سلطان ٹیپو
 حملہ کوئی اگر اور ملتی نہ جگہ کوئی کیلئے جمانے قدمں می برصغیر کو
 طویل سے سکون اور آرام اتنے تو ہوجاتا بھی کامیابں می حملے اپنے آور

 کے ہندوستان برعکس کے اس مگر کرسکتا نہ حکمرانی تک عرصے
 بن محمدں میں مندرو نےں ؤہندو اور لیا کر قبول کوں آورو حملہ نےں لوگو
 ۔لگے کرنے پوجا اسکی اور لئے رکھ کر بنا بت کے قاسم

 :ں بنیادی فکری و علمی ۔ ۲
 گیا گزرتا وقتں جوں جو بعد کے قبضے انگریزی پر برصغیر

 سے وجہ کی نفرت سے انگریز وہ اور گئی ہوتی ابتر حالت کیں مسلمانو
 لکھنے پڑھنے انگریزی نے انگریز اور گئے ہوتے دور سے انگریزی

 علم صاحب پھر توکیے  شروع دینا عہدے اورں مالزمتی سرکاری کوں والو
 سے سبں می سلسلے اس لٰہذا ہوئی الحق تشویش کوں مسلمانو لکھے پڑھے
 راغب طرف کی انگریزی اور علم کوں مسلمانو نے خان احمد سرسید پہلے
 باور یہ کوں مسلمانو وہں می سفر کے علمیت اسی اور کی کوشش کی کرنے
 سرسید لئے کے جس۔ں ہیں قومی الگ الگ مسلمان اور ہندو کہ لگے کرانے
 اخالقی تہذیبی ، معاشرتی کوں مسلمانو ذریعے کے علم اپنے نے خان احمد
 سہارا کا اخالق تہذیب میگزین اپنے لئے کے اترنےں می میدان تعلیمی اور
 نذیر ڈپٹیاور  نعمانی شبلی حالی، حسین الطاف عصر ہم کے انں لیاوہی
 کو ذہانت خداداد اپنی لئے کے کھولنےں آنکھی کیں مسلمانو نےوغیرہ  احمد

 اور دلکش کو زبان اردومنسوب  سےں مسلمانو نےں انھو کیا استعمال
 بےں می ان تھے نہ کم سے اکیڈمی کسی ساتھی یہ کے بنایاسرسید حسین
 قوت اور جوشں میں تحریرو کی انں موجودتھیں صالحتی اورں خوبیا شمار
 و زبان کوں مسلمانو وہں می جنں تھی شگفتہ اور دلکشں تحریری کی ان تھی
 لوگ یہ تھے رہے دے بھی پیغام ایک ہوئے کرتے راغب طرف کی ادب
 اسلوب جدا جدا کا سب ان تھے رکھتے سلیقہ کا کرنے ادا بات کی دل اپنے
 دستور مجلس کا بعدقائداعظم کے پاکستان قیام جبکہ۔تھا بھاتا کوں دلو

 و علمی کوں مسلمانو ء۱۹۴۷ اگست۱۱ خطاب سے اجالس کے پاکستان
 ایک شہری کےں یہا بعد کے پاکستان قیام کہ ہے کرتا فراہم بنیاد فکری
 عمل پر مذاہب اپنے اپنے کو سب ہوگیں نہی تفریق کوئیں می ان ہونگے
 کیونکہ ہونگے برابر حقوق کے سب اور ہوگی آزادی مکمل کی کرنے
 کے جمہوریت بجائے کی دینے حق کے برابری کو مسلمان ہندوں می بھارت
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رویہ  سے وجہ کی اکثریت کاں ؤو ہند۔تھا کرتا بات کی اکثریت پر نام
 کچھ سب کو جمہوریت انگریز برطانوی تھا ہوگیاجارحانہ  اور حاکمانہ
 کی اکثریتں می جمہوریت کہ تھی معلوم بات یہ کوں ؤو ہند اور تھا سمجھتا
 چاہے جیسا اور جب اکثریت بھی انتخابات اورں ہی ہوتے فیصلے پر بنیاد
 تعلیم سے برطانیہ لئے اسی ہوگاں نہی کوئی واال پوچھنے اسے بنالے قانون
ں می الفاظ ٹوک دو نے جناح علی محمد اعظم قائد والے آنے کرکے حاصل

 اس اسکا اورں نہی درست جمہوریت برطانوی کیلئے برصغیر کہ تھا کہا
ں چیزی جو نزدیک کے انگریز چونکہ ہوگا نہ درست اطالقں می خطے
 کہا کا قائد ہے ممانعت سے سختی انکیں می اسالمں ہی اچھی اور کن خوش
 اور نظریاتی ، تعلیمی انکی ہے جاتا گنا کوں سروں می جمہوریت تھا درست
 کو اکثریت ہندوں می بھارت اور رکھتیں نہی معنی کوئی استطاعت علمی
 مسلمان ہوگااور کام آسان کرنا حاصل ووٹ کر دے رنگ مذہبی اور تعصب
 گےں پھری اٹھائے بوجھ کا غالمی کی اکثریت ہندو لئے کے ہمیشہ ہمیشہ
 محسوس بات یہں وہا تھے نزدیک کے انگریزں جہا خان احمد سرسید
 سارے کرکے نافذ جمہوریت مغربیں می کانگرس انگریز کہ تھے کرتے

 مسلط پرں مسلمانو کو اکثریت ہندو پر بوتے بل کے جمہوریتں می برصغیر
 وہ کہ تھی کی نصیحت کوں مسلمانو نےں انہو لئے اسی ہے چاہتا کرنا

 ایجوکیشن محمڈن ہوئی بنائی اپنی نےں انہوں رہی علیحدہ سے کانگرس
 مدینہ ریاست کوں مسلمانو وہ کہا کیلئے کرنے ادا کردار فعالں می کانفرنس

 انگریز کیونکہ رہے دیتے درس کا بنانے ریاست مسلمان الگ پر طرز کی
 رویہجارحانہ  بعد کے آزادی جنگ کی ء۱۸۵۷خالف کےں مسلمانو نے

 چھڑی کی ہاتھ کے انگریز وہ اور ہوا کوں ؤہند فائدہ جسکا تھا دیا کر شروع
 الگ یہ تھا ہوا تال پر کرنے حوالے کےں ؤہند برصغیر انگریز لہذا گئے بن
 شروع کر مل نےں مسلمانو اورں ؤہند آزادی جنگ کی ء۱۸۵۷ کہہے  بات
 پرں مسلمانو ملبہ سارا سے مکاری نےں ؤہند بعد کے ناکامی مگر تھی کی
 بانی کا نظریے دوقومی کو سید سر رہے کامیابں می عیاری اس وہ دیا ڈال
 جاتا کہا واال دیکھنے خواب کا پاکستان کو اقبال عالمہ۔ہے جاتا کیا خیال بھی
 کی پرستی قوم ایکں می شروع جو تھے شاعر اور مفکر فلسفی ایک جو ہے
ں می جن تھی سے حوالے کے زمین پرستی قوم یہ انکی تھے لکھتےں نظمی
 وقت مگر کیا تعبیر سے گلستان کواپنے ہند اور کہا ہندوستان کشور کو ہمالہ
 کے کرنے مطالعہ گہرا کا رویے کےں ؤہند ساتھ کےں مسلمانو ساتھ کے
 لکھاملی  ترانہ جگہ کی ہندی ترانہ اور آگئی تبدیلیں می نظریات انکے بعد
 سے قوم جو ہوئی پیدا سے حوالے کے ملت سوچ اور عمل طرز انکا اب
 عالقے زبان نسل، رنگ، جوں ہی ملت ایک مسلمان اور ہے چیز کی اوپر
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 سے سبں میں ؤخدا تازہ ان’’رہے کہہں می الفاظ ٹوک دو اور ہے باال سے
 ‘‘ہے وطن بڑا

 :ں بنیادی سماجی۔۳
ں زاویو تشخیصی اہم کے سماج پاکستانی سے حوالے کے پاکستانیت

ں ہی کراتے پہچان اپنی پر طورں نمایا عناصر ایسے کئی تو جائے دیکھا کو
 ہوتی فراہم مدد خصوصیں می کرنے وضع خدوخال کے پاکستانیت سے جن
 ۔ں ہی یہ ایک چند سےں می ان ہے

iپسندی مذہب ۔ 
 قومی دو آیاں می وجود معرض پر بنیاد کی نظریے قومی دو پاکستان

 مسلمان اور ہندوں ہیں قومی دو الگ الگ مسلمان اور ہندو کہ تھا یہ نظریہ
 کے حکمرانیں می ہندوستان سال سو نو تھی پر بنیاد کی مذہب تفریق کی

 دیاں نہی اللچ کوئی کیلئے کرنے تبدیل مذہب کوں ؤہند نےں مسلمانو دوران
 خوش کی کرام اولیاء وہ کیا قبول اسالم نےں لوگو جن ڈاال ؤدبا پر ان نہ اور

 انداز اثر پر طور اخالقی پر معاشرت اور زندگی انکی اور درس اخالقی
 مکمل کو مذہب مسلمان۔ہوئے اسالم بہ مشرف کر ہو متاثر سے جس ہوئے
 کی ہونے پیرا عمل پر اس اورں ہی سمجھتے حیات ضابطہ یہ پر طور

 ۔ں ہی کرتے کوشش

 ایک یہ بلکہں نہی نام کا عبادات صرف اسالم نزدیک کےں مسلمانو
 طرز اور بھی معیشت ہے بھی معاشرتں می جس۔ہے حیات ضابطہ مکمل
ں می اسالم ہے موجود تفریق واضحکی  حرام اور حاللں می جس بھی زندگی
 معاملہ کا بندے اور ہللا ہللا، حقوقں ہی الگ الگ العباد حقوق اور ہللا حقوق
 حق کا انسان دوسرے انسان ایک اورسے  بندے کا بندے العباد حقوق جبکہ
 ظلم انصافی ناں می معاشرے سے اس ہے ہوسکتا الذمہ بری ہی کرکے ادا
 جس ہے گیا کیا منع بھی سے تکبرں می اسالم ہے ہوتا خاتمہ کا کدورت اور
 پرہیز تقویاور ماسوائےں نہی طریقہ کوئی کا برتری سےں دوسرو سے
ں نہی بھی قریب کے تکبر گار پرہیز اور واال کرنے تقویٰ  جبکہ کے گاری
 ہے پسندی مذہب عنصر پہال اور بڑا سے سب کا پاکستانیت سکتا بھٹک
 رنگ،ں می اس۔گیا کیا حاصل پاکستان کر دے نام کا نظریہ قومی دو جسے
 پٹھان بلوچی، سندھی، پنجابی،ں می پاکستانں نہی تعلق کوئی کا زبان نسل،
 سے سب کو آپ اپنے سب وہ مگرں ہی رہتے والے بولنےں زبانی دیگر اور
 پٹھان اور بلوچی پنجابی، سندھی، بعد اسکے اور پاکستانی پھر مسلمان پہلے
 ہر پر کرنے نچھاور جان مسلمان کے پاکستان پر اسالم۔ں ہی کہتے وغیرہ
 مذاہب دوسرے لئے اسی ہے عزیز سے جان مذہبں انہیں ہی رہتے تیار وقت
 بے کیں گاہو عبادت کی دوسرے بھی کبھی اورں ہی کرتے احترام بھی کا

 تم کہ ہے دیا درس کا اس کو ان نے اسالم مذہب کیونکہ کرتےں نہی حرمتی
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 سچے تمہارے وہ کہ مبادہ کہو مت برا بھی کوں ؤ خدا جھوٹے کے دوسرے
 جو ہے قوت ایک اور ہے زندگیں می اسالم دراصل۔ں لگی کہنے برا کو خدا

 عالقائی اور ہے کرتا جمعں می کل بجائے کی بانٹنےں میں اکائیو کوں انسانو
 کی آفاقیت ایک تاکہ ہے کرتا پیش تصور کا ملت کر رکھ باال سے تقسیم
 کے تقدیر مسلمان سکے نکال حل کا مسائل کے انسانیت کر ہو جمع پر سطح
 کا اہمیت عالمی کامل دین اسالم ہے تقدیرمیں  اسالم مگرں ہیں نہی تابع کلی
 ہٹ سے اس مگر ہے کشش اور بیتذجا بڑیں می جس ہے آفاقی اور حامل
 کیں مسلمانو اقبال عالمہ تو لئے اسی ہے بھی ذریعہ کا تسکین کیں دلو کر

 ۔ں ہی کرتے ذکر کا ترکیب خاص

 تھا زمین خطہ اور عالقہ مخصوص ایک بھی مطلب کا پاکستان قیام
 ان اورں سکی گزار زندگی مطابق کےں اصولو مذہبی اپنے وہں جہا

 کہ تھا دیا کہہں می الفاظ دوٹوک تو نے قائدں کرسکی نافذ کوں اصولو
 کیتھولک رومن، کے عیسائیت یعنی ہوگیں نہی ‘‘کریسی تھیا’’ں می پاکستان

 وہ ہے کیا پیش پر طور کے ریاست مذہبی کلی ایک تصور جو کاکلیسا  نے
 اقداراپنی  مسلمانں می مملکت اسالمی اس جبکہ ہوگاں نہی نافذں می پاکستان

 بسر زندگی مطابق کے اقدار اپنی کوں مسلمو غیر اور گےں کری نافذ کو
 تصور جو کا رہبانیت اور پاپائیتں می اسالم مذہب۔ہوگی آزادی کی کرنے
 گزرنے سال۷۰ ہے خالفقطعی  کے تصور معاشرتی کے اسالم وہ ہے
 بیٹھے لئے آس کی نفاذ کے نظام اسالمیں می ملک پاکستانی بھی بعد کے
 آزادی اور تحفظ مکمل کوں اقلیتو اور برابر حقوق کے سبں می جسں ہی

 ایک زمین یہ اور ہو خاتمہ کا یچکار ،یچور ،یمکار جھوٹ، ہو حاصل
ں می زندگی اس کیں مسلمانو خواب یہ کرے پیش نمونہ کا جنت ارضی
 ۔ باعث کا اجرں می آخرت اور ہے حامل کا اہمیت

iiمحبت سے فوج ۔  
 سے نام کے ‘‘ریس مارشل’’ عالقہ مشتمل پر پاکستانں می برصغیر

 اور ہونا بھرتیں می فوج سےں صدیو لوگ کے عالقے اس۔ ہے جاتا پکارا
ں می خطے اس بھی پہلے سے راج برطانویں ہیپسند کرتے  پانا شجاعت داد

ں آورو حملہ نےں راجپوتو پڑا کرنا سامنا کا مزاحمت کوں آورو حملہ
 کو جوان ایک والے رکھنے تعلق سے عالقے کے چکوال دی کوشکست
 قطعہ جس پاکستان گیا دیا ‘‘کراس وکٹوریہ’’ اعزاز بڑا سے سب کا برطانیہ
 سے فوج اپنی لوگ کےں یہا کے پاکستان مشرقی ماسوائے ہوا قائم پر ارض
 مگر ہے شاملں می خون انکے ہونا بھرتیں می فوج توں یوں ہی کرتے محبت
 نفسیات جنگی اس انکی تو بنا پر نام کے اسالم اور نظریہ قومی دو پاکستان

 چند دو کوں صالحیتو انکی نے جس ہوگیا شامل بھی عقیدہ اور مذہبں می
 اپنی لوگ کے خطے اس الء مارشل ہویا حکومتسویلین ں می ملک ۔دیا کر



14 
  

 دشمن۔ ہے فخر پر طور بجا کوں لوگو ان پر جسں ہی کرتے پیار سے فوج
 مدِ  کہ ہے سوچتا بار سو قبل سے کاروائی جارحانہ خالف کے پاکستان ملک
 تعداد وہ گو ہے فوج سرشار سے جذبے اور عقیدے مذہبی ،بہادر ایک مقابل
 ساری ،ںنہی ثانی انکاں می مہارت ورانہ پیشہ اور جذبے مگرں ہی کمں می
 سے فوج اپنیں ہی کرتے محبت سےں جوانو اور فوج اپنی لوگں می دنیا
 کے فوج پاکستانی ممالک مخالف پاکستانں نہی بات کی جرم کوئی کرنا پیار
 سرمایہ اورں کوششی کیلئے کرنے پیدا نفرتں میں دلو کے عوامں می بارے
 کاری سرمایہ انکی ساتھ ساتھ کے گزرنے وقت مگرں ہی کرتے بھی کاری
 کا حکومت جمہوری غیر اور الء مارشلں می عوام وہ ہے جاتی ڈوب

 اور ہے ہوجاتا ختم ہی الء مارشل بعد عرصے کچھ پھر ہے کرتا پراپیگنڈا
 اسکی ہے جاتی ڈوب کاری سرمایہ کی ملک دشمن اور ہے آجاتی جمہورت

 کی یونان ہے ؤلگا والہانہ اور اعتمادپر  فوج اپنی کاں لوگو وجہ اصل
 لڑنے خاطر کی وطن اپنے کوں جوانو بھیں میں لڑائیو تاریخی ابتدائی
 مقابلہ سےجمعی  دل کا دشمنں می جنگ وہ اور تھا جاتا کیا تیار کیلئے
 شامل عقیدہ مذہبی انکاں می اس تھے جیتے جنگ بھی جو وہ تھے کرتے
 قلعہ کے ٹرائےجیسے  تھے کرتے تصور جنگ مقدسوہ اسے  اور تھا ہوتا
 کا محبت سے فوجں می پاکستان ہے کرنا فتح اسے اور حملہ کاں یونانیو پر

 جب کیلئے بھرتیں می فوج بھی آج کہ ہے جاسکتا لگایا سے بات اس اندازہ
 کے وقتں ہی ہوتی لگیں قطاری لمبی کیں نوجوانو تو ہے آتا اشتہار کوئی
 کے ریٹائرمنٹ اور مستقبل کےں جوانو اپنے نے ادارے کے فوج ساتھ ساتھ
 ہے بھی کشش معاشی ابں می جسہیں  اٹھائےاقدامات  موثر بڑے بھی بعد
 ہیں می جوانی فوجی کے تک سطح کی کرنل تھا ضروری بھی لئے اس یہ

 کی فوج کہ جو ہے ہوتی خاصی تعداد انکی اورں ہی ہوجاتے ریٹائر
 لئے اسں ہو دبنگ اور جوان انتہائی شہسوار کے ان کہ ہے ضرورت
 الوطنی حب جذبہ ہے جاتا دیا کر ریٹائرں انہی پہلے سے چھونے کو بڑھاپے
 ہونے شاملں می فوج کوں پاکستانیو نے استحکام معاشی اور فریضہ مذہبی
 کیلئے حفاظت کی پاکستانیتپاکستان اور  جو ہے کرتا تاب بے کیلئے

 ۔ہے ضروری
 کی یکجہتی قومی نمائندہ، کیں اکائیو تمام کی وفاق پاکستان افواجِ 

 حالیہ۔ ہے ضمانت کی وطن دفاعِ  اور عالمت کی پاکستانیت دار، آئینہ
ں نوجوانو زائد سے ہزار بیس والے رکھنے تعلق سے بلوچستانں میں برسو
 صوبہ جو ہے کی اختیار شمولیتجوان  اور آفیسر بحیثیتں می فوج پاک نے

 ۹۔ہے ثبوت واضح کا اعتماد پور بھر پر افواج اپنی کاں لوگو کے بلوچستان

iiiباال ایوانں می پارلیمان ۔: 
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 ہے ضمانت کی استحکام کے پاکستانیت باال ایوانں می پاکستان
 ء۱۹۵۰دسمبر۲۸ بیانیہ عبوری پہالں می اسمبلی ساز آئین پہلی کی پاکستان

 ایک ہو مشتمل پرں ایوانو دو اسمبلی ساز قانونں می جس گیا کیا پیشں می
 کوں صوبو سارےں می جس سینٹ ،اسمبلی قومی ایک اور سینٹ باال ایوان
 قومی سےں صوبوں چارو۔تھی گئی دی تجویز کی نمائندگی کی برابر
 کے صوبے بڑے اسطرحں ہی آتے سے تناسب کے آبادی ارکانں می اسمبلی
 مشرقی اور خاتمے کے یونٹ ونں ہی ہوتے زیادہں می اسمبلی قومی ارکان
 کہ گئی کی محسوس سے شدت بات یہ بعد کے علیحدگی کی پاکستان
 کی رکھنے آبادی زیادہ کہ گا جائے کیا پیدانہ تاثر یہں میں صوبو چھوٹے
 پرں صوبو تین باقی کر بنا قوانین کے مرضی اپنی پنجاب صوبہ سے وجہ
ں صوبو تمامں می جس چاہیئے ہونا ادارہ ایسا ایک لٰہذا گا رہےتا کر مسلط
 سے اکثریت کی ادارے اس ترمیمں می قوانین اور آئین ہو نمائندگی برابر کی
 رو کی آئین کے۱۹۷۳ باال ایوان پاکستان آف سینٹ لٰہذاں ہو مشروط بھی
 کی ادارے اسں می سازی قانون اور سازی آئین تمام اب آئیں می وجود سے

ں نہی اعتراض یہ صوبہ کوئی سے وجہ جسکی ہے ضروری بھی منظوری
 مار حق کا صوبے کسی پر بنیاد کی اکثریت نے صوبےں فال کہ کرسکتا

 کی اقلیت اور اکثریتں راہی کی انتشارں می پاکستانیت پر طور سیاسیں یو۔لیا
 ۔گئیں دی روک پر بنیاد

 ریشہ اپنی ملک دشمن خالف خدادادکے مملکت بعد کے پاکستان قیام
 جس پائے قرار ضروری بہتاقدامات  ایسے لٰہذا آتاں نہی باز سےں دوانیو
ں می سینٹ۔ہونہ  خدشہ کا ہونے پیدا کے انتشار اور بدگمانیں میں لوگو سے
 استحکام کے پاکستان جو گئی دی نمائندگی موثر بھی کوں قبائلیو اور وفاق
 ۔ہے ضامن کی

ivالوطنی حب ۔: 
 کرنے انحراف سے اس اور ہےں می سرشت کی انسان الوطنی حب

 شخص جوں ہی کرتے خیال برا تک دار رشتہحتی کہ  قبیلہ قوم کوں والو
 ہے جاتا کیا خیال برا کو ہو مرتکب کا غداری سے قبیلے اور ملک اپنے
 کی تنبیہ کوں لوگو اپنے کر پردے طور کے آدمی برے مثال اسکی اور
 سے جسں کری نہ عمل اور فعل کوئی طرح کی شخص اس وہ کہ ہے جاتی
 جو ساتھ کے الوطنی حب ہو بدنامی کی قبیلے اور خاندان سارے اور اسکی

 پایاں می ملک کسی کے دنیا ہی شاید ہے جاتا پایاں می تصورپاکستانجذباتی 
 نے ہم ملک یہ کہں ہی کرتے خیال لوگ کہ ہے یہ وجہ اسکی ہو جاتا

 عالوہ کے ملک اس اب پاس ہمارے اور ہے کیا حاصل ذریعے کے جدوجہد
 حکمران پر اپنے خود ہمں ہی مختار خود اور آزاد ہمں جہاں نہی ٹھکانا کوئی
 اور پیار سے وطن اپنے۔ں ہی ہوتے بھی خود ہمں می جنں ہی کرتے منتخب
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 جو سےں ملکو ان ماسوائے ہوتاں نہی نفرت سےں دوسرو مطلب کا محبت
 پھر یاں ہی کرتے سعی کی کرنے قبضہ پر آپ یا مٹانے وجود کا ملک انکے
 موت لوگ کوں والو کرنے غداری ساتھ کے پاکستانں ہی کرتے مسلط جنگ
 سزا کی غداری سے ملکں می ممالک تمام جبکہں ہی سمجھتے دار حق کے
 افراد ایسے کر بڑھ ہاتھ دو سے قانون لوگں می پاکستان مگر ہے ہی موت
 ایسے بھی وکیلں میں عدالتو اورں ہی کرتے نفرت بھی سےں خاندانو کے
 کی ڈاکو چور قاتل، وہ جبکہں ہی کردیتے انکار سے کرنے وکالت کی افراد
 کوئی کا غداری سے وطن مادر اور پاکستان ۔ںہی لیتے کر قبول وکالت
 یا بھارت نےں جنہو کےں لوگو ان ماسوائے آیاں نہی پیش واقع سنجیدہ
 جھوٹا خالف کے پاکستان سےں وہا اور لی کر حاصل پناہ جاکرں می امریکہ

 جس کی شروع مہم کی کرنے بدنام کوں ادارو اسکے کرکے پراپیگنڈہ
 گردانا قسمت اور مقدر اپنا کو عیاشی اور دولت مال نےکمظرفوں  ان کیلئے
 کے ریاست عوام کے پاکستانں ہی کرتے نفرت سے ان لوگں می ملک جبکہ
 کسی لئے کے اس وہ اورں ہی علمبردار کے وفاداری مشروط غیر ساتھ

 کرتےں نہی کوتالش کسوٹی کی، عمرانی معاہدے ضابطے آئینی یا قانونی
 کے الوطنی حب وہں ہی طالب چیزکے کسیں می جواب کے اس ہی نہ اور

 تعلیم ، صحتں انہی کہ سکتےں نہی بھی سوچ کا کرنے سوال یہ سے حوالے
 ریاست ہم توں نہی میسر سے جانب کی ریاست بھی پانی کا پینے صاف اور
 بہادری سے دوسرے ایکں می الوطنی حب وہں نبھائیں کیو وفاداری سے
ں میں خاندانو کئی بھی آج۔ں ہی رہتے کمربستہ لئے کے جانے لے سبقتں می
 بتائے سے فخر بڑے قصے کےں قربانیو کیلئے وطن مادر کی اجداد ؤآبا

ں والو ہونے قربان پر وطن مادرں می گردی دہشت بھی آجکل اورں ہی جاتے
 بیٹے اور بھائی اپنے پسماندگان انکے اور ہے جاتا کیا پیش عقیدت خراج کو
 کےں ما دراصل الوطنی حب۔ں ہی کرتے محسوس فخر پر کارنامے کے
 سےں ما کو زمینں می خطے اس کیونکہ ہے عمل کا نبھانے وفاداری ساتھ
 قرار غدار کاں ما کوں والو کرنے غداری سے وطن اور ہے جاتی دی تشبیہ
 :۔کہں ہی لکھتے جالبی جمیل ڈاکٹر ہے جاتا دیا

 تخلیق اور سوچنےں می شعبے کسی زندگی نےں جنہو
 شخص وہ کہں ہی جانتے خوب وہ ہے کیا کام کا کرنے
 کوئی وہ ہو، نہ محبت سے زمین اپنی ملک، اپنے جسے
ں می مزاج کے ادیب۔ سکتاں نہی ہی کر کام فکری یا تخلیقی

 محبت اتھاہ کی ان اور لوگ کے اس ملک، کا اس ہمیشہ تو
 پاکستان قیام۔ ہے رہتا موجود پر طور شعوری غیر جذبہ کا

 جن پر سطح کی غزل آتے آتے تک دہائیکی  ستر سے
 جدید سے اشتراک کےں رویو فکری اور موضوعاتی نئے
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 والہانہ سے مٹی اپنیں می ان سجا، نامہ منظر کا غزل
 ابھرنے سے باطن کے جذبے اس اور جذبہ کا محبت
 کی رجحان ایک نے سفر کے تالش کیں جڑو اپنی والے
 طرزِ  کے ع نو جسں ہا کے ء شعرا بعضں می شکل

 حب جذبہ اگرچہ نقطہ مرکزی کا اس دیا جنم کو احساس
 پر طور قدرتی نے رویے شعری اس مگر ہے ہی الوطنی
 مجموعی ایسی ایک کی قوم بعدپوری کےں معرکو جنگی
 اور توانائی کی اظہار کے مندی درد ملی مشترکہ اور
 حصہ کا روایات غزلیہ کی قبل ما کیاجو واشگاف کو شدت
۱۰۔تھی نہ

 

 ملی والے جانے لکھےں می جنگ کی ء۱۹۷۱اور ء۱۹۶۵ طرح اسی
 منہ کا الوطنی حب اور پیار سے مٹی کی وطن کی شعرا پاکستانی نغمے
 ہو کیا ثبوت اور کر بڑھ سے اس کا الوطنی حب کیں لوگو۔ں ہی ثبوت بولتا
 کھانے پسند من شہری کیلئےں فوجیوں می جنگ ساتھ کے ملک دشمن کہ

 فوجی اور تھے جاتے پہنچانے تکں مورچو اگلےں می صورت کیں دیگو
 کی ان ہوئے پہناتے ہار کےں پھولو کوں والو جانے لے سامان سازو
 تھے دیتے بھر باوجود کے انکار انکے سامان کا پینے کھانےں میں گاڑیو
 کے آفات قدرتی اور سیالب زلزلہ،ں می ملک کو جذبے کے الوطنی جبکہ
 مدد کیں بھائیو پاکستانی اپنے کوئی ہر جب ہے جاسکتا دیکھا بھی دوران
 ہے سمجھتا اپنا غم اور دکھ کا دوسرے۔ہے لیتا حصہ کر چڑھ بڑھ کیلئے
 کیا فیصلہ کا کرنے پاک کو سوات اور غیر عالقہ جب سےں گردو دہشت
 طور عارضی نےں لوگو کے ملک سارے تو آئےں میں کیمپو لوگ اور گیا
ں نہیں می دنیا مثال اسکی کی مدد طرح جس کیں والو آنےں میں کیمپو پر

 شریکں می سکھ دکھ کےں وطنو ہم اپنے جذبہ اصل کا الوطنی حب ملتی
 اور۔ہےں نہی ثانی کوئی کاں لوگو کے پاکستانں می جس ہے ہوتا ہی ہونا
 یہیں ہی دیتے کر ایک رات دن بغیر کے تمنا کیصلہ  کسی لوث بے لوگ
 ۔ہے آتا رشک پر جس ہے الوطنی حب اور پاکستانیت وہ

 کی دنیا ہونا قائم کاں ملکو الگ دو ہندوستان اور پاکستانں می برصغیر 
 اکثریتی مسلم سے عالقے اکثریتی ہندو تھا واقعہ انوکھا ایک کا تاریخ
 کر چھوڑ محبت کی سرزمین ایک مہاجر والے آنےں می پاکستان عالقے
 و مال ،ں جائیدادی اپنی وہ تھے آرہے کرنے محبت سے سرزمین دوسری
 چل بھی ہوئے جانتے یہ کر چھوڑ دار رشتہ قریبی اپنے لوگ کئی اور متاع
 اور گا جائے دیا مار گا، جائے لیا لوٹں می راستےں انھی کہ تھے نکلے
 ان اقارب و عزیز والے آنے ساتھ کے ان کہ تھاں نہی یقین بھی کا اسں انھی
 وہ اورں نہی یا گےں سکی بھی پہنچ تک سرزمین کی پاکستان زندہ ساتھ کے
 کھانا۔گےں ٹھہریں کہا وہ کر پہنچ پاکستان کہ تھے خبر بے بھی سے اس



18 
  

 ان مگرں نہی یا ہوگی بھی پذیرائی کوئی کی ان اور گےں کھائی سےں کہا
 خیال وہ کا جس تھی کمی کی وسائل وجہ ہواں نہی مناسب سلوک ساتھ کے
 اور چھوڑاں نہی سے ہاتھ دامن کا الوطنی حب نےں انھو مگر تھے رہے کر
 ہی نہ تھا بینک سٹیٹ نہ تھی فوج باضابطہ تو نہ پاس کے جس ملک وہ

 بھی پن پیپرں می ان گئےکیے  قائم دفاتر جو تھا نظام کوئی کا کریسی بیورو
 اور تھے التے کر توڑ کانٹے سےں جھاڑیو لوگ کئی اور۔تھیں نہی موجود
 کیں لوگو انہی مگر تھے کرتے کیا استعمال پر طور کے پن پیپرں انھی

 طیارے جنگی ہے ملک ایٹمی پاکستان آج سے وفا اور الوطنی حب محنت،
 شاذونادر مثال ایسی کی وفاں می دنیا ہے رہا بنا جہاز بحری ہے، رہا بنا خود
 ۔ہے ملتی کو دیکھنے ہی

 

ں می نگاری مضمون اردو پہلے سے پاکستان قیام (ب
 عناصر کے پاکستانیت
 ابتداء کی اسں نہی تعریف جامع کوئی کی نگاری مضمون اردو

 پہلے سے پاکستان قیام ۔ہوئی سے مضامین اصالحی اور سائنسی علمی،
 پہلے سے تالش کی عناصر کے پاکستانیتں می نگاری مضموناردو 

 عناصر کے اس اور آمدں می زبان اردو کی اس پھر اور روایت کی مضمون
 ۔سکے مل مددں می سمجھنے کو مضمون تاکہ ہے ضروری بھی جائزہ کا

 پتہ سے تاریخ معلومں می بارے کے صنف کی نگاری مضمون 
 کا جس کی لکھناشروع تحریر ایک نے مانیٹین فلسفیں می فرانس کہ چلتاہے

 یہ۔تھا ہوتا علم اور اختصار تجربات،ں می جس رکھاASSAI نے اس نام
ں می صنف اس تحریر پہلی کی اسں ہوئی مقبول خاصیں تحریری
 ادیب برطانویں می زبان بعدانگریزی کے اس آئی سامنےں می ء۱۵۷۱مارچ
 رکھامانیٹینESSAY نام کا اس کیا شروع لکھناں می اسلوب اسی نے بیکن
 دور اپنے بیکن۔ہے جاتا بتایا فرق تک برس۱۷ں میں تحریرو کی بیکن اور
 شیکسپیئر کہ ہے خیال کا مورخین انگریز بعض تھا ادیب اور نگار ڈرامہ کا

 نام اپنے جو تھا شہزادہ ایک شیکسپیئر جبکہ کرتاتھا لکھا یہی ڈرامے کے
 ۔تھا لکھواتا ڈرامے سے اس سے،

 ہے ہوتی سے کالج دہلی ابتداءں می برصغیر کی نگاری مضمون اردو
 تعلیم دینیں جہا ہوئیں می ء۱۷۹۲ ابتداء کی الدین غازی مدرسہں می دہلی۔

 کالج دہلی اسے دیا بنا کالجں می ء۱۸۲۵ نے انگریز جسے تھی جاتی دی
 نے چند ماسٹررام ہندو ایک کے کالج اس۔ہے جاتا کیا موسوم سے نام کے
ں می السعدین قران جریدے والے ہونے جاریں می ء۱۸۴۵کے کالج اس

 کا جس تھے پر طرز کیESSAY جو لکھے مضمون ادبی اور سائنسی
 رام ماسٹر اسے نے ‘‘السعدین قران’’اور گیا کیا مضمون ترجمہں می اردو
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 وہ کہ ہے جاتا بتایاں می بارے کے چند رام ماسٹر ،لکھا ہی مضمون کا چند
 اور ایڈیسن جوزف مسٹر دومیگزینں می برطانیہ تھے گئے برطانیہ بھی

ں می جن تھے نکالتے ‘‘اسپیکٹیٹر دی’’ اور ‘‘ٹیٹلر دی’’ مسٹررچڑسیٹل
 سے۱۷۰۹ ٹیٹلر دی تھے ہوتے شائع مضمون اصالحی اور اخالقی
 ء۱۷۷۱مارچ اسپیکٹیٹر دی جبکہ تھا ہوتا شائع بار تینں می ہفتے تک۱۷۱۱

 اور چالنے کو کالج دہلی کہ ہے کہنا کا مورخین بعض ہوا جاریں می
 کرتے دیا کو چند رام ماسٹر کر منگوا جرائد یہ انگریز والے کرنے نگرانی
 جو تھے لکھتے مضمونں می اسلوب اس وہ پر ہدایت کی انہی اور تھے
 رسالہنیا  نے چند رام ماسٹر ۔تھیں نہی اشاعت ریگولر اور باضابطہ کوئی

 رسالہ اور ایک۔ پہلے  نکاال سے نام ‘‘الہند محب ’’ں می ء۱۸۴۷اکتوبر 
ں می جرائد ان۔نکال چکے تھےں میء ۱۸۴۵اکتوبر  ۱۶ ‘‘الناظرین فوائد’’
ں می ان مگر تھے جاتے لکھے مضامین سائنسی اور سماجی معاشرتی، بھی
 ۔تھاں نہی تسلسل بھی

 کے ان وہ دیا خطاب کا سر نے حکومت انگریز کو خان احمد سرسید
 بھی تعلقات خاصے کے ان سے حکومت برطانوی رہے بھی مجسٹریٹ

 خان احمد سرسید دوراناس  رہےں می لندن تک ماہ پانچ سال ایک وہ تھے
 وہ سے ان کیا مطالعہ سے باقاعدگی کا اسپیکٹیٹر دی اور ٹیٹلر دی نے

 اور اخالقی پر طرز اسی آکرں می برصغیر نےں انھو ہوئے متاثر خاصے
 اجراء کا ‘‘االخالق تہذیب ’’لئے کے کرنے شائع مضامین اصالحی
 اخالقی، لئے کےں مسلمانوں می جریدے اس وہ کیاں می ء۱۸۷۰دسمبر
ں می جس تھے کرتے شائع بھی مضامین سائنسی عالوہ کے مضامین تہذیبی

 نے خان احمد سرسید تھے لکھتے مضامین پر موضوعات انہی بھی خود وہ
 نذیر ڈپٹی الملک، وقار الملک، محسن حسین، الطاف موالنا نعمانی، شبلی
 لئے کے لکھنےں میں جریدو ان کو ہللا ذکاء مولوی علی، چراغ احمد،
 جس۔تھے کرتے کیا شائع سے باقاعدگی وہ مضامین کے افراد ان کیا راغب
 مضمون پہالں می اردو ہوئی ابتداء باقاعدہ کی نگاری مضمون اردو سے
 تھاں نہی باقاعدہ کام کا ان مگر ہے جاسکتا کہا کو چند رام ماسٹر تو نگار
 تھے خان احمد سرسید والے کرنے ابتداء باقاعدہ کی نگاری مضمون مگر
 تھی جدید اور مختلف بالکل سےں تحریرو کی چند رام ماسٹر نثر کی جن
 اسلوب اسیں می بعدں می ‘‘خیالنیرنگ ’’ آزاد موالنا جبکہ تھی باقاعدہ اور

باقاعدہ  کی نگاری مضمون اردو سےں یہی۔تھے کرتے لکھا مضمونسے 
 خیاالت اپنے وطاسی فاریس سے حوالے کے میگزین اس۔ہے ہوتی ابتداء
 :ںہی کرتے تحریر جو

 اور ادب سائنسں می جس ہے اخبار باتصویر ایک یہ
ں وطنو ہم اپنے مقصد کا اسں ہی ہوتیں تحریری پر سیاست
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 بار ہی ایکں می ہفتہ ہے اشاعت کی خیاالت مغربیں می
۱۱۔ہے ہوتا شائع

 

 قوم ہندو کیں مسلمانو ہیں می نگاری مضمون کی خان احمد سرسید
 کا عصبیت کی انگریز اور ہندو پر ان مسلمان اوربطور ہونے الگ سے

 کہ ہے جاتا کہاں ہیکڑھتے  پر زار حالت کیں مسلمانو وہ کہ ہے پتاچلتا
 ہوتا شروع بننا خاکہ کا پاکستانیت اور نظریے دوقومی سےں یہی
 لکھنےں می جس تھی صنف نئی ایک نگاری مضمونں می برصغیر۔ہے
 کے نگاری مضمون خان احمد سرسید ہوگئی تیار کھیپ ایک کیں والو

 اور تعلیم کیں لوگو وہ تھے چاہتے کرنا بیدار شعور کاں لوگوں جہا ذریعے
 معاملے کے مذہب کہ تھے سمجھتے وہ تھےں کوشا بھی لئے کے تربیت

ں می خیال کے انں ہی کرسکتے مرعوب کو انگریز وہ کر رہ خیال آزادں می
 کرکے ختم کو مایوسی پھیلیں میں مسلمانو ہی ذریعے کے نگاری مضمون
 طریقے محسوس غیر کام یہ وہ مگر ہے جاسکتا الیا پر فام پلیٹ ایک کسی
 لکھنے خالف کے سرکار کی انگریزں می زمانے اس۔ تھے چاہتے کرنا سے
 اس نےں انھو لٰہذاں تھی جاتی دیں سزائی سخت کر کہہ باغی کوں والو

 کےں مسلمانو سرسید جبکہ کیاں نہی قصد کا اٹھانے علم کوئی سے حوالے
 دیا جواب مدلل کا تنقید اورں چیزو والی ہونے شائعں می آبزرور انڈین خالف
  کہ کہا نے خان احمد سرسیدں می ء۱۸۶۷۔ تھے کرتے

 مسلمان، اور ہندو ،ں ہی آبادں قومی بڑی دوں می برصغیر
 مختلفں یہا ہے براعظم ایک یہں نہی ملک ایک ہندوستان

۱۲۔ںہی آباد لوگ کے روایات مختلف اورں نسلو
 

 سے حوالے کے نظریے قومی دو دراصل خان احمد سرسید 
 کوئی کا پاکستان نےں انھوں ہی جاتےکیے  تصور بانی بھی کے پاکستانیت

ں ہی بانی کے نگاری مضمون وہ کہ تھا دعویٰ  بھی یہ کا ان تھا لیاں نہی نام
 مضمون کہ ہے دکھایا کو قوم نےں می کہ تھے کہتے تکں یہا تو وہ اور

 کتنیں می کرنے ادا خیاالتں می زبان اردو اور ہے کیا اسلوب کا لکھنے
 سمجھی زبان کیں مسلمانو بھی وقت اس دراصل اردو۔ہے طاقت اور قوت
 نام کے مکھی شاہ جسے تھے لکھتے سے طرفں دائی اسے جو تھی جاتی
 اور ہوئی تسکین کوں مسلمانو سے مضامین کے سرسید۔تھا جاتا پکارا سے
 ہوگا بجا کہنا یہ بلکہ۔ں ہی رکھتے حیثیت الگ ایک اپنی بھی وہ کہ بندھی آس
 کے دہندہ نجات ایک لئے کےں مسلمانو کے برصغیر خان احمد سرسید کہ

 کی ان رہے کرتے جدوجہد لئے کے قوم بھر عمر وہ آئے سامنے پر طور
 کیں مسلمانوں می جس آئی لے رنگ باوجود کے حاالت نامناسبں کاوشی یہ

 یہ کوں مسلمانو نے خان احمد سرسید۔برآئی صورت کی ترقی اور بہتری
 دوری سے سائنس اور علم حالتں دگرگو یہ کی ان کہ کرایا باور
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 جیسی پاکستان کوں مسلمانوں می تحریک علمی اس نے خان احمد سرسید۔ہے
 ۔ڈاال پر راہ کی نعمت

 خالف اپنے ہندو کو جریدے اور اخبار ہر والے ہونے شائعں می اردو 
 کہ تھی ہوتی کوشش کی ان اور۔تھے سمجھتے ترجمان کاں مسلمانو اور
 جریدہ کوئیں می اردو اگرں ہو نہں می دسترس کیں مسلمانو جرائد کے اردو
 جائے ڈاال کو خیاالت کےں ؤہندوں می اس اور ہو کاں ؤہندو تو ہو بھی شائع
 کوئی لئے کے کرانے متعارف پر طور کے قوم الگ کوں مسلمانو اور

 بھی پر جریدے نامی االخالق تہذیب اپنے کو سرسید۔رہے نہ باقی ذریعہ
 ترقی کتنی قوم مسلمان سے جریدے اس کہ تھا پڑتا سوچنا اوقات بعض
 طرح کس کو تہذیب قومی اپنی وہ ذریعے کے اس یا ہے کرسکتی حاصل
 کی مضامین والے چھپنےں می االخالق تہذیبں می سال سوا۔ہے سکتی سمجھ
 کی مستقبل کوئی ہم کہ تھے عزم پر سے حوالے اس وہ تھی تریسٹھ تعداد
 آئندہ سے تجربات کے تاریخ گذشتہ مگر کرسکتےں نہی تو گوئی پیش

 آئندہ کو االخالق تہذیب لٰہذا ہے جاسکتا کیا پیش ضرور تجزیہ کا زمانے
 سامنے کے قارئین کو واقعات اور حاالت لئے کے گوئی پیش کی زمانے
 ں ہی لکھتے وہ۔ں چاہئی رکھنے

 نظر پر دنیا کی برس سو ڈیڑھ پیچھے اور کچھ ہم جب
 ایسا زمانہ وہ بھیں می لندن کہں ہی پاتے ہم توں ہی ڈالتے
 اس بھیں وہا اور ہےں می ہندوستان اب کہ جیسا تھا ہی

 جس تھے ہوتے جاری پرچے کے قسم اسں می زمانے
 تھی ہوتی پیدا شائستگی و تہذیبں میں چیزو تمام سبب کے
 پھر اورں ہی کرتے بیان حال کچھ کاں پرچو ان ہم اول پس
 اور گےں کری مقابلہ سے ان کا االخالق تہذیب پرچہ اس ہم
 قومی اپنی کرکر قیاس ایک کا ہندوستان حالت کی آئندہ پھر
۱۳۔گےں کری گوئی پیشن نسبت کی ترقی

 

ں کہانیو کی دربار کےں حکمرانو کو جریدے اپنے خان احمد سرسید 
 مطابق کے ان تھےں خواہا کے کرنے استعمال بھی لئے کے زنی پرطعنہ
 الء ’’سکالر فرنچ سے اس اور چھاپے مضمون اپنے نے مانیٹین جب

 لوئی بادشاہ فرانسیسیں چودہویں می جس کی شائع کتاب ایک نے ‘‘بروے
 کسی کے طرح اسی بھی سرسید۔کی زنی طعنہ پر بناوٹ کی دربار کے

 معاندانہ خالف کےں مسلمانو کوں انگریزو تاکہ تھے قائل کے میگزین
 مسلمانں می برصغیر کہں کرسکی محسوس وہ اور جاسکے روکا سے رویے
 خان احمد سرسید۔ں ہی حقدار کی سلوک کے برابری اور قوم الگ ایک بھی
 مثال ایک اورں بچی سےں برائیو بھی خود مسلمان کہ تھی خواہش یہ کی
 کی دالنے یادں باتی اچھی اور کرنےں نصیحتی کوں لوگو وہ لئے اسں بنی
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 نگاری مضمون کوں لوگو کہ تھا خیال کا خان احمد سرسید۔تھے کرتے سعی
 تنقیدں می جس جائے لکھی سے تکلفی بے بات صاف اور سیدھی لئے کے
 جائے مالئی منطق اور فلسفہں می اس ہی نہ اورں ہو نہبینیاں  باریک اور

ں می خیال کے ان۔ہے ہوجاتا زائل سےں مالوٹو ان اثر کا پن سادہ کیونکہ
 مذاق اور جنون ہندوستانی بعض کو خیاالت کےں ہی قوم الگ ایک مسلمان
 آبیاری کی کسں ہی رہے کر کیا ہم کہہے  معلومں ہمی مگرں ہی کرتے خیال
 اسں ہی کربیٹھے ہمں می زمانے قلیل جوں ہی رہے کر تشکیل کی کس اور
 کہ ہے گوئی پیشن لئے کے قوم مسلمان اورں ہی سامنے ہمارے اثرات کے
 پاکستان، قیام گوئی پیشن یہی دراصلں ہی والے آنے دن اچھے کے ان

 پاس کے سرسید وقت اس نام کا جس تھی کی پاکستانیت اور پاکستان تحریک
 ۔تھے خواہشمند کے قوم الگ کی طرح اسی وہ مگر تھاں نہی تو

 اصالحی، علمی،ں می جنں ہی اقسام متعدد کی نگاری مضمون اردو
ں ہی شامل ،توضیحی مضامین تنقیدی، تحقیقی، سیاسی، معاشرتی، سائنسی،
 یہ عموما   ہے گیا کیا منسوب بھی سے نویسی مختصر کو نگاری مضمون

 الفاظ کم کو قاری مقصد کا جسہے  ہوتا مشتمل پر صفحات دس سے پانچ
 کم معلومات زیادہ سے زیادہ وہ تاکہ ہے ہوتا کرنا مہیا مواد اثر زودں می

 مقفہ اسے اور جاطوالت بے نگاری مضمون کرسکے حاصلں می الفاظ
 باقاعدہ کوئی کا نگاری مضمون ہے نام بھی کا اجتناب سے کرنے مسبحہ
 و حاالتں می جس۔ہے جاسکتا لکھا پر موضوع ہر وہ بلکہ ہوتاں نہی موضوع
 بیان حاصالت اور نتائج بعد کے کرنے تجزیہ کا اس کرکے بیان کو واقعات
 ہے ہوتا شامل علم اور تجربات خیاالت، ذاتیں می جسں ہی جاتےکیے 

 کا کرنے بیان کو الضمیر مافی اور کو خیاالت کےں دوسرو نگاری مضمون
 کو خیاالت منتشر والے آنےں می ذہن کو نگاری مضمون۔ہے وسیلہ ایکبھی 
 قید کوئی کی اسلوبں می اس۔ ہےکہا جا سکتا  بھی کرنا تحریر کرکے جمع
 کہ ہے وجہ یہی ہے پابندی کوئی پر ؤچنا کے موضوع ہی نہ اورں نہی

 پر عروج بام اسے ہی نے آزادی اور ہوا فروغ کو نگاری مضمون
 تھا جاتا تحریرکیا پر موضوع ہی ایک صرف مضمونں می شروع۔پہنچایا
 جاتا لیا کر شامل بھی کو مضامین کئیں می اس اب ساتھ ساتھ کے وقت مگر
 اضاف’’ البتہ ملتیں نہی تو تعریف متعینہ کوئی کی نگاری مضمون۔ہے
 ں ہی کرتےں یو تعریف کی اس ہاشمی الدین رفیع‘‘ادب

 تحریری کا احساسات و خیاالت اپنے پر موضوع کسی
 کی موضوع لئے کے مضمون ہے کہالتا مضمون اظہار
 پر موضوع یا مسئلے معاملے، ہر کے دنیاں نہی قید

 خاص ایک باالعموم کی مضمون ہے جاسکتا لکھا مضمون
 کا مسئلے بحث زیر پہلے سے سب ہے ہوتی ترتیب
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ں می مخالفت یا حمایت کی اس پھر ہے جاتا کروایا تعارف
 جاتا کیا پیش نتیجہں می آخر اورں ہی جاتے دیئے دالئل
۱۴۔ہے

 

 ابتداء کی نگاری مضمون جس نے خان احمد سرسید مطابق کے ان 
 اردو بدولت کی ان ہے اول خشت ہی کی نگاری مضمون دراصل وہ کی

 اسی پھر اور گیا کیا مال ماال کو ادب اوراردو ملی تقویت کو نگاری مضمون
 ۔آئیں می وجود نگاری مقالہں می اسلوب

 لکھنے پر نام کے مضمون محض کو نگاری مضمون ادیب بعض  
 کو پابندی کی ضوابط و قوائد بھیں می بارے کے اس وہں ہیں نہی قائل کے

 کوئی گئی لکھی سمت بے کیونکہں ہی کہتے لئے کے رکھنے خاطر ملحوظ
 نگاری مضمون۔جاسکتی کیں نہی شاملں می صنف کے مضمون چیز بھی
 کی شہد لئے کے پہنچانے تک انجام منتطقی جسے ہے مانند کی شہد اس

 اسں می چمن پھر ہی کرتے طے سفر ایک ہے اڑتی سے چھتے اپنے مکھی
 لینے مٹھاس سےں وہا پھر ہے ہوتا شہدں می جس ہے کرتی تالش کو پھول
 پھر اور ہے کرتی شاملں می اس تجربہ یا لعاب اپنا دوران کے سفر بعد کے
 طرح اسی ہے دیتی رکھ کر مال پھر بار ایک اسے آکرں می چھتے وہ

 کرنا تجزیہ کا اس پھر کرنا بیان کو بات خاص کسیں می نگاری مضمون
ں می اصل کرنا اخذ نتیجہ کا اس کرکے شامل علم اور تجربہ اپناں می اس اور

 تو تحریر عام لکھنا کر ہٹ سےں اصولو ان کو اس مگر۔ہے مضمون
 :ں ہی لکھتے الحق ریاض۔ں نہی نویسی مضمون ہے ہوسکتی

 پوری سے فرائض و قواعد متعلق کے شے کسی تک جب
 کرنے غوروغوض پر مدعا نفس اور ہو نہ واقفیت طرح
 ہو نہ حاصل قواعد و اصول بالحاظ قابلیت کی ترتیب اور
 حقائق۔ہے چلنا پر راستے کرکے بند آنکھ کرنا آزمائی طبع
 تشریح کی ان جبں ہی کرسکتے بیان وقت اس مصارف و

 ہو عبور پر اصول کے مصارف و حقائق وتوضیع
 فرائض و اصول کے نویسی مضمون بغیر نویسی مضمون

 بے اور سود بے کے ہونے واقف کے اہمیت کی اس اور
 ہے جوناخوش اظہار کا علمیت و قابلیت محض اور سلیقہ
۱۵۔ہے پن برا اور ترتیب

 

 مضمونں می اس تھی، منسوب سےں مسلمانو چونکہ اردوزبان
 ہوکر خوفزدہ سے اثرات کے جس کیا حاصل مقام اہم ایک نے نگاری
 کے قومیت مسلمان اورکیے  شروع نکالنے میگزین اپنے بھی نےں ؤہندو

 کاں لوگو بھی وقت اس پر جس ہوگئے شروع کرنا پیش دالئل اپنے خالف
 و قواعد کے اس جسے ہے آرٹ اور فن ایک نویسی مضمون کہ تھا خیال

 مخالفت برائے تمخالف محض کہ نہ۔چاہیئے جانا آزمایا ہی تحت کے ضوابط



24 
  

 مضمون کہ جو دیاجائے کہہ مضمون اسے کر لکھ تحریر آلود زہر ایک کی
 ۔ہےں نہی

ں انھو لکھے مضامین کئی بھی نے جوہر علی محمد االحرار رئیس 
ں می جن ہے کیا ذکر کاں قومو دوبڑیں می برصغیرں می مضامین اپنے نے
 پرں ؤہندوں ہی بدھ اور عیسائی سکھ، ہندو، کروڑ۲۶ اورں ہی مسلمان کروڑ۷

 تصور الگ کو قوم مسلمان وہ۔ہے فرض اور قرض کا آزادی کی ہندوستان
 :ں ہی کرتے ثابت طرح اس سے قومں مسلمانو کو آپ اپنے ہوئے کرتے

 مذہبں ؤپا ایک اور ہےں می ہندوستانں ؤپا ایک میرا
 اجودھیا تمہارا اور گیا اورتمہارا کاشی تمہاراں می اسالم
 المقدس بیت میرا اور مدینہ میرا ، مکہ میراں ہیں یہی سب
۱۶۔سکتا چھوڑں نہی کو انں می ہے باہر سےں یہا

 

 وہ چلی تحریک جو لئے کے بحالی کی عثمانیہ خالفتں می برصغیر 
 جوہر علی محمدں می جس بنی ذریعہ بھی کا تنظیم سیاسی کیں مسلمانو
 دے ساتھ کاں مسلمانو بھی ہندوں می اس مگر لیا حصہ نےں لوگو کئی سمیت
 تھے چاہتے خالصی گلو کی انگریز سے ہندوستان ہندو دراصل تھے رہے
 یہ اگر کہ تھے پیش پیش بھی لئے اسں می تحریک کیں مسلمانو وہ اور

 سے تحریک اس اور گا جائے ڈاال پرں مسلمانو ملبہ تو ہوئی ناکام تحریک
 عدم سے حکومت برطانوی جوہر علی محمد۔ہی ہوگا کمزور تو انگریز
 پر ضرورت کی نظام الگ ایک لئے کےں مسلمانو وہ۔تھے حامی کے تعاون
 خیال بہتر ہی کو خالفت تحریک لئے کےں مسلمانو وہ تھے دیتے زور
 جو نظام بہترین لئے کےں مسلمانو اور لئے کے اسالم اسے وہ تھے کرتے
 ۔ تھے کرتے خیال تھا آزمودہ

ں جنھو ہے نام بڑا ایک نعمانی شبلی موالناں می صف کی ادب اردو 
 ہے آتا نظر تخیل ایکں می جس کی شروع نگاری مضمون رومانوی نے

 شبلی ہے کیا کام ستائش قابل بھی سے حوالے مذہبی نےں انھو ہے بالیدگی
 بڑی دالئل لئے کے حمایت قوم الگ بطور کیں مسلمانوں می مضامین اپنے

 ادب والے جانے اترں می دل اور سادہ وہ تھے کرتے پیش سے خوبصورتی
 بخشتی جال کو نثر بالیدگی رومانوی کہ تھے کرتے خیال وہ تھے داعی کے
 کے سلیقے اس اور الفاظ دقیق وہ ہے جاتی اترتی خودبخودں می دل یہ ہے
 مضمون اپنے وہ ہوجائے گم ہی مفہوم کا مضمونں می جس تھےں نہی قائل
 :ں ہی لکھتےں می‘‘جہرالبالغبت و القرآن نظم’’

 ایک ہے ہوتا ایسا اکثر ہے حالت یہی بھی کی کالم حسن
 معمولی کی صرف و غور مضمون اثر پر اور عمدہ
ں می حالت اس ہوسکتاں نہی ادا کر رہ مقیدں میں پابندیو
 سے وجہ اس اور۔ں ہی جاتے بن حجاب کا مضمون الفاظ
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ں نہی ہی اترتاں می دل کرکے چاک کو حجاب اس مضمون
 وقت کے ضرورت بادشاہ کوئی کہ ہے مثال یہ کی اس۔

 اپنا اور جائے کر بن سفیر خود کر چھوڑ سلطنت آداب
 کالم حسن کہ ہوا ثابت سے بیان اس۔آئے پہنچا خود پیغام
 نہ ہے ہوتا مضمون دراصل بلیغ یہ اورں نہی پابند کا الفاظ
ں ہی کے والے پہنچنے معنی کے بلیغں می لغت الفاظ،
 نہں ہی معانی دراصل وہ ہے پہنچتیں می دل چیز اورجو
۱۷۔الفاظ

 

 وہ تھی ہوتی بھرپور سے جذبات نگاری مضمون کی نعمانی شبلی 
 بجائے کی دلیلں می کرنے بات وہ ہے کہالتی معراج کا نثریت رومانوی

 ہے آتا نظر جادو ایکں می نثر کی انں ہی کرتے اختیار لہجہ مالئم اور ترنم
 اسں می ہندوستان کا نگاری مضمون اردو اور نثر کی نعمانی شبلی موالنا
 پہچانے پر طور کے مبلغ مسلمان ایک وہ کہ رہا چرچا بھی سے حوالے
ں مسلمانو وہ تھے دالتے یاد کی اسالف اپنے کوں مسلمانو جو تھے جاتے
 کی ان تھے دیتے زور پر بنانے تشخص اسالمی اپنا الگ سےں ؤہندو کو

 النبی سیرت نے نعمانی شبلی۔سیکھا کچھ بہت نےں مسلمانو سےں تحریرو
 نے ندوی سلمان سید تکمیل کی جس کی مرتب سے خوبصورتی انتہائی بھی
 کی بیان و زبان ہے رکھتی حیثیت کی شاہکار ایکں می ادب اردو جو کی

 سیاسی علمی، تاریخی نے نعمانی شبلی موالنا۔ہے دیتی تسکین کو دل روانی
 نے ندوی سلمان سیدں میں جلدو آٹھں انھی کہ لکھےں می تعداد اس مضمون

 جو چاہیئے ہونا ایسا مضمون کہ تھے قائل کے بات اس شبلی۔کروایا شائع
 دبں می اک دھ کی علمیت کی نگار مضمون وہ کہ نہ چھوڑے اثر اپنا

 اور آسان سادہ، کے اس عالوہ کے ہونے مختصر کے مضمون وہ۔جائے
 اور تصنعں می مضامین اپنے وہ تھے قائل کے ہونے قریب کے فطرت
 بے جوں می مزاج کے ان تھے دیتے بھٹکنےں نہی بھی قریب کو بناوٹ
 وہ ہے آتی نظرں می مضامین کے ان جھلک کی اس تھی وارفتگی اور تکلفی
 وہ تھے کرتے نظر صرف سےں غلطیو کیں لوگو مگر تھے علم صاحب
 اتحاد کے ان کرتے تلقین کی یکجہتی کوں مسلمانوں می نگاری مضمون اپنی
ں مسلمانو وہ۔دیتے درس کا ہوکریکسوئی متوجہ طرف کی دین اور علم کو
 خالف کےں مسلمانو اور کرتے پیش ساتھ کے جرات بھی کارنامے کے

 وہ۔دیتے جواب ساتھ کے دلیل کا اعتراضات اور الزامات گئے لگائے
 جمعں می خزانے اپنے کرکے ترجمہ کا علوم تمام کے دنیا کوں مسلمانو
 کا پھیالنے علمں می دنیا ہی کوں مسلمانو اورں ہی کرتے بھی تلقین کی کرنے
 :ں ہی لکھتےں می مضمون اپنے وہ۔ں ہی کرتے خیال ذریعہ
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 کاں قومو تمام کے دنیا نےں مسلمانوں می وسطیٰ  عہد
ں می دنیا اگر تھا لیا کر منتقلں می زبان اپنی سرمایہ علمی

 کے فارس ہنداور مصر، یونان، تو آتا نہ قدم کاں مسلمانو
۱۸۔ہوتے ہوچکے برباد آج علوم

 

 تزک’’ تھے کرتے خیال اپنا بھی کوں حکمرانو مسلمان شبلی
 نےں انھو اور لگائے الزامات کئی نےں ادیبو انگریز پر ‘‘جہانگیری
 نے شبلی جبکہ۔دیا قرار غافل اور بدکار عیاش، کو سالطین مسلمان

ں می جنں ہیکیے  بیان حقائق ایسےں می‘‘ جہانگیری تزک اور جہانگیر’’
 علماء الحیوانات، علم گری، سپہ مصوری، سے طرف کی سالطین مسلمان

ں نظرو پرستی عیش تمام کی ان کہ ہے ڈالی روشنی ایسی پر قدردانی کی
 طرف کیں مسلمانوں می انداز مدلل ہی نہایت وہ ہے ہوجاتی اوجھل سے
 رہا ہویانہ رہا وابستہ تعلق کوئیں انھی سے ان خواہ تھے کرتے داری
 تحقیق خاصی بھی سے حوالے کے زوال کےں مسلمانو نے نعمانی شبلی۔ہو
 اچھا سے حوالے کے تاریخ اسالمی اور تھے بھی دان تاریخ ایک وہ کی

 عدم سے تاریخ سبب کا زوال کےں مسلمانو وہ تھے رکھتے علم خاصہ
 بتا ہی تاریخ حال کا اسں ہی بنتی کسطرحں قومی تھے سمجھتے واقفیت
 خیال وہ۔ہے ہوتا کام ہی کاں لوگوں می تشکیل کی تاریخ کیونکہ ہے سکتی
 پڑھے کو تاریخ کی ان اور کر بھال کو اسالف اپنے مسلمان کہ تھے کرتے
 کی ان سے حوالے اس۔کرسکتےں نہی حاصل مقام کوئی بھی کبھی بغیر
 کوں مسلمانو نےں انھوں می جس آئےں می وجود تذکرے سوانحی تاریخ
 منظر کیں حکمرانو اسالمی نےں انھوں میں تذکرو اپنے۔دالئی یاد تاریخ
 کیا پیش جواب کا بیانات اور پراپیگنڈے مکروہ کے پامر مسٹر اور کی کشی
 نے خان احمد سرسید۔ں ہیں کتابی بہترین کی ان الفاروق اور النعمان سیرت
 دیکھنے پڑھنےں کتابی سے خانے کتب اپنے اور ٹھہرایا پاس اپنے کو شبلی
 تحریک کی خان احمد سرسید وہ۔کیا فراہم موقع کا کرنے مرتب تاریخ اور
 الگ کےں مسلمانو اور نظریہ دوقومی وہ۔تھے متفق سےں کامو کے ان اور
 شمارں میں والو لکھنے مضامین مدلل بڑے سے حوالے کے ہونے قوم

 جواب کا پراپیگنڈے خالف کےں مسلمانوں می یورپ نے سرسید۔ں ہی ہوتے
 شروع کام اپناں می ء۱۸۹۲ نے ادارے اس کیا قائم ادارہ ایک لئے کے دینے
 یہ گئے دیئے بنا جنرل سیکرٹری کے اس نعمانی شبلی موالنا اور کیا

 کا پراپیگنڈے آلود زہر اس خالف کےں مسلمانو اور تمدن تہذیب، اسالمی
 کےں مسلمانوں می یورپ جو تھی مجلس گئی بنائی لئے کے دینے جواب
 کا طرح ہر خالف کے اسالم مبلغین کے یورپ۔تھا پیکار برسر خالف

 تشریح اپنی کی اس پھر اور التے کر نکال سے اوراق کے تاریخ پراپیگنڈہ
 ۔تھی دیتی جواب موثر بھی سے حوالے اس مجلس یہ کرتے توجیح و
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 انداز دوٹوک کی پاکستان تصور مضامین اور خطوط کے اقبال عالمہ 
 احساس کے قوم الگ بطور کیں مسلمانو طرح جسں ہی کرتے عکاسیں می
 عالمہ احساس وہی کی کوشش کی کرنے باور نے خان احمد سرسید کو

 بنیاد کی دوربینی اور تدبر اسی قائدین یہ اور تھا موجود بھی اندر کے اقبال
 کی پاکستان اور پاکستانیتں می بعد جو تھے کرتے ذکر کا قومیت مسلم پر

 جو کیا کھڑا طوفان جو خالف کے اردو نےں ؤہندوں می۱۸۶۷۔بنے بنیاد
 تھا لیا لگا اندازہ نے سرسید ہے جاتا کیا یاد سے نام کے جھگڑے اردو ہندی
 الگ ہوئے کرتے واضح کوں دوقومو دن ایک تعصب یہ کاں ؤہندو کہ

 کیاتو  گا جائے چال انگریز جب کہ تھا کہا نےں انھو پر جس۔گا کردے
سے  دوسرے ایکں دونو۔گےں سکی کر حکمرانیبرار کی  ہندو مسلمان
 تعداد کیں مسلمانو ہے ناممکن رہنا جگہ ایک کاں دونو گےں ہو گتھا گتھم

ں انگریزوں می ہندوستان کہ تھی دی بھی مثال یہ نےں انھو ہے کم انتہائی
 وہ مگر ہے کم بھی سےں قومیتو نسلی تمام والی رہنےں می بھارت تعداد کی
ں نہی کر ایسا وہں نہی گا جانے حقیر ہندو بھیں انھی کیا توں ہی یافتہ تعلیم

 لٰہذاں ہی سکتے سنبھال کو آپ اپنے تواناہے اور مضبوط وہ کیونکہ سکتے
 درس کا ہونے یکجا سنبھالنے کو آپ اپنے کوں مسلمانو بھی نے اقبال عالمہ
 استعارہ کو شاہینں می شاعری اپنی نےں انھو لئے اسں ہو توانا وہ تاکہ دیا
 دیکھ خواب کا تصور کے اتحاد اور وحدت کیں مسلمانو اقبال عالمہ۔بنایا
 اتحاد کے ممالک مسلم وہ آیا سامنےں می شکل کی ملک ایک جو تھے رہے
 اقبال عالمہ سے حوالے اس۔تھے رہے دیکھ بھی ذریعہ کا وطن الگ کو

 بلکہں نہی ہی فلسفی صرف وہ تھے کرتےں نہی قناعت ہی پر درس اخالقی
 اپنی اور تھا یقین پر ہللاں انھی تھے علمبردار کے استقامت اور اعتمادی خود

 کیں مسلمانو اور اسالم وہ کہ تھا رکھا کر وقف لئے کے کام اس کو زندگی
 مصور کے پاکستان وہں جہا۔گےں کری کام لئے کے اتحاد اور یکجہتی
 کی انسان وہ۔تھے رہے دیکھ بھی کو حقیقت عملی وہں ہی جاتے گردانے
 ہیں می خودی کی انسان کامیابی، کیں مسلمانو کر خاص اور کامیابی
 خیال ضروری لئے کےں مسلمانو پیروی کی اسالم وہ تھے کرتے محسوس
 دیتے درس کاپیہم  عمل اور گیری خود شناسی، خود وہ تھے کرتے
 کے وطن ملی الگ لئے کےں مسلمانوں می مضامین اپنے نےں انھو۔تھے
 نے اقبال عالمہکیے  تحریر مضامین پر جس دیکھا خواب کا تقسیم پر طور
 : لکھاں می‘‘نظر عمرانی پر بیضہ ملت’’مقالے ایک اپنے

 سے تصور کے اقوام دوسری تصور اسالمی کا قومیت
 نااشتراک اصول اصل کا قومیت ہماری ہے مختلف بالکل
 اقتصادی اغراض اشتراک نہ وطن اشتراک نہ ہے زبان
 جس ہے وطن یا گھر ابدی وہ ہمارا تصور اسالمی اور
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 کو انگلستان نسبت جوں ہی کرتے بسر زندگی اپنی ہمں می
 ہم کو اسالم وہ ہے سےں جرمنو کو جرمن اورں انگریزو
۱۹۔ہے سےں مسلمانو

 

 سب حصول کا خودمختاری اخالقی کیں مسلمانو نزدیک کے اقبال
 پیش تصور کا وطن الگ لئے کے ہندمسلمانان ں می ء۱۹۳۰ تھا اہم سے

 گئی چلی بڑھتی وابستگی سے تصور اسں می مضامین کے اقبال ہی کرتے
 واضح ہرجگہ کو تعبیر کی پاکستانں می شاعری اور سیاست نےں انھو

 ہوئے منتخب ممبر کے اسمبلیقانون ساز  پنجاب وہ کی کوشش کی کرنے
 نہ غافل سے نگاری مضمونں انھی دور کا سیاست ء۱۹۳۰ سے ء۱۹۲۶
 تصور انگریزی کے قومیت اور وطنیتں می مضامین اپنے نے اقبال کرسکا

 وہ۔ں ہی کرتے متوجہ ہی طرف کی اسالم کوں مسلمانو والے پھیالنے کو
 کا کریم قرآنں می بارے کےں والو کرنے پارہ پارہ کو العین نصب اجتماعی

ں نہی سےں می ان والے کرنے پیدا نفاقں میں مسلمانو کہں ہی دیتے درس وہ
 :ں ہی لکھتے اقبال عالمہ۔ں ہی

 کاں اسالمیو اسالم، دشمن بڑا سے سبں می زمانے اس
 ہوئے برس پندرہ ہے خیال کا قومیت ملکی و امتیاز نسلی
ں می وقت اس کیا احساس کا اس پہل پہلے نےں می جب

 ایکں می خیال میرے نے احساس اس اور تھاں می یورپ
۲۰۔دیا کر برپا انقالب

 

 ہوتا ظاہر سے جس ہے کی۱۹۲۱ستمبر۷ تحریر یہ کی اقبال عالمہ 
 یہ۔تھا لیا سمجھ کو نتائج خطرناک کے نظریات وطنیپہلے ہی  کہ ہے

 اسالمی نےں انھو۔ہے کی پہلے مہینے دو سے وفات کی اقبال عالمہ تحریر
 کا عمر لئے کے کرنے واضح سے نظر نقطہ اسالمی کو ملت اور قومیت
 کے اقبال عالمہ تھے رہتے متفکر سے سازش فرنگی وہ گزارا حصہ ایک

 قومی ہندو کےں مسلمانو وہ ہے اہم سے سب قومیت مسئلہ سے حوالے
 تھے دیتے کادرس‘‘ملت’’ قومیت اسالمیں انھی اور تھے خالف کے ہونے
 ہندو مسلمان ورنہ تھے کرتے محسوس خیریت کیں مسلمانوں می اسی وہ
 ۔گےں جائی چلےں می ہالکتں ہاتھو کے

 شعلہ وہ تھے پرداز انشاء طرز صاحب ایک خان علی ظفر موالنا 
 زمین’’ روزنامہ وہ تھے شاعر بڑے اور مترجم کے درجے اعلیٰ  مقرر بیان
 ہوئے بڑھتے کےں قادیانیو وہ تھے کرتے شائع اخبار سے نام کے ‘‘دار

 اپنا لئے کے کرنے ختمں انھی تھے چکے بھانپ طرح اچھی کو معامالت
 نعت اچھے بہت وہ تھا سرمایہ کا ان ملسو هيلع هللا ىلصرسول عشق تھے کرتے ادا کردار
 مرکزی سے سیٹ کی الہورں انھیں می۱۹۴۶ نے لیگ مسلم۔تھے بھی گو

 کے انں می مہم اس افراد جیسے کشمیری شورش دیا بھی ٹکٹ کا اسمبلی
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 پاکستانیت اور پاکستان وہ ہوئے کامیابں می انتخابات وہ مگر تھے خالف
 لئے کے قوم مسلمان وہ تھے لکھتےں می الفاظ دوٹوکں می بارے کے

ں می جلسہ تاریخی کے ء۱۹۴۰تھے کرتے خیال نعمت ایک کو پاکستان
 کا جس کی پیشں می زبان انگریزی الہور داد قرار نے الحق فضل مولوی
 نےں انھو پر جس کیاں می زبان اردو نے خان علی ظفر موالنا ترجمہ فورا  
 دانشور، معمولی غیر ایک نے اقبال عالمہ کی، تقرریر دار زور ایک

 تلوار کی مجاہد کو قلم کے ان وہ۔ں ہی دیتے قرار رسول عاشق اور خطیب
 کے پاکستانں می مضامین اپنے خان علی ظفر موالنا۔تھے دیتے تشبیہ سے
 تیار مجموعے کئی تو جائے کیا جمعں انھی اگر تھے لکھتے جو لئے

 :ں ہی لکھتےں می مضمون اپنے وہں ہی ہوسکتے

ں ہو کامیاب ضرورں می جدوجہد کی ریاست نئی ایک ہم
۲۱۔ہے انتہا نقطہ کاں ؤآرزو وں امنگو ہماری یہ گے

 

ں ؤہندو پھر اور تھےں می کانگرسں می شروع خان علی ظفر موالنا
 بعد کے اس وہ۔ہوئے الگ سے اس کر دیکھ سلوک ساتھ کےں مسلمانو کا

 سے احرار مجلس مگر تھے پیش پیشں می کرنے قائم کو احرار مجلس
ں انھو دیا کر ختمسے رویہ پر  حوالے کے گنج شہید مسجد تعلق نےں انھو
ں کی برداشتں صعوبتی کی جیل تک سال پانچ بھیں می خالفت تحریک نے
 کرکے ختم اسے پھر اور رکھی بنیاد بھی کی ملت اتحاد مجلس نےں انھو۔

 حوالے کے پاکستانیت اور پاکستانں می اخبار کے ان۔آگئےں می لیگ مسلم
 لکھتے سالک عبدالمجید سے حوالے اس تھے ہوتے شائع مضامین جو سے
 :ں ہی

 سامنے کے برصغیر مسلمانان نے ‘‘دار زمین’’
 موالنا اوردیا  چن خوان دستر ایک کاں نعمتو رنگارنگ

 تقویت کو اخبار سے خطابت زور اپنے نے خان علی ظفر
 زمین ’’طرف ہر اور پڑی ٹوٹ دنیا کہ ہوا یہ نتیجہ دی
 ہوگیا بلند غلغلہ کا کماالت کے مدیر کے اس اور ‘‘دار

 خان علی ظفر موالنا آگ کیں لڑائیو کیبلقان  و طرابلس
 اور جرات نےں انھو گری کر بن بجلیں می دل کے

 سے سبں می ہندوستان ہوئے کرتے اظہار کا مردانگی
 کر دے چیلنج کو اقتدار کے حکومت انگریزی پہلے

 لہر زبردست کی اسالمی حیاتں میں دلو کےں مسلمانو
 صورت کی دشمنی انگریز گیر ہمہ نے لہر اس۔دوڑادی
 پرست، مفاد ایک کےں مسلمانو سوائے لی کر اختیار
ں می لہر اس خواص و عوام سب باقی کے طبقے مختصر
۲۲۔لگے بہنے
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 بے نے ‘‘دار زمین ’’لئے کے قومیت پاکستانی اور پاکستان قیام
 شائع مضامین کر چن چن وہ لئے کے وطن آزادیں دیں قربانیا شمار

 صحت خرابی خان علی ظفر موالنا بعد کے پاکستان قیام مگر تھے کرواتے
 ۔ہوگئے کش کنارہ کے سیاستباعث  کے

 قوم پاکستانیں می انداز جسں می مضامین اپنے خان علی ظفر موالنا 
 ۔ہے آپ مثال اپنی وہ تھے کرتے مطالبہ کا ریاست اور تشخص الگ کے

 ایک یہ کہ تھے دہراتے ایسے کو مطالبے اس سے بہادری اور جرات
 ہوسکتیں نہی جرات کوں ؤہندو یا انگریز کی جواب کے جس حقیقت ناگزیر

 پیدا ولولہ ایکں میں مسلمانو کر پڑھ کوں تحریرو اور جذبے اس کے ان
 کی سطح اس نگاری مضمون کی ان تھے ہوتے پختہ ارادے کے ان تھا ہوتا
 ہوچکا قائم تو پاکستان کہ تھا کرتا محسوس یہ قاری بعد کے پڑھنے کہ تھی
 خان علی ظفر موالنا ہے گیا رہ معاملہ کا پنک نوک اور خدوخال کی اس اب

 مضامین گئے لکھے خالف کےں مسلمانو اور پاکستانں می مضامین اپنے
 اور صحافی پرور ہنگامہ وہ تھے دیتے جواب سے بہادری اور مدلل بڑا کا

 ادب اور شاعری اردو قبل سے پاکستان قیام۔تھے جاتے مانے نگار مضمون
 علی ظفر موالناں می ان۔ تھے دیتے دکھائی مضامین کے قومیت جداگانہں می

 خان علی ظفر موالنا بعد کے پاکستان قیام مگر۔تھے پیش پیش سے سب خان
 ہے آپ مثال اپنی وہ کی تلقین کی چلنے پر راہ ایک کو ملت طرح جس نے
 رہا کرتا رہنمائیں می سمت ہر کیں مسلمانو ‘‘دار زمین ’’اخبار کا ان اور

 سے مقام اصل کے اس کو ریاست اسالمی نئی نے خان علی ظفر موالنا
 استعمال پر طور کے ہتھیار ایک کو صحافت اپنی لئے کے کرنے روشناس

 کرتےمتبیہہ  سے سازش کیں انگریزو اورں ؤہندو کوں مسلمانو وہ کیا
 کرریزہ ریزہ  سے قینچی کی دالئل کو پراپیگنڈے زہریلے کے ان اور تھے
 سے سازش اس کوپاکستانیوں  اور پاکستانں می اخبار اپنے وہ تھے دیتے
 افریقہ وغیرہ فرانس برطانیہ، ، یورپ تحت کے جس تھے کرتے باخبر بھی
 کو اقتصادیات کی اس الکرں می شکنجے اپنے بھی کو پاکستان طرح کی

 کیں ترکو اور رہنے چوکس کوں مسلمانو وہ۔تھے رکھتے ارادہ کا لوٹنے
 بھی یہ نےں انھو۔تھے کرتےں اپیلی بھی کی چندے لئے کے کرنے مدد مالی
ں ہوں می ترکی یاں ہوں می عرب وہ اتحادخواہ کاں مسلمانو کہ کروایا باور

 :ں ہی لکھتے وہ۔ہے ضروری

 سے پرست قوم نہاد نام ایک آزادی کی ملک اسں ہمی
 کےں سنگینو برطانوی مفہوم کا آزادی جو ہے عزیز زیادہ
 ازم گاندھی۔ں ہی کرتے تصور قیام کا اقتدار ہندوں می سائے
 اجازت کی کرنے استوار پر ایمان اساس کیں مسلمانو کو
 ابناءں می آزادی جدوجہد کی ملک اس ہم۔جاسکتی دیں نہی
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 گریز سے قربانی بڑی سے بڑی بدوش دوش کے وطن
 قربانی کی پرایمان نام کے آزادی ہم لیکن گےں کریں نہی

 انسانیت مفہوم کا آزادی نزدیک ہمارےں نہی تیار کو دینے
۲۳۔ہے آزادی کی

 

 وہ اور تھے دیکھتے ہی سے حوالے کے اسالم مقام کا ریاست موالنا
 اسالم بقاء کیں مسلمانو وہ رہے قائم پر روش اس بھی بعد کے پاکستان قیام
 زمین ’’قبل سے پاکستان قیام تھے گردانتے ہیں می نظریات اسالمی اور
 گیا کیا سیل کو دفتر گئی کی کوشش کی کرنے بند کو پریس اور اخبار ‘‘دار

 لئے کے کرنے واگزار اسے پھر اور گیا کیا عائد جرمانہ بھاری پر اخبار
 ضمانت زر کرکے، چندہ مسلمان جسے جاتی کی طلب ضمانت زر بھاری
 ۔دیتے روک سے ہونے بند کو آواز اس کیں مسلمانو کر، کروا جمع

 قیام بھی نے حالی حسین الطاف موالنا ساتھی کے خان احمد سرسید
 ہندو اورں کوانگریزوں مسلمانو ذریعے کےمضامین  اپنے قبل سے پاکستان

 اور ہندوں جہاں کیں کوششی سرتوڑ کی بچانے سے استحصال و جبر کے
 عیسائیں وہا تھے رہے بنا مشقتختہ  کوں مسلمانو ہوکر یکجا انگریز
 کہ تھے چاہتے وہتھی  دی کر شروع یلغارں می برصغیر بھی نےں مبلغو

 پر اس۔ں لی کر قبول عیسائیت کر چھوڑ اسالم لئے کے نجات اپنی مسلمان
 نہ پر دین اور تشخص قومی کےں مسلمانو اٹھایا بیڑہ کا مقابلے نے حالی
 متوجہ کوں لوگو سے وساطت کی شاعری بلکہ لکھے مضامین صرف

ں مسلمانو‘‘حالی مسدس’’تصنیف کی حالی حسین الطاف سے حوالے اس۔کیا
 تھی دکھاتی راہ کوں لوگو یہ تھی کافی لئے کے کرنے متوجہ طرف اپنی کو
 اس کوں مسلمانو شاعری یہ بلکہ۔تھاں نہی معاملہ کا دھونے رونے محض یہ
ں مسلمانو وہ۔تھی بھی درس کا کرنے جدوجہد پھر اور دالنے یاد اصل کی

 شعور و عقل اور آیات قرآنی بھی لئے کے بچانے سےں مبلغو کوعیسائی
 تریاق’’کتاب ایک نےں انھو سے حوالے اس تھے دیتے دالئل سے

 کیا دفاع کا دینں می اس اور تھیں می رنگ کے مناظرے یہ لکھی‘‘مسموم
 نےں انھو۔ہوئےں نہی راغب طرف کی عیسائیت مسلمان سے جس گیا

 جس کی تحریر ‘‘ءالنسا مجالس’’ لئے کے تربیت و تعلیم کی خواتین مسلمان
 جبکہ ہے ذکر تفصیلی کا ثمرات کے اس اور تربیت و تعلیم کی خواتینں می

 موالنا۔تھے چکے لکھ مضامین کئی سے حوالے اس بھی احمد نذیر ڈپٹی
 تھے شاہد عینی کے اس۔ تھے چکے دیکھ بھی کو واقعات کے ء۱۸۵۷حالی
 سے مظالم کے مغرب پرں مسلمانو وہ تھی سال بیس عمر کی ان جب

 :تھےکڑھتے 
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 گاڑھے جس کی مشرق کر بدل بھیس طرح جس آج مغرب
 مراعات اورں بہانوں حیلو مختلف کو کمائی کی پسینے
۲۴۔ں نہی سوز دل کم وہ ہے رہا لوٹ ذریعے کے

 

 پریشانی سے یلغار طرفہ دو کی یورپ پرں مسلمانو کو حالی موالنا
 ہٹانا سے مذہب اپنےں انھیں ہی رہے کر زچکو ں مسلمانو وہ کہ یہ ایک تھی

ں ہی چاہتے کرنا تباہ کو معیشت کیں مسلمانو وہ کہ یہ دوسرا اورں ہی چاہتے
 انہی تھے، کرتے خیال قوم الگ دو کوں مسلمانو اور ہندو حالی موالنا
 الگ وہ اور ہوا بیدار تشخص الگ اپناں میں مسلمانو سے وجہ کیں ادیبو
 حکومت کیں مسلمانو نےں انگریزو جب۔ہوئے گامزن پر سوچ کی وطن
 کے انگریزسے  مکاری نےں ؤہندو تو کیا قبضہ پر برصغیر کرکے ختم
 کی کوشش کی کرانے باور یہ اور کی شروع کرنا حاصل تعلیم کر مل ساتھ
 اقتدار سےں مسلمانو نے انگریز کیونکہں ہی دشمن کے انگریزمسلمان  کہ

ں می حقیقت جبکہ۔ہے خلشں می دل کےں مسلمانو کی جس ہے چھینا
 مغلیہ رہے، شریک کے برابرں می اقتدار ہندوں می دور کےں مسلمانو
 بیوی کی اکبر بلکہ تھے پاس کے انہی عہدے اعلیٰ  اور بڑےں می سلطنت
 بروئے کو نفسیات شاطرانہ اپنی نےں انھو مگر تھی ہندو بھی بائیجودھا 

 پھر کوں مسلمانو حالی لگایا ساتھ کے دیوار کوں مسلمانو ہوئے التے کار
 بعد کے پڑھنے کو تاریخ اورں کارنامو کے اصالف اپنے ہوکر جمع سے

 کے ستارےں نمایا کے قبیلے والے کرانے روشناس سے تصور کے قومیت
 ۔ں ہی آتے پرسامنے طور

 اردو تک پاکستان قیام سے زمانے کے بعد پھر اور عہدکے  سید سر 
 ۔ںہی ملتے ضرور آثار کچھ نہ کچھ کے پاکستانیتں می نگاری مضمون
ں می انداز اپنے اپنے نےں لوگو وابستہ سے سیاست اورں دانشورو ،ں ادیبو
ں صورتی واضح زیادہ کی عناصر ان تاہم۔ ہے کی سعی کی کرنے پیشں انھی
 مختلف کے پاکستانیتمسلسل تکرار کے بعد ں نمایا بعد کے پاکستان قیام

۔  گیا چال بڑھتا چلن کا گفتگو و بحث پر ادب اور کلچر ، قومیتسے ں حوالو
ں والو لکھنےاور  نکات چیدہ کے اسں می ابواب تین اگلے کے مقالے اس
 ہے۔ گیا الیا تحقیق زیرِ کو ں تحریرو کی
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 اعظم سیدموالنا، ندوی، سلمان مرتبہ شبلی، مقاالت نعمانی، شبلی ۔۱۸
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 :دوم باب

پاکستانی قومیت کے ں اردو مضمون نگاری می
  مباحث

 

 کے قومیت پاکستانی بعد کے پاکستان قیام (الف
 محرکات بنیادی:مباحث
 پاکستانی باعث کے حاالت سماجی،سیاسی تلخ بعد کے پاکستان قیام 
 کےں لوگو نے واقعات و حاالت متوقع غیر لیا جنم نے مباحث کے قومیت
 نے سواالت مختلف بھیں میں طبقو دانشور دیا کر برپا انتشارں میں ذہنو
 سیاسی انتظامی کی پاکستان بعد کےں المیو کے ہجرت اور فسادات لیا جنم

ں نوابو بعد کے وفات کی اعظم قائد تھی نہ رشک قابل کوئی صورتحال
 بھی پردہ پس کے مذہب جبکہ دیاں نہی پنپنے کو جمہوریت نےں ،جاگیردارو

 اور نشین سجادہ دی کر شروع اشاعت کی نظریات مختلف نے عناصر کئی
ں قوالیو اورں عزاداریوں جلسو مذہبی ہوگئے متحرک بھیورثاء  کےں گدیو
 کے مقاصد جنں یو اورں لگی کرنے ترقیچوگنی  رات دگنی دنں محفلی کی
 جمہوری عین نے اعظم قائد۔گئے چلے دبتے وہ تھا گیا بنایا پاکستان لئے
ں می معامالت حکومتی بعد کے بننے جنرل گورنر ہوئے اپناتے رویہ

 کے جس دیکھا نےں لوگو خواب جو کا مملکت اسالمی دی کر بند مداخلت
 ضمن کے قومیت اور قوم۔ لگے بڑھنے تحفظات پر انں دیں قربانیا لئے
 کے مملکت نظریات،اسالمی تصورات،سوشلسٹ پسند ترقیں ہا ہمارےں می

 پھر اور ہوگئی شروع بحث ایک کی نظریات نظریات،سیکولر نظریات،لبرل
 ان مگر لگی ہونے ابتداء کیں تحریکو سماجی اور سیاسی پر نظریات انہی
 دو کے بازوں بائی یعنیں سوشلسٹو اور بازوں دائی یعنیں پسندو اسالمں می

 ۔ہوگئے آناشروع سامنے گروہ بڑے
 حامی اپنا اور کرتے پرچار کا نظریات اپنے اعالنیہ طبقات یا گروہ دو یہ

 کہ تھے باخبر سے بات اس لوگ تمام یہ جبکہ تھے کرتے کوشش کی بنانے
ں جڑی مضبوط اپنی اور تھا رکھتا وجود اپنا بھی طبقہ کا روم ڈرائنگ ایک
 ہوا سے مرضی کی انہی فیصلے تک دہائی کی ساٹھ اور تھا چکا کر قائم

 دیا جنم کوں سازشوں می ملک نے سیاست کی روم ڈرائنگ اس۔تھے کرتے
 تھی غنیمت لئے کے ملک اور قوم تو ذات کی خان علی لیاقت اور اعظم قائد
 گورنر الدین ناظم خواجہ ہی کرتے کوچ سے فانی دار اس کے ان مگر
 کے نوٹیفکیشنگزٹ  ایک سے کریٹ بیورو خالف کے جن بنے جنرل
 اورں دی کر شروعں سازشی نے مرزا سکندر والے بننے جنرل میجر ذریعے
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 بھی دوران کے فالج حکومت کی جس دیا بنا جنرل گورنر کو محمد غالم
 سمجھں نہی کوئی عالوہ کے نرسانگریز  کی اس بات کی جس رہی چلتی
 الٹ تختہ کا جن گئے بن جنرل گورنر خود مرزا سکندر پھر تھا سکتا بوجھ
 طرزکر،  لپیٹ بساط بھی کی عہدے کے جنرل گورنر نے خان ایوب کر

 پر طرز امریکیں می ملک کہ دیئے کر کھڑے سواالتنئے  پر حکمرانی
 پاکستان مشرقی اور مغربی پر طرز برطانوی یا چاہیئے ہونا حکومت نظام
 سرچشمہ کا اختیاراتں می آئین کے ء۱۹۵۶ تھاں نہی رابطہ زمینی کوئیں می

 تھی ذات کی صدر محور کا اختیاراتں می آئین کے ء۱۹۶۲ تھا اعظم وزیر
 کی الرحٰمن مجیب شیخں می پاکستان مشرقی رہے زندہ سہروردی تک جب
ں می رابطے مسلسل ساتھ کے بھارت وہ جبکہ تھی نہ حیثیت اور اہمیت کوئی
 مجیب دیا رواج کو آمریت جسں می ملک نے اقتدار کے خان ایوب تھا

 پاکستان مشرقی سے سازش اگرتلہں یو اور ملی تقویت سے اس کو الرحٰمن
 ۔ں ہوگئی شروعکارروائیاں  عملی کی کرنے الگ کو

 کی اس اور تھا بیٹن نٹؤما الرڈ جنرل گورنر انگریز پر بھارت 
 محمد اعظم قائد مگر بنے جنرل گورنر بھی کا پاکستان وہ کہ تھی خواہش
 تسلسل کا سامراج انگریزی وہ کہ دیا کر مسترد لئے اس اسے نے جناح علی
 اٹھتے نشان سوالیہ پر آزادی کی پاکستان ہی سے اول روزں یو اور ہوتا

 مکملں می بنانے آئین کو بھارت جبکہ دیا چھوڑ تنہا کو پاکستان نے انگریز
ں می دینے ترتیب کو آئین کے بھارت بیٹن نٹؤما الرڈ جنرل گورنر کی مدد
ں انہی بھی کر بال پر کھانے گھر اپنے بلکہ تھا دیتے ہدایات صرف نہ

 نہ ئینآ  کا پاکستان تک مدت ایک جانب دوسرینوازتے تھے  سے مشاورت
 کی بنانے مقاصد قرارداد پہلے سے آئین نےں دانشورو اور علماء سکا بن

 لئے کے جس جاسکے بنایا پرں بنیادو ان آئین ایسا ایک تاکہ کی جدوجہد
 سازشی اقتدار صاحب مگرں دیں قربانیا اور کی جدوجہد طویل نےں لوگو
 کرنا جمع کو اختیارات پرں وہا کرکے تصور پرں عہدو بعض کو آپ اپنے
 تصورات مقامی کے قومیت پرں وہا بنا پاکستان پرں عالقو جن تھے چاہتے
ں لوگو اور تھے رکھے کر قائم لئے اپنے نے طبقے آور زور سےں مدتو
ں والو بیچنے دودھ تھا گیا کیا تقسیمں می قومیت سے اعتبار کےں پیشو کو
 خطے اس پر طور تاریخی جبکہ تھی جاتی دی لکھ یاگجر گواال ذات کی
 کہتے گجر کو آپ اپنے جو رہے قابض بھی حکمران وطنی غیر ایسےں می

 کر منسوب سے ذات ترکھان کو والے کرنے کام کا بڑھی طرح اسی۔تھے
 کا تیلی کوں والو بھرنے روئیں میں تکیو اورں رضائیوں میں سردیو گیا دیا
 بھس والے بچنے بعد کے نکالنے تیل سے بنولے وہ کیونکہ گیا دیا دے نام
 ۔تھے بھرتےں میں رضائیو اورں تکیو کو
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 دیا دے قرار ‘‘قوم’’ مسلی کوں والو پکانے کھانا پر بیاہ شادی
 پیشہں ذاتی یہ اور گیا دیا دے قرار ‘‘قوم’’ کوکمہارں والو بنانے برتن۔گیا
 بھی پر بنیاد لسانی طرح اسیں گئی دی بانٹں میں لوگو سے اعتبار کے
 پٹھان کوں والو بولنے پشتو۔نکال چل رواج ایک کابانٹنے ں ذاتیں میں لوگو
 کوں والو بولنے ،سندھی‘‘قوم’’ پنجابی کوں والو بولنے ،پنجابی‘‘قوم’’

 بولنے ،بلوچی‘‘قوم’’ سرائیکی کوں والو بولنے ،سرائیکی‘‘قوم’’ سندھی
 بولنے ،بلتی‘‘قوم’’ ئیشینا کوں والو بولنے ،شینا‘‘قوم’’ بلوچی کوں والو
 بوال ‘‘قوم’’ کشمیری کوں والو بولنے کشمیری اور ‘‘قوم’’ بلتی کوں والو
ں عصبیتو عالقائی اور نسلی عالوہ کے عصبیت لسانی۔ لگا جانے لکھا اور
ں آورو حملہ ملکی غیر والے آنےں می گیابرصغیر دیا دے قرار قوم بھی کو
ں می تفاخر نےں قومو کئی کی ہندوستان لٰہذا بٹھائی گدھا اپنیں می اقتدار نے
 جیسے لی کر منسوب بھی سےں نامو کے ان قومیت اپنی

 رکھنے تاریخ پر سطح مقامی جبکہ وغیرہ مغل،عباسی،قریشی،ترک،افغان
 راجپوت،گکھڑ پر طور کے قوم ساتھ کےں نامو اپنے بھی نےں لوگو والے
 کےں لوگو کے خطے اس بعد کے پاکستان قیام۔ دیا کر شروع لکھنا وغیرہ
 شروع وہ جسے تھی اصطالح نئی ایک پاکستانیت اور قوم پاکستانی لئے

 کے پاکستان قیام لئے اسی تھےں نہی تیار لئے کے کرنے قبولں می شروع
 پیدا بھی سوال یہ اور گئے کرتے اختیار شدت مزید مباحث کے قومیت بعد
 یا ہے مقدم عصبیت لسانی،عالقائی نسلی، سے حوالے کے قومیت آیا کہ ہوا

 جن ہے بحث زیرں میں عالقو مختلف کے پاکستان بھی آج سوال یہ پاکستان
 کے قومیتں وہا ہے اثر اور رابطہ کاں قوتو دشمن پاکستانں میں عالقو جن

 ۔ں ہی جاتےکیے  پیش اور ابھارے ساتھ کے شدت مباحث

 یونانی اسی آیا سامنے سے یونانں می ابتداء تصور ایک پر قومیت 
 قوت کی یونان ہوئے آور حملہ پرں قومو دوسری وہ کر لے کو فخر قومی
 دیکھنا خواب کا حکمرانی اپنی پر دنیا نے رومن ہی ہوتے کمزور کے

 سامنے کو تصور کے قومیت پہلے سے سب نے یورپں یو کیا شروع
 ۔رکھا

ں انیسوی سے جانب کی یورپ تصور مضبوط اور وسیع کا قومیت  
 کی دوسرے ایک تکں سالو کئی نے یورپں می جس آیا سامنےں می صدی
 قومیت اسی۔گیا بہہ سب رنگ،نسل،مذہبں می زنی گردن اسں کاٹیں گردنی
ں می جنگ اس دی کر برپا عظیم جنگ دوسری نے ہٹلرمیں  گھمنڈ کے

 پاکستان قیام۔ ہوگئے مغلوبں ہاتھو کے قوم ہی اپنی والے کھانے شکست
 رکھا زندہ نےمغالتوں  تاریخی ان کو مباحث کے قومیت پاکستانی بعد کے
 کوں آمرو نےں لوگو تو لگے ہونے گہرے جب سائے کے آمریتں می ملک
 انتظامی جب پھر اور کیا شروع کرنا پیشں می رنگ کے عصبیت لسانی
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 پھر توکیے  شروع اقدامات برعکس کے خواہشات کیں لوگو نے ڈھانچے
 ۔لگا جانے کیا منصوب سے صوبے لسانی خاص ایک بھی کو کریسی بیورو

ں میں سمتو کئی مباحث کے قومیت پاکستانی بعد کے پاکستان قیام 
 کلچر،پاکستانی زبان،پاکستانی پاکستانی قومیت، پاکستانی جیسے آئے سامنے
 یہں مدتو کہ بڑھا تک حد اس محاورہ یہ۔زبان پاکستانی اور ثقافت اور تہذیب
 ہو سا جانورکون قومی کا پاکستان۔ہو کیا پھول قومی کا پاکستان کہ رہی بحث
سے  قوم اپنی کھیل اور جانور پھول،اپنے اپنے نے ممالک دیگر کہ لئے اس

 اقدامات کیلئے نپٹانے کو مسائل چھوٹے ان نے حکومت لٰہذا لئے کر منسوب
 بات یہ جب پھر دیا قرار نرگس پھول قومی پہال کا پاکستان۔ دیئے کر شروع
ں نہیکثرت سے  پھول کانرگس ں می پاکستان مشرقی کہ گئی الئیں می علم
 پاکستان کو ہاکی۔گیا دیا قرار کوچنمبیلی  پھول قومی کا پاکستان پھر لٰہذا ہوتا
 جو گیا دیا قرار جانور قومی کا پاکستان کو مارخور اور کھیل قومی کا

 ۔گیا دیا دے قرار پرندہ قومی کو چکور۔ ہے جاتا پایاں می جات عالقہ شمالی
جاری  سکے کے چاندی اور سونے جو نے پاکستانں می ء۱۹۷۶

 باقی کے الغرض۔گئیں دی ڈال تصاویر کیں جانورو قومی انں می انکیے 
 اس معامالتں می دنیا جب گیا لیا اپنا پر طور سرکاری بھی کوں چیزو دیگر

 اچمبے کوئی آنا بحث زیر کا مباحث کے قومیت پھر تو پہنچے تک باریکی
ں تحریرو خیاالت، کے سرسید اور اعظم اقبال،قائد عالمہ۔تھیں نہی بات کی
 لئے کے دینے قرار قوم مسلمان کو پاکستان نے طبقے ایک نظر پیش کے
 کوشش کی کرنے ثابت سچ کو موقف اپنے کر دےں دلیلی اورں لکھیں کتابی
 کی معاشرہ اصالح کی خان احمد سرسید نے طبقے دوسرے ایک۔کی

 قوم سیکولر کو پاکستان کر دے قرار الگ سےں جماعتو مذہبی کو تحریک
 قرار قومیت سوشلسٹ کو پاکستان نے طبقے ایک کی کوشش کی دینے قرار
 نے طبقے پسند ترقی پہلے سے پاکستان قیام جبکہ کی کوشش کی دینے
  ۔ دیا قرار قوم پسند ترقی بھی بعد کے پاکستان قیام اسے

 ثقافتی، معاشرتی، مذہبی،میانہ رو ایک کو پاکستان لوگ پسند حقیقت 
 کے اصطالح تمدنی اور جغرافیائی ایک مشتمل پرں جہتو ادبی اور  تہذیبی
 محبت اور رواداری،پیار حقوق کےں اقلیتوں می جس۔ں ہی لیتےں می تناظر
 ۔ہو حاصل فوقیت کو

 تشنہ بھی ابھی تفسیر اور تشریح کی قوم ساتھ ساتھ کے گزرنے وقت  
 تحقیق مزید پر اس کوں دانشورو کے سیاسیات عمرانیات، ،ں سکالرو ۔ہے

ں می جس چاہیئے دینی اصطالح ایسی ایک کی قومیت اور چاہیئے کرنی
 قومیت۔ہو نہ قتل کا انسانیت پر نام کے قومیت اور ہو فائدہ کا انسانیت عالم
 ہے جاری جدل و جنگ بھی آج پر تشریح سے حوالے کے جغرافیہ کی

 سے حوالے اس بھی آج لوگ کے کوریا مگرہو گئی  ایک تو قوم جرمن



39 
  

 جغرافیائی۔ں ہی کرتے دعویٰ  یہی بھی آج لوگ کے بنگال۔ں ہی متحارب
 جب ہے آتا بحث زیر وقت اس ہونا قوم ایک کاں والو رہنےں می خطے

 اندرونی خود وہ کہ جبں ہی ہوتے آور حملہ پر ان لوگ کے خطے دوسرے
 رہتے کاٹتے کو دوسرے ایک سے نام کےں قومیتو چھوٹی چھوٹی پر طور
 ایکں می آہنگی،رسومات ہم روایات،ذہنی اقدار،تہذیبی ثقافتی اور مذہبی۔ں ہی

 اختیار شکل قومی وہ اور ہے کرتا قریب کے دوسرے ایک کوں لوگو ہونا
 قوم بھی کو سرمائے کے دانش و علمں می صدیں انیسوی۔ں ہی جاتے کرتے
 زبان ایک لئے کے اس مگر۔ہے گیا سمجھا شاملں می صفات مشترکہ کی
 ممالک زائد سے سو دوں می دنیا۔چاہیئے ہونی اکائی بنیادی ہونا کا بیان اور
 اگر اترتےں نہی پورا پر اس وہں جائی کیں تعریفی جتنی کی قومیت مگرں ہی

 کچھ کے چین اور قبرس،ترکی پھر تو جائے دیا بنا قومیت کو وطنیت
 کیا تصور قومیت کو لسانیات اگرں ہی ہوئے بٹے جو گےں جائیں کہا عالقے
 کیا صورتحال کی لبنان شام، عراق، اردن، عرب، سعودی پھر تو جائے
 ایک وہ اورں ہی مختلف ممالک کے ان مگرں ہی بولتے زبان ایک جو ہوگی

ں می معاملے کے مذہب۔ں ہی رہتے بھی متحارب سے دوسرے
ہم  ممالک زائد سے ۵۶ اور ایران ترکی، عرب، پاکستان،افغانستان،سعودی

 کے مذہب بھی وہ اورں ہی کہالتے قوم الگ الگ کو آپ اپنےمذہب ہیں اور 
 ہے دیا تصور کا ملت نے اسالم ہےں نہی تصور کوئی کا قومیت سے حوالے

 وطن اور قومیت پر طور مبینہ ہے باال سے زبان اور وطنیت،رنگ،نسل جو
 رکھتا تعلق سے جرمنی جو دیا شاعرنے اور فلسفی اس تصور کا پوجنے کو
 ۔کیا ایجادں می صدیں اٹھاروی لفظ یہ نے اس اور تھا

 کے کلیسا بحث بڑی ایکں می مباحث کے قومیت بعد کے پاکستان قیام 
 کوں لوگو اور تھے یکجا بادشاہ اور کلیساں می جس ہوئی شروع سے نظام
 کہ لگا جانے کہاں یہا مارے کے خوف اسی تھے بناتے نشانہ کا تشدد جبرو
 رکھا الگ سے ریاست کو مذہب لٰہذاں نہی تعلق کوئی سے ریاست کا مذہب
 رومنں جہا گئی دی سے حوالے کے ترقی کی یورپ مثال کی اس جائے
 کنگمارٹن لوتھر  لٰہذا تھے کرتے ظلم پرں لوگو تھے یکجا کلیسا اور بادشاہ
 مذہب صرف کو کلیسا سے قیام کے پروٹیسٹنٹ مسلک نئے سے جانب کی
 یہ اور گیا کیا منع سے پڑھانےں میں سکولو کو کلیسا گیا دیا کر محدود تک
 دکھایا تو خواب کا جنتں می آخرت کوں لوگو سے تعلیم کی ان کہ گیا کہا

 ۔جاسکتی کی پیداں نہی محبت ساتھ کے وطن مگر ہے جاسکتا

 کا وطنیت سےں حوالو دیگرں می ملکں جہا بعد کے پاکستان قیام 
 مگر۔ تھا درپیش کا عصبیت لسانی سوال بڑا سے سبں وہا آیا سامنے سوال
 کیونکہ رہیں نہی اہم زیادہ بات یہں می پاکستان مغربی نسبت کی بھارت
 الگ یہں ہی بولتے اور سمجھتے لوگ سب کو زبان اردوں می ملک سارے
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ں قومو مختلف لوگ حامل کے مذہب ایک اور زبان ایکں می دنیا کے بات
 اور ثقافت اندر کے ریاست یاں می ارضیت ایک اورں ہی رہتے پر طور کے
 دیا نام کا قومیتں جنھیں ہی آتے نظر روپ و رنگ مختلف پر بنیاد کی زبان
 سےں مدتوں جہا ہے سامنے ہمارے کییوگو سالویہ  مثال کی جس ہے جاتا
 سامنے ملک تین سے نام کےاور کو سووو بوسنیا،ہرزیگووینیا، اب لوگ آباد

 آخری اور پہلی جو ہے ہونا مختلف مذہب کاں لوگوں می تقسیم اسں ہی آچکے
 مطمئن ہوکر الگ دیش بنگلہ سے پاکستان جانب دوسری ہے تنازعہ وجہ
 ہونا الگ کا پاکستان مشرقی واقعی اگر گیا بنایا مسئلہ کو زبان پرں وہا۔ہے
 ہوچکے ایک بنگال مغربی اور مشرقی تو ہوتا پر بنیاد کی زبان
ں نہی ایک بنگال مغربی اور مشرقی ابھی سے وجہ کی زبان مشترکہ۔ہوتے

 طور کے ثقافت پر طور لسانی ممالک شمار بے کے یورپ ہوسکتے
 کو آپ اپنے وہ مگرں ہی ایک پر طور کے کلچر اور پر طور کے پر،مذہب

 قومیت بعد کے پاکستان قیام لٰہذا۔ں ہیں نہی تیار کو کرنےضم ں می قوم ایک
 حل بخود خود کا ان اور تھیں نہی بات کی اچمبے کوئی چھیڑنا مباحث کے

 قوم ایک کا ،گروہ طبقے کسی ہی نہ اور۔تھیں نہی بات نئی کوئی بھی ہوجانا
 ماہر فرانسیسی۔ہے بات کیاچنمبے  ہونا ملک الگ باوجود کے ہونے

 حوالے کے قوم اور قومیتں می قوم کتاب اپنیں رینا نسٹ وناقدار لسانیات
 :ہوئی شائع سے پیرسں می ء۱۹۸۲کتاب یہ کی انں ہی کرتے بحث سے

 تعلق سے نسل ٹیوٹنی اور بیریائی کلٹنی،آئی قوم فرانسیسی
 سے نسل اسالنی اور ٹوٹنی،کلٹنی قوم جرمن۔ہے رکھتی
 ملک یورپی ہر مرکب نسلی کا نوع اس۔ہے رکھتی تعلق
 کی قوم ایک زبان مشترکہ ایک کیا پھر تو۔ہے جاتا پایاں می

 مگر ہے کرتی تو متحدہ کوں لوگو زبان ہے؟ کرتی تشکیل
ں نہی مجبور پر کرنے تسلیم قومیت عام ایکں انہی

 اور سپین یا امریکہ متحدہ ہائے برطانیہ،ریاست۔کرتی
 اصول کے قومیت زبان مشترک ایکں می امریکہ الطینی

ں زبانی تینں جہاں می لینڈ سوئیٹزر جبکہ۔کرسکی نہ قائم کو
 ۱۔لیا ڈھالں می قوم ایک کو خودں ہی جاتی بولی

 ایک کےں رویو مذہبی اور لسانی،تہذیبی،ثقافتیں می خیال کے ان 
 مشترکہ اسے وہ۔جاتا بنں نہی قومیت گروہ کاں لوگو باوجود کے ہوجانے
 قیام۔ں ہی سمجھتے رویہ ایک واال پانے ترتیب سے اقدار اور روایات
 رویے اور تجربے تاریخی ایک کوں مسلمانو کے برصغیر وجہ کی پاکستان
 جو خالف کےں مسلمانوں می شروع کے صدیں بیسوی۔تھا گزرنا سے

 اپنایا رویہ منصفانہ غیر ساتھ کے ان طرح جس اورں ہوئی شروعں تحریکی
ں فلسفیوں انھی پھر لگے سمجھنے بہتری اپنی ہیں می مملکت الگ وہ گیا
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 حل کے مسائل اپنےں انھی اور دیا نظریہ قومی دو نےں مفکرو اورں ،ادیبو
 بعد کے پاکستان قیام بدولت کی نظریئے اس وہ ملی زبان ایک لئے کے

 اسں تھی آرہی بھی نظرں انھی جو تھے چاہتے دیکھناں شکلی کی ارتقاء
 دیئے کر بھی واضع نے پاکستان بانیان خدوخال سے حوالے کے نظریے
 ایک ہجرت والی ہونے پر پیمانے بڑے ایک بعد کے پاکستان قیام مگر تھے
 کرنے ہجرت سے طرفں دونوں جہا آئی سامنےں می صورت کی المیے
 خاندان کے ،خاندانں گئی دیں یتیذاں گیا،انھی لوٹا گیا کیا قتل کوں لوگو والے
 کا قومیت ایک بعد کے پاکستان قیامں می نظر کیں لوگو تمام ان گئے بچھڑ
 کے بعد لیکن تھا نہ بھی شائبہ کوئی کا مباحث کے اس مگر تھا نظریہ ہی

 پاکستان اس نے خواہشات کی اقتدار اور کشی رسہ ،کھسوٹ لوٹ واقعات،
 دیکھا نےں مسلمانو کے برصغیر خواب کا جس دی ہونے نہ تکمیل کی
 اپنی ہوکر مسلمان جو فرد ایک کہ تھے سکتے سوچں نہی لوگ یہ۔تھا

 نئی ایک نے اس گیا کٹ سے ثقافت اور تہذیب اپنی گیا کٹ سے برادری
 سلوک ایسا قوم اور برادری نئی یہ ساتھ کے لیا اپنا کو قوم اور برادری
 کی وطن نئے ایک کرکے قبول اسالمں می برصغیر نے ہندو پہلے۔گی کرے
 بعد کے پاکستان قیام۔سکی مل نہ تعبیر کی اس اسے مگر دی رکھ تو بنیاد

 نے ءال مارشل کے خان ایوبں جنھی بنے آئین دو عالوہ کے آئین عبوری
 تک آج سے وقت اس جو آیاں می وجود آئین کا ء۱۹۷۳ پھر اور دیا کر ختم
 ء۱۹۷۳ اگرں ہی کھڑے ساتھ کے اس لوگ اور ہے قائم ساتھ کے ترامیم ۲۳
 الجھائےں می مباحث کے قومیت کو پاکستانیتنے  واقعات کے پہلے سے

ں می پاکستان۔ں ہی جاسکتی کی محسوس بھی آجں چنگاریا کی جسرکھا 
 قومیت کیا کہ ہوئی پر بات اس بحث زیادہ سے سبں می مباحث کے قومیت
 سے شدت پر اس نےں لوگو بعض اور ہے ضروری پات ذات ساتھ کے
 نےں جھگڑو کےپات اور لسان  ذات اس کوں بنیادو کی پاکستان کہ لکھا

 کو قومی وحدت سے سرمایہ ملکی غیر نے مسالک مختلف دیا کر کھوکھال
 پات ذات سے یتآ  ایک کی الحجرات ورۃس حلقے مذہبی بعض۔کیا پارہ پارہ
 قبیلے و قبائل کہ ہے گیا کہا پر طور واضحں می جسں ہی کرتے ذکر کا

 اور مجید قرآن سارا جبکہ۔ں نہی کا مرتبے اور رتبےں ہی ذریعہ کا پہچان
 کے شر اور خیرں می اسالمں ہی دیتی درس کا وحدت کیں انسانو قرآنی آیات
 ۔ں نہی تقسیم کوئی عالوہ

 اہم بڑی بھی بحث لسانیں می مباحث کے قومیت بعد کے پاکستان قیام 
 لوگ وہ ہوا منتقل کوں لوگو جن ذمہ دستورکا بعد کے پاکستان قیام ہے رہی
 داد قرارں می ء۱۹۴۰جو تھے لوگ وہی یہ تھےامانت دار  کے قومیت مسلم
ں می کنونشن کے ء۱۹۴۶نےں جنھو جو تھے والے کرنے منظور الہور

 افراد انہی سے حوالے کے زبان قومی تھی کیتوثیق  کیں تقاضو دستوری
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ں جنھو بنی اسمبلی نئی جب کر توڑ کو اسمبلی پرانی پھر تھی داری ذمہ کی
ں زبانو دو اور ہوگئے شکار کاں مصلحتو وہ کیا منظور آئین کا ء۱۹۵۶ نے
 ایک کی پاکستان پر طور ابتدائیاسمبلی نے  جبکہ دیا ووٹں می حق کے
 کے پاکستانجس کا ذکر قائد نے کیا تھا کہ مغربی  کیا منظور کو زبان قومی
 کا بنگال سلہٹ تھیں نہی اکثریت عددی کی پاکستان مشرقیں می مقابلے
 شمولیتں می پاکستان ذریعے کے ریفرنڈمں می ء۱۹۴۷ نے جس تھا نہ حصہ
 کی سلہٹ مگر تھا چاہتا ہوناں نہی شاملں می بنگال مشرقی وہ کی اختیار
 نہ درست جو گیا کیا پیدا جواز کا اکثریت کرکے جمعں می بنگال کو آبادی
 کینہیں  کوشش کی کرنے مطمئن کر بنا یونٹ انتظامی ایک کو سلہٹ۔تھا

 وہ اور تھا خطہ اکثریتی کاں مسلمانو آسامی پر طور بنیادی سلہٹگئی 
 تھا نتیجہ کا مطالبے لسانی اس یہ۔تھےں نہی اثر زیر کےں ؤہندو کے کلکتے
ں می مباحث کے قومیت پاکستانی بعد کے پاکستان قیامں می بنیاد کی جس

 جیالنی سے حوالے اس۔تھا جارہا بویا بیج کا تصور کے قوم الگ بنگالی
  کہں ہی لکھتے کامران

 اور اقدام تاریخی اس نے مسئلے کے زبان بنگلہ تاہم
 اپنایا رویہ غلط ایکں جہا کر بنا سوال نزاعی کو فیصلے

 اور ہے بولتی اکثریت جو ہے وہی صرف زبان قومی کہ
 ساتھ کےں لوگو خاص اور خطے خاص ایک کو اردو

 ساری تعلق کا زبان کہ دیا کر فراموش یہں وہی کیا منسوب
 ہوتی وہ زبان قومی کہ ہے یہ بات اصل ہے ہوتا سے قوم
 کے زمانے شعور اجتماعی کا قوم کسیں می جس ہے

 ۲۔ہے پاتا اظہار اپنا ساتھ کے تسلسل

 عالقائیں وہا بڑھے مباحث کے قومیتں جہا بعد کے پاکستان قیام  
 قیامں می برصغیرں جہادیا  کر دعویٰ  بھی کا قومیت الگ اپنی نےں زبانو

 رسم اور زبان اردوں وہا تھا اسالم اور نظریہ قومی دو بنیاد کی پاکستان
 قبل سے پاکستان قیام کوفتنے  لسانی اس۔کیا ادا کردار اہم بھی نے الخط
 نیشنلزم ہندو نزدیک کے ان بنایا بنیاد کی قومیت کو زبان ہندی نےں ؤہندو
 سے جانبں دائی کو اردو مسلمان جبکہ۔ہےں می خط ناگری دیو یکجہتی کی

 منسوب سے الخط رسم قرآنی اسے اور تھے لکھتےں می الخط رسم عربی
 کر مخصوص ہی لئے کےں مسلمانو صرف اسے کہں کہیں یو یا۔گیا دیا کر
 ایک نےں ؤہندو اسے کی بات کی تحفظ کے اردو نےں مسلمانو پھر۔گیا دیا

 سے جانب کی لیگ مسلم لیااور لےں می زد کی مخالفت پر طور کے مسئلے
ں می زبان اردوں دادی قرار تر زیادہں می اس چلی تحریک جو پر طور سیاسی

 کو سنسکرت زبان جس ہندو پر طور تاریخی مگرں تھی جاتی کی پیش ہی
 ہےں نہی اپنی کی ان پر طور تاریخی وہں ہی کرتے منسوب سےں ؤہندو



43 
  

 پر طور اجتماعی تصور کےں معبودو اپنے اورں دیویو اورں ؤدیوتا جبکہ
 مہا۔ں ہی ہوتے معلوم مستعار ہی سے تہذیب یونانی قدیم دکھ اورں خوشیا
 معاشرت و تہذیب یونانی اور تہذیب ہندیں تحریری جیسی رامائن اور بھارت

 کے ان رہے بھی قابضں می خطے اس یونانی۔ں ہی دیتے پتہ کا مماثلتں می
بدھ مت  طریقے، کےں عبادتو ،ں برائیا ،ں اچھائیا رسومات، عقائد، مذہبی
 بھی بات یہں ہی آتے نظر پر طورں نمایاں میں مجسمو اورں سٹوپو کے
 خود والے کہنے بدیشی کوں مسلمانو اور عربی اردو، کہ ہے حیرت باعث
 پاکستان نےں انھو مگر تھے امین اور وارث کے تہذیب بدیشی کسی بھی
 ۔ہے ہوئی رکھی جاری آبیاری کیں بیجو پرانے ہوئے بوئے اپنےں می

 الگ پر بنیاد کی زبان اور عالقائیتں می پاکستان بعد کے پاکستان قیام 
 پس کے اس لگے اٹھانے سر ساتھ کے شدت بھی چرچے کےں قومو الگ
 اس تھا بھی ہونا نہ کا کنٹرول وفاقی موثر کسی بدعنوانی انتظامیں می منظر
 برائی نئی کرکے ایجاد اصطالح نئی ایک کی نام یونٹ ونں می جواب کے
 اور دیا قرار زیادتی ساتھ کےں صوبو اسے نےں لوگو بعض۔گیا کیا آغاز کا
 سمجھتے یہ پاکستان بانیان۔ملی ہوا کو معامالت لسانیں می جواب کے اس
 نے جس ہے زبان ایک کی رابطے ہی اردوں می پاکستان سارے کہ تھے
 اس کوں لوگو مگر ہے ہوا جوڑا پر طور معاشرتی اور سماجی کوں لوگو
 لئے کے دینے توجہ مسلسل پر جس جارہا کروایاں نہی شناسا سے اہمیت کی

 :ں ہی لکھتے حقی پروفیسر

 ذہن یہ ساتھ ساتھ کے جامعیت کی اردو کو پاکستان اہل
 مقام کیا کا زبانں می اتحاد ملکی کہ چاہیئے لینا کر نشین
 زبانں می تعریف کی قوم اور ارتقاء کے قومیت اور ہے
 ۳۔ہے دیتی انجام کیا

 تبدیل لہجہ کا زبان پر فاصلے کے میل بیس پندرہ ہرں می دنیا ساری 
 اورں ہی کرتے اضافہں می تہجی حروف لوگں میں عالقو بعض ہے ہوجاتا
 قائدے کسی جوں ہی ہوتی رائجں بولیا ایسی ایسی مقامیں کہی اور کمیں کہی

 ایک کا قوم زبان قومی مگرں ملتیں نہی کو پڑھنے اور دیکھنےں می کتاب
ں می اس پھر تو ہے لیتی اپنا زبان ایک قوم کوئی جب ہے پاتی قرار پیمانہ
 ہونا شامل الفاظ نفیس اور باریکں می اس ساتھ کے ہونے ترقی رفتہ رفتہ

 ہوتا مباحثہ و بحث پر سطح قومیں می زبان اسی پھر اورں ہی ہوجاتے شروع
 قومیت بعد کے پاکستان قیام۔ہے جاتی بن عکاس کی قومیت ہی زبانں یو ہے
 توں می پاکستان کہ اٹھایا سوال نےں لوگو بعض تو آئے سامنے مباحث کے
ں قومی پانچ ہی پٹھان اور بلوچی سندھی، پنجابی، بنگالی،ں ہی آبادں قومی پانچ
 پر اس معاملہ پھرں ہیں نہیں قومی الگں کیو سرائیکی پوٹھوہاری، ؟ں کیو
 کی زبان تقسیم کی قوم کشمیری اور بروہی بلتی، گلگتی، تو ہے بڑھتا آگے
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 مضبوط جمہوریتں می ملکں جوں جو مگر۔ہے ہوتا پیدا شور ایک پر بنیاد
 رائے اظہار کوں لوگوں ہی ہوتے شروع گھٹنا سائے کے آمریت ہے ہوتی
 پر بنیاد کی زبان تو ہے ہوتا احساس کا شمولیتں می حقوق اور آزادی کی

 ہوجاتے شروع ہونا کم سے کم مباحث اور مسائل کے قومیتں می پاکستان
 اردو کہ گئی کی شامل بھی بات یہں می مباحث بعد کے پاکستان قیام۔ں ہی

 کیا استعمال اسے وقت کے قیام کے پاکستان صرف ہےں نہی زبان ہماری
 ہونے منظورں می پارلیمانں می الفاظ ٹوک دو نے اعظم قائد بارے اس۔گیا
 تھے۔مین جس کے وہ قانونی طور پر آکہ کہا پر بنیاد کی داد قرار والی

 سلسلے اس اگرں رکھی یاد اور ہے زبان قومی کی آپ اردو
 دشمن کھال کا آپ تووہ چاہے کرنا گمراہ کو آپ کوئیں می
 ۴۔ہے

 آزاد عبدالقادر موالنا لوگ کو مباحث کے قومیت بعد کے پاکستان قیام 
 کے انں ہی دیتے حوالہ کا دالئل خالف کے پاکستان اور تقاریر بعض کی
 اپنی موالنا۔تھےں می بصیرت کی آزاد عبدالقادر موالنا مسائل یہں می خیال
 :ں ہی لکھتےں می ونزفریڈم انڈیا کتاب

 سے زاویے ہر پر سکیم پاکستانی کی لیگ مسلم نےں می
 پاکستان تقسیم کہ کیا اخذ نتیجہ یہی نےں می تو کیا غور
 انتہائی لئے کےں مسلمانو بالخصوص اور لئے کے

 بجائے کی ہونے ختم مسائل سے اس کیونکہ ہے دہ نقصان
 ۵۔گےں ہو پیچیدہمزید 

 ہوئے شروعں می بعد مباحث کے قومیت جوں می بارے کے پاکستان 
 جو تھے بیانات کے مفکرین مسلمان ان اورں ؤرہنما ہندو پردہ پس کے ان
 تھے کرتے پیشں تاویلی مختلف اور تھے کرتے دیا خالف کے پاکستان وہ

 رہنماء پرست قوم کو آپ اپنے وہ تھے حامی کے ازم سیکولر آزاد موالنا
 قیام۔ تھے دیتے قرار قوم ہی کو وطنیت وہ مگر تھے دیتے قرار بھی

 تصور جو کاں قومو سے حوالےکسب کے  اور لسانی پہلے سے پاکستان
 پر سطح مقامی اور حاکمیتں میں لوگو عالقائی بنیاد کی اس تھا گیا بنایا
 جانے اٹھائے دوران کے پاکستان تحریک مگر تھا بھی کرنا حاصل قوت
 کو تصور کے پاکستان بعد کے پاکستان قیام کو مباحث و بحث والے

 قومیت پٹھانں می سرحد صوبہ پہلے سے سب گئی کی کوشش کی دھندالنے
 کوئی سے حوالے لسانی یا نسلیں می برصغیر۔گئی دی ہوا کو نعرے کے

 بنائے صوبے پر طور لسانی آکر پرں یہا نے انگریز تھاں نہی مجتمع عالقہ
 ترامیم مطابق کے خواہشات اپنی نےں حکمرانو انگریزں میں صوبو ان پھر
 دیا کر شامل کوں سرائیکیوں می جس بنایا پنجاب صوبہ ایک نےں انھوں کی
 و رسم اکثر کے ان اور ہے رکھتی مشابہت سےں سندھیو زبان کی جن
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 اور کے پی کے موجودہ پنجاب۔ں ہی ملتے سے دوسرے ایک رواج
 نلوہسنگھ  ہری۔تھے شاملں می ہندوشاہی عالقے تر زیادہ کے افغانستان
 فوج کی جس تھا حکمران بااثر اور جابر ایک تک افغانستان سے گجرانوالہ

 می نلوہ’’تھا جاتا سالیا کوں بچوں می سرحد اور افغانستان کر دال خوف کا
 توڑنے کو اجتماعیت کیں ہوکرلوگو قابض پر برصغیر نے انگریز‘‘آئید
 تہجی حروف کےں زبانو مختلف کیا خاتمہ کا زبان فارسی پہلے لئے کے

 وقت اس بنایا سرحد صوبہ صوبہ نیا سے پنجابں می ء۱۹۰۰سن اور بنوائے
 کیا احتجاج شدید تھی اکثریت کیں پٹھانوں می جن نےں لوگو کے عالقے اس
 تھا شامل بھی ہزارہں می جس جائے دیا رہنے حصہ ہی کا پنجابں ہمی کہ

 میانوالی اور اٹک بلکہ گیا کیاں نہی شامل کو ہزارےں می سرحد صوبہ مگر
 سے پنجاب کہ تھا مطالبہ یہ کاں پٹھانو گیا بنایا حصہ کا سرحد صوبہ کو
 محسوس نے گورنر انگریز۔گےں کھائی سےں کہا چاول گندم، وہ ہوکر الگ
 مقام سرمائی ایکں انہیں ہی گئے بنائے صوبے جتنےں می ہندوستان کہ کیا
 منتقل دارلحکومت صوبائیں میں دنو کےں گرمیو پرں جہا ہے گیا دیا بھی

 کر نکال سے سرحد صوبہ کو اٹک اور میانوالی نے اس لٰہذا ہے ہوجاتا
 گورنرں می گلی نتھیا مقام فضا پر کے ہزارہ اور کروالیا شاملں می پنجاب

 ڈبلیو این کوئی تبدیلی یہ۔لیا بنا دارلحکومت عارضی اپنا کرکے قائم سؤہا
 گئی پرکی خواہش کی گورنر بلکہں نہی پر خواہش کیں لوگو کے پی ایف
 لئے کےں حکمرانو کے پنجاب گیا کیا لئے کے دینے مقام پہاڑی ایک اسے
 صوبائی اس کوں گورنرو کے صوبے دیگر طرح جس تھا مقام پہاڑی مری
 شملہ جیسے گئے دیئےں انھی پر ہونے ساتھ عالقہ پہاڑیں می تشکیل
ں می پاکستان بعد کے پاکستان قیام کو تقسیم انتظامی اس کی انگریز۔وغیرہ
 نئی بعد کے پاکستان قیام نےں ٹولو سیاسی والے کرنے نہ اختیار شمولیت
 دیا کر شروع کرنا پیش پر طورں نمایاں میمباحث  کے تشکیل کی قومیت
 مسٹرفرئیرنے سکالر انگریز تہجی حروف کے زبان سندھی طرح اسی

 دی ہوا کو نعرے کے قومیت سندھی بعد کے پاکستان قیام اور دیئے تشکیل
 اور مخالف پاکستان نے پرستی قوم پٹھان اور پرستی قوم سندھی گئی

 سےں حوالو کئی اسے بلکہ اچھاال صرف نہں مدتو نے ملک دشمن پاکستان
 وجود معرضں بحثی کئیں می شاخسانے کے پرستی قوم اسی دی معاونت

، لکھی بھی ‘‘پٹھان دی’’ تاریخ کیں پٹھانو نے کیرو اولفمسٹر ں آئیں می
 نکلی چل تحریک کی ہزارہ صوبہ آج کڑی کی سلسلے اسی لسانیت کے 

 کے آئی شدت اتنیں می اس بعد کے تبدیلی کی نامصوبہ سرحد کے  اور ہے
 جماعت سیاسی کوئی اب اور ہوگئے شہید پر نام کے صوبےنئے  افراد آٹھ
 مسلم۔کرسکتیں نہی حاصل ووٹ کرکے مخالفت کی ہزارہ صوبہقیام ں وہا
ں وہا ہی کرکے حمایت کی ہزارہ صوبہ ارکان کے انصاف تحریک ن، لیگ
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 یہی بھی کا پارٹی پیپلز جبکہں ہی کرتے حاصل کامیابیں می انتخابات سے
 ۔ہے حال

 توں یو مباحث کے تشکیل کی قومیت عالقائی بعد کے پاکستان قیام 
 ہے ہوتی زیادتی یا انصافی نا ساتھ کےں لوگو بھیں جہا مگرں ہی گئے دب
 کسی اندر کے پاکستان مباحث یہ حاالنکہں ہی لگتے اٹھانے سر پھر وہ تو

ں می شکل کیں صوبوں می حقوق عالقائی اپنے بلکہں نہی لئے کے وطن الگ
 مباحث کے قومیت بعد کے پاکستان قیام بھیں می بھارت۔ں ہی آرہے سامنے
 اورکیے  احتجاج خالف کے تشدد و جبر ہندو نےں اقلیتوں جہا آئے سامنے

 رکھنے متحد کو برصغیر نے قائدین ہندو گئے کھا کوں جانو کئی احتجاج یہ
 کے نعرے محض ازم سیکولر وہ مگر لگایا نعرہ کا ازم سیکولر لئے کے
 گیا کیا شامل کو لفظ اسں می آئین بھارتیں می ء۱۹۷۶ اور رہا ہی پر طور
 دیباچے کے اس اور گئی کی ترمیم ایکں می آئین بھارتیں می ء۱۹۷۶دسمبر

 کی اس مگر ہوگی ریاست سیکولر ایک بھارت کہ گیا دیا ڈال لفظ یہں می
 ۔تھی ترمیمں الیسویبیں می آئین بھارتی یہ اور گئی کیں نہی وضاحت مزید

The Declaration by the 42nd Amendment 

inserting the word Secular in the preamble 

amounts to this effect we the people of India 

Constitute India into a Socialist Secular State 

as we declare so on 18th December 1976..
6
 

 پاکستان دستور ذریعے کے مقاصد قرارداد نے پاکستان بانیان جبکہ 
 دوقومی پر طور واضحں می اس کی فراہم بنیاد جو لئے کے تشکیل کی

 کوئی خالف کے سنت و قرآنں می پاکستان دیاتھاکہ کر اظہار کا نظریے
 عدل اور مساوات، حریت، جمہوریت، اور۔گی جاسکے کیں نہی سازی قانون
 طور پورے ہے کی تشریح اور ہے کیا مرتب نے اسالم کوں اصولو جن کے
 اسالمی کو زندگی اپنی مسلمان گا جائے رکھا خاطر ملحوضں می دستور پر

 ہے گیا کیا تعین کا جن مطابق کے سنت اور کریم قرآن مطابق کے تعلیمات
 ۔گےں سکی دے ترتیب

 ہی بہت مباحث خالف کے قومیت پاکستانی بعد کے پاکستان قیام 
 بھارتیں می بھارتں می مقابلے کے اس جبکہں ہی بھونڈے اور کمزور
 کو آپ اپنے بھی آج سکھ پرں وہاں ہی توانا خاصے مباحث کے قومیت
 مضبوط قدر اس دالئل کے ان اورں ہی کرتے تصور قوم الگ سےں ؤہندو
 کے ان کی قائم حکومت کی خالستان ملک بیرون بار کئی نےں انھو کہں ہی

 کی قومیت اسی اور کیا حملہ نے فوج بھارتی پر ٹیمپل گولڈن مرکز مذہبی
 دیا کر قتل کو گاندھی اندرا اعظم وزیر بھارتی نے سپاہی سکھ ایک پر بنیاد
 سکھں می جن گیا کیا عام قتل کاں سکھوں می ہندوستان پورےں می جس گیا
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 نے افسران سکھ کئی تھے شامل بچے ،ں عورتی ،ءطلبا افسران، فوجی
 خفیہ کے بھارت نےں سکھو کئی بچائی، جان کر بھاگں می ممالک ہمسایہ
 ایک کیں سکھو ،ں دی کر فروخت جاکرں می ممالک دیگرں فائلی کی راز
 ہے پذیر قیامں می جرمنی اور فرانس امریکہ، برطانیہ، کنیڈا تعداد بڑی بہت
ں ہی کرتے بھی مدد کی ان اورں ہی دیتے بھی فنڈ لئے کے قومیت سکھ وہ

ں ہی پذیر قیامں می برطانیہ بھی آج نوجوان سارے بہت کے تحریکخالصتا 
 سو دو وقت اسں می بھارت۔ں ہی درج مقدمات کے غداریں می بھارت پر جن
 قوم ایک کو بھارت وہ اورں ہی پر عروج اپنےں تحریکی کی آزادی زائد سے

 دیگر نے ہندو پر اکثریت عددیں می بھارت۔ں ہیں نہی تیار لئے کے ماننے
 مسلط فیصلے کے مرضی اپنی وہ ہے رکھا بنا نگر دست اپنا کوں قومیتو
 پر کرنےذبح  گائے پر بنیاد کی اکثریت عددیں می ریاست ایکں ہی کرتے
 رکھنے گوشت کوں مسلمانوں میں عالقو کئی اور ہے گئی دی لگا پابندی
 گیا کروایا تجزیہ کا گوشت سے حوالے اس جب گیا دیا کر قتلں می جرم کے
 کے دبانے کوں اقلیتو۔تھاں نہی گوشت کا گائے نکال گوشت کا بکرے وہ تو

 کا گائےں می دنیا ساری جبکہ گئی کی شروع مہم ایک کیرکھشا  ؤگا لئے
 دو کے اس اور ہے بھارت ملک واال کرنے سپالئی زیادہ سے سب گوشت
 اور صرف عتاب زیر پرں وہا مگرں ہی ملکیت ہی کیں ؤہندو ادارے بڑے

 باشندہ قدیمی کا خطے اس کو آپ اپنے تاملں می بھارتں ہی مسلمان صرف
 طرح اسیں ہی دیتے قرار بدیشی کو نسل آریہ اورں مسلمانو وہں ہی گردانتے

 قرار بدیشی کوں مسلمانو ہندو اگر ہے غالب پر دلیل کیں ؤہندو دلیل کی ان
 بدیشیں می ہندوستان بھی ہندو تو جائے لیا مان درست اگر اسےں ہی دیتے

 وزیر کے تھی کی قائم حکومت جو نےموریہ  گھپت چندرں می برصغیرں ہی
 کے سلطنت امور ایرانی وہ تھا کیا حاصل علمں می ٹیکسال نے چانکیا کوتیال
 اس کی تحریر شاستر ارتھ کتاب جو نے اس تھا جانتا طرح اچھی کو خطوط

 ہی سےں تجربوہنحامنشی  تر زیادہ وہکیے  بیان انداز جو کے حکمرانیں می
 لکھا پرں چٹانو اورں پہاڑیوں می دور اس کو احکامات انہی گئےکیے  اخذ
 کہں ہی موجود دستاویزات مصدقہں می بارے کےموریہ  چندرگھپت۔تھا گیا
 کے اعظم سکندر تھے رکھتےں نہی تعلق سے ہندوستان اجداد ؤآبا کے اس
 کی ان کی اختیار سکونتں می ہندوستان نےں گورنرو کئی والے آنے ساتھ
 اختیار مت ہندو نےں لوگو کئی سےں می انں ہی آباد پرں یہا بھی آجں نسلی
 قبول اسالم بعد کے آمد برصغیر کی اسالم نےں لوگو کئیں ازا بعد اور کیا

 والے آنے ساتھ کے اعظم سکندرں می کیالش وادی بھی آج مگر کرلیا
ں ہی گزارتے زندگی اپنی پر طرز یونانی اسی وہں ہی آبادں نسلی کیں فوجیو

 کو خواتینں می جس ہے رکھی کر قائم بھی لینی بھاشا پرں وہا نےں انھو۔
 مطابق کے عقیدے کے ان ہے جاتا ٹھہرایا دوران کے مخصوص ایام
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 کے مرنے کے مرد ہے نجس رہناں می گھر کا عورتں می ایام مخصوص
 کے مردےں ہی ہوتے جمع لوگ سارے تک دن تین پر میت کی اس بعد

 ان پر جسں ہی کرتے انتظام کا طعام و قیام تک دن تین لئے کے ان لواحقین
 میت تک دن تین لوگ یہ ہے ہوجاتی خرچ پونجی جمع کی زندگی ساری کی
 لئے کے عورت رسم یہ جبکہں ہی کرتے رقص پر تھاپ کی ڈھول گرد کے
 تکیہ، چارپائی، اثاثہ تمام کا زندگی کی اس ساتھ کے والے مرنے ہے دن دو

 جبکہ ابں ہی جاتے دیئے رکھں می جنگل کھلے کپڑے اور برتن کے کھانے
 مردے تاہم ہے جاتا رکھا طرح اسی تو سامان ہے چکی بڑھ چکاری چوری
 کر کاٹ تنے کے درخت کہ ہے پرانا وہی طریقہ کا رسومات آخری کی

 افراد تمام کے گھر۔ہے جاتا دیا کر بند کو مردےں می صندوق گئے بنائے
 ہی پرں چیزو کی زندگی ضروریات صرف اورں ہی سوتےں می ہال ہی ایک
 مخصوص کوں عورتو اورں ہی رہتے مسکراتے اور ہنستے۔ں ہی کرتے اکتفا
 ان۔ہوتیں نہی اجازت کی چھونے یا رکھنے پاس کوں بچو دوران کے ایام
 سےں صدیوں می ازم ہندو جوں ہی جاسکتی دیکھی روایات وہ بھی آجں می

 پورے جانور مطابق کےں روایتو ویدکں می قبیلے کیالش اس ۔تھی رائج
 سے خاتون شدہ شادی کسی کی قبیلےں ہی جاتے سمجھے ملکیت کی قبیلے
 تصور بیوی ہی کی اس خاتون تو جائے پکڑا پر تعلق ناجائز آدمی کوئی اگر
 ہے کرتا ادا خرچہ تمام کا شادی نئی کو شوہر پہلے وہ اور ہے جاتی لی کر
 لڑائی کسیں وہا وہ تو لے پکڑ کو کسی شوہر کا خاتون کسی پر موقع اگر

 کرتا طلب سے اس ٹوپی کی اس بجائے کی اظہار کے جذبات یا جھگڑے
 متعلقہ سربراہ کا قبیلے ہے دیتا کو سربراہ کے قبیلے وہ الکر جسے ہے

 سے قبیلے اپنے ہے جاتا کیا قبول جسے ہے دیتا فیصلہ کر بال کو فریقین
 اطاعت کی سربراہ کے قبیلے اور روایات کی قبیلے بعد کے نکلنے

 زیادہ سے ضرورتں ہی کرتے باڑی کھیتی لوگ یہ ہوتیں نہی ضروری
 کیالشں ہی بناتےں چیزی قیمتی یا زیورات ہی نہ کرتےں نہی جمع چیز کوئی
 بہت توں می شروع حالت کی انں ہی رہتےں می عالقے سرد ترین سخت لوگ
 کی مہیا امداد کوخاصی ان نے سفارتخانے یونانی اب مگر تھی خراب ہی
 کے ان ابں ہی کرتی کام لئے کے ان اوز جی این کئی کی یونان اور ہے
ں جنگلو دوران کے ایام یہ کوں عورتو پہلے سے اسں ہی خوبصورت گھر
 کاں شیرو اورں جانورو جنگلی سردی، سختں جہا تھے کرتے دیا بھیجں می

 بن اجل لقمہں وہی یہ اور تھے لیتےڈس  سانپں انہی یاں تھی جاتی بن لقمہ
 گھر بڑےں میں بستیوں تینو کی نام لینی بھاشا لئے کے ان ابں تھی جاتی
 کے ؤبچا سے سردی اور گدے لئے کے سونے کو انں جہاں ہی گئے بنائے
 پسند انتہا روایتی بھی آج جو ہے تصور وہی یہ۔ہے گیا کیا بھی انتظام لئے
 کو عورتں می مت ہندو۔ں ہی ہوئے رکھے روا ساتھ کےں عورتو ہندو
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 اگرچے ہے جاتا سمجھا بیوی کی وشنو کو لکشمی اور ہے جاتا کہا لکشمی
 اور عالمت کی قسمتی خوش کو لکشمیں ہی کہالتیں دیویا مختلفں دونو یہ

 آناشروع پر طور کے لونڈیں می گھر دولت جب ہے جاتا مانانشان  کا دولت
 کنگال وہ جب اور ہے آگئیں می گھر کے اس لکشمیں ہی کہتے تو ہے ہوتی
 بیوی اس کی وشنو ہے گئی روٹھ سے اس لکشمی کہں ہی کہتے تو ہے ہوتا
 جاتی کی پوجا لئے کے دولت کی جسں ہی جاتے دکھائے بازو چار کے
 کا دولت محض تصور کا عورتں می زمانے ابتدائی نزدیک کے ان۔ہے

 ۔تھا حصول

ں عورتی تھا بہت مقام کاں عورتوں می زمانے کسی کہ ہے جاتا کہا 
ں تھی کرتی منتخب خود خاوند اپناں بیٹیا کیں بادشاہو اورں تھی بھی فلسفی
 پھر اور تھا ڈالنا ہارں می گلے کے اس طریقہ کا انتخاب اسں می محفل بھری
 بعدں یو اور جاتا بن خاوند کا اس وہ تھی ڈالتی ہار وہں می گلے کے جس
 کرتی منتخب خود خاوند اپنے بھی خواتین عام ہوجاتا بھی بادشاہ وہں می
 اسی نام خوبصورت کےں دارو رشتے کے عورت کہ ہے جاتا کہاں تھی

 خالہ کو بہن کیں ما ،ں مامو کو بھائی کےں ما جیسے پڑےں می زمانے
 پھوپھا، چچا، پر خواہش کی عورت نام کےں عزیزو کے خاوند جبکہ وغیرہ
ں نامو انہی واال کھانے ؤتا اور واال پھولنے واال، کرنے چڑ چڑ یعنی تایا
 کے مرد صرفں می زمانے کسی عورت کہ ہے جاسکتا کیا محسوس سے
 مگر۔تھی مالک کی اختیار اور اقتدار وہی اور تھی سامنے بلکہں نہی پر پشت
 پیش کر سجا سےں رنگو سنہریں میں مندرو کوں عورتو توں می مت ہندو
 کا مندر اورں آئی زیادہ سے زیادہ نوجوانں میں مندرو تاکہ ہے جاتا کیا

 حسین مظفر حافظ۔کرسکے وصول بھینٹ زیادہ سے زیادہ سے ان پجاری
 : مطابق کے

 کے پرستش کیں ؤدیوتا مرد کتب کی سنسکرت اگرچہ
 کرتے تصور تر کم سے دیوتا کو دیوی اورں ہیں می حق
 عام پرستش کیں دیویوں می دیہات کے ہندوستان لیکنں ہی

 کیا مخاطب سے نام کے دیوی کو دیوتا مونث اگرچہ ہے
 ۷۔ہے ماتا لفظ ترینں موزو لئے کے اس لیکن ہے جاتا

 المیے ایک بھی آزادی کی عورتں می مباحث کے قومیتں می بھارت 
 دارلحکومت وفاقی کوں لڑکیو ابں جہا ہے آئی سامنےں می صورت کی
 کا زیادتی جنسیں می تعداد کثیرں میں بسو دوران کے سفر سرعامں می دہلی
 بھی الزام کا جرمگھناؤنے  اس سیاستدان بھارتی اورں ہی دیتے بنا نشانہ
 لوگں می بس کہ تھا رکھا پہن لباس ایسا نے اس کہں ہی رکھتے ہی پر لڑکی
 تحریک، کی آسامں می بھارت۔لگے کرنے تشدد جنسی سے اس ہوکر مشتعل
 تامل تحریک، کیخالصتا  تحریک، کی پردیش ندراآ تحریک، باڑی نکسل
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ں ہی رہی کر کام پر طور موثرں تحریکی پسند علیحدہ کئی جیسی تحریک ناڈو
 عالقے کے رام میزوں می۱۹۸۵۔ہے نشان سوالیہ ایک پر قومیت بھارتی جو
 دبانے کو تحریک کیں وہا کر دے درجہ کا ریاست بھارتی مکمل ایک کو
 ڈیڑھں می کشمیر جبکہ ہوگیں نہی ختم تحریک وہ مگر گئی کی کوشش کی
 چکے کر نوش جام کا شہادت لئے کے پاکستان الحاق نوجوان الکھ دو سے
 پرں وہا فوج الکھ نو کی بھارت ہے جاری جدوجہد کی ان تک ابھی اورں ہی

 اپنے وہ بلکہ ہے رہتی برساتیں گولیا پر ان لئے کے دبانے کوں کشمیریو
 سے پاکستان ہوئے کرتے پیش پر طور کے مسلمان قوم الگ ایک کو آپ

 ہےں نہیں می پاکستان صورتحال ایسی جبکہ۔ں ہی خواہشمند کے الحاق
 لئے کے علیحدگی خالف کے پاکستان کر خرید کو افراد چندں می بلوچستان
 مہم تشہیری اور ہے جاتا کیا پروپیگنڈہبیٹھ کر وہیں سے  ممالک بیرون
 ۔ہے جاتی چالئی

 کے قومیت سامنے کے عوامں می مباحث قومی بعد کے پاکستان قیام 
 یہ گئی کیں نہی سعی مثبت کوئی کی کرنے پیش پر سطح علمی کو تصور
 تھا کاں لوگو علم صاحب اور تھا کاں دانشورو۔تھا کاں سیاستدانو ملکی کام

ں والو کرنے مرتب کو کتب یسیرتد اور نصاب کردارں نمایاں می اس جبکہ
 کی کرنے شاملں می نصاب کو قومیت تصور پاکستانی نےں انھو مگر تھا کا

ں کتابو اور شیٹس ڈیٹ امتحانی کےں بچو تصاویر کیں حکمرانو بجائے
 ایسے کر ہٹ سے میرٹں انھی کہں دی کر شروع چھاپنی لئے اس اندر کے
 ۔ں سکی بنا مال وہں جہا گیا بٹھایا پرں عہدو

ں کتابو ملکی غیر نےں جنھو تھا بھی کا کرنے کےں سیاستدانو کام یہ 
 بہتر لئے کےں نسلو اپنی کو کرنے وصول کمیشن الکرں می پاکستان کو

 بھی کرناں می میدان تعلیمی کام یہ برابر کے نمکں می آٹے جو کیا تصور
 گیاآج دیا کر خاموش کر کہہ پسند رجعت اور دقیانوسیں انھی تھے چاہتے
 سوال یہ سامنے کےں صحافیو سیاستدان ایک کا کے پی کے صوبہ جب
 کا دوسرےسبھی ایک  تو ؤبتا مجھے ہے کیا نظریہ قومی دو کہ ہے کرتا
 کی ستر جب نے باپ کے سیاستدان اس کہ تھا زمانہ ایکں ہی دیکھتے منہ

 اتنے تو آپ دیا جواب نے اس تو کیا سوال یہ سے صحافی ایکں می دھائی
 تو نظریہ قومی دو کیاں نہی پاس میٹرک نے آپ کیاں ہی سیاستدان بڑے

 کے اسں کری میٹرک پہلے کہ چاہیئے کو آپ ہے درجں می کتاب کی میٹرک
 لیتے ہدایت سے اورں کہی جو سیاستدان پرست قومیت۔ں آئیں می سیاست بعد
ں ہی گئے دیکھے ہوئے کرتے سےں صحافیو نوجوان اکثر سوال یہیں ہی

 اپنے نے ہم کہ ہے یہی وجہ کی اسں ہی ہوجاتے خاموش نوجوان وہ اور
 انداز نظر یکسر کو جدوجہد کی پاکستان نظریہ قومی دوں می نظام تدریسی

 دو سے جس ہے دی کر پیدا فضا ایسیں می ملک نے طبقے ایک اور دیا کر
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 تفریت و افراط اور دہشتگردی مذہبی تعصب، کرنا بات پر نظریے قومی
 ۔ جائے جانا

 کردار کے اس قومیت پاکستانی خارجہ دفتر کا پاکستانں می بھر دنیا 
 اس کرسکتاں نہی مطمئن کو دنیا سے جدوجہد پرامن لئے کے آزادی کی اس
 سے حکومت اور معاشرے کو کلیسا۔ہےں نہی علم کا اس خودں انھی کہ لئے
 پرں لوگو لیکر کو خیاالت قدیم کلیسا کہ تھی یہ وجہ کی کرنے الگ

 دے قرار حکم آسمانی کو خواہشات ذاتی اپنی وہ تھا چاہتا کرنا حکمرانی
 انفرادی کا انسان مذہب کہ پایا طے یہ سے حوالے کے کلیسا لٰہذا تھا دیتا

 مذہبں می اسالم جبکہں نہی دینا لینا کوئی سے حکومت کا اس ہے معاملہ
 کا ہللا اور انسان جوں ہی عبادات ایکں ہی پہلو دو کے اس ہے نام کا معاشرت
 اور امن برداشت، رویہ، سہن، رہنں می معاشرے دوسرا اور ہے معاملہ
 یورپ نظریات کے پروٹیسٹنٹ مسلک عیسائی جدید لٰہذا۔ہے پیغام کا محبت
 لگانا لیبل وہی پرں مسلمانو اور پر اسالم بھی لوگ ہمارے کر سن سے

 سفارتکار بیرونی پر مباحث کے قومیت پاکستانی لئے اس اورں ہی چاہتے
 سمجھانے بتانے،ں می بارے کے پاکستان کوں لوگو جن ہم۔ہوتےں نہی مطمئن
 زبان انگریزی امتحان سے انں ہی کرتے منتخب لئے کے سفارتکاری اور
 بھی کثرت کی سواالت والے جانے دیئےں انھی اورں ہی جاتے لئےں می

 برطانیہ کہ جاتا کیاں نہی خیال یہ اور ہے جاتی کی اخذ سے سواالت یورپی
 کے برطانیہ جب نے انگریز۔رکھتاتھا پر سطح کس کو معیار تعلیمی ہمارے
 اس تو کیا سے تعلیم نظام کےں لوگو کے برصغیر موازنہ کا تعلیم نظام

 برصغیر وہ ہے حاصل کو انگریز برطانوی علم جو کہ پہنچے پر نتیجے
ں میں پرچو امتحانیں می نظام تدریسی ہوگالٰہذا فیصد۳۳ پاس کے انسان کے
 اس جبکہں ہی گئے رکھے نمبر فیصد۳۳ کم سے کم لئے کے ہونے پاس
 ضرورت کیں نمبرو فیصد۵۱ لئے کے ہونے پاس بھیں می برطانیہ وقت
 آج ہم۔ہے جاتی سمجھی برابر کے ڈویژن تھرڈ نمبر فیصد۵۱ اور۔تھی ہوتی
ں لوگو لئے کے سفارتکاری اور نمائندگی اپنی کر دیکھ تعلیم کی فرنگی بھی

 ہم کاش ہے ہوتا ہی فیصد33 علم فرنگی پاس کے انں ہی کرتے کومنتخب
 کر دے علم سوفیصد کا نظریات اپنے اور قومیت اپنی ثقافت، اپنیں انھی

 ۔ں سکی کر اجاگر کو پیغام اور مقاصد کے اس قومیت، پاکستانی

 بڑی مباحث کے قومیتں میدہائی  کی ء۱۹۷۰ بعد کے پاکستان قیام  
 نام کے پسندی ترقی اورں پسندو اسالم پرں جہا آئے سامنے ساتھ کے شدومد

 دوران کے پاکستان تحریکں می جس تھا غوغا و شور کاں سوشلسٹو پر
 طبقہ ایک تھا ہوتا ذکر کا خطبات اور بیانات ،ں تقریریو کی پاکستان بانیان
 ہے بنا پر نام کے اسالم اور نظریے دوقومی پاکستان یہ کہ تھا کہتا یہ

 الالہ’’ کیا مطلب کا پاکستان کہ تھا یہ وہ تھے لگاتے نعرہ جو لوگ کیونکہ
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 تحریک اور ‘‘پاکستان گا رہے کر بن’’‘‘پاکستان گےں رہی کر لے’’‘‘ہللا اال
 اکثریت کی ان کی مخالفت کی پاکستان نےں لوگو جن دوران کے پاکستان
 دیتے دلیل لوگ وہ تھے حامی کے ازم سیکولر وہ گئی رہ ہیں می بھارت

 کوئیں می اسالم کی جس ہے نفی کی مذہب اور الدینیت ازم سیکولر کہں ہی
 گنجائش کی ازم سیکولرں می اسالم اگر ہے فطرت دین اسالمں نہی گنجائش
 خلفائے داخلہ کاں مسلمو غیرں می منورہ مدینہ اور مکرمہ مکہ تو ہوتی

 اپنی نے اعظم قائد کہ تھا کہنا یہ کاں پسندو ترقی جبکہ۔کرتے نہ بند راشدین
 تعلق کوئی سے مذہب کا حکومت کہ کہاں می الفاظ ٹوک دوں می تقریر
ں میں گرجوچاہئیے  جو جائےں میں مسجدو چاہے جو ہوگاں نہی واسطہ
 اس۔ہوگاں نہی حکومت نظام تھیاکریسی جائےں میں مندروچاہئیے  جو جائے
 یہ اور تھا پر عروج کیمونزم سوشلزم،ں می چین اور روسں می زمانے
 رہے کر پراپیگنڈہ پر طریقے بھرپور خالف کے نظام دارانہ سرمایہ ممالک
 پاکستان جبکہ تھے کرتے مہیا بھی سرمایہ اور کتب لئے کے اس وہ تھے
 رہا سکڑ نظام دارانہ سرمایہ کہ تھے سمجھتے یہ لوگ خیال ہم کے انں می
 سکالر ہندوں می برصغیر گا لے ہی نظام سوشلسٹ اب جگہ کی اس لٰہذا ہے
 سرمایہ کو اسالم لوگ وہ ہوئےں نہی کم تک ابھی اثرات کے پراپیگنڈے کے

ں لوگوں می اسالم کرتےں نہی ہی تصور مختلف سے نظام سوشلسٹ دارانہ
 معاشرے کیمونسٹ اور سوشلسٹ مگر ہے انتظام مکمل کا بہبود و فالح کی
 کے اس اسالم ہے جاتی لی مشقت جبری اور تنگی جبر، جو پرں لوگوں می

 اسالم ہے دیتا آزادی اور امن رواداری، کوں لوگو اسالم ہے مخالف قطعی
 کو مستی فاقہو فکر کے کسی ہی نہ اور ہے کرتا منع کو منافع جائز تو نہ

 خیرات اور زکٰوۃ آدمی کوئی توں می اسالم بلکہ ہے دیکھتا سے نظر بری
 زیادہ سے ضرورت اپنی اسے کیونکہ سکتاں نہی ہی ہو دار سرمایہ کر دے
 ۔ ہے جاتی دی ترغیب کی کرنے تقسیم کچھ سب

 ادب کا پاکستان کلچر، کا پاکستانں میحوالے  کے قومیت پاکستانی 
 سامنے بھی بات یہبعد  کے پاکستان قیام ،ںہی موضوعاتاہم  کے مباحث بھی
 کا مذہب کیامگر  آیاں می وجود پر بنیاد کی نظریہ دوقومی پاکستان کہ آئی

 ایک لوگ کے کلچرمختلف  پھر تو ہوتاں نہی اگر اور ہے ہوتا کلچر کوئی
 ہے ہوتی سے خطے ایک ابتداء کی مذاہبں ہی ہوسکتے وابستہ سے مذہب
 صرف مذہبجبکہ ں ہی ہوتے مقامی رواج و رسم کےں وہا کلچر کا جس
ں قومو دوسری ہے جاتا چال پھیلتا وہ بلکہ رہتاں نہی محدود تک خطے اسی
 کی کلچر اور ہے ہوتا کلچر اپنا کا ان اورں ہی کرتے قبول اسے لوگ کے
 جنم کلچر نیاں وہا ہے ہوتی ریخت اور شکستں جہا ساتھ ساتھ کے وقت
 تمام وہ کہ ہے رہا موقف یہ کاں پسندو مذہب سے حوالے اس ہے لیتا بھی
ں ہو نہ متصادم سے احکامات ان کے قرآن جوں چاہئی لینی اپناں باتی اچھی
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 ہمیشہں قومی یافتہ ترقی کم اور پسماندہ۔ہے گیا کیا نہ منع کوں لوگو سے جن
 انں ہی دیکھتی جانب کیں ملکو بڑے اورں طاقتو سپر لئے کے تفاخر اپنے
 کی سیکھنے زبان کی ان اور کرتے کوشش کی اپنانے رواج و رسم کے

 کوں پاکستانیو کہ آئے سامنے بھی مباحث یہ اورں ہی ہوتے راغب طرف
 ۔ں نہی یا چاہیئے ہونا بھی راغب طرف کی زبان ملکی غیر

 وطن پر بنیاد کی نظریہ دوقومیں جہاں می منظر پس کے پاکستان قیام 
ں می ذہن کے بانیان تصور کا ملتں نہی قومیتں وہا تھا مقصود کرنا حاصل

 رنگ،ں جہا ہے آتاں میں معنو کے تعریف وسیع ایک تصور کا ملت۔تھا
 حصہ کا ملت ایک لوگ پر بنیاد کی نظریے ایک مبراء سے پات ذات نسل،
ں ملکو انں کی فتوحاتں میں ملکو جن جن نے راشدین خلفائےں ہی جاتے بن
 کر مقرر گورنر پرں وہا اور دیا رہنے طرح اسی نےں انھو کو حدود کی

 اور ملک اس جو پایا قرار حکمران کا عالقے اسی گورنر وہ اور دیئے
 محض قبیلہ قوم اور ہے درجں می مجید قرآن تصور کا ملت تھا کا وطن

 ۔ لئے کے شناخت

 ہوس خواہشات، ذاتی کیں سیاستدانو کےں یہا بعد کے پاکستان قیام 
 تصور کے ملت مقصد اصلی کے پاکستان قیام نےں دوانیو ریشہ اور اقتدار
 غائب تصور کا ملت ساتھ ساتھ کے گزرنے وقت اور دیا ڈال پشت پس کو

 اور آیا سامنے کر ابھر تصور کا قومیت بعد کے قیام کے پاکستان مگر ہوگیا
 قائم تشخص اپناں می صورت کی وطن الگ ایک نے تصور کے قومیت اس
 نظر نظر، وسعت وہں می کریسی بیورو اورں سیاستدانو ،ں حکمرانو۔لیا کر
ں می پاکستان بعد کے ء۱۹۶۰۔تھا گیا بنایا پاکستان لئے کے جس آئیں نہی ہی

 لیا کام سے الل و لیتں می دینے قومیت کوں مسلمانو والے آنے سے بھارت
 حمایت کی پاکستانں وہا گیا بن دیش بنگلہ پاکستان مشرقیں می ء۱۹۷۱ گیا

 تعداد کثیر کی جنں ہی پڑےں میں کیمپو بھی آج لوگں ہزارو والے کرنے
 اس سیاستدان مگرں آجائیں یہا وہ کہ ہے چاہتی پاسپورٹ پاکستانی صرف
 تیار سے وجہ کیں بندیو حلقہ اور کشمکش سیاسی ، مقاصد ذاتی لئے کے
 الکرں میں حصو مختلف کے پاکستان لوگ جو سے دیش بنگلہ کیونکہں نہی

 گھر اپنے لوگ سارے وہں گئی دی کرکے تعمیرں بستیا کی ان گئے بسائے
 وہ اگر کہ ہے سوچ یہی کیں سیاستدانو بھی اب ہوگئے منتقل کراچی کر بیچ

 کی بسانے بھیں می حصے جس کے ملکں انھی اورں آجائیں می پاکستان
 اور کے پی کے صوبہ۔گےں ہوجائی منتقل کراچی وہ تو جائے کی کوشش

ں می شماری مردم قومی آبادی کی سندھ طرح اس کہ ہے کہنا یہ کا بلوچستان
 گیں پڑی دینیں نشستی زیادہں می اسمبلی قومیں انھی اور گی جائے بڑھ
 اربن)شہری اور دیہاتی(  ہے چپقلش سیاسی کی طرح دوں می سندھ جبکہ
 کا ان لٰہذارکھتا ں نہی تعلق سے شہرحکمرانوں کا ووٹر ں می سندھ۔رورل اور



54 
  

ں ہوجائی آبادں میں شہرو کے کراچی آکرں می پاکستان لوگ یہ کہ ہے خیال
 اسمبلی قومیں انھیں ہی گڑھ کےں جماعتو سیاسی مخالف کے انں جہا گے
 اردو بجائےان کی  یہ اور گیں ملیں نشستی زیادہ پر بنیاد کی افراد انں می

 منتقلں می پاکستان کےں لوگو ان وہ لٰہذا گےں دی ووٹ کوں والو بولنے
 کے جس ہے نفی کی نظریے قومی دو اس یہ دراصلں ہی مخالف کے ہونے
 اورں بندیو حلقہ سیاسی ذاتی اپنی محض سیاستدان تھا گیا بنایا پاکستان تحت

 سے حصے ایک کوں مسلمانو کے پاکستان نظر پیش کے سیاست انتخابی
 ٹوک دوں می پاکستان آئینں ہی اٹھتے تلمال پر آجانےں می حصے دوسرے
 آجاں می حصے بھی کسی کے ملک پاکستانی کوئی کہ ہے درجں می الفاظ
 ۔ہے سکتا بنوا ووٹ اپنا اور ہے سکتا رکھ رہائش ہے سکتا

 نظری تنگ کی قومیت دراصل رویہ یہ کاں حکمرانو اورں سیاستدانو 
 واضح زیادہ حوالہ کا قومیت محدودں می پاکستان سے اس اور ہے مظہر کا

 ۔ہے ہوجاتا اوجھل سےں آنکھو تصور کا ملت اور ہے آتا نظر

 بھی درمیان کے حلقے مذہبیں می مباحث کے قومیتں می پاکستان 
 تھے مخالف کے پاکستان قیام لوگ جو رہا جاری تکرار اور کشی رسہ ایک
 وہ پھر اورکیے  جاری فتوے کے کفر خالف کے پاکستان بانیان نےں انھو
 پاکستان کی ان اب آگئے پاکستان کر دیکھ کو حاالت بعد کے پاکستان قیام
 طرح اسیں می سیاست پاکستانیں انھی کیا اور ہے رائے کیاں می بارے کے
 آنے اور رہنےں می پاکستان تمام پاکستان آئین ہے حاصل حق کا لینے حصہ
 ان قبل سے پاکستان قیام مگر ہے دیتا حقوق کے برابری کوں لوگو والے
 کے اسالمی جماعت تھےں نہی شگون اچھا کوئی لئے کے ان بیانات کے
 تھے مخالف کے بننے پاکستان وہ کہ کہا نے مودودی اعلیٰ  ابو موالنا امیر
 یہی ہےں نہی جائزشرعا  کرنا مخالفت کی اس اب ہے گئی بن مسجد یہ مگر
 مگر رکھا قائم تو کو روش پرانی اپنی نےں جنھو تھا کا علماء دیوبندی حال
 کر شروع کرنے قائم مدارس لئے کے بنانے انتخاب حلقہ اپناں می ملک
 کوئی پر پاکستانیت کی ان اور ہے قائم ورسوخ اثر بھی آج کا جن۔ دیئے
 آج پر استدالل سے حوالے کے قومیت کی ان مگر جاسکتا کیاں نہی تو شک
 مخالف کے پاکستان قیام مگر۔ہے جاتی کی بات سے مد و شد بھی

 شروع بات کیں حکمرانو صالح اور نیک آکرں می پاکستان نےں سیاستدانو
 نظام سیاسیں می ملک نزدیک کے ان لگے کرنے تشریح کی شریعت وہ کی
 چنیدہ چنیدہ حق یہ بلکہ ہےں نہی حق کو جمہور کرنا فیصلہں می بارے کے
 ابتدائی جمہور کہ گیا دیا استدالل یہں انھیں می بعد مگر۔ ہوگا حاصل کو افراد
 عین یہی گےں کری لوگ ہوئے چنے سازی قانون پھر اور گا کرے ؤچنا

 ۔ہے روح کی فلسفے اسالمی
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 کی اقبال عالمہں می مباحث کے قومیت پاکستانی بعد کے پاکستان قیام
 انڈینں می جس ہے جاتی کی پیش بھی شاعری کی یورپ اور شاعری ابتدائی
 اعظم قائد طرح اسیں ہی جاتےکیے  بیان پر طورں نمایا نمونے کے نیشنلزم
 بھی تھے دیئے کر رہں می کانگرس انڈین نےں انھو جو بیانات وہ کے

 اعظم قائد اور اقبال عالمہ جواب کاں باتو ان لیکن۔ں ہی جاتے الئے سامنے
 ۔دیاتھا دےں می زندگی اپنی نے

 آئی سامنے کر ابھرں می دور جدید اب بات یہں می مباحث کے قومیت 
 کیا تصور قوم ہم اپنا کو شخص حامل کے شہریت دوہری کیا کہ ہے

 پاکستانی قوم ہم ہی اپنی کو شخص کے شہریت دوہری کیا اور ہے جاسکتا
 دیا کر درجں می پاکستان آئین پر جس۔ہے جاسکتا دیا حکمرانی حق پر قوم
 ہےں نہی اہل کا رکنیت کی پارلیمان شخص حامل کا شہریت دوہری کہ گیا
 اہل بھی کا حکمرانی حق تو ہوگاں نہی اہل کا رکنیت کی پارلیمان وہ جب
 پاکستانی جسے ہے کا قومیت نظریہ ہویہ مسلمان وہ شک بے ہوسکتاں نہی
ں نہی تصور یہ کا ملت ہے لیا اپنا تحت کے معاہدے عمرانی ایک نے قوم
 ۔ہے

 رکنیت کی پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ ارکان کئی نےں عدالتوں می ہی حال
 کرنے واپسں تنخواہی اور مراعات گئی دی کو ان کر دے قرار نااہل سے
 جب کہ ہے جاتی دی دلیل یہ پردہ پس کے اسں ہیکیے  جاری احکامات کے
 لے اٹھا حلف کا ہونے وفادار اور شہری کا مملکت اور کسی شخص کوئی
 کا ملک اس وہ تو ہوگی جنگ یا تنازعہ کوئی ساتھ کے ملک اس جب اور گا

 پاکستان وہں می صورت کی پاور سپر یا یافتہ ترقی باالخصوص ہوگا حامی
 افراد ایسے گا کرے خیال کا مفادات کے ملک اس بجائے کی مفاد قومی کے
 وہ کہ ہے جاتا کیا خیال یہں می بارے کے ہو شہریت دوہری پاس کے جن پر

ں ملکو دوسرےلوٹ کر  کو دولت قومی کرکے حاصل اقتدارں می ملک اپنے
 کوں اوالدو اپنی اور بناتےں جائیدادی ہے ہوتی شہریت کی انں جہاں می

 ہوتا کمزور انتہائی رشتہ کا وفاداری سے ملک کا انں ہی دیتے کر منتقل
 دیگرں می ملک کو افراد کے شہریت دوہری کےہے  بات الگ یہ۔ہے

 ڈال ووٹں می انتخابات وہں ہی ہوتے حاصل حقوق مکمل طرح کیں شہریو
 رہتے ملک بیرونں انھی تو اب اورں ہی سکتے خریدں جائیدادیں ہی سکتے
 اگر۔ہے ہوگیا حاصل حق کا ڈالنے ووٹں می انتخابات پاکستانی بھی ہوئے
 ہے مختلف قطعی سے قومیت تصور اس تو جائے لیا جائزہ کا ملت تصور
 کا آبرو اور عزت کی مسلمان دوسرے وہ کہ ہے واجب پر مسلمان ایک
 بھائی سگا وہ کا اس کہ سوچے طرح اسیں می بارے کے اس کرے خیال
 ملت اور رضا کی ہللا محبت اور ںہمدردیاں وفاداریا تمام کی اس اور ہے

 کہ ہے ہوچکی مسلمہ اور مصدقہ بات یہ اب۔چاہیئے ہونی لئے کے اسالمیہ
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 تمام وہ نے اس اور ہے قوم ایک پلہ ہم کے اقوام تمام کی دنیا قوم پاکستانی
 اسں ہی ہوئے اپنائے نےں قومو دوسری جوں ہی لئے اپنا ضوابط اور قوانین
 والے کرنے پیش تصور کا پاکستان کہ ہے ہوتا ثابتں می الفاظ ٹوک دو سے
 قائد اور ہے مفقود اب وہ تھا ملت تصور جو نزدیک کے اقبال عالمہ
 کے قومیت۔آتاں نہی نظر بھی وہ تھا کیا پیش تصور جو بھی نےؒ   اعظم
 ہے جاتی کی پیش پر طور کے شواہد تاریخی بھی یہ بات ایکں می مباحث

 گیا کیا جاری نامہ محضر جو کا لیگ مسلم والی ہونے قائمں می ء۱۹۰۶ کہ
 کیا ٹائپ ہی سے دفتر کے منٹو الرڈ وائسررائے کےبنگال  وقت اس وہ تھا
 نے حکومت برطانوی پر طور اعالنیہ خود تو کو کانگرس جبکہ تھا گیا

 حکومت لئے کے جس تھا کیا قائم کر دے نام کا کانگرس نیشنل انڈین
 کو برصغیر کہں تھی گئی دی ہدایات سے لندن پر طور باقاعدہ کو برطانیہ
 آسانی برطانیہ اور جائے کی قائم تنظیم سیاسیں وہا پہلے سے چھوڑنے

 قائم حکومتں می آپس خود لوگ کےں وہا اور دے چھوڑ کو برصغیر سے
 بھلے وہ تھی رکھتی تعلق سے بنگال اکثریت کی بانیان کے لیگ مسلم۔ں کری
ں جنھی تھے دار جاگیر اور نواب اکثرں می ان تھے لوگ اچھے اور مانس
 لڑائی کسی سے وقت حکومت وہ ہی نہ اور تھیں نہی کمی کوئی کی پیسے

 ذریعے کے جدوجہد جمہوری امن پر وہ تھے چاہتے ہونا ملوثں می
 کو رویے اس کے ان تھے رکھتے خواہش کی وطن الگ لئے کےں مسلمانو

 تاریخ مگر رہا جاتا اچھاال تک مدت ایکں می مباحث کے پاکستان قیام بھی
ں نہی حاصل وطن نیا کر چال تحریک کوئی سے جدل و جنگ کہ ہے گواہ
 اور مضبوط کوئی ہی ذریعے کے تحریک جمہوری امن پر بلکہ جاسکتا کیا

 کی دلیل کسی کی طبقات تمامں می جس ہے جاسکتا کیا حاصل وطن مستحکم
 قبول پر طور االقوامی بین اسے دنیا ساری اور ہو شامل رضامندی پر بنیاد
 افغانستان اقتدار واال جانےکیا  حاصل پر زور کے طاقت ورنہ کرنے بھی
 وہ مگر لی کر قائم تو حکومت ایک نے عمر مالں جہا ہے ہوتا ہی طرح کی
 عالوہ کے عرب دی سعو اور پاکستان اسے اور سکی چڑھ نہ منڈے بیل
 ۔کیاں نہی تسلیم نے ملک بھی کسی

 :تعبیرات مختلف کی قومیت (ب
ں ہی آئی سامنے تعبیرات مختلف کی قومیت ساتھ کے زمانے اور وقت 

 کی اس مطابق کے ادراک اور مشاہدے اپنےں می تعبیر کی قوم نے مفکر ہر
 ہے کیا مشروط سے اوطان اور ارضیت کو قوم نے کسی ہے کی تفسیر
 نے کسی سے آہنگی ہم نے کسی سے مذہب نے کسی سے معیشت نے کسی

 سے آزادی اور حریت نے کسی سے معاشرت نے کسی سے اشتراکیت
 نے کسی ہے کیا منسوب سے قوم کو گروہ تابع کے اعلیٰ  اقتدار نے کسی
 بزرگ کسی کوئی ہے رکھاں میں خانو کے قوم کوں لوگو سے اعتبار نسلی
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 کرنے اعمال نیک کے قسم خاص کوئیں ہی گردانتے قوم ایک کو نسل کی
ں والو کرنے کاری غلط اور صالحین قوم جیسےں ہی گردانتے قوم کوں والو
 سے اعتبار نسلی۔ں ہی کہتے قوم ایک بھی کوں جنو اور شیاطین قوم کو

 یہودی قوم، جرمن جیسے ہے قائم سےں مدتو رواج کاں قوموں می یورپ
 ایرانیں میں عالقو دیگر طرح اس اور قوم آریا ، قوم فرانکو قوم، ترک قوم،
 معاش کسب کوں لوگوں می ممالک یافتہ ترقی کم ہے جاتا کہا قوم عرب قوم،
 کسیں می حقیقت مگر ہے جاتا کیا تعبیر بھی سے قوم پر بنیاد کی لسان اور
 اکثر ہےں نہی موجود تعریف مربوط مانع جامع کوئی کی قوم بھی پاس کے

 یا کم کے عنصر ایک کسی کہں ہی متفق پر بات اس مورخین اور مفکرین
 کی قوم اسالم مذہب البتہ ہوتیں نہی متاثر تشکیل کی قوم سے ہونے زیادہ
 عالمات کی شناخت محض کو قوم اور ہے کرتا پیش تصور کا ملت بجائے
 تصور کا ملتں می اسالم دنیا کہ ہے پر بات اس افسوس مگر۔ہے دیتا قرار
 نتیجہ کا سفر طویل ایک یہں بنتیں نہیں می سال دس پانچں قومی۔ہے مفقود
 کے طوالت سفر یہں ہی ہوتے درکار سالں ہزارو لئے کے جس ہے ہوتا
 کے قوم کہں نہی رائے دو بھیں می اس ہے ہوتا حامل بھی کا پیچیدگی ساتھ
 عالقے اپنے قوم ہے ضروری بھی جغرافیہ اور اوطان ارضیت، لئے

 خاندانں می شروع ہے آتیں می وجود معرض لئے کے حفاظت کی جغرافیے
 اختیار شکل کیں قومو پھر اور قبیلے بعد کے بڑھنے کےں خاندانو اور

 وہ کیونکہ جاتی کیں نہی تسلیم قوم کوئی کیں بدوشو خانہ گئے کرتے
 جگہ اپنیں می ماہ چھ سے تین مطابق کے ضروریات اور حاالت موسمی
ں می تعریف مربوط کی قبیلےں انھی لٰہذاں ہی کرتے تبدیل وطنیت یا اوطان

 ۔جاسکتا پرویاں نہی

 بھارتں ہی بناتے شناخت اپنی ساتھ ایک وطن اور قومں میں صدیو 
 سےں شاترو مذہبی اپنی نےں ؤہندو تقسیم ارضی ایک سے سالں ہزارو نے
 تھے کہتے پردیش مدھیہ کو عالقے بھارتی کے کل آج وہ تھی رکھی بنا

 ‘‘دیس ملچھ’’‘‘لینڈ رم’’ زمین ناپاک کو عالقے کے پاکستان موجودہ جبکہ
ان  کی ان تھے رکھتے یقین سے جان و دل پر عقیدے اس وہ تھے کہتے

 سمجھا کمی اور نیچ کوں لوگو کے عالقے اس ہیں می بدلے کے تعلیمات
 قبول اسالم کر چھوڑ کو مذہب ہندو نےں لوگو کے عالقے اسی لٰہذا گیا

ں می حصے کے پاکستان عالقے یہی پھر کیااورں نہی تعامل کوئیں می کرنے
ں میں حصو دو سےں مدتو کو بھارت نے نظریے اس کے ازم ہندو۔آئے
 منوانے قوم ایک کو آپ اپنے سے دنیاں می بعد مسلمان اور تھا دیا کر تقسیم
 ۔ہے محیط پرں سالوں ہزارو درپردہ بھی تاریخ کی اس ہوگئے کامیابں می

 وفاداری سے اوطان اپنے قوم ہے ہوتی شناخت کی افراد قوم دراصل 
 نظریہ پر پیمانے وسیع کا پرستی قوم پہلے سے سب ہے بھرتی دم کا
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 ہےر متاثر سے اس امریکہ روس، جرمنی، پھر آیا سامنے سے برطانیہ
 بھی خمیازہ کا پرستی قوم اس نے اقوام دیگر عالوہ کے برطانیہ اور امریکہ
 ۔بھگتا

 قوم اور قوم ہے جاتا کیا تعبیر بھی سے رویے فکری کو پرستی قوم 
 اورں ہی ہوجاتی غائبں حیثیتی اورں شناختی باقی کی افراد سامنے کے پرستی
 ایک کو غفیر جم کےں لوگو ہے رہتی سامنے پر طور کے قوم شناخت ایک
 دشمن مقابل مد جو ہے بھی طاقت بڑی ایک مطلب کا جس ہے جاتا کہا قوم
 قوم سکے کر مقابلہ کاں والو ہونے آور حملہ پر ان یا ہو کھڑی سامنے کے

 باقی ہے جاتا کیا تصور بھی اکٹھ کاں لوگو لئے کے دفاع اپنےں می حقیقت
 کو قومیت اور پرستی قومں مدتو۔ں ہی کیلئے دوام اور بقا کی اسں تعبیری
 کہ ہےں نہی رائے دوں می اس مگر رہا جاتا لیا پر طور کے نظریے سیاسی
 نظریے کے قومیت ہووہ حامل کا حاکمیت آزاداور جو گروہ ایک کا افراد
 تسلیم سے جانب کی دنیا اسےں می دنیا موجودہ مگر ہے جاسکتا جوڑا سے
 ہے ضروری بھی جانا کیا

 جبکہ ہے جاتا کہا قوم بھی کو گروہ والے رکھنے رائے خاص کسی  
 کیا مخاطب سے قوم بھی کوں لوگو برتر اور اعلیٰ ں می چرچ تحت کے کلیسا
 جدید ہے جاتا کہا قوم کوں لوگو حامل کے حاکمیتں می برطانیہ ہے جاتا

 طرح اس اور ہے جاتا مانا کوں لوگو سرچشمہ کا حاکمیتں می صدی
ں ہی آتے بھیں می زمرے کے قوم والے کرنے انتخاب لئے کے حاکمیت
 اسی اور ہے ہوتی قوم ہی جمہور ہے جاتا کیا تعبیر سے جمہور کو عوام
 اور قوم ہے تعلق فطریں میں دونو ان ہے نکال لفظ کا جمہوریت سے

 ۔دیکھاجاتاں نہی الگ الگ کو جمہوریت

 انفرادیں می دنیا کی ان پر طور بنیادی اعلیٰ  اقتدار پاس کےں قومو 
 حاکمیت کی قوم ہی حاکمیت کی افرادں می دور جدید ہے ہونا حامل کا حیثیت
 کہ ہے جاتا سمجھا تو ہےں نہی اختیار کوئی کا فرد اگر ہے جاتی کی تصور
 دو پسندی اجتماعی اور پسندی انفرادیت۔ہےں نہی اختیار کوئی بھی کا قوم
 اچھائیں میں قوموں ہی بھی ملزوم اور الزم یہ اورں ہی نظریات الگ الگ
 کثرت اگر برائی اور اچھائی اور ہے ابھرتا سےں لوگومنبع  کا برائی اور
 نام کے برائی اور اچھائی قومی کی ان یہ تو جائے پائیں می گروہ کسی سے
 ۔گی جائے جانی سے

 اسے نےں مفکرو بعض البتہ ہوتیں نہی قوم الگ کوئی پرستی نسل 
 پہنچی پر عروج قوم جبں می یورپ ہے کیا تعبیر سےں شاخو ذیلی کی قوم
 اس اور۔لیا کر الگ کو آپ اپنے سے مذہب نے اس تو آئیں می اکثریت اور
 جب ہوا رونما وقت اس واقعہ یہ اور دیا قرار معاملہ انفرادی کو مذہب نے
 نے کنگمارٹنن لوتھر ۔تھے اٹھے چیخ لوگ سے ظلماور  جبر کے کلیسا
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 چرچ کو کلیساں یو اور کیا اجراء کا فرقے پروٹسٹنٹ ہوئے کرتے احتجاج
 روس اور فرانسں می صدیں اٹھاروی اقوام اجتماعی۔گیا دیا کر محدود تک
 اپنی نے قوم جرمن قیادت زیر کی ہٹلرں می صدیں انیسویں ہوئی نمودارں می

 گروہ چھوٹے۔ دی کر برپا عظیم جنگ دوسری کر سمجھ تفاخر کو قومیت
 پاتے کرں نہی قائم تشخص بڑا کوئی اپنا سےں شناختو اپنی جب قبیلے اور
 پر قوم چھوٹی قوم بڑی کوئی جبں ہی ہوجاتےضم ں میں قومیتو بڑی تو

 سمجھ تر کم کو آپ اپنے وہ تو ہے لیتی بنا کالونی کو قوم اس ہوکر قابض
 ان وہ اورں ہی سمجھتےعافیت   اپنی کو ہونے شاملں می قوم حاکم کر

 صورتحال اس مگرں ہی کرتے نقالی ،ں ہی کرتے پیروری کیں حکمرانو
 محکومں ہی ہوتیں بغاوتی ہے ابھرتا بھی عمل ردں میں قومو چھوٹیں می

ں ہی بناتے حلیہ جیساں حاکمو لئے کے آنے پر سطح کیں قومو حاکمں قومی
 ہونا جیسا ان لئے کے آنے پر سطح کی انں انھی کہں ہی کرتے خیال اور

 ۔ہے ضروری

 قرآن لیکن ہے کرتا استعمال لفظ کا ملت لئے کےں مسلمانو اسالم 
ں قومی پر بنیاد کی دینں می زمانے پہلے۔ہے آیا ذکر بھی کا قومیتں می مجید
 ایک خطے محدود یہ اور تھے جاتےکیے  شمار دین پر بنیاد کی قوم یا

 تعالیٰ  ہللاں می حمید فرقان کریم قرآن تھے کرتے ہوا مشتمل ہی پر عالقے
 :ں ہی فرماتے

ں قومو کی ان صرف کو انبیاء پہلے سے ملسو هيلع هللا ىلصآپ نے ہم اور
 مبعوث کیا۔ ہی سے طرف کی

 لوگ تاکہ گیا دیا بدل اصول بعد کے بعثت کی ملسو هيلع هللا ىلصنور حضورپر مگر
 کو ان اورں نکلی باہر سے خیاالت محدود اور پرستی نسل پرستی، قوم اس

 حوالے کے ملسو هيلع هللا ىلصحضور طرح اس اور جائے دالئی نجات سے عصبیت گروہی
 فرمایا نے تعالیٰ  ہللا پھر سے

 رحمت لئے کےں جہانو تمام کو آپ نے ہم ملسو هيلع هللا ىلصمحمد اے اور
 ۔بھیجا کر بنا

 شناخت صرف قبیلے اورں قومی کہ تھا گیا فرمایاں می کریم قرآن کے جیسے
 تھے لئے کے دور یا عالقے خطے، محدود وہ گویاں ہی لئے کے پہچان اور
 اور ہوا استعمال لفظ کا ملت پھر تو ہوا کا وسعت اور عالمی معاملہ جب مگر
 ایکں ہی بھی بھائی بھائیں می آپس طورپر کے ملت ایک مسلمانں یو

 سےں قومیتو عالقائی اورں ہی بھی شریک کے برابرں می غم اور دوسرے
 ۔ں ہی باال

ں می جنں ہی کیں تعبیری مختلف کی قوم نے مفکرین مختلفں می دنیا 
 ہوسکتا شامل عمل کا خواہشات نیک کی بہتری اور ادراک مشاہدے، کے ان
 ۔ہے پیش اجمال کا انں می ذیل۔ ہے
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iسٹالن ۔: 
 مسئلہں می کتاب ایک اپنی متعلق سے قومیت اور قوم نے سٹالن 
 پیداوار کی نظام دارانہ سرمایہ اسے وہ ہے کی بحث حاصل سیر پر قومیت
 بھی سے حوالے کے تالش کیں منڈیو کو قومیت وہ اور ہے دیتا قرار بھی
 بھی کو ساخت نفسیاتی اور اتحاد تہذیبی کے قومیت وہ مگر ہے کرتا خیال
 ۔ہے لیتا پر طور کے عنصر ایک

 کے جسہے  نام کا گروہ پائیدار ایسے کےں انسانو قوم
 کے جس اور ہو بٹایا ہاتھنے  تاریخں می وعروج ارتقاء
 پایہ معاش اشتراک اور ارض اشتراک زبان، اشتراک اندر
 ہی ایک بھی ساخت نفسیاتی کی اس ہی ساتھ اور ہو جاتا
 ۸۔ہو

 قوم کو گروہ کےں انسانو پر بنیاد کی خصوصیت ایک کسی سٹالن 
 بتائی کی اسں می گروہ کسی کےں انسانوں می خیال کے دیتااسں نہی قرار
 کہا قوم اسے تو ہو واقع کمی ایکں می اس مگرں جائی پائی خصوصیات گئی

 تو ہو بات ایک صرف اورں ہو نہ موجودں چیزی تمام باقی مگر ہے جاسکتا
 شرط ایک کی قومیت اشتراک کا زندگی معاشی وہ گی کہالئےں نہی قوم وہ

 کے قوم بھی پر بنا کی کردار قومی اور اشتراک کے زبان وہ ہے دیتا قرار
 کوقاف اور جارجیہ امریکہ، گاریشیا، ، روس وہ ہے انکاری سے تصور
 ایک کہ ہے کرتا تسلیم وہ جبکہ کرتاں نہی تصور قوم ایک کوں یہودیو کے
 زبان یک کوں لوگو کے ناروے اور ڈنمارک وہں ہی رکھتے کردار قومی ہی

 خصوصیات دیگرں می ان کیونکہ دیتاں نہی قرار قوم ایک باوجود کے ہونے
 خصوصیات مختلفں میں قومو مختلفں می خیال کے اس۔ں جاتی پائیں نہی
 ہے ہوسکتا زیادہ کردار کا قومیتں می قوم کسیں ہی سکتی ہو زیادہ یا کم

 ہے ہوسکتا زمین اشتراکں میں لوگو کچھ ہے ہوسکتی ایک زبانں می کچھ
 سے قوم کو مجموعہ کے خصوصیات وہ حاالت معاشی اہمں می سب ان مگر
 ۔ہے کرتا تعبیر

 سے تصور کے ملت لوگ والے دینے قرار شرط کی قومیت کو مذہب 
 ہے، الگ قومیت تصور کا یورپ لیکنں ہی ملت ایک مسلمانں ہی ناآشنا
 عربں ہیں قومی الگ مگرں ہی ہمسائے ایران پاکستان، افغانستان، جیسے
 اردن، عرب، سعودی لیکنں ہی کہالتے تو قومیت عرب وہں ہی اسالمی ملک
 ایکں ہی کرتے تصور قومیت الگ کو آپ اپنے اور ملک الگ عراق مصر،
 کو آپ اپنے یہ تو تھی حکومت کی قبائل جاہل پر ممالک ان جب تھا زمانہ
 کو سب والے ماننے کو مذہب مگر تھے کرتے تفریقں می عجم اور عرب
ں نمایا سے سب کا پرستی وطن یا قومیت۔تھے سمجھتے لڑی کی ملت ایک
 کرنے پیدا جذبہ یہں میں لوگو فلسفی کےں وہا ہوا شروع سے جرمنی ابھار
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 کا قومیت جب ہے روح اصل کی انسان ہی پرستی وطن کہ رہے کامیابں می
 پرستی قوم۔ہوگئی واقع موت کی انسان کہ جائے سمجھا یہ تو ہو ختم جذبہ
 کا قومیت۔ہے آتا سامنے پر طور کے پرستی قوم کی ہٹلر شاخسانہ پہال کا

 قبیلے ،ں قومی وہ تھا چاہیئے ہونا لئے کے بہتری اور فالح انسانی تصور
 کے اس کر ہٹ سے اس جب مگر تھے بہتر ہی لئے کے پہچان کیں انسانو
 کے قومیت گری وغارت قتل زیادہ سے سبں می دنیا تو آئے تصورات نئے
 ۔ہوئی ہی پر نام

 

iiخان احمد سرسید  ۔: 
 سے حوالے کے اسالم دین خالص قومیت تصور کا خان احمد سرسید 
 بھائیں می آپس مسلمان مطابق کے فرمان کے تعالیٰ  ہللاں می خیال کے ان ہے

ں مسلمانو نے تعالیٰ  ہللا کیونکہں ہی اوالد کی باپ روحانی ایک اورں ہی بھائی
 کےں مسلمانو سے حوالے کے قوم بھی وہ اور ہے کہا بھائیں می آپس کو
 اور تعلیم لئے کے ترقی قومی وہں ہی کرتے خیال بہتر ہی لفظ کا ملت لئے

 لئے کے ثوابں می قوم وہں ہی دیتے زور پر ضرورت کی قیام کے مدارس
 کہں ہی ناپتے سے کردار کے قوم ایک بھی کو جذبے کے ہمدردی اور

 ہوگی لیتی حصہ زیادہ سے سب قوم جو لئے کے ہمدردی اور ثواب نیکی،
 سے حوالے کے قوم خان احمد سرسید۔ہوگی قوم خوشحال اور مضبوط وہ

 :۔ ں ہی لکھتےں می اتفاق باہمی اور ہمدردی قومی تعلیم، قومی مضمون، اپنے

 کسی پرں معنو کے جس ہے لفظ ایسا ایک لفظ کا قوم
 ابتداء کی جس سے دراز زمانہ ہے الزمی کرنی قدرغور
 کسی شمار کاں قومو ہے تر باال بھی سے زمانہ تاریخ
 ہونے باشندے کے ملک کسی یا ہونےں می نسل کی بزرگ
 یا امی و انتا بابی) نے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا الرسول محمد ہے ہوتا سے

 اعتبار دنیاوی صرف جو کو قومی تفرقہ اس(ہللا رسول
 نیست سامنے کے رشتہ روحانی ایک اور دیا مٹا تھا سے
 رشتہ قومی خدائی بلکہ روحانی دنیا اور ہوگئے نابودو 
 ۹۔ہوگیا قائم

ں انھو گو ہے جاتا کیا خیال بانی کا نظریے قومی دو کو خان احمد سرسید
 نظریہ یہ کا قومیتں می دنیا ساری کیاں نہی اعالن باضابطہ کا اس کبھی نے

 سرسید لئے کے نکالنے سے زار حالت کوں مسلمانو۔تھا اچھوتہ اور منفرد
 ہماری کہ تھے کرتے بھی اظہار کا اس اور سمجھتے وہ رہے کرتے سعی
 مجھے وہں ہی دیکھتے سے نظر کی حقارت والےں قومو دیگر کو قوم

 خیال قوم الگ ایک کوں مسلمانو ہی پہلے سے پاکستان قیام۔ہے دیتا تکلیف
 وہ تھے کرتےں می مضامین اپنے اظہار تحریری کا جس تھے چکے کر
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 دو تعلیم کوں بچو اپنے لوگو کے قوم میری اےں ہی کہتےں می مضمون ایک
ں میں گلیو گےں ہوجائی آوارہ تو گےں ہوں نہی بہراور سے تعلیم وہ اگر
 وہ تھے کرتے خیال تعلیم اصلی ہی کو تعلیم قومی سرسید گےں پھری آوارہ
 قومی کوں بچوں می خیال کے ان تھےں نہی حامی کے تعلیم مخصوص کسی
 اس اور گیں تڑپیں روحی کی ان گےں مرجائی لوگ جو بغیر دیئے تعلیم
ں کیو کر دے تعلیم کوں بچو اپنےں می زندگی وہ کہ ہوگا احساس کو ان وقت
 زور پر لینے کام سے عقل اور سائنس بجائے کی تقلید سرسید۔آئےں نہی

 ۔ں ہی دیتے

iiiاعظم قائد ۔: 
 قوانین، مذہب،ں می قومیت تصور کے جناح علی محمد اعظم قائد 
 مسلمان کی برصغیر پر بنیاد اس وہ تھے شامل سبھی رواج و رسم کلچر،
 مذہبی اپنی وہں جہا تھے چاہتے کرنا حاصل زمین خطہ لئے کے قوم

 آزما کو قوانین کے اسالم اورں سکی گزار زندگی آزادانہ تحت کے روایات
 اور تھے آئے کرکے حاصل تعلیم کی وکالت سے برطانیہ اعظم قائدں سکی
 اس ہوگئے شاملں می کانگرس نیشنل انڈین کر بن داعی کے اتحاد مسلم ہندو

 ساتھ کےں مسلمانو رویہ کاں ؤہندو کہ ہوا محسوسں انھی کر رہں می جماعت
 پر نام کے اقلیت کوں مسلمانو بعد کے آزادی کی ہندوستان وہ ہے متعصبانہ

 کے جانے کے انگریز ہندو اورں ہی چاہتے رکھنا غالم لئے کے ہمیشہ ہمیشہ
 چاہتا ہونا مسلط پرں مسلمانوں می شکل کی انگریز پرں یہا خود بعد
 بات کی حقوق اور رویہ کا برابری ساتھ کے اقوام تمام کے ہندوستان۔ہے

 نےں انھو ہوگیا متعصبانہ بھی سے اعظم قائد رویہ کاں ؤہندو پر کرنے
 کے رواداری اور برابری ساتھ کےں اقلیتوں میں اجالسو کئی کے کانگرس
 کےں مسلمانو کاں ؤہندو گیا گزرتا وقتں جوں جو مگر کیا مطالبہ کا سلوک
 برصغیر انگریز اب کہ تھے بیٹھے سمجھ یہ ہندو گیا ہوتا سخت رویہ ساتھ
 شرکت بال اور گےں ہو حکمران ہمں یہا اب اور ہے جارہا کر چھوڑ کو
 کر ادراک طرح اچھی کا واقعات و حاالت جب نے اعظم قائد گےں ہو غیر
 وہ کہ کیا فیصلہ کا وکالت کیں مسلمانو کے برصغیر نےں انھو تو لیا

 گےں دی جانےں نہیں می غالمی کی ہندو لئے کے ہمیشہ ہمیشہ کوں مسلمانو
 اور سچے وہ کہ لئے اس۔لیا بنا قائد نے قوم مسلمان کو وکیل اس اپنے

 چاہتے کرنا خدمت لوث بے کی قوم مسلمان اور تھے شخص ایماندار
 ۔دی تجویز لئے کے بنانے قوم ایک کو ہند مسلمانان نے اعظم قائد۔تھے

 فخر پر ہونے فرد کا قوم دراوڑی اور آریائی ہندو کہ تھا استدال انکا 
 کہ تھا کہنا کا ان کرتےں نہی تسلیم کوہم تفاخر اس کے ان جبکہں ہی کرتے

 ہے پہنچی پر مقام اس کر چل سے ارتقاء تاریخی معاشرت کی ہندوستان
 اکیلی۔ہےں نمایا بھی کردار کاں حکمرانو مسلمان اور عہد اسالمیں می جس
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 کےں قومو سبں می اسں نہی افتخار کوئیں می معاشرت کا قومیت ہندو
 کیں ؤہندو بھی کبھی ہندوستان سارا کہ تھا استدالل کا قائدں ہی شامل حصے

 وہ پر جس تھا چھینا ملک سےں مسلمانو نے انگریز رہاں نہیں می عملدراری
 برعکس کےں ؤہندو پر ہندوستان سارے البتہ ہے ہوئےکیے  قبضہ

 اور جامع بڑا قومیت تصور کا اعظم قائد۔ہے رہی حکمرانی کیں مسلمانو
 :کہا ہوئے کرتے خطاب کو ء۱۹۴۲ جوالئی نےں انھوں انھی تھا مدلل

 اپنی ہماری تہذیب اور ثقافت ہماری اورں ہی قوم ایک ہم
 ہے فن اپنا ہمارا ہے، ادب اپنا ہمارا ہے، زبان اپنی ہے،
 نام اور نام ہمارےں ہی کرتے ناز پر تعمیر فن اپنے ہم اور

 کاں نسبتو اور اقدارں ہی اپنے ہمارے اصول کے رکھنے
 نظام اپنا ہمارا اور ہے قانون اپنا ہمارا ہے اپنا ہمارا تصور
 روایات اور تاریخ کیلنڈر اور رسومات ہماری ہے اخالق
 زندگی اورں ہی مخصوص سے ہی ہم صرفں امنگی اور
 تابع کو زندگی اور انداز کا سمجھنے اور جانچنے کو

۱۰۔ں ہی اپنے ہمارے زاویے اور مسائل کے کرنے
 

 فن وہ تھا نہ پر نام کے مذہب ایک محض قومیت نظریہ کا اعظم قائد
 کے تصورات اور روایات کلینڈر، زبان، ثقافت، ، کلچر الگ یعنی تعمیر
 جامع اتنی کی قوم مسلمانں ہی کرتے ذکر بھی کاں نامو کےں انسانو عالوہ
 قوم کسی ہی نہ اور ملتیں نہیں می کتاب کی مفکر اور کسی کے دنیا تعریف

 کیں مسلمانو وہ ہے سکتا کر وکالت کی طرح اس کوئیں می حمایت کی
 کرتے ذکر بھی کا ہونے ممتاز کے اس ساتھ ساتھ کے ہونے الگ کے تہذیب

 ۔ں ہی

ivگاندھی ۔  
 تھے کرتے بات کی مذہبں نہی ہی ءزعما مسلم صرفں می برصغیر 
 مہاتما جو اخبار نامی انڈیا ینگ کہ ہے ضروری بھی حوالہ یہں یہا بلکہ

 ۔ں ہی کرتے تحریر طرح اس خیاالت اپنے وہں می تھا کا گاندھی

 اور عالوہ کے مذہب کا(سیاست) پالیٹکس نزدیک میرے
 کی مقاصد کے مذہب نزدیک میرے سیاستں نہی مفہوم
۱۱۔ہے وسیلہ کا پیروی

 

 تو گاندھی تھا پر بنیاد کی مذہب بھی قومیت تصور کا قیادت ہندو 
 پر فورم سیاسیں ہی ہندو وہ کہ گئے مارے دالتے دالتے یقین کوں ؤہندو

 سےں انگریزو کر لے نام کاازم  سیکولر قیادت ہندو سامنے کے انگریز
 کرنا ذریعے کے سازش کام یہ وہ تھے چاہتے حکومت کی ہندوستان سارے
 کرسکتےں نہی حاصل یہ وہں می صورت کی جنگ کسی ورنہ تھے چاہتے
 بلکہ کیاں نہی شامل لفظ کوئی کا سیکولرں می آئین اپنے نےں انھو مگر تھے
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 کچھ وجوہات کی جس کیا ذکر کا سیکولرں می ء۱۹۷۶ں می دستور بھارتی
 مشرقی وہ اور تھا ہوچکا الگ پاکستان مشرقیں میء ۱۹۷۱ کیونکہں تھی اور

 بنگلہ لئے کے کرنے دھندالنے کو نظریے قومی دو کرکے الگ کو پاکستان
 کاں ؤہندو تھے خواہشمند کے کنفیڈریشن یا شمولیتں می بھارت کی دیش

 ۔ں نہی کچھ سوا کے ازم ہندو اوروطنیت قومیت تصور

vاقبال محمد عالمہ ڈاکٹر  ۔: 
 مملکت نئی والی بننے پر بنیاد کی نظریے قومی دو کو اقبال عالمہ 

 ان تھا دیکھا خواب کا مملکت اسالمی اس نےں جنھو ہے جاتا کہا مفکر کا
 ایک پر بیضا ملت’’ ، بعنوانں می ء۱۹۱۰ مقالے کے ان قومیت تصور کا

 : مطابق کے ان ہے جاسکتا دیکھاں می ‘‘نظر عمرانی

 بالکل سے تصور کے اقوام تصور اسالمی کا قومیت
 زبان اشتراک نہ اصول اصل کا قومیت ہمارے ہے مختلف
 اور اقتصادیات، اغراض اشتراک نہ ، وطن اشتراک نہ ہے

 ہمں می جس ہے وطن یا گھر ابدی وہ ہمارا تصور اسالمی
۱۲۔ں ہی کرتے بسر زندگی اپنی

 

 وہ ہے پر قومیت مسلم بنیاد کی قومیت تصور کے اقبال عالمہ 
 کوئی کی پینے کھانے کو وطن وہں ہی داعی کے حکمرانی کی عقیدے
 کرتے خیال کیمپ اور گھر کا عقیدے اسے وہ کرتےں نہی تصور آماجگاہ

 وطن اسالمی ہر وہں ہی کرتے بات کی وطن تر وسیع پر نام کے ملت وہں ہی
ں وطنو اسالمی دوسرے اورں ہی چاہتے کرنا خیال طرح کی وطن اپنے کو
 احساسں می جنں ہی چاہتے دیکھنا کا انتظام اور انصرام صرف فرقں می

 وطن بلکہں نہی مخالف کے تصور کے وطن وہ ہو ایک اصول اور عقیدہ
 اوطان عالمگیری کو وطن ایک اورں ہی چاہتے لئے کے پروان کی نظریہ
 چھوٹےں نہی عمل قابل نا کوئی نظریہ یہ کا انں ہی دیکھتےں می تصور کے

 اوطان کا اقبال تھے رہے رہ سے آزادی ماتحت کے خالفت ممالک چھوٹے
 کے بنانے بت کو لسان اور زبان وہ تھا حامل کا عقیدے اور امامت خالفت،

 اور وطن وہ۔ں ہی مبلغ کے حکمرانی کی عقیدے روحانی وہں ہی خالف بھی
 دنیا اگر نزیک کے اقبال۔ں ہی دیکھتے سے نظر کی نظریے ایک کو قومیت
 اپنی وہ توں ہو خواہشمند حقیقی کے سالمتی اور امن کیں انسانو اقوام کی

 کام اس مگرں ہوجائی اکھٹے تحت کے نظام ایک کر بدل کوں جہتو انفرادی
 مفکر کوئیں می دنیا نظام اجتماعی کوئی کے نظام اسالمی سوائے لئے کے
 پیار امن، اصالح، اخالقی کیں انسانو پر زمین اسالم دین۔کرسکتاں نہی پیش
 اور اساس تدریسیں می بشریت عالم عالوہ کے ہونے داعی کا محبت اور

 دے خوشحالی اور امن کو دنیا کر بدل یکسر کو دنیا جو ہے چاہتا انقالب
ں انھو ہے خواہشمند کا وطن اور قوم پرں بنیادو تعمیری خالصتا   اقبال سکے
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 کی کرنے کرپیش سمجھ ثقافت یا فقہ مذہب، ایک محض کو اسالم نے
 کو تصورات معاشی کے اس ساتھ کے اس کہ ہے کہا اور ہے کی مخالفت
 گا ملے کو انسانیت فیض جو سے اس تو جائے دیکھاں می تناظر کے توحید
 ۔کرسکتےں نہی تصور اقوام دیگر اور یورپ کا اس

viآزاد عبدالکالم موالنا ۔: 
 کے مذہب نظریہ سے حوالے کے قومیت کا آزاد عبدالکالم موالنا 
 اورں ہی جیسے ایک مذاہب تمام کے تھا کہنا یہ کا ان تھاں نہی سے حوالے
 مجھے کہ تھا کہنا کا ان۔جاسکتا بنایاں نہی ملک الگ پر بنیاد کی مذہب

 کے روایات انں می اورں ہی روایات شاندار ہماری۔ہے فخر پر ہونے مسلمان
 ثقافت فنون، تعلیمات، اسالمی چاہتا کرناں نہی ضائع بھی کو حصے کسی
ں میں کرو حفاظت کی انں می کہ ہے فرض میراں ہی سرمایہ کا دولت میری
 قیام کے ملک کسی پر بنیاد کی مذہب وہں ہو بھی ہندوستانی ساتھ کے اس
 اور مساوات انسانی وہ تھے کرتے تصور دہ نقصان لئے کے ارتقاء ذہنی کو

  کہ تھا کہنا کا ان تھے حامی کے جمہوریت

 تقسیم ناقابل ایک کی ہندوستانں میں ہو ہندوستانیں می
 کا قومیت متحدہ اسں میں ہو عنصر ایک کا قوم متحدہ
 کا عظمت کی اس بغیر کے جسں ہو عنصر ایسا ایک
 عامل ناگزیر ایک کا قوم اسں می ہے جاتا رہ ادھورا ہیکل
ں نہی بردار دست کبھی سے دعوے اسں میں ہو فیکٹر
 یہ اور تھے الئے ذخیرہ کچھ ساتھ اپنے تو ہم ہوسکتا
 اس دولت اپنی نے ہم تھی مال ماال سے ذخیرے بھی زمین
 کےں خزانو اپنے نے اس اور دی کر حوالے کے

 ذخیرے کے اسالم اسے نے ہم دیئے کھول پر ہم دروازے
 سب اسے کی جس ہے دی چیز قیمتی سے سب وہ کی
 اور جمہوریت اسے نے ہم تھی ضرورت زیادہ سے

۱۳۔دیا پہنچا پیغام کا مساوات انسانی
 

 کے پاکستان قیام وہ ہوتیں نہی سے وطن مذہب، قوم، نزدیک کے آزاد 
 بلکہں نہی قومیت یا مذہب مسئلہ کا ان کہ تھے لگاتے الزام یہ پرں حامیو
 کو قیادت مسلمانں ہی چاہتے بھاگنا سے دوڑ کی مقابلے مسلمان ہے معاشی
 کےں مہربانیو سرکاری لوگ یہں ہی شبہات و شکوک پرں صالحیتو اپنی
 کو خوف اپنے اورں ہی خوفزدہ سے آزادی کی بھارت وہں ہی ہوچکے عادی

 ریاست ایسی وہں ہی رہے لے سہارا کا نظریے قومی دو لئے کے چھپانے
 اپنی پرں وہا اورں سکی کر کاروبار کے مقابلے بغیر وہں جہاں ہی متمنی کے
 قائم تک کب کو فریب اس اپنے یہ گاں دیکھوں می۔ں لی کر قائمں داریا اجارہ
 وضع حیثیت، علمی شرافت، بصیرت، سیاسی کو آزاد موالنا گےں سکی رکھ
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 نے جناح علی محمد اعظم قائد جب۔تھا جاتا سمجھا امین کا نگاہی بلند داری،
 عبدالکالم موالنا تو دیا قرار جماعت کیں ؤہندو کو کانگرس نیشنل انڈین
 کے آپں می اورں ہی بھی مسلمان توں می جماعت اس کہ آئے سامنے آزاد

 کہتے وہ تھے واقف بخوبی سے حاالت سابقہ کےں مسلمانو وہں ہو سامنے
 رہنےں می ہندوستانں تمہیں می ہو جارہے تو پاکستان تمں مسلمانو کہ تھے
 کہتاں نہیں می گے رہو آزادں یہا تم ہے جارہا انگریز اب گاں کہو لئے کے
ں حاکمو ملکی غیر اوار کرو حاصل سرٹیفکیٹ سےں مدرسو کےں یہا تم کہ
 اس نگار و نقش اچھےں می ہندوستان جو مگر ؤنبھا عہد کے ریاوفاد سے
 ؤبھالں انھیں ہی ہوئے چھوڑے کے اصالف تمہارے سب وہں ہی موجود وقت
 سے بھارت تم اگر ہے وراثت تمہاری یہی ؤجا مت کر چھوڑں انھیں نہی

 ۔ہے ہمارا ہندوستان سارا کے کرو عہد سکتانہیں  بھگاں تمہی کوئی توناجاؤ 

 کیں مسلمانو اگر کہ تھے کرتے خیال وہ کہ ہے کہنا کا ناقدین بعض 
 کمزور مزید اقلیت مسلمان والے جانے بچ تو گئی چلی سے بھارت اکثریت
 کی موالنا گےں گزاری زندگی پر کرم و رحم کے اکثریت اور گےں ہوجائی
 نزدیک کے موالنا۔ تھی قومیتں می اصل ہی جدوجہد لئے کے ازم سیکولر
 وطن کسی قومیت کسی سوا کے قرآن جو خیال وہ ہرں می عقیدے ہمارے
 یہ کہ رہے سمجھاتے یہ کوں مسلمانو ہندی موالنا۔ہے کفر ہو کا حصول کے
 امیر اورں جائی بن قوم ایک ہیں می ہندوستان وہ کہ ہے فریضہ دینی کا ان
 زمانے اس آزاد عبدالکالم موالنا ہے خیال کاں لوگو بعض۔ں کری اطاعت کی
 باوجود کےں کوششو تمام کی ان تھےں کوشا کیلئے بننےالہند  امام خودں می
 کے برطانیہ خالف کے خالفتں می ترکی جبکہ سکی چڑھ نہ منڈے بیل یہ

 کردار کا قائدں می اس نے موالنا چلی تحریک جو خالف کے رویے معاندانہ
 کے دنیا ساری کو خلیفہ ترک نے موالناں می خطبے ایک کیااورادا 

 کے شریعت کو نافرمانی کی خلیفہ اس اور تھا دیا قرار پیشوا کاں مسلمانو
 کی اس اور کرنے مقرر امام ایک کوں مسلمانو ہمیشہ وہ تھا دیا قرار خالف
 اسالمی اپنا اسےوہ  رہےں کوشا لئے کے بچانے کو خالفت نظامں می قیادت
ں نہی کا امت الگ کی مسلمان آزاد عبدالکالم موالنا تھے سمجھتے فرض
 لئے کے اس وہ تھے کرتے پرچار کا تصور کے قومیت مسلم ہندو بلکہ
 امت کہں ہی کہتے وہ تھے کرتے پیش بھی جواز شرعی اور دالئل مذہبی
مہاتما  جبکہ، ہند اسالمیان مطلب کا قوم اور ہے اسالمیہ ملت مطلب کا واحد

سارے شکوک وشبہات  بہت پر نیت کی موالنا قیادت ہندو اور گاندھی
 رکھتے تھے۔

viiفیض احمد فیض ۔: 
 جانےں می دنیا ساری فیض احمد فیض سے حوالے کے پسندی ترقی 
 کلچر، مسلمان وہ رہے مبنی پر حقائق ہمیشہ نظریات کے ان مگرں ہی جاتے
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 پر بات اس وہں ہی کرتے ذکر جابجا کا قومیت مسلمان اور ثقافت مسلمان
 کی النے پر سطح االقوامی بین کو آپ اپنےں ہمی کہں ہی دیتے زور

 کامیاب ہمیشہ وہں ہی آتی پر سطح االقوامی بینں قومی جو ہے ضرورت
ں ہی بناتے برتن اچھےں می دیہاتں ہا اپنے ہم اگر کہ کہا نےں انھوں ہی رہتی
 اور سادہ رسومات کی بیاہ شادی ہماری اور اچھا طریقہ کا سہن رہن اور

 آپں ہی سکتے بنا عالمگیر ہم کو جنں ہی ایسیں چیزی سب یہں ہی پرکشش
 بین جوں ہی سکتے نکل ضرور عناصر ایسے سے کلچر اور تہذیب کی

 دین عالمگیر عنصر بڑا کا زندگی باطنی وہں ہی جاسکتے کہالئے االاقوامی
 ں ہی لکھتے سے حوالے کے قوم وہں ہی دیتے قرار

 ہی تصور کا قومں ہا ہمارے پہلے سے صدیں اٹھاروی
 کوئی کاں طبقو اور نظام جمہوری بھیں می یورپ تھاں نہی

 کی زمانے کے بعد بھی تصور کا قوم بلکہ تھاں نہی تصور
 صدیں ستروی یاں اٹھاروی یعنی پہلے سے اس ہے پیداوار
ں جماعتی یاں تھی ہوتیں نسلی تھے، ہوتے قبائل پہلے سے
ں ہوئی پیداحکومتیں  قومی جب ہوا پیدا اس تصور کا قوم
ں گئی کیں تعبیری مختلف کی قوم بعد کے انقالب فرانسیسی۔

 کے جس گروہ کوئی کہ ہے یہ تعریف مروجہ لیکن
 اور عقائد ،ں روایتی کی جس اور مشترکں می آپس مفادات
 سے طریقے کے اکائی جوں ہو منسلکں می آپس جذبات
 کے قوم۔ں ہی کہتے قوم اسےں چاہی کرنا بسر زندگی اپنی
۱۴۔ں ہی ہوسکتے بھی فرقے مختلف اندر

 

 کا اشتراک کے مفادات اور کلچر لئے کے قومں جہا فیض احمد فیض 
 بھی کو ہونے مشترک کے عقائد اور جذبات وہں وہاں ہی کرتے ذکر

 کاں نسلو اورں فرقو مختلف نیچے کے قومیت وہں ہی کرتے خیال ضروری
 کوں فرقو اورں طبقو مختلف اندر کے قوم ایک وہں ہی کرتے خیال بھی ہونا

 بھی الگ نیشنلٹیں می قوم ایک مطابق کے انں ہی دیتے نام کا نیشنلٹی
 جرمنی مغربی اور مشرقی جو قوم جرمن تعبیر یہ وہ ہے ممکن۔ہے ہوسکتی

 ایک وہ مگر تھی الگ ارضیتں تھی الگں حکومتی کی ان تھی ہوئی بٹیں می
 دو جو وہ سے قوم کورین پھر اورں ہی ہوگئی ایک سے پھر اب جوں تھی قوم
 الگ الگ حکمرانی کی انں ہی بولتے زبان ایکں ہی رہتےں می ممالک الگ
 مصر، اردن، عرب، سعودی جیسےں ہی ہی ایسے بھی قوم عرب اور ہے
 جغرافیائی کی قوم فیض ہے ایکجغرافیہ  نسل مذہب زبان کا وغیرہ شام

 ۔ کرتےں نہی خیال ضروری لئے کے قوم کو وحدت

viiiفاطمی ہللا قدرت ۔: 
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 ہی پر نام کے قومیت جبر کےں ؤہندو پرں مسلمانوں می برصغیر  
 قوم اور کسیں یہا۔ہے سکتی رہ ہی قوم ہندو صرفں می ہندوستان کہ تھے
 تو ہو استعمال لئے کے بہتری کی معاشرے قومیت۔ہےں نہی کام کوئی کا

 سکتی کر پیدا نتائج فالحی اور موثر اصطالح کی امت لئے کےں مسلمانو
 :ں ہی لکھتےں می مضمون اپنے فاطمی ہللا قدرت۔ہے

 رہے شکار کا تضادات جن کے تاریخ مسلمان کے براعظم
 اس۔تھے محفوظ سے اس مسلمان کے ایران اور ترکی
 موجودہ نےں انھو ساتھ کے اعتمادی خود پوری لئے

 غیر کو جذبے کے قومیت کیا قبول کو چیلنج کے زمانے
ں می معاشرے اپنایا سے دلی خوش پوری پر طور مشروط
۱۵۔ں کی اصطالحات درست

 

ں مسلمانو کے برصغیر سے حوالے کے بننے نہ قوم اکثریتی ایک  
 اسالمی کوئی پرں یہا وہ کہ ہے جاتا کیا لئے اس شاید شائبہ کا تضادات
 ہونا اقلیت کوں مسلمانو بعد کے جس کرسکے نہ قائم موثر اتنی حکومت

 والے آنےں می برصغیر کہ ہےں عیا طرح کی روشن روز بات یہ مگر پڑتا
 اور تھی غرض کی کرنے قائم بادشاہت ذاتی محض کوں حکمرانو مسلمان
 کوں نسلو اپنی کرکے وصول خراج سےں لوگو کے خطے اس نسل در نسل
 ہونا اندوز لطف سے نشے کے حکمرانی ہوئے دیتے زندگی آسائش پر

 کے اس کا جس ہے اٰلہی دین کا اکبر مثال بڑی ایک کی جس۔تھے چاہتے
 جو ہے شادی سے بائی اھجود کی اس پھر اورں نہی تعلق کوئی سے مذہب
 سے بطن کے اس اور تھی والی پوجنے کوں بتو بلکہ تھیں نہی کتاب اہل
 نے جس تھے بچے کے عورت ہندو ایک حکمران مسلم والے ہونے پیدا

 بڑی چھوٹی زائد سے ساٹھ دوسو بھی وقت اس۔تھا کیاں نہی قبول اسالم
 کا سلطنت اپنیں انھی حکمران مغل اورں تھی موجودں می برصغیرں ریاستی
 تو ہوتا اگر تصور کا قومیت ایکں می ہندوستان۔تھے سمجھتے ہی حصہ
 وہ ہوتا موجود جذبہ کا پرستی وطنں میں لوگو اورں ہوتی نہں ریاستی مختلف
 ۔ہوتے بٹے نہں میں ریاستو مختلف

ixحسن سبط ۔ 
 وہں ہی کرتے پیش دالئل مختلف سے حوالے کے ریاست اور فرد قوم، 
 بنیادی لئے کے قوم وہں ہی دیتے تشبیہہ سے فرد کو قوم اور قوم کو فرد
 کا بقاء کی قوم بھی کسی نزدیک کے انں ہی رکھتے کی ازم سیکولر شرط

 سےں والو مذاہب اورں اقلیتو دیگر اپنے حیات طرز کے دارومداراس
 کے مذاہب اور نظریات کئیں می ملک ایک مگر ہے ہوتا پر بنیاد کی تعلقات
 وہ تو گا جائے کیاں نہی سلوک کی برابری اگر ساتھ کے انں ہی رہتے لوگ
ں می دنیاں می نظر کی ان ہوگی تفریط و افراطں می ان بلکہ گی رہےں نہی قوم
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ں ہو رہتے لوگ کے مذہب ہی ایک صرفں جہاں ہو ملک تین دو ہی شاید
 سے آیات قرآنی دلیل کی کرنے نہ جبر پر کسی سے حوالے کے مذہب وہ۔

 اسی حسن سبطں نہی جبر پر کسی سے حوالے کے مذہب کہں ہی دیتے
 کہ جیسے ہوتیں نہی میراث کی مذہب کسی علم کہں ہی کہتے سے حوالے

 بڑا سے سب کا رشدیتں می فرانس جاتاہے، مانا بھیں می یورپ کو رشد ابن
 اس تھا(۱۲۳۵سے۱۲۸۱) سیگر پروفیسر کا یونیورسٹی پیرس واال ماننے

 دیا کر قتلں می خانے قید کے روم اور چال مقدمہں می عدالت مذہبی پر
 کا طبقے اعلیٰ  رشد ابنں می یورپ پھر اور رہا حامی کا رشد ابن وہ مگر۔گیا

 کرتے پیمائش بھی سے حوالے کے ثقافت اور علمیت کو قوم وہ گیا بن فیشن
 افراد اور فرد ریاست اور ہے بنتی ریاست سے فرد کہ ہے کہنا کا انں ہی
 قوم ایک سے جس ہے دیتا ضمانت پوری کی آزادی مذہبی کو جمعیت کی
 :ں ہی کہتے بارے کے قوم سے حوالے کے مذہب وہ۔ہے بنتی

 کو ہم وقت کرتے غور پر رشتے کے ریاست اور فرد
 گا پڑے کرنا انداز نظر کو مذہب یعنی عنصر تیسرے

 اس اور ہے ہوتی کی شہری حیثیت کی فردں می ریاست۔
 ہوتےں نہی متعین سے عقائد مذہبی حقوق شہری کے

 شہری پارسی عیسائی، مسلمان، ہندو،ں می نظر کی ریاست
 ایک کسی ریاستں ہی ہوتے برابر سے حیثیت کی ہونے
 فقط پر شہری کے مذہب دوسرے کو شہری کے مذہب
 قانون ایسا نہ سکتی دےں نہی ترجیح پر بنا کیے مذہب
 فائدہ کوں والو مذہب ایک سے جس ہے سکتی کر وضع
۱۶۔ہو اندیشہ کا پہنچنے نقصان کوں دوسرو اور

 

 قومی جوں ہی گردانتے تحریک سیاسی ایک کو پاکستان تحریک وہ 
 اکثریتی کےں مسلمانوں می جس۔گئی کی شروع پر بنیاد کی ارادیت خود حق

 تھا جانا دیا حق کا کرنے قائمں ریاستی مختیار خود کوں مسلمانو پرں حصو
ں اٹھارویں وہا جو ہے خودارادیت حق قومی نظریہ سیکولر کا مغرب جبکہ
 تحت کے جس۔ہے گیا کیا طے دوران کے وجود کےں ریاستوں می صدی
 مغربی جیسی امریکہ اور جرمنی اٹلی، یونان، ہالینڈ، فرانس، بیلجیم،
 خود حق کےں قومو عیسائیت اور اسالمں می خیال کے ان۔ں ہی قائمں ریاستی

 زبان، جو ہے کرتا ذکر کا امت اسالم اور ہوتاں نہی پیش تصور کا اختیاری
 کی پاکستانں می خیال کے ان کرتاں نہی تفریق کی وطنیت اور رنگ نسل،

 ثابت سےں تقریریو کی اعظم قائد اور اقبال عالمہ وہ تھی سیکولر تحریک
 چاہیئےبنانا  ہی سیکولر کو پاکستان وہ تھا درست نظریہ کا ان کہں ہی کرتے
 کےں ؤہندو وہں ہی کرتے شمار طرح اسی بھی کو خان احمد سرسید وہ ۔تھا

 کو ہندوستان نے جسں ہی دیتے قرار رویہ کا انگریز کو مظالم پرں مسلمانو
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 اور کیں نہی کوشش کوئی کی دینے ترقی پر طور کے ریاست سیکولر
 ان بوئے بیج کےں نفرتو اورں گمانیو بد درمیان کےں مسلمانو نےں ؤہندو
 ۔تھا کرنا حکومت اور ؤلڑا نظریہ کا

 

 

xاختر سلیم ڈاکٹر ۔ 
 کلچر کا جن رہے کر جل مل جوں ہی گردانتے کو افراد ایسے قوم 
 وہ ہو نمونہ عملی کا زندگی پر طور کے عقائد اور اقدار اپنے وہ ہو ایک

 برابر ساتھ کے دوسرے ایکں می معامالت باطنی اور ظاہری کے زندگی
 وہ اور ہے وسیع بڑی تعریف کی قومں می خیال کے انں ہو شریک کے
 زندگی اور قوم وہ۔ہے کرتی تعین کا حدود اپنی سے اعتبار کے حاالت اپنے
 کر لے مستعار سے فیض احمد فیض پر طور کے اراضی قطعہ ایک کو
 سے اقدار اور اثرات مذہبی حاالت، ارضی کو قوم ایک وہ۔ں ہی کرتے پیش
  مطابق کے ان کرتےں نہی الگ

 مزاج نفسیاتی مخصوص اپنا ایک بھی کا قوم مانند کی فرد
 پر کردار مجموعی کے اسں می زندگی عملی جو ہے ہوتا
 نفسی زیادہ جتنیں می قوم کسی ہے لگاتا چھاپ خاص ایک

 استحکام کرداری زیادہ ہی اتناں می اس گےں ہوں توانائیا
۱۷۔ہوگا

 

 جسں ہی دیتےتشبیہ  سے گھر ایک کو وطن قائم پر عالقے کسی وہ 
 دھوپ اور بارش وہ ہے ملتی جگہ لئے کے چھپانے کوسر(قوم)ں لوگوں می

 ضروری رکھنا راستہ بھی لئے کے ہواں می گھر اس مگرں ہی بچتے سے
 سے تہذیب اپنی قوم۔ہوگی خوشبودار اور توانا قوم سے اثرات کے جس ہے

 شناخت قومی وہی کی اس ہوگی ستھری صاف جتنی وہ ہے جاتی پہچانی
 لیکنں نہی منکر کوئی سے اہمیت کی مکان اور زمینں ہی کہتے وہ ہوگی
 اور ہے آتا وقت کا لگانے بوٹے پھول جب ہے ہوتا شروع سےں وہا جھگڑا

 بھی پرں دوسرو بلکہ ہے لگاتا خود صرف نہ پھول کا رنگ اپنے کوئی ہر
 جزیات انہی فساد سارا کہ ہے کہنا کا ان۔ہے کرتا کوشش کی کرنے مسلط
 وہ تو جائے مل چھت اور مکان مضبوط کوئی جب کو قوم مگر ہے ہوتا پر

 ۔ں ہی پھولتی اور پھلتی کرکے تالشں رائی نئی کوئی

xiجوہر دین محمد ۔ 
 سمجھنے کو الفاظ پہلے لئے کے سمجھنے کو قوم جوہر، دین محمد 

 تھیوری اور آئیڈیالوجی لئے کے اس اور کمیونٹی اور قومں ہی دیتے زور پر
 نظریہ،ں می حقیقت جبکہ گا جائے کیا پر طور کے نظریہ ترجمہ اردو کا
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 خاص ہے ضروری رکھنا نظر پیش کو جس ہے فرق بڑا ایکں می تھیوری
، ہوکرنا  تالش کو خزانے کے علم کسی اور ہو علمی مدعا جب پر طور
 لینا جائزہ کا بات کسی جب سےں ؤپہلوں تینو سماجی اور سیاسی علمی،
 لیناں می تناظر اسی کو تشریح اور استعمال مفہوم، کے ان پھر تو ہو مقصود
 ں ہی لکھتےں می مضمون اپنے وہ۔ہوگی ضرورت صحیح کی اسں جہا ہوگا

 اور ہے مراد معاشرہں میں معنو تر وسیع سے کمیونٹی
 کوئی جب اور ہےں نہی شامل مفہوم سیاسیں می اس

 وہ تو ہوجائے اہل کا کرنے حاصل طاقت سیاسی معاشرہ
۱۸۔ہے جاتا بن قوم

 

 چاہیئے کرنا پر جگہ صحیح کو استعمال کے الفاظ نزدیک کے ان 
 کوئی خود یہں ہی کمیونٹی مختلف یہ صحافی بڑھی، آرٹسٹ، استاد، جیسے
 مماثلتں می قوم طرح جسں ہی فرد کے معاشرے بلکہں ہیں نہی معاشرہ

 طرح اسی ہے ضروری مماثلتں می معاشرے طرح اسی ہے ضروری
 پر طور طبقاتی معاشرہ کا برصغیر ہے ہوتی مماثلت ایک بھیں می کمیونٹی
 تھا نہ ربط کوئی درمیان کے ان تھا ہوا بٹاں میں خانو کے کسب اور لسانیت

 اختالفات شدید بڑےں می جس تھی ضرور مذہبی شناخت ایک کی ان مگر۔
 تھے رکھتےں نہی قوت اور نظم سیاسی کوئی اندر اپنے لوگ تمام یہ تھے
 کرتے حکمرانی آکر پر ان حکمران ملکی غیر اور تھےں نہی بھی قوم لٰہذا
 شامل کو سیاستں می جس تھی ہی کمیونٹی ایک بھی کیں مسلمانو تھے

 سے حوالے کے کمیونٹی نزدیک کے ان۔گئی دی شکل کی قوم ایک کرکے
 قیام کا پاکستانں ہی کےں بنیادو علمی بلکہں نہی کے نوعیت سیاسی اختالفات

 شروع کے صدیں انیسوی جو تھا سفر ایک جانب کی قوم سے کمیونٹی بھی
 ابھری پر طور کے کمیونٹی مسلمں می برصغیر قومیت مسلم۔ہوا شروعں می
 کیں مسلمانو وہ کیا پیش نے اقبال عالمہ جو تصور کا قومیت نزیک کے ان

 کاں مسلمانو روایت یہ ہی نہ اور آتاں نہی نظرں کہیں می روایت اور تاریخ
 کے ہونے ختم کے اقتدارں می صدیں انیسویں میں مسلمانو۔ہے رہی حصہ
 نشانہں ہمی پر بنیاد کی تصورات مذہبی نےں ؤہندو کہ ہوا پیدا احساس یہ بعد
 سے اسالم اور عیسائیت قائدین ہندو وقت اس کیونکہ۔ہے دیا کر شروع بنانا
 ۔تھےں می کوشش کی کرنے ثابت بہتر کو مذہب اپنے

 مانع جامع کی اس یا نکالنا نتیجہ کوئی سے حوالے کے تعبیر کی قوم  
 کمیونٹی، سے خاندان خاندان، سے گھر گھر، ایک۔ہے مشکل کرنا تعریف
 یا ہے ہوتا طے پر بنیاد کی شرائط اور قوائد کن سفر کا قوم پھر اور قبیلہ
 روشن روز بات جو لیکن جاسکتا کیاں نہی وضع اصول کا چاہیئے ہونا طے
 ضروری ‘‘اوطان’’ اور وطن کیلئے قومں می اس ہے آتی سامنے طرح کی
 محبت قوم بطور لئے کے وطن اور آہنگی ہم اور ذہنی فکریں می قوم ہے
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 دینے جان ازخود لئے کے دھرتیں ما اوراور ہم آہنگی  حفاظت کی اس اور
 سب پھر اور ہونا یکجا کا معاشرت اور معیشت یکسانیت، کی زبان جذبہ، کا

 حاوی پرں عصبیتو چھوٹی چھوٹی جو ہے تفاخر کا یقوم کر بڑھ سے
 کی نسل و رنگ عصبیت، کی پیشہ ، عصبیت لسانیں می جن ہوجائے
 ۔ہے شامل عصبیت

 دراصل قومیت اور ہے حاکمیت کی قومں می اصل ہی حاکمیت کی فرد 
 فردں می حاکمیت کی قومں کہیں جہا ہے جذبہ ایک ہی کا پسندی انفرادیت

 آتی نظر سامنے صورت کی انتشار پھر تو جائے دیا نکال کو حاکمیت کی
 حاکمیت یا رکھتاں نہی اہمیت کوئیں می وطنیت اپنی فرد کوئی اگر اور ہے
 اجتماعیت نظریہ ایک ہے معنی بے حاکمیت کی قوم پھر تو رکھتاں نہی

 فرد ہر ہے ہوتی مقتدر پر طور اجتماعی قوم درحقیقت ہے بھی کا پسندی
 کی طبقے اور معاشرے مگر ہے ہوتا دار ذمہ خود کا برائی اور اچھائی
 سامنے کر بنں اچھائیا اورں برائیا کی قومں اچھائیا اورں برائیا اجتماعی

 حاکمیت کی افراد کہ ہے لیا کر محسوس یہ نےں قوموں می دنیاں ہی آتی
ں می ملک کسی جب ہے ہوتا وقار اور آزادی کیں قومو ہی وقار اور آزادی
 کی ملک اس ساتھ کے اس تو ہے جاتا کر لے پاسپورٹ شخص کوئی

ں نہی ؤبرتا طرح کی اقوام دوسرے یاں ہی کرتے بدسلوکی والے امیگریشن
معاندانہ  ساتھ کے قوم اس لوگ کے ملک اس کہ ہے جاتا سمجھا تو کرتے
 ساتھ کے فرد ایک رویہ یہ کا انں می النظر بادی حاالنکہں ہی رکھتے رویہ
 قوم اور ہے شناخت کی قوم ہی فرد کہ ہے ہوتا ثابت سے اس ہے ہوتا ہورہا
ں قومو۔جاسکتا کیاں نہی الگ اسےں ہی ملزوم و الزم جو ہے فرد شناخت کی
ں قومی بعض اور ہے عنصر بڑا دوسرا بعد کے آہنگی ہم ذہنی معیشت، کی
 آور حملہ پرں قومو دوسری لئے کے بڑھانے یا حفاظت کی معیشت اپنی
 جنگ ان لیکن ہے جاتی چلی بھی جان کیں لوگو کے انں می جسں ہی ہوتی
 اکثر ہے ہوتی ضروری آہنگی ہم ذہنی یکجہتی، قومی بھی لئے کے جدل و

 آور حملہ پر ان کرکے پیدا فقدان کا آہنگی ہم ذہنیں میں قومو دوسریں قومی
 جاتا رکھا نظر پیش کو بات اسں میں تعریفو مختلف کی قومیتں ہی ہوتی
 تعریف سطحی یا عارضی کوئی وہ تو جائے کی تعریف کی قوم جب کہ ہے
 جائے دی کر تعریف کی قوم جب ہو نہ پر سطح عارضی معاملہ اور ہو نہ
 ان تو لے کر حاصل اقتدار گروہ یا لوگ کوئی پر معیار کے تعریف اس اور
 کھیل اس اور ہوگا ہی کھیل کاں دنو چند کرنا حاصل اقتدار اور بننا قوم کا

 ہم ذہنی۔ گئےں جائی چلے سے جان لوگں الکھو یاں ہزارو لئے کے کھیل
 جس ہے مترادف ہی کے آہنگی ہم مذہبی ہے کرتا سٹالن ذکر کا جس آہنگی

 یا صدیں پندروی تھے کرتے پاکستان بانیان سے حوالے کے نظریے ذکر کا
 حملہ پر قبائل زیادہ یا قبیلے ایک کسی کر مل نےں قبیلو کئی پہلے سے اس
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 وہ پر بنیاد کی ہونے نہ آہنگی ہم ذہنی کسی مگر کہا قوم کو آپ اپنے اور کیا
 قرار قوم الگ الگ کو آپ اپنے اور جھگڑے لڑے پر تقسیم کی غنیمت مال
 کے قوم کو آپ اپنے بھی یونانی والے کرنے فتح کو قلعہ کے ٹرائے۔دیا دے
 کا جس ہوئے قابل کے کرنے فتح کو قلعے اس بعد کے کرنے منظم پر طور
 سورجں انھی حکم کا جسں ہی رہے کر جنگ مقدس ایک وہتھا کہ  نظریہ یہ

ں ؤخدا کئی نظریہ کاں یونانیو وقت اس ہے گیا دیا سے طرف کی خدا کے
 کیں ؤخدا ان پھر اور خدا کا سورج خدا، کا پانی خدا، کا ہوا جیسے تھا کا

 ۔تھے کرتے شاملں میں والو دینے احکامات بھیں اوالدی

 اورں ہی کرتےں جنگی پر جذبے کے وطنیت ممالک کئی کے دنیا 
 آہنگی ہم ذہنی کی انں می آپس جب ہے ہوتا پیدا وقت اس فقدان کا قومیت
 اپنے کو فرد ایک کے قوم ہی اپنی۔ہو نہ ہے جاسکتا دیا نام کا عقیدے جسے
 یہ۔ں نہی کا بننے حکمران مگر ہے حاصل حق تو کا دینے ووٹں می ملک

 دوہری وہ کہ یہ وجہ کی اس ہے کا ممالک اکثر کے دنیا معاہدہ عمرانی
 بھی کسی یہ کہں ہی کرتے خیال وہں می بارے کےں والو رکھنے شہریت
 ۔ہے مشکوک وفاداری کی ان بلکہں ہی آزادں می ہونے وفادار کے ملک

 کے گھر وہ تو تھی قلیل بہت تعداد کیں لوگو پر سرزمین اس جب 
 اور قبیلے وہ تو بڑھی تعداد پھر تھے جاتے پہچانے پر طور کے افراد

 تعداد کی ان گئے کرتے ترقی یہ بعد کے اس لی کر اختیار شکل کی برادری
 شکل کی قبیلے بڑے ایک کرکے اتحادں می آپس نے قبائل کئی گئی بڑھتی
 شکل کی بزرگ شخص ایک کہ ہوا ایسے پر مقامات کئی مگرلی  کر اختیار

 یا لگے کرنے اعتقاد اور اعتماد افراد کے قبائل ان پر جس آیا سامنےں می
 قبائل ان تعداد کیں مریدو اور ارکان کے اس تو لی کر بیعت پر اس پھر
ں می ان پھر اور تھے شامل لوگ کے قبائل تمامں می جس گئی بڑھ بھی سے
 کا ہونے آور حملہ پر اکٹھ یا اجتماع گروہ، کے افراد ان بھی قبیلہ کوئی سے
 کے افراد ہی ایسے کہ ہے ثابت بات یہں می تاریخ تھا سکتاں نہی بھی سوچ
 ۔ہوئے کامیابں می کرنے حاصل اقتدار لوگ والے ہونے جمع گرد

 ذکر کا جس ہے بھی کی بہادری صورت ایک کی قومیت اور قوم 
 جبری کسی گروہ ایک کاں لوگو کہں ہی جاتے بھول ہوئے کرتے دانشور
 کے عالقے حمفتو ہے کرتا فتوحات وہ ہے ہوجاتا جمع گرد کے بہادر اور
 ہوئے اکھٹے سے قوم ایک وہ پھر اورں ہی جاتے مل ساتھ کے اس لوگ
 کہ سے حوالے اس مگرں ہی مثال بڑی کی اس مغل اور منگولں ہی جاتے
 کے اس ہے بھاگتا سے عالقے اپنے بعد کے ہونے ختم اقتدار کا باپ بابر
 بڑا اتنا ہوا کرتا فتوحاتں می راستے وہ پھر اورں ہی ہوتے ساتھ سپاہی چند

 نظریہ مذہب، کسی لوگ یہ۔ہے ہوجاتا قابض پر ہندوستان کہ ہے بناتا لشکر
 ، شجاعت کی اس بلکہ ہوتےں نہی جمع گرد کے اس پر بنیاد کی یاوطن
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 ہوتے اکھٹے لوگ کچھ پر عشرت و عیش اور غنیمت مال ذاتی اور بہادری
 دینا ساتھ کا اس لوگ کہ ہے جاتی بڑھ اتنی قوت عسکری پھر اورں ہی

 کئی کہ ہے بھیں می دور یافتہ ترقی اس مثال کی اسں ہی ہوجاتے شروع
 وہ کہں ہی دیتے ساتھ لئے اس کا اس بھی ہوئے چاہتے نہ کو امریکہ ممالک
 ممالک کے ان یا ہے رکھتا صالحیت کی کرنے تباہ کو ان اور ہے پاور سپر
 زور محض مگر ہے رکھتا صالحیت کی کروانےں کاروائیا دہشتگردانہں می

 کو مجمع والے ہونے جمع یا والی ہونے قائم یا والی بننے پر بنیاد کی بازو
 جاتے بکھر پر ہونے ختم قوت عسکری اپنی بعد مدت ایک وہ ہوتاں نہی دوام
 لوگ اور تھی مجتمع طاقت کی اس تو آیاں می برصغیر جب الیگزینڈرں ہی

 آرٹ، کا یونان بھی آج لگے کرنے منسوب سے قوم یونانی کو آپ اپنے
 زخمی سکندر جونہی مگر ہے جاسکتا دیکھاں می ورثے پرانے اور تصاویر

 نےں گورنرو اور نےں ساتھیو کے اس تو ٹھانی کی جانے واپس اور ہوا
ں می بنانے قوم الگ اپنی وہ اورں لی کر قائمں حکومتی الگ الگ اپنی

 بھی قوت ساری وہ کی ان ساتھ ساتھ کے گزرنے وقت اور ہوگئے مصروف
 لئے کے قوم۔گیا بکھر بھی بت گیا کیا کھڑا کا قومیت اور ہوگئی ختم

 کا مرمٹنے اور محبت سے وطن اپنے پھر اور نظریہ آہنگی، ہم نظریاتی
ممدو ں می رکھنے قائم دیر تاں انھی اور ہے ہوتا افتخار کاں قومو ہی جذبہ
 گیا کیا پیدا پر نام کے آزادی جذبہ کا قومیتں می امریکہ۔ہے ہوتا ثابت معاون
 پر طور کے قومیت کی ان آزادی یہ کی ان اور ہے آزاد شہری ہر کہ ہے

 مگر ہے دخل عمل بڑا کا قوت عسکری کی انں می جس ہے آرہی سامنے
 کیں ریاستو چھوٹی پر سطح کی صوبے بھیں می ملک بڑے جیسے امریکہ
 سمجھا بڑا اورں نمایا سے ملک کو شخصیت قومی الگ اپنیں می صورت

 بلکہں نہی امریکن کو آپ اپنے بھی شہری جیسا یارک نیو تو اب ہے جاتا
 ۔ہو قوم الگ یا ریاست ملک، کوئی نیویارک جیسےں ہی کہتے نیویارکر

 اور تعبیر مختلف ایکں می تعبیرات کی قومیت دراصل پاکستان قیام
ں دی قیود و حدود جو لئے کے قوم نے اسالف کےں مسلمانو ہےانوکھا واقعہ 

 تھا باال سے قبیلے نسل، رنگ، جو دیا لفظ کا ملت بجائے کی قومں می ان
 دوسرے ایک فرد کا ملت ایک تھی شر اور خیر بنیاد کی دشمنی اور دوستی

 چاہے جانتاں نہی یا ہے جانتا زبان کی دوسرے ایک وہ چاہے تھا بھائی کا
 ہے کیا کسب کا اس ہے کیا لسان کی اس ہے کاال یا ہے سفید کارنگ اس
 وہ اورں دی کر ختمں عصبیتی تمام یہں میں مسلمانو نے حاالت اور وقت مگر
 کو اقدار ان مگر۔ ہوگئے تابع کے نظریہ ایک اور بھائی کے دوسرے ایک

 کی مذہب بعد کے فقدان بڑے اتنے کے اورملت بعد کے کرنے فراموش
ں عصبیتو ہے واقع ہی انوکھا حصول کا ملک پر بنیاد کی نظریے پر بنیاد
 صحابہ پر موقع ایک کہ ہوگی کیا مثال بڑی سے اس کی ہونے باال سے
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ں وہا بھی قبیلہ ہم کے اس اور تھے رہے کر ذکر کا قبیلے اپنے اپنے کرام
 ملسو هيلع هللا ىلصحضور تو گیا کیا دریافت یہ جب سے فارسی سلمان حضرت تھے موجود
 تھا سے فارس تعلق کا ان جبکہں ہی سےں می ہم فارسی سلمان کہ فرمایا نے
 وہ مگر دیا نے اصالف کے ان کوں مسلمانو جو ہے نظریہ کا قومیت وہ یہی

 آگئے نیچے بہت سے معیار اس کے ایمانداری اور عزت شرافت، تقوٰی،
 یقین کوں مسلمانو والے آنے کرکے ہجرتبھارت سے  باوجود کے اس مگر
 مدینہ ساتھ کے مہاجرین نے انصار جو ہوگا سلوک وہی ساتھ ہمارے کہ تھا

 کی نظریے محض ہجرتں می تاریخ کی دنیا بڑی اتنی۔تھا کیاں می منورہ
 انتہائی سے حوالے کے نظریے حوالہ کاملت  تھی ہوسکتی ہی پر بنیاد

 حوالے کے قومیتں می تاریخ کی دنیا لٰہذا۔ہے شدہ ثابت اور مقدم معتبر،
 قرار شرط اول سے سب آہنگی ہم ذہنی یا مذہبں می تعبیرات کی قومیت سے
 ۔ہے پارہی

 تعریف کی قوم نےں انھوں ہی مفکر معروف مغربی رینان ارنسٹ 
 یورپں مدتو نظریہ یہ کا ان اور ہے کیا منصوب سے روحانیت اور روح
 اجتماعیت نے اقبال عالمہ کہ ہے خیال کا مفکرین بعض رہا کرتا گردشں می
 جدیدیت مغربی لئے کے کرنے یکجا کو معاشرےں می تصور اسالمی کے
  مطابق کے ارنسٹ ہے لیا سے رینان ارنسٹ تصور کا

 ایک کا اس ہے نام کا اصول روحانی ایک روح ایک قوم
 وہ طرف ایکں می حال دوسرا اور ہے ہوتاں می ماضی قدم
 ہے ہوتی مالک کی میراث مند ثروت مشترک کیں یادو
 کی رہنے ساتھ کے دوسرے ایک طرف دوسری اور

 ناقابل والے ملنے سے ماضی وہ۔ہے رکھتی خواہش گہری
 رکھنے جاری کو تسلسل کے قدروقیمت کی ورثے تقسیم
 استحکام عظیم ایک قوم ایک پس۔......ہے رکھتی ارادہ کا
۱۹۔ ہے آتاں می وجود ایثار جذبہ اس جو ہے نام کا

 

 دراصل وہں ہی کرتے ذکر کاں اصولو روحانی جن رینان ارنسٹ 
 اسی خواہش کی رہنے ساتھ کے دوسرے ایک اور ہے پھوٹتا ہی سے مذہب
 رہ خطر و خوف بال ساتھ کے دوسرے ایک وہ جب ہے ہوسکتی توانا وقت
 اورں ہو ایک رسومات کی خوشی غمی کی انں ہو ایک اقدار کی انں سکی
ں میں قومو ۔ںکری نہ محسوس زحمت اور پریشانی کوئیں می داری تعلق وہ
 وجوہات کوئی کی اس تو رہتیں نہی باقی خواہش کی رہنے کرجل  مل جب
 روحانیں ہی جاتی پہنچ پرں جھگڑو لڑائیں می بعد وجوہات وہ اورں ہی ہوتی
ں ناراضگیو اورں فہمیو غلط چھوٹی چھوٹی کوں لوگو ہی رشتہ مذہبی اور
 تصور کا قومیت ساتھ کے ملت نے اقبال۔ہے کرتا تلقین کی کرنے درگزر کو

 ۔ں نہی چھوڑا کبھی
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 سےں سمتو اور اطراف کوں لوگو بغیر کے تصور اور نظریے کسی 
 تہذیب اور نسل رنگ، ، تفریق یہ اور تھا جاتا لیا کر تصور پر طور کے قوم
 اور مشرق تھی ہوتی مختلف قطعی سے دوسرے ایک سے حوالے کے

 غیر یہ تھے مختلف قطعیں می زبان روایات مزاج، اسے والے مغرب
 و قوم عظمت مسعود سے حوالے اس۔ تھی تقسیم کی قومیت تحریری
 ں ہی لکھتےں می مضمون اپنے سے حوالے کے عصبیت

 تھی نہ زیادہ آبادی کی دنیا جبں می اسالم قبل ما زمانہ قبل
ں گئی بنں قومی چار سے اعتبار کےں سمتو چار کی دنیا تو

 سے قوم دوسری قوم ایک ہر جنوبی شمالی مغربی مشرقی
 اختالف کے نصاب اور رواج و رسم طریقے طور مختلف

 سمجھتی جدا سے قوم دوسری کو آپ اپنے سے وجہ کی
۲۰۔ تھی

 

 آج جو دی مثال وہ کی پہلے سے صدیں انیسوی نے عظمت مسعود 
 اورں ہی کہتے مغرب اہل کو یورپ ہم جیسے ہے رائجں می دنیا ساری بھی
 اورں عریا کوئی جب سے حوالے اسیں ہی کہتے مشرق اہل کو آپ اپنے

 مغربی یہ کہ ہے جاتا کہا اسے تو ہے پہنتا لباس خالف کے مزاج ہمارے
 دوپٹے ہے ہوتی بات کی حیاء و م شر کوئی جب اور ہے ہوئے پہنے لباس
ں می شروع۔ں ہی دیتے نام کا روایات مشرقی اسے ہم تو ہے ہوتی بات کی

 ہوئی عام بعد کے فتوحاتں می دنیا کی برطانیہ تاویل یہ کی قومیت مغربی
 کے مغرب فلسفے کے مغرب بھیں می شاعری اپنی نے اقبال عالمہ

 اپنےں می ازم ہندو بھی نےں ؤہندو طرح اسی۔ہے کیا ذکر جابجا کا نظریات
 کہا کھشتری کو کسی کہا برہمن کو کسی کہا شودر کو کسیکیے  قائم طبقات
 مدھیہ)لینڈ رٹ ہا بھی کوں عالقو اور رکھے طبقات کے نیچ اونچں می جن

 رکھتے کر بنا ڈھال کو عالقے اس وہ کیا منسوب سے لینڈ رم اور( پردیش
 ۔تھے کرتےں نہی خیال اچھا اور تھے

 جاسکتا کیا محسوسں می جین کیہندو  مادہ کا نیچ اونچں میں انسانو 
 برتری اسی پھر اور ہے بڑاہوتا لئے شوق کا برتری پر دوسرے وہ کہ ہے
 نظریے کےں قومو نسلی۔ہے ہوجاتا رخصت سےں جہا اسں می زعم کے
 اپنے اسے وہ اورں ہی گئے پھیل وہ کہ جاسکتا کیاں نہی رد لئے اس اب کو
 رشتے اور قبیلے ایک نسل، ایک گروہ ایک کا افرادں ہی سمجھتے فخر لئے
 رشتہ اپنی اورں ہی کہلواتے کہتے، قوم کو آپ اپنے وہ توں ہو جڑے سے
 کسی دوسرے وہں ہی کرتے پسند کرناں می قوم اور قبیلے اسی بھیں داریا
 شمولیت کی خون کے قوم دوسریں می نسل اپنی کرنا شادیں می قبیلے قوم
ں عزیزو ہی اپنے سے حوالے کے میڈیکل جبکہ کرتےں نہی خیال اچھا کو
 نسل کی آئندہ اورں ہیں قباحتی کئیں میں شادیو سےں دارو رشتہ اور
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 یہ کےں مسلمانوں می خیال کےں لوگو بعض۔ہے ہوتی مبتالں میں بیماریو
 لفظ لئے کے مسلمان مگرں ہی ہوسکتے سے قوم ایک مسلم اور کافر کہ حکم
 وطنی کو احکام ان لوگ گےں ہو ہی مسلمانں می ملت ایک ہے کا ملت

 پیش پر طور کے نظریہ کا قوم واحد پر بنیاد نسلی اور پر بنیاد جغرافیائی
 کانگرس نیشنل انڈینں می حق کےں ؤہندوں می برصغیر دلیل یہیں ہی کرتے
 تو قرآن ہوتیں نہی قوم کوئی گروہ مگر۔تھے کرتے پیش زعما مسلمان کے
 کاں بدمعاشو فاسقین قوم جتھہ اور گروہ کاں مجرمو ہے کہتا مجرمین قوم

 کوں والو کرنے مانی من اور داری اجارہ پر طور ذاتی اور فجورفسق و 
 آتا ذکر بھی کا وغیرہ وغیرہ صالحین قوم اور ظالمینں قومی جبکہ ہے کہتا
 ہے آتاں می معنی وسیع لفظ ہی ملت بلکہں نہی قوم لئے کے مسلمان لٰہذا۔ہے
 ۔ہے فاقیتآ اور جامعیتں می جس

 ہے لیتی کر طے سلیقے عادات، ورواج، رسم خاص لئے اپنے قوم ہر 
 کی ان وہی ہے بنتی شناخت کیں قومو ان وہیں ہی ہوتے تحریری غیر جو

 پر طور ارادی غیر کا ان وہ۔ہے ہوتی خیمہ پیش کا تہذیب اور قوت اجتماعی
 اور تہذیبیں می جن ہے ہوتا بھی تعارف کا معاشرے اس وہ ہے ہوتا بیانیہ
 آج۔ہے ہوتی شامل بھیں سرگرمیا تحقیقی ساتھ ساتھ کےں سرگرمیو علمی
 سےں قومو بعض ایجادات عسکری اور ایجادات سائنسیں می دنیا جدید کی

 کے ایجاد بنیادی اسے مگر کی ترقیں می ان نےں قومو دوسریں ہی منسوب
 اسی کی ایجاد کالشنکوف نے انجینئر روسی ایک ہے جاتا جانا ہی سے نام
 مصر بھارت امریکہ چین، ، پاکستان اسے آج ہے منسوب یہ سے نام کے
 کچھں می اس ہے وہی کا اس نام مگرں ہی بناتے ممالک کئی کے دنیا اور

 کی اس ہے گئی دی لگا دوربینں می جس ہے گئی دی کر پیدا بھی جدیدیت
 یہ ہے جاسکتا لگایا بھی کو میزائل آگے کے اس ہے گیا دیا کر ختم کو آواز

 بعض طرح اسیں کرسکیں نہی ختم نام کا موجد اصل کے اسں اضافتی
 ۔ں ہی ہوتی منسوب سے نام کے انہی روایات کیں قومو

 یا نظریے کسی لوگ سے حوالے کے قومیت کہ ہے مسلم بھی بات یہ 
 کی ان ہے جاتی بڑھ یکجہتیں می ان جبں ہی ہوتے یکجا پر بنیاد کی مذہب

 پر ہونے یکجا کی ان تو ہے ہوجاتی ایک معاشرت ہے جاتی ایک معیشت
 طرح اس سے مذہب پھر وہ اور ہے پڑجاتی کمزور شناخت کی مذہب
 برآمد شناخت قومی سے قوم۔بنے قوم وہ سے خیال جس رہتےں نہی وابستہ
ں ہی ہوتی پیداں قباحتی کئی سے جس ہے جاتا دیا نکال کو مذہب کرکے

 رومن بنیاد کی جس آیا سامنے تصور پہلے باضابطہ کا قومں می برطانیہ۔
 نے برطانیہ بعد کے جس گئی پھیلتی جو وہ تھا مذہب عیسائی کیتھولک
 اور گیا ہوتا رخصت مذہب سے برطانیہ پھر اور لیا کر قبضہ پر دنیا ساری
 پھر اب کے بات الگ یہ گیا دیا دے قرار فعل ذاتی کا انسان اسےں می بعد
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 کی کرنے پیدا رویہ ایک کا نفرت خالف کے مذاہب دوسرےں می برطانیہ
ں ہی کررہے خالف کےں مسلمانو کر خاص یہ وہ اور ہے آچکی لہر
 جو سے حوالے کے قومیت سے جانب کی ہٹلرں می جرمنی نےں یہودیو۔

 اور سوچا کا وطن ایک لئے اپنے نےں انھو بعد کے اس اٹھائے مظالم
 بشمول سےں می ممالک کئی کے دنیا ہوگئے پذیر رہائشں می اسرائیل
ں می ممالک یورپی بعض لیکن گئے لے اسرائیل کوں یہودیو تمام پاکستان

 اسرائیل پاس کے انں ہی رکھتے قومیت کیں وہاں پذیرہی قیام یہودیں جہا
 وہ ہے گیا کیا االٹ بھی گھر ایکں انھیں می اسرائیل اور ہے قومیت بھی کی
 نہ یاں ہو گئے اسرائیل وہ خواہں ہی بھیجتے اسرائیل فیصد دس کا آمدنی اپنی
 نفرت خالف کے انں می دنیا کہ ہے احساس کا بات اسں انھی لیکنں ہو گئے
 گھر ایک کا انں می اس اور ہے اسرائیل ملک ایک اپنا پاس کے ان تو پھیلی

 گھرں می اسرائیل کوں یہودیو تمام اپنے اسرائیل کے بات الگ یہ ہے فلیٹ یا
 کے پرستی قوم یہودی اسی اور ہے رہا کر تعمیر کیں بستیو لئے کے دینے
ں بچوں عورتو کے ان ہے رہا اجاڑ گھر کےں مسلمانوفلسطینی ں می جذبے
 ہٹلر کوں یہودیو پر بنیاد کی تعصبقومی  جس ہے رہا مار کوں بوڑھو اور
ں ہی ہوئے رکھے روا ساتھ کےں فلسطینیو یہودی رویہ وہی آج مارا نے

 اگر ملک کوئیں ہی ہوئے چھائے پرں ادارو مالی اورں بینکو کے دنیا یہودی
 اتنا اسے پر طور معاشی وہ آئے سامنے پر طور موثر خالف کے ان

 اورں ہی کرتے حاصل عبرت سے اس دوسرے کہں ہی کرتے پریشان
ں نہی قدم عملی کوئیں ہی کرتے خرچ جمع زبانی محض خالف کے اسرائیل
 محفوظ دنیا بھی آج سے مظالم کے جس ہے ہی عصبیت قومی یہ اٹھاتے

ں صدیو نےں لوگو کے ایران ، روم پر بنیاد کی فخر قومی اسی۔ہےں نہی
 کر بن ظالم قوم ہم ہی اپنے جب مگر۔ رکھا جمائے قبضہ پرں قومو دوسری
 پھر توں ہی کرتے جبر لئے کے کرنے جمع دولت و مال پر رعایا حکمران
 کی ہونے آور حملہ پر ملک اپنے کوں حکمرانو کے ان یا اقوام دوسری
 مدد بھرپور کی ان تووہں ہی ہوتے آور حملہ وہ جب اورں ہی دیتے دعوت
 بلکہں نہی علیحدگی کی قومیت وجہ کیں بغاوتوں می قوم ہی اپنیں ہی کرتے
ں می خیال کےں لوگو بعض ہے ناانصافی سےں لوگو اپنےں می قوم ہی اپنی

ں نہی کوئی اور عالوہ کے معیشت اور آزادی نظریہ ترین جدید کا قومیت
 کہ دے آزادی کی بات اسں انھی گروہ قابض یا آور حملہ کوئی اگر اور۔ہے
 جیسےں ہی ہوجاتے تیار پر رہنے پر طور امن پر بھی ساتھ کے اس وہ تو

 مگر کی حکومت سے فارمولے اسی نےں انگریزو اورں مغلوں می برصغیر
 آزادی معاشرتی آزادی ذاتی وہ پھر تو ہے ہوتا پیدا شعورں میں قومو جونہی
ں نہیں گریزا بھی سے کرنے بغاوت لئے کے آزادی اجتماعی اور

 کے قومیت لئے اس ہے بنتی باعث کا پستی قومی ناکامی معاشی۔ہوتے
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 رسائی تک اس لئے کے سب ہونا یکجا اور مساوی کا معیشتں می مباحث
 ایشیاء سینٹرل سے وجہ کی بدحالی معاشی اپنی روس ہے ہوتی ضروری

 چپں ریاستی وہ آگے کے جبر کے اس ورنہ بیٹھا دھو ہاتھ سےں ریاستو کی
 ۔کےچیچن  ماسوائےں تھی

 کے غاصب تو ہو قبضہ پر زمین کی قوم جس سے نظر نقطہ اسالمی 
 و نظم کا ریاست کہ ہے یہ شرطں می اس لیکن ہے جاسکتی کی جنگ خالف
 اجتماعی کوئی اور ہو ہوگئی منتشر حکومت وہ جب مگر ہو اجتماعی نسق
 عوام یا جماعت کوئی گرد کے فرد ایک کسی پھر تو ہو نہ قائم ضبط و نظم

 صورت اس ہوتاں نہی موجود امکان غالب کا فتح پھر اور ہوتےں نہی اکھٹے
 کاں باتو تمام ان ہےں نہی حکم کا جنگ باقاعدہ خالف کےں غاصبوں می

ں مسلمانو مشاورت ہے جاسکتی دیکھی الشوری سورۃ ہے کریم قرآن ماخذ
 گئی بنائی سے مشورےں ہی احکام کے اسی اور ہے حکومت طرز کا

۔ ہے جاتا کیا تعبیر سے قوم جسے ہے ہوتی حکومت عوامی ہی حکومت
 پرں آدمیو سو کےں آدمیو بیس لئے کے جنگ پر نظریے کے دین اسالمی
 ہے کا ایمان اور تقویٰ  معاملہ مگر۔ہے گئی دی بشارت بھی کی آنے غالب
 آنےں می مباحث کے قومیت۔ ہے نظم وہ نہ ہیاور مفقود اب جذبہ یہ جبکہ
 قوم گروہ سا کون کا افراد کہ گیں کری ثابت تحقیقات مزیدں میں وقتو والے
 ادراک ، تاریخ کا اس ہے سکتا بکھر بھی کر بن قوم کون اور ہے سکتا رہ
 کی اس سکالر اور گا جاسکے لگایا اندازہ بخوبی سے واقعات و حاالت اور
 حوالے اس پر آنے وقت۔گےں کرسکیں می مستقبل تعریف اور توجیع بہتر
 کی قومیت والی رہنے قائمں مدتو وہ اور ہوگا موجود بھی ڈیٹا سائنسی سے
 ۔ہوگی تعریف واحد

 خصوصی کا قومیت تصور کےں نگارو مضمون اہم )ج
 مطالعہ
 مگر ہےں نہی موجود تعریف مستند کوئی کی قومیتں می دنیا توں یو 
 اور ہے کیا تعریف جامع کی قوم کہ ہے ابھرتا تصور یہں می ذہن کے انسان
 آپ اپنے گروہ کوئی پھر یا ہے کو کس حق کا کرنے تعریف کی قوم کسی
 جائے لیا کر تسلیم قوم کو غفیر جم کسی اگر ہے دار حق کا کہلوانے قوم کو
 قبیلے قومں می شروع ہے ضروری بھی حکمرانی حق لئے کے ان پھر تو
 جگہ مختلف یہ گئی بڑھتی تعداد کی ان پھر آئی سامنے سے حوالے کے

 بعض گئے ہوتے آباد آکرں میں عالقو کے ان لوگ دیگر اور گئے پھیلتے
 کسی تھا خیال کا ان کیا استعمال لئے کے حکمرانی حق کو قوم نےں لوگو
ں نہی حکمرانی پر ان بھی آدمی سمجھدار یا یافتہ تعلیم زیادہ کا قوم غیر

 قوم ہم اور گا کرے استحصال کا ان غیر کہ تھے کرتے خیال وہ۔کرسکتا
 ہم اور دیا بدل بھی نظریہ یہ نے وقت مگر۔ہوتاں نہی خطرہ کا استحصال سے
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 دنیا کہ ہوگا نہ غلط کہنا یہ اور کیا تنگ زیادہ سے سب کوں قومو ہم نے قوم
 جدید اور۔ہوا ہی پر نام کے قومیت عام قتل کاں انسانو زیادہ سے سبں می

 کر لے علم کا بغاوت ہی خالف کےں حکمرانو قوم ہم اپنے عوام توں می دور
 رعایا ہی اپنی نےں لوگو کے قوم ہی اپنی کہ ہے بجا بھی یہں ہی آتے نکل
 کیاں نہی بھی تصور سے غیر کسی کا جسکیے  مظالم ترین بد ساتھ کہ

 کو عالقے اور قوم اپنی لوگ کے قوم ہی اپنے سے وجہ کی جس جاسکتا
 ۔ لگے کرنے پسند کو رہنےں میں ملکو اور قوم دوسری کر چھوڑ

ں ہی کرتے پسند کو بننے حصہ کا قوم اس اور ریاست اس لوگ تو اب
 یورپ۔ں ملی مواقع اچھے کے معاش ذریعہ اور انصاف سماجیں انھیں جہا
 اور کاٹے گلے بہایا، خون کا دوسرے ایکں صدیو پر نام کے قومیت نے

ں می جس تھی کی شروع ہی پر نام کے قومیت نے ہٹلر عظیم جنگ دوسری
 صدیں انیسوی یہ ہوئے زخمی ہیں کروڑو اور گئے مارے لوگں کروڑو
 کرنے حاصل فتحں می عظیم جنگ دوسری اور ہوا شروعں می وسط کے
 بنایاآزادی محکوم کو اقوام رنگ ہم مذہب، ہم زبان، ہم ہی اپنے نےں والو
 کے تعریف کی قومیتں ہی سمجھتی فریضہ مقدس ایک لڑناں قومی لئے کے
 کاں بادشاہوں می صدیں بیسوی گئے دیئے دالئل مختلفں می زمانے ہر لئے
 زعم کے عصبیت خاندانی حکمران قبل سے اس تھا ہورہا پذیر زوال دور
 محکموم بھی کو قوم اپنی اور تھے کرتے حکمرانی پرں قومو دوسریں می
 رہے مانگ بھیک کی رحم سےں حکمرانو عوام اور تھے سمجھتے ہی

 کرے ظلم اور جبر حکمران قوم ہم ہی اپنا پر قوم ایک کبھی جب اور تھے
 حملہ پر اس اور تھے مانگتے مدد سے حکمران کے قوم دوسری قوم وہ تو

 اس کیا پیش تصور کا قومیت وطنی نے برطانیہں ہی دیتے دعوت کی کرنے
 چھوٹے اپنے وہ اور ہے براعظم ایک خود برطانیہ کہ تھی یہ وجہ کی

 تھے چاہتے دینا تصور کا قوم ایک کر مال ساتھ اپنے کوں جزیرو چھوٹے
 بہتر کو تصور کے اسی نے اقوام دوسری لٰہذا تھی پاور سپر برطانیہ چونکہ
 خالف کے تصور وطنی اس کے انگریز اعظم قائد اور اقبال عالمہ۔کیا خیال
 ہے بنتی باعث کا تقسیم اور منافرتں میں انسانو بھی قومیت وطنی تھے
 متحدہ اور دینا امن اور پیغام کا کوسالمتیں انسانو تمام مقصد کا اسالم جبکہ
 عالقے، ، نسل رنگ، ، زبان تصور کا قومیت نے اسالم لئے اس ہے کرنا
 پیش پر طور کے ملت تعریف جامع اور وسیع ایک بجائے کی معاش ذریعہ
ں قومو ہے ذکر ہی کا ملت جگہ ہرں می کتاب الہامی کیں مسلمانو اور کی
 اور دیاہندوستان قرار لئے کے شناخت اور پہچان صرف کوں قبیلو اور

 برصغیر برطانیہ جبکہ ہوئی پر بنیاد کی نظریہ دوقومی تقسیمں می پاکستان
 مختلف کے تھادنیا بضد پر رکھنے اکھٹاں می شکل کی ہندوستان بھارتی کو

 تجربے اور شعور عقل اداراک، اپنے سے حوالے کے قومیت نے مفکرین
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 قومیت نےں مسلمانو کئی کے بھارتں ہی کیں تعریفی کی قومیت پر بنیاد کی
 مدنی حسین موالناں ہی کی پیش بھیں تاویلی مخالف پاکستان سے حوالے کے
 کی قومیت ہندوستانی متحدہں می ‘‘اسالم اور قومیت متحدہ’’ کتاب اپنی نے
 نےں انھوں ہی کی پیشں دلیلی اسالمیں می حق کے موقف کانگرسی پر بنیاد

 ہے دیا قرار منافی کے اسالم بھی کو پاکستان تحریک اور پاکستان تصور
 اگر تھا کہنا کا ان دیا سے استدالل بڑے نے اقبال عالمہ جواب کا جس

 کی اسالم ملسو هيلع هللا ىلص محمد حضرت تو ہوتا تصور کا وطن بنیاد کی اتحاد انسانی
 بڑی بہتمیں  ہجرت اسی کرتے نہ ہجرت مدینہ کر چھوڑ کو مکہ خاطر
 ملسو هيلع هللا ىلصحضور ورنہ ہے کرتا نفی کیاشتراکیت  وطنی اسالم ہے پوشیدہ رمز
 مگرں ہی الگ الگ مذہب ہمارے کہ کہتے سے کفار اور رہتے ہیں می مکہ
 ۔ں ہی لیتے رہ ہی اکھٹے لٰہذا ہے ایک زبان ہے، ایک وطن

 مگر ہے جاتا کیا تعبیر سے قوم کو گروہ ایک کے معاشرے انسانی  
 جغرافیہ ہے شرط بنیادی ہوناں می خطے جغرافیائی ایک کسی لئے کے اس
 لئے کے قوم۔ہے ہوسکتا عالقہ خاص کوئی یا صوبہ ریاست، ملک، یہں می

 ایک یا آہنی ہم مذہبی اور رسومات ثقافتی و تہذیبی روایات، ،ں رویو سماجی
 ایک۔ہے جز اہم بھی ہونا ایک کا معیشت کی ان عالوہ کے ہونے نظریہ
 جدید کا قومیتں ہی ہوسکتے بھیں میں قومو مختلف والے بولنے زبان
 جابرانہ ایک یورپ جب ہے زمانہ وہ یہ ہے ہوتا شروع سے یورپ تصور
 اور۔تھے ایک کلیسا اور بادشاہں می جس تھا جاتا پہچانا تحت کے نظام
 بیٹا کا کاشتکارں می زمانے اس تھا سامنا کا ریاست کریسی تھیا کوں لوگو

 کلیسا اور تھا جاتا سمجھا حکم آسمانی ہونا بادشاہ بیٹا کا بادشاہ اور کاشتکار
 کو کلیسا لئے کے نجات سے جبر اسی پھر۔تھے دیتےں تعویلی کی اس والے
ں می اسالم جبکہ۔گیا دیا دے قرار معاملہ ذاتی کو مذہب لئے کے کرنے الگ
 کی اس نے قائدین اورں نگارو مضمون مختلف۔ ہے معاملہ معاشرتی مذہب
 سب ان۔ہے جاتی ہوتی پیدا وسعتں می اس اورں ہی کیں تعریفی مختلف
 کو قومیت لوگ متعلق سے اسالم مذہب۔ ں ہیں تعبیری اپنی اپنی کی سکالر
 اختیار روش الگ اپنی کر ہٹ سے مذہب مگرں ہی کرتے تعبیر سے ملت

 پر طور روحانی کہ ہے موقف یہ کا کیمونسٹ اور سوشلسٹ والے کرنے
 مختلفں می بارے کے قوم وہ اورں ہی ہوتے خیاالت اپنے اپنے کےں لوگو
 :ہے پیش تفصیل کی اسں می ذیل۔ ں ہی رکھتے تصور

iمودودی ابواعلیٰ  سید موالنا ۔: 
 انسانیت بلکہ ہےں نہی چیز کوئی قومیتں می خیال کے مودودی موالنا 

 تقسیم کسی پر بنیاد کی نسلیت وطنیت،ں می دین والے آنے لئے کے فالح کی
 کو عالقے ایک کسی کے اس اور ہے کی ہللا زمین ساری دیاں نہی حکم کا

 تعالیٰ  ہللا پرکرہ عرض  اس جاسکتا کیاں نہی مخصوص لئے کےں مسلمانو
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 ہے مکرمہ مکہ وہ تو ہے کیا معتبر اور مخصوص کو جگہ اگرکسی نے
ں نہی مخصوص سے عجم یا عرب نسل، رنگ، کسی بھیں می اس مگر
 تھے رکھتے استدال یہ پاکستان بانیان سامنے کے مودودی موالنا جبکہ۔کیا
 اور اسالم کو رہنے کر بن قوم ایک ساتھ کےں ؤہندو پر نام کے وطن وہ کہ

 کر مطالبہ کا حکومت الگ لٰہذا سمجھتےں نہی جائز سے رو کی شریعت
 موالنا بعد کے جانے بن پاکستانں جائی نکل سے لحربادار تاکہں ہی رہے

 مخالف کے پاکستان قیامں می کہ کہا یہ نےں انھو تو آگئے پاکستان مودودی
 طرح اسی توڑنا اسے یا کرنا مخالفت کی اس تو ہے گیا بن یہ اب مگر تھا

 شرعی گرانا کو اس پھر تو جائے بن مسجد ایک جیسے ہے اسالم خالف
ں نہی سے حوالے کے وطنیت تصور کا قوم وہ ہے ناجائز پر طور
 ں ہی لکھتے مودودی موالنا۔لیتے

 یا نسلیت بھی لفظ ایکں می اسں لی دیکھ کو قرآن پورے
 خطاب کا دعوت کی اس گا ملے نہں می تائید کی وطنیت
 انسانی کی زمین روئے تمام ہے سے انسانیت نوع پوری
 کسی نہں می اس ہے بالتا طرف کی صلح وہ کو مخلوق
ں می اس کی سرزمین کسی نہ اور ہے تخصیص کی قوم
 وہ تو ہے کیا پیدا تعلق خاص ساتھ کے زمین کسی اگر

 صاف بھی متعلق سے اس لیکن ہے زمین کی مکہ صرف
 والے باہر اور باشندے اصلی کے مکے کہ ہے دیا کہہ
 باشندے اصل کے مکہ مشرکین جو اورں ہی برابر سب
 باہر نکالکو  انں ہی نجس وہ کہ کہا متعلق کے ان تھے
۲۱۔کرو

 

 عالقہ اشتراک کوئی کا باطل اور حق شر اور خیر نزدیک کے موالنا 
 پائے لوگ کےں رویو دو بھیں می محلے ایک اور شہر ایک ہوتاں نہی خطہ

 بنیاد کی کفر اور اسالمں قومیتی کیں آدمیو دو کے گھر ایکں ہی جاسکتے
 دو اور ہے ہوسکتی زبان بھی کی برصغیر عربیں ہی ہوسکتی مختلف پر

 کے مسلم غیر اور مسلمان۔ں ہی ہوسکتی مختلف بھیں زبانی کیں عربو
 یا کا اختیار ذاتی کسی اور ہے کا ایمانں نہی کازور  اور زر جھگڑا درمیان
 تابعدار کے ہللا لوگ جو ہے کا اطاعت کی کریم خداوند بلکہں نہی کا حکومت

ں ہی قوم ایک سب وہں ہی چکے کر فروخت لئے کے ہللاں جانی اپنی اورں ہی
 افریقہ یاں ہوں می ترکی ،ں ہوں می پاکستان ،ں ہوں می عرب سعودی وہ خواہ
 قوم کی شیطان وہں ہی باغی سے کریم خداوند لوگ جوں می ملک کسی کے
 :ں ہی لکھتے مودودی موالناں ہی قوم دوسری ایک وہں ہی سے

 حصی کوئی وہ ہے کھینچا دائرہ جو کا قومیت نے اسالم
 ایک ہے دائرہ عقلی خالص ایک بلکہں نہی دائرہ مادی اور
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 اورں ہی ہوسکتے جداں می دائرہ اس آدمی دو کے گھر
ں می اس آدمی دو والے رکھنے فاصلہ کا مغرب اور مشرق
۲۲۔ں ہی ہوسکتے داخل

 

iiفیض احمد فیض ۔: 
 کا ان ہے وسیع بڑا تصورں می بارے کے قومیت کا فیض احمد فیض 
 تہذیب، اپنی کی قومہر  ہوسکتیں نہی قوم کوئی بغیر کے تہذیب کہ ہے کہنا
 ان اگر سکتے کرں نہی تصور کا قوم کسی آپ اور ہے ہوتی ثقافت اور کلچر
 تہذیب قومی کی پاکستان ، تھا کہنا کا ہوان نہ تہذیب کوئی سے الگ کی

 کیسے مختلف سےں قومو دوسری قوم پاکستانی اور ہے تہذیب کی پاکستان
 ہے قوم الگ یہ کہ ہے چلتا پتہ ہی سے نام کے اس تو کیاجائے غور پر ہے
 پاکستان گویاں ہی پاکستانی یہ دوسرا اورں ہی مسلمان سے کثرت یہ تو ایک
ں ہیکیے  متعین پہلو تین کے تہذیب کی قوم نےں انھوں ہی عناصر دوں می

 پر ہے کیا قوم پاکستانی سے حوالے اس معاشرت اور تاریخ جغرافیہ، یعنی
 کو رشتے کے دین اور کلچر کہ ہے خیال کا ان۔ہے ضرورت کی غور
 ہے چیز باطنی دین ہے مذہب ہمارا بنیاد کی کلچر ہمارے ہوگا کرنا تالش
 ہی نہ اورں نہی طے نے دین روایات ،ں چیزی ساری بہت کے کلچر جبکہ
 تذکرہ بھی کا اس وہ ہے بتایا اصول کچھ دین ہے کرتا تعین کا ان اسالم دین

 بعض اور یہودیت جیسےں ہی پر بنیاد کی نسل مذاہب بعض کہں ہی کرتے
 عالمگیر ایک اسالم جبکہ ہندو جیسےں ہی سے حوالے کےمذہب جغرافیہ 

 قوم یا نسل خطے ایک کسی بھی کو اسالم طرحلہذا اس  ہےاور دین  مذہب
 کی تشخص قومی مضمون اپنے فیض احمد فیض۔جاسکتا جوڑاں نہی سے
  کہں ہی لکھتےں می تالش

 آج اور گزری سے مراحل کن ہوئی شروع کب تالش یہ
 طریقے مختصر بہتں می بارے کے اس ہے پر منزل کس
 یہ ہے ظاہرں ہو چاہتا کرنا عرضں می خدمت کی آپ سے
 مغلیہ خاندانں می برصغیر جب ہوئی شروع وقت اس تالش
 پہلے سے اس ہوا غروب آفتاب کا مغلیہ حکومت اور

 سے لحاظ نسلی یا قومیت اپنی مسلمان کے برصغیر
 راجپوت یا تھے افغان یا تھے ترک تو یا وہ تھے پہچانتے

 بودوباش ، وطن اپنے وہ یا تھے بھی کچھ جو اور یا تھے
 پنجابی، یعنی تھے، جاتے پہچانے سے حیثیت عالقائی اور

 پر طور اجتماعی لیکن تھے وغیرہ سندھی اور بلوچی
ں نہی وقت اس احساس کا قومیت متحدہ کسی کو قوم مسلمان

۲۳۔تھا
 

 اس رہے کرتے بادشاہت آتے حکمران مسلمانں می برصغیر تک جب 
 عزت بہت کی ان لوگ کے مذاہب دوسرے تھے فکر بے مسلمان تک وقت
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 کے محکوم اور حاکم کوں مسلمانو عام۔تھے چاہتے مدد سے ان اور کرتے
 وہ کہ تھا موجود احساس یہں میں مسلمانو مگر تھاں نہی تصور کا رشتے

 یہ بعد کے آنے کے انگریز مگرں ہی رکھتے تعلق سے طبقے حکمران
 رہےں نہی حکمرانں جہا وہکہ  لیا آن نے فکر اسں انھی اور ہوا ختم احساس

 کر مل ساتھ کے انگریز نے اکثریت پھر اورں ہی بھیں می اقلیتں وہا
ں یو دیا کر شروع بھی سلسلہ واال ہونے ختم نہ ایک کا مظالم پرں مسلمانو
 ہندو کی جس لگا ابھرنے تصور ایک کا قومیت پاکستانیں می ذہن کےں لوگو
 ہوسکتا بنیاد کی قومیت بھی مذہب کہ تھی اڑاتی مذاق وہ تھی مخالف قوم
 و شکوک بھیں میں دلو کےں مسلمانو نے پراپیگنڈہ اس کےں ؤہندو۔ہے

 تھی شفاف اور سچی قدر اس قیادت کی پاکستان بانیان مگرکیے  پیدا شبہات
 نے قائدین کہ تھا احساس کا اسں انھی اور تھے کرتے یقین پر اس لوگ کہ

 کی ان وہی ہے لیا کر تیار خاکہ جو کا قومیت پاکستانی اور قومیت مسلم
 الگ ساتھ کے زبان ارضیت، تصور جو کا قومیت اور ہے مقصود منزل

 قومیت وہں ہی رہے ذکر جو کا رواج و رسم معیشت، معاش، ، قوانین اسالمی
 ساری وہ کہکو احساس ہوا ں لوگو بعد کےاس  ہے اترتا پورا پر تاریخ کی
 طور کہ مسلمان کہ نہں ہی جاتے پہچانے پر طور کے مسلمان ہندیں می دنیا
 اور ہوگیا شروع ہونا پیدا بھی کمتری احساسں میں دلو کے ان کے جس پر
 مگرں ہی آبادں قومی شمار بےں می برصغیر کہ ہوا احساس کا بات اسں انھی
 جانب دوسری۔ں ہی ہی مسلمان قوم بڑیں می خطے اس بعد کےں ؤہندو

 عیسائیتں قومی کی ذات نچلی لئے کے خوشنودی کیں حکمرانو انگریزی
 راہب عیسائی اورں ہی حکمران وہ کہں تھی ہورہی راغب لئے اس طرف کی
 اور تھے ہوگئے شروع جمانا قدم اپنےں می برصغیر ادارے رفاعی اور

 سیکیورٹی کی ان عالوہ کے معاونت اور مدد بھرپور کی ان حکومت انگریز
 نےں حکمرانو مسلمانں می برصغیر جبکہ تھی دیتی توجہ خاصی بھی پر

 ابھرتا، تصور کا قوم مسلمان کوئی سے جس۔دیں نہی توجہ طرف اس کبھی
 کیا محسوس سے شدتں می برصغیر تصور کا قوم سے آنے کے انگریز
 ۔ لگا جانے

iiiعسکری حسن محمد  ۔: 
 طور حتمی ہی قومیت تصور کا اقبال عالمہں می خیال کے عسکری 

 نےں لوگو تھی ضرورت کی وقت اور ترجمان کا جذبات کےں مسلمانو پر
 سے شاعری اسکی دیا قرار پیروکار بھی کا میسولینی کو اقبال عالمہ

 پر طور کے طعنے ایک رشتہ سے اسالم کا اقبال اور گئی نکالی فسطایت
۔ کیا ادا کردار اہم بڑا نےں صحافیو ہندو سے حوالے اس اور گیا کیا پیش
 جب اور ہوگئے معتقد کے ان لوگ ہوا کو اقبال عالمہ فائدہ کا مہم اس مگر
 وہ تو کرتے پیش پر طور کے شاعر ایک محض کو اقبال عالمہ مسلم غیر
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 سے بگاڑنے اسے تشریح کی شاعری کی اقبال تھے مانتے برا کا اس
 مگر ہے کا جہالت رویہ کا اسطرح نزدیک کے عسکری کرتے منسوب
 کی مسلمان دراصل ہندوں ہی آتے کام بڑے رویے کے طرح اس اوقات بعض
 تھے کررہےں نہی قبول اسے وہ اور تھے درپے کے مٹانے شناخت تہذیبی
 ۔ چلی بات کی پاکستان حصول اور نظریہ قومی دو جب کر خاص

 آچکی افتاد پرں مسلمانو جب آئے سامنےں می دور اس اقبال عالمہ
 قوم ہندو تھا چکا چھن اقتدار تھے رہے گزر سے دور سخت وہ اور تھی
ں اشارو کےں ؤہندو واال چھننے اقتدار سےں مسلمانو اور تھی ہوچکی منظم
 کےں توپوں انھی تھا رکھتا رویہ معاندانہ خالف کےں مسلمانو کر چل پر
 مسمار گھر کے ان تھا، جاتا ڈاالں میں جیلو تھا، جاتا اڑایا کر باندھ گےآ 

 شناخت اور قومیت کیں مسلمانو اب کہ تھا سمجھتا ہندو تھے جاتےکیے 
 ۔ ں ہی لکھتے عسکری حسن محمد ہے آچکا وقت کا مٹانے

 وہں ہی منکر سے شخصیت قومی کیں مسلمانو لوگ جو 
 مختلف سے قوت کی شہنشاہیت مغل محض کہں ہی کہتے
 لیکن سکتے بنں نہی قوم ایک والے رہنے کےں عالقو
 جیسے کے احساس کے قومیت اس کہ ہے یہ حقیقت

 ان ویسےں ہی آتے نظر بعد کے زوال کےں مغلو مظاہرے
 سلطنت مغل دیتے دکھائیں نہیں می زمانے کے عروج کے
 رحمت حافظں میں مسلمانو بعد کے جانے پڑ کمزور کے
 ان ہوئے پیدا رہنماء جو کے طرح کی سلطان ٹیپو اور خان
ں می برصغیر کہ ہے یہ خواہش بڑی سے سب کی

 اس چاہیئے ہونی ضرور طاقت مرکزی ایک کیں مسلمانو
 اسں ہوں می ہاتھ کے کس طاقت وہ کہں نہی بحث سے
 رحمت حافظ کہ ہے یہ حقیقت دلچسپ بڑی ایکں می ضمن
میسور  کا ٹیپو اور تھا سے سرحد تعلق خاندانی کا خان
 سید شہادت زبردست سے اس کی قومیت احساس سے
 بنگالں می تحریک اس ہے جہاد تحریک کی بریلوی احمد
 لوگ کےں عالقو سب تک سرحد اور سندھ کر لے سے
 تھے کرتے کام ہدایت زیر کی مرکز ایک اور تھے شامل
 کے برصغیر پورے کہ تھا یہ مقصد واضح کاں لوگو ان

 ریاست اسالمی مضبوط ایک کرکے منظم کوں مسلمانو
 مناسب کوئیں نہی بادشاہ مغل حاکم کا جس جائے کی قائم
۲۴۔ ہو آدمی ترین

 

 پاکستان قیام ہوگی اہم بڑی لئے کے مستقبل پاکستانیت نزدیک کے ان 
 تھے چکے بنا تہذیب اور روایت ایک اپنی مسلمان سال سو ایک قبل سے
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 کر دے قرار مذہب بدیشی اسے ہندو تھی رہی بنا جگہ اپنی بدن دن جو
 ۔ تھے رہے کر سعی کے کرنے متنفر سے اس کں لوگو

 برصغیر لئے کے کرنے معلوم حقیقت کی قومیتں می خیال کے ان 
 مطالعہ کا واقعات اور حاالت کے وقت اس کارنامے کے کرام صوفیاءں می

 کے تعمیر کی تشخص قومی ہمارے کہ ہے یہ تو بات سچ اور ہوگا کرنا
 ان نےں ؤہندو ہوئے مضبوط اور طے ہی ذریعے کے کرام صوفیاء مدارج
 اور کیا قبول اسالمں می تعداد بڑی ہوکر متاثر سے تبلیغ کی ہدایت و رشد کی
 کی ان بھی ہندو۔ رہے محفوظ لوگ والے ہونے مسلمان اثر زیر کے انہی

 کے تصوف۔ تھے مانگتے بھیں منتی اور آتے لئے کے فیض پرں درگاہو
 کیا یاب فیض بھی کوں مسلمو غیر پر طور روحانی نےں لوگو ان ذریعے
 بڑا سے باطنی فیوض کے کرام صوفیاء کوں ؤہندو کہ ہے یہ بات سچی
 ۔ تھے کرتے محسوس قلب سکون وہ سے اس اور ہوا فائدہ

 اپنے وہ اور تھی چاہتی تشخص اپنا ہی سے شروع قوم مسلمان 
 غیر اورں مسلمانو کو انں می جس تھی خواہشند کی تجسیم سے اظہاریے
 کی ان تھےں نہی خالف کےں ؤہندو مسلمان تھا ہوتا معلوم بھال کاں مسلمو
 اورں گزاری زندگی بہتر ہوکر مسلمان سب یہ کہ تھا خواب اور خواہش
 کر نکل سے تفریق کی پات ذات اورں لی اپنا کو تصور کے انسانیتں یکسا
 ۔ ں گزاری زندگی کی تقویٰ 

 وہ تھے طالب کے ریاست اور قومیت جس مسلمان کے برصغیر 
 تھے نہ طالب کے بادشاہ مغل کسی پھر وہ تھی ہی ریاست اسالمی دراصل
ں حکمرانو مغل کیونکہ تھے خواہشمند کے حکمران نیک اور اچھے بلکہ
 ایک کوئی کیلئے ریاست نئی تھےں نہی لوگ اچھے اور نیک کثرت کی

 کوئی پر، سطح علمی کوئی تھےں کوشا لوگں الکھو بلکہں نہی گروہ
 اور پاکستان ہی کو ریاست اسالمی عسکری حسن پرمحمد سطح سیاسی

 ۔ ں ہی گردانتے تشخص کا پاکستانیت

ivعبدہللا محمد سید ڈاکٹر  ۔: 
 کرتے ذکر بھی کا عصبیت عبدہللا سید ڈاکٹر سے حوالے کے قومیت 

 وہں ہی گردانتے جز ایک کا عصبیت عداوت، ، کونفرت قوم وہ اورں ہی
 کی قومیت کو نسل و زبان اساس، تعمیری ، جغرافیہ کو اساس کی قومیت
 غلط کچھ اعتراضات پر اقبال عالمہں می خیال کے ان سمجھتےں نہی اساس
 نے اس کہ ہے الزام پر اقبال کہنا یہ بلکہ ہوئے پیدا سے وجہ کیں فہمیو
 اور روحانی دراصل نے اقبال ہے کی مخالفت کی الوطنی حب یا وطن

 کر دے قرار شاخسانہ کا مغرب کو تصور وطنی بجائے کی تصور نظریاتی
 نزدیک کے ان ہے کی مخالفت شدید کی اس
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ں ہی کہتے کو اجتماع ایسے کسی کےں انسانو قوم یا نیشن
 موجود وجود یاعقائداتی جذباتی کچھ کے وحدتں می جس
 صورت کی اجتماعی ہیت ایکں می افراد کے اس اورں ہو
 کے وحدت اس ہو لیا کر فیصلہ کا رہنے کر مل باہمں می

 قومیت نام کا عصبیت لئے کے اس اور احساسات ، جذبات
۲۵۔ ہے

 

 سفرں میں دائرو درں دائرو ملت تصور کا اقبال عالمہ نزدیک کے ان
مقام  ابتدائی اسے ہے اہم جغرافیہں می جس ہے دائرہ ملکی ایک ہے کرتا
 کے اس ہے کیمپ بیس ایک طرح کی نیؤچھا فوجی یہ ہے جاسکتا کہا بھی
ں می جس ہے رہناں می وطن ایک جسے ہے کا قوم تر وسیع دائرہ دوسرا بعد
 بھیں می وطن دوسرے لوگ کے عقائد مشترکہ اور ہو کوآزادیں عقیدو تمام
 ان۔ ہو سہولت انتظامی صرف فرقں جائی سمجھے طرح کی وطن ہی اپنے
 لئے کے آبیاری کی نظریے بلکہں نہی مخالف کے وطن اقبال نزدیک کے
 ۔ ں ہی دعویدار کے ملت عالمگیر ایک وہں ہی مند خواہش کے وطن

 

vقریشی وحید ڈاکٹر ۔: 
 یہ وقت اس۔ ہے ترجمہ ہی کا نیشن لفظ کے انگریزی دراصل قوم  

 ثقافت، اسے انگریز تھیں نہی سے حوالے کے پات ذات یا مذہب شناخت
 سے ارضیت مگر تھے کرتے خیال یکجا پر معیشت اور زندگی طرز فلسفہ،
 عالمہ تھا منقسمں می ممالک اٹھائیس وقت اس یورپ جبکہ کرکے مشروط
 کیونکہ تھے خالف کے تصور کے وطنیت کے مغرب اعظم قائد اور اقبال

 جو تھا رہا کر آبیاری ذہنی کیں لوگو پر تصور قومی کے وطنیت انگریز
 وطنیت بھی نے اقبال عالمہ۔ ہے متصادم سے عقائد اور تصورات اسالمی
 خالف کے روح کی اسالم اسے وہ ہے کی مخالفت کی پوجنے کو بت کے

 ایک کا وطنیت پر بنیاد کی نظریہں می دنیا پاکستان قیام تھے کرتے تصور
ں ہی لکھتےں می نو تشکیل کی قوم پاکستانی قریشی وحید ڈاکٹر۔ تھا تصور نیا
: 

 مجرد کے قومیت بعد کے آنےں می وجود کے پاکستان
 نےں مسلمانو کیا اختیار رنگ تجسیمی نے تصورات
 پر طور کے قوم ایکں می جدوجہد سیاسی کی برصغیر
ں می وجود کے ملک کیانئے اظہار کا سرگرمی سیاسی
 پرمنطقوں  دو پاکستانں آئیں تبدیلیا درست کئی سے آنے

ں خطو ان پاکستان مشرقی اور پاکستان مغربی تھا مشتمل
 کی کہالنے‘‘مسلمان ہندی’’ں مسلمانو والے بسنےں می

 جو تھے وہ مسلمان ہندی۔ کہالئے مسلمان پاکستانی بجائے
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 دو قوم مسلمان کی برصغیر گویا گئے رہں می بھارت
 یہ مسلمان پاکستانی اور مسلمان ہندی گئی بٹں میں حصو
 کی جن کہ پائے قرار باشندے ایسے کےں ملکو الگ الگ
 کے حال اورں تھی مختلف بھیں رائی کی جدوجہد کی آئندہ

۲۶۔ تھے جداگانہ بھی افکار اور مسائل
 

viسہیل آغا ڈاکٹر ۔: 
ں ہی دیکھتے بھی سے انداز نئے ایک کو ملک اور قوم سہیل ڈاکٹرآغا

 ملک سے ادب اور ہے جاتا پہنچانا سےں ملکو کو ادب کہ ہے کہنا کا ان
 ہوتے پیدا پھول مختلفں میں عالقو مختلف جیسےں ہی جاتے پہچانے بھی
ں می نظر کی ان ہے ہوتا سے خوشبو اورں رنگو کے ان پتہ کا سب انں ہی

 سمت ایک کی اس ہے آتی نظر آفاقیتں می قومیت دو نظریہ کے اقبال عالمہ
 کے اقبال عالمہ کوں لوگو جن چنانچہارضیاتی  دوسری اور ہے نظریاتی
 اختالف واضح کوئیں می نظریہ کے ان ہے بدعت کوئی ارضیتں می تصور
 ں ہی لکھتے وہ ہے موجود

 ہم اگرں نہی ممکن نشونماں می خالء کی نظریئے کسی
 بھی ماضی کوئی نہ کوئی ہمارا توں ہی مملکت نظریاتی

 پر سرزمین کسی نہ کسیں ؤپا کے ماضی اس اور ہے
 ناگزیر مطالعہ کاں انسانو کے برصغیر چنانچہں ہی قائم
 بھی سمجھنا کو ثقافت اور تاریخ کیں انسانو ان اور ہے

۲۷۔ پائیگا قرار ضروری
 

 بنگال واال کرنے ادا کردارں نمایاں می آزادی تحریک مطابق کے ان
 بہت لئے کے ماہرین کے عمرانیات وہ مگر ہوگیا جدا سے ہمں می ء۱۹۷۱
 لیتے سمجھ مستقل کوں تحریکو جو لوگ وہ کر خاص چھوڑگیاں باتی ساری

 کے قوم ایک اکائی کی ارضیت کرتےں نہی تجزیہ سائنسی کاں قومو اورں ہی
 افغانسان اور ایران رکھتی بھیں نہی اور ہے رکھتی معنی بڑے بھی لئے

ں ہیں قومی الگ باوجود کے ہونے مسلمان وہ مگرں ہی ہمسائے ہمارے
 کےں قومو مگرں ہی جیسے ایک احساسات جذبات، نظریات، کے ان ہمارے
ں ہی سمجھتے وہں ہی ہوتی اہم بھی حدود جغرافیائی اور اثرات موسمی لئے
ں ہی بنتی باعث کا زحمت لئے کےں قومو بھیں می دور جدیدں قومی بعض کہ

 کا جنں ہی کرجاتے کچھ وہ بھی والے کرنے بلند علم کا اقدار اعلیٰ  بعض
 کے لبنان اور فلسطین سے قیام کے اسرائیل ہوتاں نہی تعلق کوئی سے اقدار
 لبنان کہ ہے جاسکتا لگایا سے اسی اندازہ کا اس ہوئے پیدا مسائل جو لئے
 ۔ ہوا برباد و تباہ ملک خوبصورت و حسین جیسا

viiحسن سبط ۔: 
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 قوم وہ ہے پر ازم زورسیکولر سارا کا حسن سبطں می قومیت تصور 
 یا زبان کیلئے قوم مطابق انکےں ہی کرتے خیال عنصر بنیادی اسےں می

 ممالک دو قوم جرمن جیسے رکھتاں نہی معنی کوئی ہونا نہ یا ہونا کا وطنیت
ں می خیال کے ان وغیرہ وغیرہ ہےں می ممالک دو قوم کورین۔  ہےں می

 اورں ہی قوم ایک لوگ یہ باوجود کے ممالک اورں حکومتو الگ دوالگ
 سرسید نزدیک کے انں ہی قوم ایک کہ ہے کرتی قبول کو ان دنیا ساری
 انگریزی کوں لوگو نے سرسید تھے سیکولر اعظم قائد اور خان احمد

 مذہبی وہ کی کوشش کی کرنے راغب طرف کی تعلیم جدید اور سیکھنے
 محمد اعظم قائد وہ جبکہ تھے کرتے خیال الگ سے تعلیم دنیاوی کو تعلیم
ں می جسں ہی دیتے بھی حوالہ کا ء۱۹۴۷اگست۱۱ تقرریر کی جناح علی
 ان ہوگاں نہی واسطہ سے مذہب کےں لوگو کا حکومت کہ تھا کہا نےں انھو
 سمجھتے وہ ہے کافی تقریر ایک یہی کی ہونے سیکولر کے ان نزدیک کا
 ہےں نہی فارمولہ مصدقہ کوئی کا چالنے حکومت پاس کے علماء کہں ہی

 برطانیہ اور یورپ امریکہ، مطابق کے انں ہی پیروکار کے ملوکیت وہ بلکہ
 نہ اور چھوڑاں نہی مذہب نےں لوگو سے قیام کے انں ہیں ریاستی سیکولر

 ظالمانہ کے کلیسا نے ازم سیکولر گیابلکہ دیا کر منہدم کوں گاہو عبادت ہی
 جاری بھی تبلیغ اپنی لوگ کے کلیسا اور دلوائی آزادی کوں لوگو سے نظام

ں ہی کرتے محسوس کو جمودں می فکر اسالمی حسن سبط تھے ہوئے رکھے
 کے مکھی علماء کہں ہی دیتے قرار شکار کا جمود کو معاشرے اسالمی اور
 اور حاشیے پرں حاشیو گئے لکھے پرں کتابو قدیمں ہی مارتے مکھی اوپر
ں ہی رہتے لکھتےں شرحی نئی نئی کی ان اورں ہی لکھتے حاشیے مذید پھر
 اسیں می قوم نہ اور کیا اضافہں می بصیرت اور علم اپنے نہ نےں لوگو ان
 خرافات امت کہ تھے کہتے وہ کہں ہی دیتے حوالہ کا اقبال عالمہ وہ لئے
 کی مفکر مسلمان بڑے کسی سے سال سو سات گذشتہ لٰہذا گئی کھوں می

 نام یا بٹھاتی دھاگ اپنی پر دنیا جو آسکی نہ سامنے تحقیق اور تحریر بڑی
 :نزدیک کے ان کرتی پیدا

 شخصیت اس ہے ہوتی شخصیت تہذیبی ایک کی قوم ہر
 لیکنں ہی جلتے ملتے سےں تہذیبو دوسری پہلو بعض کے
 کی قوم ایک جوں ہی ہوتی خصوصیات انفرادی ایسی بعض
 ممتاز اور الگ سے تہذیب کی قوم دوسری کو تہذیب
 خصوصیات انفرادیں انہی اپنی تہذیب قومی ہر ہے کرتی
۲۸۔ ہے جاتی پہچانی سے

 

 وجہ کیں وطنیو غیر والے آنےں می برصغیر نزدیک کے حسن سبط 
 ساتھ کےں وطنیو غیر کو آپ اپنے لوگ اور بڑھا رجحان کا تفاخر سے

 جوڑنے سے دھرتی رشتہ اپناں انھی رہے کرتے محسوس فخرں می جوڑنے
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 ایران، عرب، پر طور نسلی رشتہ اپنا وہ اور تھی ہوتی محسوس شرمں می
 تھے مصروفں می کرنے ثابت یہ وہ اور تھے جوڑتے سے وغیرہ ترکستان

 ہمارے کہ تھے نہ تیار کو ماننے یہ اور تھے آئے سے باہر اجداد ہمارے کہ
 ۔ ہوگئے مسلمان ہم اور تھے والے رہنے کےں یہا اجداد ؤآبا

ں یہا کہ رہا سے وجہ اس فقدان کا قومں می برصغیر نزدیک کے ان 
 سبھی مسلمان اور ہندوں می جس گیا دیاں نہی پھلنے پھولنے کو ازم سیکولر
 سیکولر بلکہں ہی گردانتے پلہ ہم کو سوشلزم اور ازم سیکولر وہ تھے شامل
ں نہی درست الزام یہ نزدیک کے انں ہی سمجھتے سوشلزم نام دوسرا کا ازم
 کے ازم سیکولر سے دروازے چور کو نظریات اپنے سوشلسٹ کہ ہے

 ۔ ں ہی کرتے کوشش کی کرنے داخلں میں قومی ذریعے

 بدن کے نظام صنعتی کو سوشلزم سائنسی اور ازم سیکولر جدید وہ 
ں شہریو اور تصور الطبعیاتی مابعدں می جسں ہی کرتے خیال پیداوار کی
 بیگارں میں ریاستو سوشلسٹ وہ مگرں ہی محفوظں آزادیا اور حقوق کے
 کو شکنجے آہنی کے آمریت اور پابندی کی خیال اظہار آزادی اورں کیمپو
 پر طور قطعی کی تصور کے جمہوریتں می جسں ہی جاتے کر انداز نظر
 ۔ ہے نفی

viiiکامران جیالنی ۔: 
 اور ہے ہوتا حصہ کتنا کا زبان کی قوم ایکں می تشکیل کیں قومو 
 اہم سے سبں می برصغیر سوال کا ہے کرتی ادا کردار کیاں می تحریک اس
 وہ جبکہ کیا ادا کردار اہم ایک نے زبان اردوں می قوم پاکستانی کیونکہ رہا

 ہے چاہتی کرنا اختیار شکل کی قوم یا ہے ہوتی موجود تو قومں جہا خطے
 ان ہے پڑتی کرنی جدوجہد بڑیں انہیں ہوتیں نہی ایکں زبانی کی ان مگر
 کے رکھنے انفرادیت پر طور عالمی اور پہچانں می دنیا قومں می خیال کے
 کردار اور اظہار کے ان اور ہے کہالتی پہچان کیں قومو یہ ہے بنتی لئے
 کاں قوموں می وسطیٰ  قرون ہے جاتی جانی بھی پر طور کے عالمت کی

 ہے جاسکتا کیا منسوب بھی سے آخر کے صدیں اٹھاروی اسے ہوا ظہور
 تصور حوالہ ایک ہی کا قومیت بھی یہ آیاں می ء۱۷۸۹ فرانس انقالب کیونکہ
 ں ہی لکھتے کامران جیالنیں ہی کرتے

 معانی ایسے لفظ کا قومں میں عالقو کچھ کے برصغیر
 اصطالح علمی کی قومیت کا جن ہے رہا ہوتا استعمالں می

 بھی مضمرات کے جس اور ہےں نہی تعلق کوئی سے
 کو قومں میں عالقو انں ہی خارج سے مفہوم کے قومیت
 ہندوانہ اسے کبھی ہے گیا دیا مفہوم ورانہ پیشہ اوقات بسا
 سے اعتبار اس ہے گیا کیا بیان سے حوالے کے پات ذات
 قوم ہے کرنا اشارہ طرف کی ذات اور پیشے لفظ کا قوم
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 گیا کیا استعمال بھیں می معنی کے گروہ علمی کو لفظ کے
 کے باطن اہل لفظ کا قومں میں تذکرو کے صوفیاء اور ہے
۲۹۔ ہے رہا ہوتا استعمال لئے کے گروہ

 

 کے ریاست تصور کا قومیت اور بغیر کے قومیت تصور کا ریاست 
ں نہی وجود کا قومیت بغیر کے ریاست کہ جائے کہاں یوں نہی ممکن بغیر
 قوم کوئی اسے تک جب کرسکتیں نہی بھی اظہار اور اپنابیانیہ ریاست ہوتا
 تصور سیاسی اور ہے تصور سیاسی ایک ریاست نزدیک کے ہوان نہ میسر
 وضاحت طرح پوری کی مرتبے اور مقام کے ریاست دینا قرار کو ریاست

 تک زمانے ایک وہں جہا ہے گئی بنائی لئے کے انسان ارضیت ہےں نہی
 اورں قومی ہے جاتا جانا سے مستقبل اور ماضی اپنے وہ ہے کرتا قیام

 ماضی، کاں قومو غالم نے تاریخ ہے نام ہی کا زندگی تسلسل اسی معاشرت
 سے ان یاں می اختیار احاطہ کےں قومو غالم حاالت کے آئندہ اور حال

 سے اختیار اورں حقیقتو اصل کے زندگی وہ کیونکہ کرتےں نہی منسوب
 ۔  ہوتیں نہی قوم وہ ہو نہ اقتدار اور اختیار پاس کے جن تھے محروم

ixکاشمیری تبسم ڈاکٹر ۔: 
 تو آیا سامنے جذبہ کا پرستی وطنں می پاکستان بعد کے پاکستان قیام 

 اسی کرکے ختم کوں ریاستو پر بنیاد کی پرستی وطن بھیں می ہندوستان
 دوں می بھارت بھی آج کے بات الگ یہ گیا کیا مجتمع کو جذبات کے طرح
 ایک کو آپ اپنے لوگ وہ اورں ہی رہی چلں تحریکی کی آزادی زائد سے سو

ں لوگو کےکلیسا ں می یورپ۔ ں ہیں نہی تیار لئے کے کرنےضم ں می قومیت
 تدریس کی آپ کہ تھا گیا دیا روک کر کہہ یہ سے وجہ کی مظالم کے ان کو
 کی وطنں میں لوگو مگر ہے سکتی مل تو جنت اور محبت کی جنت سے
 کہں ہی لکھتے کاشمیری تبسم ڈاکٹر۔ ہوسکتیں نہی پیدا محبت

 کے قومیت سالمیاتی دراصل خطبہ کا آبادالیہ  کا اقبال 
 وہ ہے تشریح کالسیکی اور اآلرا معرکتہ کی نظریہ
 کثرت تالش کی وحدت کی قوم ہندوستانی ،ں ہی فرماتے

ں می تعاون اورتوثیق  کے کثرت اس بلکہں نہیں می نفی کی
ں ہو معلوم ناگوار ہی کیسی وہ خواہں حقیقتی چاہیئے کرنی
 یہ راہ عملی کرسکتاں نہی انداز نظر کو ان تدبر صحیح

 ہو ناپید جوں کری فرض حالت ایسی کی اشیاء ہم کہں نہی
 وہ کہ جیسےں کری تسلیم ہی ایسا کو ان ہم کہ یہ بلکہ
 لئے کے کثیر خیر سے ذریعے کے اس پھرں ہی واقعتا  
 قومی ایک جسے کیفیت وہ کہ ہے یہ حقیقتں کری کوشش
 تھی رکھتیں نہی ہی وجودں می ہندوستانں ہی کہتے دھارا
ں میں راستو کےں ادشاہوب جو مہم کبھی یہ تو نہ چنانچہ
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۔ کیمزاحمت  کی سامراج فرنگی نے نااس اور ہوئی حائل
۳۰

 

 ایسا اگر تھا ناپید پہلے سے پاکستان قیام جذبہ کا قومیتں می برصغیر 
 قابض حکمران مغل خلجی، ترک،ں می عالقے اس تو ہوتا موجود جذبہ کوئی
 یہ بلکہ دیتی ہونے نہ مسلط قوم ہندوستانی پر قوم غیر کسی اور ہوسکتے نہ

 سے ان لوگ کے خطے اس رہے حکمران پر ان تکں سالوں سینکڑو لوگ
 اور خراجں انھی وہ لئے کے اس اور تھے چاہتے انصاف سماجی اپنا صرف
ں لوگو صرفں می خطے اس تو لوگ کے ابدالی شاہ احمد تھے دیتے لگام
 اورں رکھی غلہ لئے کے ضروریات ذاتی اپنی وہ کہ تھے دیتے حق اتنا کو
 دی سزا کوں والو کرنے نہ ایساں کری حوالے کے افراد کے اس غلہ باقی
 کو اسی تھے لیتے پی کھا جو کرکے مزدوری محنت لوگ اور تھی جاتی
 لئے کے اس ہے کرتا یکجا کوں قومو جذبہ کا قومیت۔ تھے جانتے غنیمت
 کیں لوگو کسی لئے کے نظریے اور ہے ضروری ہونا کا نظریے کسی
 کے ارضیتں می جس۔ ہے شرط بنیادی آہنگی ہم فکری اور ذہنی کسی
 کہں ہی لکھتے مفتی عکسیں ہی رکھتی یکجا کو قوم بھی شرائط دیگر عالوہ

 سوال یہ سے دان سیاست یا ادیب صحافی دان تاریخ کسی
 ہے کیا ثقافت پاکستانیں می دانش کی آپ حضورں پوچھی
 پاکستان نظریہ قومیت، اور تشخص قومی لمحے اسی وہ
 اور جوش پورے آبیاری کی پاکستانی تصور ، تحفظ کا

 کی آفکار کے اقبال عالمہ اور اعظم قائد ساتھ کے ولولے
 دوقومی اور پاکستان قرارداد پاکستان، تحریکں می روشنی
۳۱۔ گا کرے بات کی نظریہ

 

 بھی یہ لوگ تھاں نہی ادراک حقیقی کا قومیت کوں لوگو کے برصغیر 
 حال ہی ماضی کیونکہ ہوتاں نہی آسان اتنا چھوڑنا کو ماضی کہ جانتےں نہی
 سبق سے ماضی ہے بنتا حال ہی کاماضیں لوگو۔ ہے کرتا اختیار شکل کی

 حال ہی سے ماضی کیا مطالبہ کا خطے الگ ایک نےں لوگو کرکے حاصل
 پاکستان قیام۔ ہوگا دیکھنا ہیں می حال کو ماضیں ہمی اورں ہی آئےں می

 آتےں یہا لئے کے نشینی تخت محض پسند عسکریت مسلمان تھا ناگزیر
 کہ کیا اخذ نتیجہ یہ بعد کے غوض و غور نے صوفیا لٰہذامسلمان تھے

 اور پھیالیا ہی کر رکھ باہر سے سطح کی حکومت کو اسالمں می برصغیر
 کیں حکمرانو یا ذریعے کے سیاست کیونکہ جاسکتاہے کیا محفوظ

 مسلمان اکثر اور کرسکتاں نہی خدمت کیں لوگو اسالم تابع کے خواہشات
 اسالمیں میں لوگو سے شوکت و شان کے ان اور کردار کےں حکمرانو
 کے انگریز جبکہ۔ پڑا اٹھانا نقصان کو عقائد کے دوستی انسان اور مساوات

 پر راہ کی بندی فرقہ سے باد آشیر کی انگریز نے علماء مسلمانں می دور
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ں می خطے۔ کیاں نہی اچھا کوئی ساتھ کےں مسلمانوں می خطے اس کر چل
 کرام صوفیا لٰہذا تھے رہے گزار زندگی رحم قابل انتہائی ہی ذات تر کم ہندو
 سر اپنے فریضہ کا کروانے متعارف سے اسالم کوں لوگوں می برصغیر نے
 تیار تو لئے کے کرنے قبول سے دل دانش مذہبی لوگ کے برصغیر۔ لیا

 لیتے کر تسلیم لئے کے گزاری وقت محض دانش کیں حکمرانو مگر تھے
 بھی نے کرام صوفیائے۔ تھے گئے پروئےں نہیں می قومیت کسی اور تھے
 کے اس وہ کہ کیاں نہی تقسیم لئے اسں می خانے کے قومیت کسیں انہی

 زیادہ نقصان بجائے کی فائدے سے اس کہ تھے آگاہ بخوبی سے مضمرات
 کو آپ اپنےں می رنگ کے انہی کر بیٹھ ہیں میں مسلمو غیر وہ لٰہذا ہوگا
 اپنے کوں لوگو کے ذات تر کم دیتے درس کا اچھائی اور نیکی کر رنگ
 اسالمیں یو اور کرتے قبول اسالم سے سلوک حسن کے ان وہ بٹھاتے ساتھ

 ۔ لیتے اپنا کو قومیت

xمحمدملک فتح پروفیسر ۔: 
 مقلد کے ان اور والے کرنے تقلید کیں بادشاہو عرب نزدیک کے ان 
 انڈین وہ تھے خالف کے لینے وطن الگ کوں مسلمانو بھارتی دین علمائے
 کے پاکستان قیام پھر اور تھے حامی کے قومیت تصور کے کانگرس نیشنل
 انں می دراصل تھے کرتے پیش کر نکالں دلیلی سےں حوالو اسالمی خالف
 تصورات متضاد کردہ حاصل سے تشریح مختلف کی اسالم نظریہ دالئل کے
 جبکہں ہی بنتی سے اوطانں قومی نزدیک کے ان تھے ہوتے مشتمل پر

 ہر یہ تھے کرتے نفی کی تصور کے قومیت پر بنیاد کی وطن اقبال عالمہ
ں مسلمانو مگر تھے بڑھاتے سے مد و شد کو روایت کی ملک کوں مسلمانو

 ہوئےکیے  بندں آنکھی پر طور قطعی سے حاالت موجودں می برصغیر کے
 ں ہی کرتے پیشں می کتاب اپنی ملک محمدکا ایک حوالہ  اقبال عالمہ تھے

 لئے کے وطن ناموس یا الوطنی حب معنی کے قومیت اگر
ں نہی خالف کے اس اسالم توں ہی کے کرنے قربان جان

 ایک وہ جب ہے ہوتا تصادم وقت اس سے اسالم کا قومیت
 بنیادی کا انسانی اتحاد اور ہے جاتی بن تصور سیاسی
 ہے کرتی مطالبہ یہ اور ہے کرتی دعویٰ  کا ہونے اصول

 جائے چالں می منظر پس کے عقیدے شخصی اسالم کہ
 حیثیت کی عنصر بخش حیات ایکں می زندگی قومی اور
۳۲۔ رہے نہ باقی سے

 

 نئی رہائشی کےں وہا تو ہے آتاں می وجود معرض ملک نیا کوئی جب 
 تہذیب ثقافت، تاریخ، کی خطے اس مگرں ہی جاتے پہچانے پر طور کے قوم
 پانچ منظر پس تاریخی کا برصغیر ہے ہوتی وراثت کی قوم نئی اسی بھی
 بھی آثار کے موہنجوداڑو اور ہڑپہ ٹیکسال،۔ ہے اپران بھی سے سال ہزار
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 مذہبی ملک مسلم بطور وجود کا پاکستان اورں ہی وراثت ہی کی پاکستان
 جبکہ ہے ہوتا شروع سے فتوحاتں می سندھ کی قاسم بن محمد پر طور

 کے آغاز نقطہ کو ء۱۹۴۷اگست۱۴ ظہور کا وجود سیاسی کے پاکستان
 پرانےں می حدود کی پاکستان قبل سے پاکستان قیام۔ ہے آتا سامنے پر طور

 اورں ہی زینت ہی کی پاکستان اب نالے ندی گلیشیئر، پہاڑ، ،ں جھیلی درخت،
 ہے داری ذمہ اجتماعیں جہا ہماری تحفظ کا جنں ہی اثاثہ اور ورثہ کا اسی
ں لوگو سے حوالے کے قومیتں ہی لئے کے سب ہم بھی فوائد کے اسں وہا
 اس مگر جاسکتا کیاں نہی الگ سے وابستگی ارضی کی اس کو گروہ کے
 ایک ہو اشتراک ارضیں میں قومو جن کہ ہےں نہی رائے دوں می بات

 کے دوسرے ایک ذریعے کے زبان اور ہو مشترک معیشت ہو، بھی نظریہ
 قوم مضبوط اور پائیدار جیسیں ہو سکتے سمجھ کو احساس اور جذبات
 کے خطے اور ملک ہر عناصر کے قومیت ہوسکتیں نہی کوئی دوسری
 ہوکر الگ سے مذہب اور نسل رنگ، لوگں می امریکہں ہی ہوتے مختلف
 شہری کے نیویارک بھیں می امریکہ اورں ہی کہتے قوم امریکی کو آپ اپنے

 کہتے نیویارکر کو آپ اپنے اورں ہی لیتے نام کا نیویارکر بجائے کی امریکہ
 ہے کرتا تعبیر سے قوم ایک کوں لوگو کے شہر یارک نیو میئر کاں وہاں ہی

 کہ ہے کرتا جاری بھی بیان پرں پالیسیو کی صدر امریکی اوقات بعض اور
 گےں کریں نہی قبول اثر حکومتی پر آزادی کی ان تحفظ کے نیویارکر ہم

 آیا بیان یہں می بارے کے وطن تارکین سے جانب کی ٹرمپ ڈونلڈ کہ جیسا
 ہے ہوتا محسوس اب اوقات بعض۔ گا جائے دیا نکال سے امریکہں انھی کہ
 وہ ہوئی وسعت جبں می انں ہی جارہے تے اختیار شکل کی قوم گروہ کہ

 گئے پھیلتے اور بڑھتے کر ہو مبراء سے کاروبار نسل رنگ یہ بنے ملک
 کی ان تو آئی وسعت مزیدں می ان جب رہے کہتے قوم ایک کو آپ اپنے اور
 گئی سمٹتی اور کی ترقیں جوں جو نے دنیا مگرں ہوگئی مختلف بھیں زبانی
 یورپی کئی ہے آرہا نظر ہوا سمٹتا سے حوالے اس بھی تصور کا قومیت اب

 کے ملک ایکویٹی گن سٹی ں ہی رکھتے روایات الگ اپنی شہر کے ممالک
 اور ہے چلتا حکم کا پوپں می شہر سے چھوٹے اس ہے ملک ایک اندر
 الگ یہں ہی رکھتے درجہ کا قانون ہی احکامات کے چرچکیتھولک  رومن
 وزارت نہ اور فوج نہ ہے کرنسی اپنی کوئی تو نہ کی ان کہ ہے بات

 ۔ خارجہ

 ان ہو آزاد جو ہے مضمرں می گروہ بڑے ایسے ایک تصور کا قومیت 
 اور احساسات کے دوسرے ایک ہو ایک معیشت کی ان ہو ارضیت پاس کے

 جسے ہو فوج ہواپنی‘‘زبان’’ذریعہ کا اظہار لئے کے سمجھنے کو جذبات
 طور کے قوم اسے ہمسائے اورں ہو عزائم سیاسی جائے کیا تسلیمں می دنیا
 وزارت خارجہ، وزارت کی ملک اسں می دور جدید۔ ں ہو رہے کر تسلیم پر
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 کے اس اور اعلیٰ  اقتدار ساتھ کے دفاع وزارت اور خزانہ وزارت داخلہ،
 منتخب کےں لوگو تابع کے جس ہو موجود آئین ،معاہدہ عمرانی کوئی لئے

۔ گی کہالئے قوم شدہ تسلیم اور مہذب ایک یہ توں کری سازی قانون نمائندے
 مگر ہے حکومت کی ان ہے قبضہ کا طالبان پرں عالقو کئی کے افغانستان

 نہ اور ہے خارجہ دفتر کا ان نہ ہے کرتی تسلیم کوں لشکریو کے ان نہ دنیا
 کسی کر ہو اکٹھا کاں لوگو مطابق کے نظریے ایک۔ خزانہ وزارت کوئی
 قیام کے پاکستان۔ ہےں نہی کافی لئے کے بننے قوم ہوجانا قابض پر خطے
 سیاسی ایک سرپرستی زیر کے اعظم قائد نے قائدین کے اس لئے کے

 سے ماضی اور دلیل ، علم کو گروہ مخالف اندر کے ملک کی جدوجہد
 کو آپ سے ہوجانے قوم الگ ایک ہمارے کہ کی کوشش کی سمجھانے

 مگر گےں سکی اٹھا فائدہ بھرپور سے اس ہم جبکہ ہوگاں نہی نقصان کوئی
 تھے رکھناچاہتے ساتھ اپنے کوں مسلمانو لئے اس محض پاکستان مخالفین

 رکھ محکوم کوں مسلمانو پر نام کے جمہوریت اورں ہیں می اکثریت وہ کہ
 اور معاشرت اپنی اور گےں اٹھائی فائدہ سے وسائل کے برصغیر پورے کر

 ساری کیں مسلمانوں می نتیجے کے اس خواہ گےں کری بہتر معیشت
 ہندوستانں می بھارت آج کہ جیسا ہو رہی رہ نیچے سے زندگی خط اکثریت
 کی آزادی سو دو سمیتں سکھو ہے جاتا پہنچانا پر نام کے قوم ہندو

 دبااور پر نام کے اکثریتں انھی مگرں ہی آتی سامنے روز آئےں تحریکی
 مگر ہے ملک چھوٹا ایک پاکستانں می مقابلے کے بھارت ہے جاتا لیا جھکا
 کسی دیگر عالوہ کے چین مگر ہے کرتا مقابلہ کا بھارت پر سطح ہر وہ

 اگر کا اسں نہی ہمت کی ہونے کھڑے سامنے کے اس بھی کو ملک ہمسایہ
 پاسکے  قوم پاکستانی کہ ہے آتی سامنے بات یہ تو جائے کیا مطالعہ بغور
 لنکا، سری ، مالدیپ جبکہں ہی قوم الگ ایک سے ہندو وہ کہ ہے نظریہ ایک

۔ ں ہیں نگی زیر کے بھارت بھی آج وہ اورں نہی صورتحال یہ کی بھوٹان
 جسے ہے ہوئےکیے  کھڑا سامنے کے بھارت اسے نظریہ کا قوم پاکستانی
۔ ں ہی رہتی جاری ہمیشہں کوششی بھارتی کی دھندالنے اور کرنے کمزور
 تو وہی دراصل ہے کیا ذکر کا آہنگی ہم فکری جسں می قوم نے سٹالن
 کے آنے پاکستان بھی نے مودودی موالنا ہے نام دوسرا کا اس یا ہے نظریہ
 کیں مسلمانو کے بھارت جو آج کہ کیا تسلیم کو بات اسں می بیانات کئی بعد

 ان لٰہذا ہوتی بھی کیں مسلمانو والے رہنےں می پاکستان حالت وہی ہے حالت
 اب وہ تھا نہ درست رویہ مختلف سے اعظم قائد سے حوالے کے پاکستان کا

 کی پاکستانں می مقابلے کے بھارت تھے کرتے تعبیر سے مسجد کو پاکستان
 کیا بھی موازنہ کا سازوسامان جنگی ،ں ہی کم وسائل ،ں ہی کم بہت افواج
ں دونو کی ء۱۹۷۱ اور۱۹۶۵ کہ ہے وجہ کیا مگر ہے کم بہت تو جائے
ں مدتو خواب وہ کا جس ہوسکی نہ حاصل کامیابی وہ کو بھارتں میں جنگو
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 قومی دو بات ایک صرف اور صرف پیچھے کے اس تھا رہا دیکھ سے
 ہمہ لئے کے دفاع اپنے اور متحدہ ، مضبوط کو قوم پاکستانی جو ہے نظریہ
 ۔ ہے دیتا ترغیب کی رہنے چوکس وقت

 پر طور االقوامی بین پر تعریف کی قوم اور ہے قوم ایک پاکستانی 
 مخالفت کی قیام کے اس جو پر اس قبل سے پاکستان قیام ہے اترتی پوری

 اب اورں گئی توڑ دم بعد کے قیام کے اس وہں تھی جاتی دیں دلیلیں می
 زبان کی پاکستان بلکہ رہاں نہی باقی بحران کوئی کا شناخت کی پاکستان
 سےں طاقتو سپر کہ ہے بات الگ یہ بنا پہچان کی قوم لباس کا اس اور اردو
 کی زبان اور لباس قومی لوگ بعض لئے کے ہونے ماڈرن ہوکر متاثر
 ایسا ایک اندر کے قوم وہ درحقیقتں ہی پہنتے لباس اور زبان بدیسی بجائے
 پر چیز اپنی ہرں قومی ہے شکار سے شدت کا کمتری احساس جو ہے طبقہ
 سےں صدیو مطابق کے ضروریات ارضی کی قوم ہرں ہی کرتی کیا فخر
 اور موسمی کی اس جو ہے ہوتا لباس کا اسی ہی لباس واال آنےں می وجود

 بعد کے قیام اپنےں قومی۔ ہے پاجاتا طے مطابق کے ضروریات معاشرتی
 چمبیلی نے پاکستان جیسےں ہی لیتی کر منصوب ساتھ اپنے کوں چیزو بعض
 اپنے دیا قرار کھیل قومی کو ہاکی قراردیا، پھول اپناقومی کو پھول کے

 جدید طرح اس سمویا سے حوالے کے نظریئے کو رنگ سبزں می جھنڈے
 اس نے پاکستان بھی کو جذیات منصوب سے حوالے کے قومیتں می دور
 کی ستارے قوم بطور پلہ ہم کےں قومو ترین جدید کی دنیا کہ اپنایا طرح
 ستر سفر کا سمت ایک نے ہم قوم بطورں می پاکستان ہے رہا چمک طرح
 مختلف سے سماجیات کی پاکستان سماجیات زدہ یورپ لیا کر طےں می سال
 کے روس ہے مختلف قطعی سےں قومو باقی قومیت تصور کا پاکستانں ہی

 رکھنے طاقت فوجی بڑی کہ ہے آتا سامنے پیغام واضح یہ پر جانے ٹوٹ
 جاسکتا کیاں نہی شاملں می قوم ایک اسے ہوکر قابض پرں عالقو دیگر سے

 چاہتے رکھنا ہی قوم ہندوستانی کوں مسلمانو پر بنیاد کی اکثریت ہندو جیسے
 دیگر پر معیشت اپنی نے اس تو لگی بیٹھنے جب معیشت کی روس تھے

 عظیم جنگ جو دیا اتار سے گود اپنیں انھی اور کیا خیال بوجھ کو ممالک
 کوں تحریکو کی آزادیں وہا تھے لئے بٹھا ساتھ اپنے جبرا   نے اس بعد کے
 کئی سےں می ان کہ کیا ثابت نے وقت مگر تھا جاتا دیا دباں می آندھی سرخ
ں نہی بھی نگر دست کے روس وہ اورں ہی پلہ ہم کے یورپ ابں ریاستی
 ہے چکا کر ثابتں می دنیا اور ہے کھڑا پرں ؤپا اپنے پاکستان کے جیسے

 ایٹمی آج ملک الحال مفلوق واال کرنے حاصل آزادی پہلے سال ستر وہ کہ
 جدید اور قدیم کے دنیا کر بنا جہاز بحری اور جہاز جنگی اپنے ہے طاقت
 پیک سی درمیان کے چین اور پاکستان ہے رہا کر بھی فروخت کوں ملکو

 ممالک زائد سے چالیسں می دنیا کہ ہے رہا کر ثابت یہ سلسلہ کا راہداری
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 اگرں ہی متمنی کے اٹھانے فائدہ قوم بطور سے پاکستانیت اور پاکستان
 کے قبضے پر افغانستان روس تو اترتا نہ پورا پر تاریخ کی قومیت پاکستان

 ہمسایہ اپنی کی روس وہ کہ جیسے ہوتا ہوگیا قابض پر بلوچستان بعد
 نظریاتی اگر گروہ کاں لوگو۔ ہے رہا کرتا حکمرانی ہوکر قابض پرں ریاستو
 ہے لیتا کر اختیار شکل کی قوم تسخیر ناقابل کی دنیا وہ تو ہو رکھتا یکجہتی

 اختالف پر بنیاد کی مسلک اور نسل رنگ، ، ممالک دشمنں می قوم اس
 کی کرنے تباہ کو معیشت کی اسں ہی کرتےں کوششی بھرپور کی ڈالنے
ں ہی کرتےں کوششی کی خریدنے کوں حکمرانو کے اسں ہی کرتےں کوششی
 پھر تو ہو مضبوط تصور نظریاتی کا اس اور ہو مجتمع قوم ایک جب مگر
 اپنا پر نقشے کے دنیا قوم بطور قوماور ں ہی جاتیرائیگاں ں کوششی تمام یہ
 ۔ ہے منواتی لوہا

 ملت اسے وہ بلکہ تھاں رنہی تصو کا قوم نزدیک کے پاکستان بانیان 
ں ہی لئے کے شناخت قبیلے اورں قومیں می اسالم تھے کرتے منسوب سے
 کو لفظ کے قومں ہی ملت ایک بغیر کے تمیز کی نسل و رنگ مسلمان اور
 کر بوجھ جانں می بارے کے قوم تصورات کئی لئے کے کرنے ملط غلط

 مچھیرا قوم، تاجر قوم، نائی ، قوم موچی ، قوم بڑھئی جیسے گئے پھیالئے
 اور تھے پیشے کےں لوگو بلکہں نہیں قومی یہ وغیرہ وغیرہ قوم تیلی قوم،
 بوجھ جانں می دستاویزات سرکاری ہی سے زمانے کے کوانگریزں پیشو ان
 اپنے تو ہوتا آدمی بااثر بڑا کوئی بھی جبں می عالقے کیا شروع لکھنا کر

 سرکاری لئے کے لکھنے سے اعتبار کے پیشے کے اس ذات کی مخالفین
 بڑھئی، پیشے کےں لوگو والے پولیس اور دار نمبر پٹواری، کہتا کو حکام

 بھی آج جو لکھواتے تک مسلی پر طور کے ذاتنیچ  اور تیلی موچی،
 ۔ ہیں ں نہیں قومی وہ مگرں ہی موجودں می دستاویزات

 رنگ ، ہونا جمع لئے کے مقاصد بڑے کا گروہ بڑے کےں لوگو قوم 
 معیشت ، دفاع کے نظریے ایک ہوکر مبراء سے ، کسبپات ذات اور نسل ،

 کے اس۔ ہے ضروری ہونا آہنگ ہمں می سماجیات عالوہ کے معاشرت اور
 قومیت ورنہں نہی ضروری ہونا ایک کا رنگ ہونا ایک کا زبان محض لئے
 کوئی ہونا قوم کاٹتے نہ گلے کے دوسرے ایکں برسو یورپی پر نام کے
 پرں قومو دوسری ہوکر مبتالں می اصبیت قومی مگرں نہی بات بری

 معاشرت، ارضیت، ، نظریات اپنے کو قومں نہی درست تصور کا حکمرانی
 ملکی غیر کوئی بھی جب جیسے ہے حاصل حق پورا کا دفاع کے معیشت
 صدر امریکی تو ہے کرتا کچھ لئے کے کاروائی انتقامی کسیں می امریکہ
 گےں کری دفاع کا معاشرت طرز امریکی ہم کہں ہی کہتے پر وی ٹی فورا  
 کو معاشرت طرز کی ان امریکہ مخالفین کہ ہے کرواتا باور کوں لوگو اور
 یہ ہی تقاضا بنیادی کا پاکستان قیامں ہی چاہتے بدلنا مطابق کے خواہشات اپنی
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 وطن الگ وہ تحفظ کا جس ہے معاشرت طرز الگ ایک کیں مسلمانو کہ تھا
 محفوظ اور مضبوط معاشرت طرز کیں قومو جنں ہی کرسکتے ہی کر لے
 آزاد سےں فکرو کی دفاع ذاتی اپنی اور تحفظ کے بار گھر وہ ہے ہوتی
 بہتر بھی کو معاشرتں وہاں ہی کرتے جدوجہد لئے کے معیشتں جہا ہوکر
  ۔ں ہی کرتی ترقیں قومی وہ سے جسں ہی کرتے
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 :سوم باب

 کے کلچر پاکستانی میں نگاری مضمون اردو
 مباحث

 

 مباحث پر کلچر پاکستانی میں نگاری مضمون اردو (الف
  ومقاصد محرکات: ابتدا کی

 پہلے سے مقاصد اور محرکات ابتدا، کی مباحث کے کلچر پاکستانی 
 میں زبانوں ان اور آیا سے زبان کس یہ کہ جائے لگایا سراغ کا کلچر لفظ
 جس ہوئے شروع سے کہاں مباحث کے تہذیب اور تھیں کیا تعبیرات کی اس
 ہندو تہذیب ہماری کہ تھا کیا نے اعظم قائد وقت کے پاکستان مطالبہ   ذکر کا

 ۔ ہے فخر ہمیں پر جس ہے الگ سے

 زبان الطینی کہ ہے آتی سامنے بات یہ سے مطالعہ کے تاریخ معلوم 
 ہوگیا کلچر آکر میں انگریزی لفظ یہ شاید تھا جاتا بوال کلٹ لفظ ایک میں
 اس جو تھا جاتا کہا کو تہذیب کی عالقے محدود ایک میں الطینی کلٹ

 رہن رواج، و رسم میں جس تھے کرتے منسوب سے دیوتا کے عالقے
 شامل رسومات کی مرنے لباس، حقوق، ،ؤبرتا سے دوسرے ایک سہن،
 ہوا کلٹ کئی کئی میں خطے ایک تھااور کلٹ الگ ایک کا عالقے ہر تھیں
 میں جس تھے کرتے ہوا الگ الگ رواج اور رسوم نظام جسکا تھے کرتے
 اردو کا کلچر لفظ کے زبان انگریزی جبکہ۔  تھیں شامل بھی پابندیاں بعض
 کو کیڑوں کے ریشم معنی لغوی کے کلچر لفظ انگریزی۔ ہے تہذیب ترجمہ
 جبکہ کرنا نسل افزائش کی جانوروں دیگر پالنایا کو مکھیوں کی شہد پالنا،

 زمانے اس بھی کو باڑی کھیتی میں انداز خاص ایک سے حوالے جسمانی
 میں اردو اور عربی فارسی، جب کلچر لفظ انگریزی۔ تھا جاتا کہا کلچر میں
 تہذیب میں زبان عربی۔ ہے درست جو گیا کیا تہذیب ترجمہ کا اس تو آیا

 درست صورت و شکل کی اس تاکہ تراشنا دینا، ترتیب کو پودوں ، درختوں
 سجانے، اسے میں فارسی۔  ہے میں معنی کے پھوٹیں کونپلیں نئی رہے

 جبکہ ہے جاتا لیا میں معنوں کے کرنے درست اور کرنے پاک سنوارنے
 ہونا مہذب ہے لیاجاتا میں معنوں کے نفاست شائستگی، کو کلچر میں اردو
 پہننے، بیٹھنے، اٹھنے ، تہذیب۔ ہے ہی میں معنوں کے کلچر میں اردو بھی

 فنون، آداب، کے مجلس ہے جاتا کہا کو معیار کے سہن رہن پینے، کھانے
 بنیادی۔ ہے جاتا لیا میں معنوں کے تہذیب ہونا ستھرا وصف، کا شاعری
 کسی ہے رہا طریقہ ہی کا زندگی ساکیؤر اور بادشاہوں تہذیب پر طور
 کا بڑوں اور بزرگوں ہیں کہتے تہذیب بھی کو پابندی کی آداب کے محفل
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۔ ہے آتا میں معنوں کے تہذیب بھی پہننا لباس باحیا سامنے کے ان احترام
 اور پاکیزگی کی نفس ہے جاتا کیا تقسیم بھی میں نفس اور اخالق کو تہذیب
 ۔  ہے طہارت

 جزوی جو ہیں لیتے بھی میں معنی کے ثقافت کو کلچر لوگ بعض 
 ہی تہذیب افرادی ہے ہوتی اجتماعی اور انفرادی تہذیب۔ ہے درست پر طور
 پر انسانوں کو انسانوں۔ ہے لیتی کر اختیار شکل اجتماعی کر چڑھ پروان
 کی تہذیب بھی میں چال بول۔ ہے کرتی ممتاز ہی تہذیب میں معاشرے اس

 لگایا اندازہ سے بولنے کے انسان پہلے سے سب ہے ہوتی نمایاں جھلک
 لفظ کا بدتمیز یا تہذیب بد میں مقابلے کے تہذیب ہے مہذب کتنا وہ کہ جاتاہے

۔  ہے جاتا کہا تہذیب بھی کو کاری ہنر اور تخلیقات نفیس کی معاشرے۔ ہے
 بھی کا سکھانے اسے وہاں ہے چڑھتی پروان میں صدیوں جہاں تہذیب
 تہذیب کو اوالدوں اپنی حکمران مغل میں برصغیر ہے جاتا کیا اہتمام

 کے والیوں کرنے بجانا گانا اور کرنے شاعری و شعر لئے کے سیکھنے
 کرتے رخ کا مدارس لئے کے کرنے حاصل علم جبکہ تھے کرتے بھیجا ہاں
 جس ہے کیا سوالئزیشن ترجمہ نے لوگوں بعض کا تہذیب یا کلچر۔ تھے
 یا ہے فوجی لفظ مدمقابل کے سولین کیونکہ ہے جاسکتا کیا اختالف سے

 تھے رہتے میں جنگلوں فوجی اور لشکر جب میں زمانے کسی ہے عسکری
 تک صدی اٹھارویں لٰہذا تھے منسوب ہی سے جنگلوں طریقے طور کے جن

 بدنے وقت مگر تھا جاتا کیا تصور شائستہ غیر یا مہذب غیر کو عسکریوں
 سویلین لوگ والے رکھنے تعلق سے شعبوں عسکری اور فوج اب ساتھ کے
 کے عالم تہذیب نے بیکل ٹامس مورخ برطانوی۔  ہیں مہذب زیادہ سے آبادی
 االخالق تہذیب رسالے اپنے خان احمد سرسید۔  ہیں لکھی کتابیں سے حوالے
 گرمی پر اس ہے ہوا واقع حساس طورپر بنیادی انسان ہیں لکھے میں

 باتیں یہ پر تہذیب انسانی لٰہذا ہیں ہوتے انداز اثر ہوا و بارش خوشبو، سردی،
 میں عالقوں ترین گرم یا عالقوں گرم لوگ جو ہیں ہوتی انداز اثر گہری
 یخ یا ٹھنڈے جو ہے ہوتا مختلف قطعی سے لوگوں ان مزاج کا ان ہیں رہتے
 آب میں یورپ اور افریکہ ہندوستان، طرح اسی۔  ہیں رہتے میں عالقے بستہ
 ؤرکھا رکھ سہن، رہن کے ان مزاج کے لوگوں سے تبدل و تغیر کے ہوا و
 بھی یہ نظریہ سائنسی ایک ہے مختلف قطعی سے دوسرے ایک طریقہ کا
 سے شدت اثرات کے ماحول اور سردی ، گرمی پر جسم کے انسان کہ ہے

 نہیں جانور کاسیارے، کائنات  اس وہ کے لئے اس ہیں جاتےکیے  محسوس
 اور کسی کو انسان ہیں ہوتے مرتب کم اثرات یہ پر حیوانوں جبکہ ہے
 ، آرام انتہائی وہ پر جہاں ہے گیا پھنکا پر زمین کراس اٹھا سے( جنت)جگہ
 ہیں بناتی مہذب کو انسان آسائشیں تھا رہا گزار زندگی کی عشرت و عیش
 کہ آیاہے میں مشاہدے ہے جاسکتا دیکھا سے آسانی عمل طرز کا جس
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 تہذیبی بد سے ان ہے جاتا کیا خیال مہذب کو طبقوں مالدار اور لکھے پڑھے
 بد کی لوگوں غریب یا جاہل لکھے پڑھے کم جبکہ ہوتی نہیں توقع کی

 طبعی سے حوالے کے تہذیب۔ ہوتی نہیں بات کیاچنبھے  کوئی تہذیبی
 ہر عناصر جیسے اآلت اور اوزار کے اقدارہنر سماجی فکر احساس حاالت
 مگر۔ ہے ہوتا فرق میں ہیت کی ان البتہ ہیں ہوتے یکساں پر مقام ہر اور دور
 شخصیت ماحول ہیں ہوتے انداز اثر اثرات خارجی پر قبیلے اور قوم ایک
 والے رہنے میں غاروں اور جنگوں۔ ہے کرتا ادا کردار بڑا میں تہذیب اور
 وارث کے تہذیب مختلف قطعی سے لوگوں والے رہنے میں شہروں لوگ
 ہوتی عکس بھی کا بردباری اور عمل کا سوچ کی دماغ تہذیب۔  ہیں ہوتے
 ہیں رہتی ہوتی رونما تبدیلیاں بروز روز میں اس ہے متحرک کلچر۔ ہے

 میں مقابلے کے تہذیب پرانی کو بعض اور ہیں ہوتی اچھی تبدیلیاں بعض
 رہتی بناتی جگہ اپنی یت جدید میں کلچر اور تہذیب جاتا گردانہ نہیں اچھا
 ۔ ہے

 کی اس مدتوں ہے ہوتا فعل انفرادی کا فرد جہاں کلچر پر طور ابتدائی 
 جاتا بن وطیرہ کا فرد ہر کے شہر اور قبیلے یہ پھر اور ہے ہوتی آبیاری
 فالں فرد، فالں عالقے، فالں کلچر یہ کہ ہے جاتا کیا خیال یہ سے جس ہے

 خوشی رواج و رسم اجتماعی کے قوموں ہے منسوب سے قوم فالں یا قبیلے
 ردعمل اور عمل کا قوموں تک موت سے بیاہ شادی حاالت، کے غمی اور
 کی صدیوں اور سے شعور اجتماعی کے قوم ہے کہالتا کلچر کا اس بھی

 تعبیر بھی سے کلچر قومی کو افعال اجتماعی والے ہونے پیدا سے ریاضت
 ۔ ہے جاسکتا کیا

 جانے یونانی پر طور کے قوم یافتہ تہذیب پہلے سے سب میں دنیا 
 کے کھیلوں لئے کے دینے ثبوت کا پن مہذب اپنے نے جنھوں ہیں جاتے
 ،کیے وضع اصول لئے کے تھے ہوتے ختم پر جدل و جنگ جو مقابلے
 اس۔ کیا مقرر کو لوگوں لئے کے نگرانی کی قوانین ان اور بنائے قوانین
 اپنے ، آئی تہذیب(ساسانی)ایرانی پھر کیا اضافہ میں اس نے رومن بعد کے

 نے لوگوں بعد کے اس تھیں پاور سپر قومیں تینوں یہ میں زمانےاپنے 
 کے بیٹھنے اٹھنے پینے، کھانے کے جن کیا خیال مہذب کو قوم برطانوی

 راج نے برطانیہ میں عالقوں جن جن تھے بہتر زیادہ سے قوموں پہلی آداب
 سجانے کو گھروں اور پینے کھانے بچھونے، اوڑھنے لوگ کے وہاں کیا
 گفتگو۔  لگے کرنے نقل سے انگریزوں انہی سلیقہ اور طریقہ خاص ایک کا
 غوغا، و شور اور لہجے سخت پن کھدرا ہوگئی شروع آنا تہذیب میں

 چھری ، چمچ میں پینے کھانے لگا جانے کیا خیال برا کو چالنے چیخنے
 بھی آج وہاں گیا نہیں انگریز میں ممالک جن ہوا شروع استعمال کا کانٹے
 تہذیب کو آداب کے پینے کھانے۔ ہے کم رواج کا چمچ اور کانٹے چھری
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 صدی انیسویں عرب دنیائےجدید ۔ ہے حاصل حیثیت نمایاں میں کلچر اور
 ۔ تھا جاتا کہا ہی لوگ کلچر غیر انہیں ورنہلوٹی  جانب کی تہذیبپھر  میں

 قوانین بھی لئے کے جنگ مرتبہ پہلی میں عرب وادی نے مسلمانوں 
 جنگ میں جن ہیں جاتےمانے  اصول مہذب پہلے میں دنیا ساری جو بنانے
 کاٹنا نہ کو درختوں کرنا، نہ قتل کو بوڑھوں ، بچوں ، عورتوں دوران کے
 طرح اسی ہے شامل کرنا نہ مسمار کو چشموں اور کنوں کے پانی اور

 خیال کا پینے کھانے کے ان دینا امان پر کرنےسرنڈر  کو لوگوں میں جنگ
 طور کے فرض کرنا بھال دیکھ کی قیدیوں پر مسلمان ہر عالوہ کے رکھنا
 اپنے کو لوگوں نے مبلغوں والے آنے میں برصغیر۔ ہے گیا کیا شامل پر
 اور کلچر۔ ہے کیا متاثر ہی سے کلچر جیسے گاریپرہیز  تقوٰی، آداب ادب

۔ گئےکیے  وضع اصول کے اس اور لیا جنم نے اقدار اخالقی ہی سےتہذیب 
 و مال پاس کے طبقے جس ہے جاتی چلی بڑھتی ساتھ ساتھ کے وقت تہذیب
 معاشرے اور ہے آتی نظر مہذب زیادہ وہ ہیں ہوتے زیادہ ذرائع اور دولت
 جاتے دیکھے مہذب زیادہ ہی لوگ والے رکھنے غلبہ پر وسائل مادی کے
 اور طبقہ درمیانہ ہے آتی نظر بٹی میں خانوں کئی تہذیب طرح اس ہیں

 کھیتی میں معاشرے پھر ہوتا نہیں یافتہ تہذیب اور مہذب اتنا طبقہ غریب
 کی طبقے دارانہ سرمایہ ہے الگ تہذیب صنعتی ہے الگ تہذیب کی باڑی
 لگانے نعرہ کا مساوات کو لوگوں نے کشمکش کی کلچر اس ہے الگ تہذیب
 تہذیب کم خالف کے تہذیبوں والی رکھنے وسائل مادی زیادہ کیا آمادہ پر

۔  ہیں کرتے بھی اظہار کا بغاوت لوگ والے رکھنے وسائل مالی کم یا یافتہ
 اور وضع سے اسمبلی یا قانون کسی اقدار اور روایات تہذیبی میں معاشرے
 کا باپ ماں ہیں ہوتے اصول تہذیبی تحریری غیر یہ ہوتے نہیں شدہمنظور 
 احترام کا خالہ ، چچا ، ماموں کرنا، احترام کا بھائی بڑے اپنے کرنا، احترام
 احترام کا استادوں کرنا، احترام کا بزرگ کسی کے عالقے یا محلے یا کرنا
 نرم میں لہجے دھیمے انتہائی تو ہو بھی اختالف پر بات کسی اگر اور کرنا
 ۔ کرنا بیان مدعا اپنا میں الفاظ

 کشمکش تہذیبی وہاں جب ہے ہوتی پیدا وقت اس خرابی میں معاشروں 
 درگزر قابل اچھایا مہذب، کوانتہائی چیز ایک طبقہ ایک ہوجائے شروع
 برصغیر۔ کرے تصور غلط اور بُرا انتہائی اسے طبقہ دوسرا جبکہ گردانے

 مرجانے اپنے مسلمان تھی مختلف تہذیب کی مسلمانوں اور ہندو بھی میں
 مرنے تھے جالتے کو مردوں اپنے ہندو تھے دفناتے میں قبروں کو والوں
 ہوتا جلنا میں آگ بھی کو بیوی جاگتی جیتی زندہ اسکی ساتھ کے ہندو والے
 شادی دوسری تو ہوجائے شادی بار ایکجیسے ستی کی رسم کہتے ہیں۔  تھا
 ںؤہندو جبکہ تھے کھاتے گوشتحالل  کا طرح ہر مسلمان تھا نہیں رواج کا
 کو والوں کھانے گوشت اور جاتا نہیں قریب بالکل کے گوشت طبقہ ایک کا
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 ہیں کرتے سفر پر سمندروں اور ںؤدریا مسلمان ہیں کرتے تصور ناپاک وہ
 آتا میں زمرے کے گناہ کرنا سفر پر پانی وقت اس نزدیک کے ںؤہندو جبکہ
 کرنا غسل اور کرنا وضو قبل سے نماز وقت پانچ مسلمان جیسے۔  تھا

 گناہ کو نہانے لوگ سمیت بادشاہ مدتوں میں پیرس ہیں سمجھتے ضروری
 ہوتی پیدا صورت کی تصادم ،ؤٹکرا میں تہذیبوں سے اسی۔ تھے سمجھتے

 وقت اس کر خاص اور رہا جاری تصادم تہذیبی مدتوں میں برصغیر تھی
 چاہتے منوانا طاقت اور اکثریت بزور پر مسلمانوں کو تہذیب اپنی ہندو جب
 ۔ تھے

 برصغیر تک سال سو کئی جو کو قوم مسلمان نے خان احمد سرسید 
 میں تھی پریشان اور ناالں بعد کے جانے چھن اقتدار اور رہی حکمران کی

 تہذیب نام کا رسالے پہلے اپنے نے انھوں لئے اسی پایا فقدان بھی کا تہذیب
 کام سارے بہت سے اخالق اور تہذیب بھی نزدیک کے ان رکھا االخالق
 تہذیب جو انگریز کہ تھے کرتے محسوس یہ سرسید۔  ہیں جاسکتے نمٹائے

 اسالمی غیر کو لباس کے اس ہیں کرتے نفرت سے اس مسلمان ہے الیا
 کو والوں آنے ہر وہ کہ ہے موجود لچک یہ میں مت ہندو جبکہ ہیں گردانتے

 دیتے کر شروع بھی پوجا کی ان کر بنا بت کے ان بلکہ ہیں لیتے کر قبول
 محسوس سے شدت سرسید کو رویے اس کے مسلمان ساتھ کے انگریز ہیں

 کے اخالق اور تہذیب ساتھ کے انگریز ہم کہ تھا خیال کا ان اور تھے کرتے
 کے تہذیب وہ ہیں کرسکتے معامالتطریقے سے  بہترآ کر بہت  پیش ساتھ
۔ تھے دیتے زور پر علم لئے اسی وہ لٰہذا تھے سمجھتے کوسیڑھی علم لئے

 مگر ہی تھا ہاں کے مہاراجوں ، راجوں تو ارتقاء کا تہذیب میں برصغیر
 رہن میں اس نے انگریز پھر ہوا اضافہ میں اس بعد کے آنے کے مسلمانوں

 وہ یوں اور دیا درجہ کا صنعت باقاعدہ کو آداب کے پینے کھانے سہن، ،
 میں کرنے قائم رشتہ ایک اپنا ساتھ کے تہذیب بھارتی تہذیب انگریزی
 والے آنے کہ تھے چاہتے پیروی کی احکام اسالمی ان سرسید ہوگئی کامیاب
 ہیں نہیں اچھی جو اور لیں اپنا انھیں ہیں باتیں اچھی جو کی انگریز قابض
 مہذب اور اچھی ہر کی انگریز پر بنیاد کی ہونے مسلم غیر۔ دو چھوڑ انھیں
 ۔  نہیں درست ٹھکرانا بات

 کی نظریہ قومی دو لئے کے مسلمانوں نے جناح علی محمد اعظم قائد 
 ان ہے الگ کلچر کا مسلمانوں کہ کیا استعمال یہ لفظ پہال سے سب میں دلیل
 اپنا ہندو جبکہ ہے فخر پر کلچر اپنے کو مسلمانوں اور ہے الگ قانون کا

 میں شروع کو لفظ کلچر۔ تھے کرتے فخر پر جوڑنے سے نسل آریا کلچر
 مسلمانوں نے انھوں اور پہنایا جامہ کا ثقافت بھی نے خان علی ظفر موالنا
 اپنی نے جناح علی محمد اعظم قائد کیا ذکر میں الفاظ ٹوک دو کا ثقافت کی

 میں کلیت کی زندگیکی  مسلمانوں کہکیا  ثابت یہ پر فورم ہر میں زندگی
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 لٰہذا ہے الگ سے ہندو سبوغیرہ  تہذیب تمدن، حیات، طرز معاشرت،
 بتوں سرور،و  رقص میں کلچر ہندو جبکہ ہے منفرد بالکل کلچر کا پاکستان

 الگ کے مسلمانوں۔ ہے کرتا عکاسی کی کلچر اور مذہب کے ان پوجا کی
 سے جانب کی اعظم قائد ہی نہ اور تھیں نہیں رائے کوئی پر ہونے کلچر
 میں پاکستان بعد کے پاکستان قیام مگر گیا کیا چیلنج کو تصور کردہ پیش
 ںؤہندو مسلمان گیا ابھارا تحت کے مقصد خاص ایک کو مباحث کے کلچر
 یہاں مگر تھے خالف کے ڈانس عریاں نیم سرور، اور رقص مذہبی کے
 پھر اور نہیں یا ہے کلچر کا گانامسلمانوں ناچنا کیا کہ گئی کی شروع بحث
 والے کہنے آمدید خوش نے ریاست اسالمی پہلی کی دنیا جاکر کو گانے
 کی کوشش کی دھندالنے کو معاملے سارے اس کرکے منسوب سے بچیوں
 ابھرے نہیں تو تک وقت کے پاکستان قیام مباحث کے کلچر مسلمان۔ گئی
 اور سراٹھایا نے مباحث کے کلچر پاکستانی بعد فورا   کے پاکستان قیام مگر
 کا پاکستان یا آگئے میں پاکستان اور تھے مخالف کے پاکستان قیام لوگ جو
 جس ابھرا پر طور کے نظریہ اسالمی برعکس کے خواہشات کی ان قیام
 ترقی نے انھوں تو تھا نہیں شامل کیمونزم ازم سوشل پسندی، ترقی میں

 زیادہ کو مباحث کے کلچر پاکستانی ہوئے سمجھتے شکست کی پسندی
 نہایت کی کلچر پاکستانی نے دانشور جیسے فیض احمد فیض جبکہ پھیالیا
 اندر کے پاکستان اور ہے کی تعریف خوبصورت اور جامع عمدہ ہی

 ہیں کہتے کلچر پاکستانی کو کلچر کے خطے سارے سے لحاظ جغرافیائی
 پر طور جغرافیائی وہ۔  ہیں کہتے کلچر کا مسلمانوں کو کلچر پاکستانی اور

 میں کلچر پاکستانی وہ۔  ہیں کہتے جز کا اکائی ایک کو ثقافتوں عالقائی
 آمیزش کی جن کو اثرات کے ایشیاء سینٹرل اور ہندی، عربی، فارسی،
 کلچر پاکستانی نزدیک کے ان۔  ہیں دیتے قرار کلچر پاکستانی ہے ہوچکی

 پاکستانی ہے ہورہی ترقی روزمرہ میں اس اور ہے یافتہ ترقی ہے توانا بڑا
 نکال پسندی ترقی ایک تھا رہا نکال اسالم طبقہ ایک میں مباحث کے کلچر
 عوام مگر تھا رہا نکال کیمونزم ایک تھا رہا نکال ازم سوشل ایک تھا رہا

 رہے دے ترتیب کلچر پاکستان نیا ایک کر لے کو کلچر آئے میں ورثے
 وہ میں مباحث ان اور ہے سامنے ہمارے میں شکل یافتہ ترقی آج جو تھے
 میں جن اور تھے آتے سامنے سے حوالے کے کلچر جو ہے رہی نہیں شدت
 ساٹھ۔ رہی جاتی کی کوشش کی ڈالنے ازم ہندو کر نکال کو پاکستانیت سے
 ساڑھیاں اثر زیر کے کلچر ہندوستانی عورتیں میں پاکستان تک دہائی کی
 کہیں ہی خال خال وہ بعد کے دھائی کی ستر مگر تھیں سمجھتی تفاخر پہننا
 دیا کر ترک کر سمجھ کلچر ہندو کو ساڑھی نے لوگوں گویا ہیں آتی نظر
 کلچر بھی زبان۔ دیا کر شروع کرنا تن زیب لباس خوبصورت سے اس اور
 جو لفظ کرخت اور کھردرے میں زبان ہے ہوتی مظہر اور حصہ کا
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 کہ ہے یہ تو حد دیئے کر ترک نے لوگوں تھے ہوئے وارد سے سنسکرت
 ہی تب کیا شروع استعمال کا اردو مکمل بھی میں فلموں اپنی نے بھارتیوں

 ۔ ملی پذیرائی کو فلموں کی ان

 
 ثقافت و تہذیب کی پاکستان (ب

 میں جن ہیں جاتے کیے بیان اجزا الزمی تین کے ثقافت پاکستانی 
 کے مذہب ثقافت کی لوگوں میں زمانے قدیم مذہب، اور تاریخ جغرافیہ،
 کے ٹونہ جادو پرستی، آتش پرستی، بت یہ پھر اور ہے رہی سے حوالے
 سے اسالم دیا کر تبدیل کو رنگوں سارے اس نے اسالم پھر رہی پر عروج
 کی کوشش کی کرنے ختم کو ثقافت اس حدتک بہت نے پیغمبروں بھی پہلے
 ہوتی ضرور آمیزش کی اس مگر رہی نہیں تابع کے مذہب ثقافت سے ہمیشہ
 آتی سامنے ثقافت جلی ملی ایک سے معاش اور عقائد کے لوگوں۔ ہے رہی
 ہے ثقافت کی پاکستان ورثہ اسالمی۔ ہے ہوتی پیدا تہذیب ایک سے اس ہے

 بنیاد کی ہیں قومیں الگ مسلم اور ہندو یعنی نظریے دوقومی پاکستان کیونکہ
 ہے ثقافت کی ان ہی‘‘ثقافت اسالمی’’نزدیک کے مسلمانوں آیا میں وجود پر

 جو اندر کے حدود کی پاکستان۔  ہیں کرتے فخر پر ثقافت اپنی مسلمان
 بات الگ یہ۔  ہیں حصہ کا ثقافت پاکستانی وہ ہیں آثار ، ہیں عمارات تاریخی

 اور ثقافت کی لوگوں بھی پوجنا کو بتوں اور بنانا کو بتوں میں خطے اس کہ
 ثقافت یہ کی خطے اس بعد کے پاکستان قیام مگر ہے رہی ضرورت مذہبی
 ہوتی بھی ختم اور ہے بھی بنتی اور ہے ہوتی بھی موجود ثقافت رہی نہیں
 میں عالقوں مختلف میں خطے اس۔  ہیں ہوتی بھی تبدیلیاں میں اس ہے

میلے  بعض ہیں حصہ کا ثقافت کی پاکستان وہ ہیں ہوتے ٹھیلے میلے روایتی
 طرح رقص، روایتی میں ان مگر ہیں آتے سامنے پر طور کے تہوار مذہبی
 کا ثقافت ہی بازی نیزہ دوڑ، کی گھوڑوں دوڑ، کی بیلوں کھانے، کے طرح
 قائم سے پہلے میں عالقے اس اور ہیں قدیم تہذیبیں اور ثقافتیں یہ ہیں حصہ
 اسالم۔ ہے نہیں پریشانی یا قباحت کوئی میں کہنے ثقافت اپنی کو جن تھیں
 سے ہندو کو تفریح نہ اور۔ کرتا نہیں منع سے اپنانے کو چیزوں اچھی تمام

 لئے کے پاکستان تحریک کو پاکستان اختالف تہذیبی اور ثقافتی کا مسلمانوں
 پارے، فن دستکاری، میں ثقافت پاکستانی ہماری۔  بنا سبب کا کرنے متحرک
 نہیں مرتی تہذیب ہیں نمونہ جاوید و زندہ کا امنگوں عوامی میلے، روایات،

  ہیں کہتے مفتی عکسی۔ ہے

 میوزیم تو ہے جاتی مر تہذیب۔ ہے جاتی کھو وراثت جب 
 قبرستان کا تہذیبوں میوزیم سے لحاظ اس ہے آتا میں وجود
 ۱۔ ہے
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 اور ثقافت اربن ایک ہے جاسکتا کیا تقسیم میں حصوں دو کو ثقافت
 ثقافت لوک مگر ہے ہوتا ہی جیسا ایک رنگ کا دونوں ثقافت رورل ایک
 ہوتے لئے کے دنوں زیادہ ٹھیلے میلے کے وہاں ہے ہوتی زیادہ وسعت میں
 بھی چیزیں ذرا پر یہاں ہے ہوتا کم وقت پاس کے لوگوں میں شہروں ہیں

 ازخود اوقات بعض ثقافت کی معاشرے۔  ہیں جاتی کی پیش میں انداز مختلف
 بزرگ کا عالقے میں جس ہے لگتی دینے سرانجام بھی فرائض کے عدالتوں
 وہ اور ہے نبٹاتا کو معامالت کے بیاہ شادی ہے، کرتا فیصلے کے جھگڑوں

 کرتے مہیا کھانا کو والوں گھر کے اس تک دن کئی پر مرجانے کے کسی
 انتظام کا رہائش لئے کے مہمانوں والے آنے لئے کے دینےپرسہ  ، ہیں

 ایک بھی یہ کا ثقافت پاکستانی۔ ہے حصہ کا ثقافت ہماری بھی یہ ہیں کرتے
۔  ہیں ڈالتے بھی سے ہاتھوں اپنے مٹی لوگ پر قبر کی مرحوم کہ ہے حصہ

 ناچ کو ثقافت لوگ بعض۔  ہے نکھارتی حسن کا پاکستان ثقافت کی پاکستان
 سے تفریح کسی اسالم جبکہ ہیں کرتے منسوب بھی سے بازی پتنگ گانا،
 ایسا پھر اور ہے نہیں ثقافت کی مسلمانوں گانا ناچ فحش البتہ کرتا نہیں منع

 کل آج کو ثقافت۔ ہے ممنوع بھی جائے چلی جان کی لوگوں میں جس تہوار
 ورثے جو ہے حصہ ایک تو وہ جبکہ ہے گیا کیا منسوببھی  سےمادیت 
 کچھ ہم سے جس کھنڈرات کے ٹیکسال اورموہنجو داڑو  جیسے ہے آیا میں
 مگر ہیں آثار کے تہذیب پرانی ہیں ورثہ ہمارا وہ ہیں کرسکتے حاصل سبق

 منطبق سے اساس کی پاکستان جو ثقافت والی ہونے پیدا اندر کے پاکستان
 ۔ ہے ثقافت پاکستانی ہی ہے

 ایک کے پھول جسے ثقافت کی پاکستان مطابق کے مفتی عکسی 
 کام کوئی پر اس نہ اور نہیں ہے میں حقیقت ہے جاتا کیا منصوب سے گلدان
 سب ہیں پہلو کئی کے اس ہو یکجا کہ نہیں قلعہ یا عمارت کوئی یہ گیا کیا
 بڑا بھی کبھی میں ان ہیں الگ الگ مگر ہیں تو پیوست میں دوسرے ایک

 بدعنوان اور مکار دوانیاں ریشہ کی ممالک دشمن ہے پڑسکتا شگاف
 جس ہیں کرسکتے کھڑا طوفان کا علیحدگی پر نام کے ثقافت سیاستدان
 ۔ ہوگا دینا دھان کو حکمرانوں اور ادیب ہمارے طرف

 ہے شو ورائٹی ایک درحقیقت ڈرامہ کا ثقافت پاکستانی
 تو دیتشبیہ  سے گلدستے کے پھولوں برنگی رنگ جسے
 پر یکجہتی اور مالپ آہنگی، ہم کی اس لیکن ہے جاتی
 نظریہ یا کتاب مستند کوئی۔ ہوا نہیں کام تحقیقی کوئی
 ۲۔آیا نہیں پر عام منظر

 اسے مگر ہے ہوتا میں ثقافتوں بڑی کی دنیا ذکر کا ثقافت کی پاکستان 
 سمجھانے کو ثقافت ہی نہ اور جاتی دی نہیں وقعت کوئی پر طور حکومتی

 معیشت اپنی سے ثقافت اپنی پاکستان۔ ہے جاتی کی کوشش سنجیدہ کوئی کی
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 چل صنعتیں کئی ہیں آسکتے سیاح میں پاکستان سے اس ہے کرسکتا بہتر کو
 پر اشاروں بیرونی اور لئے کے مفادات ذاتی سیاستدان جبکہ ہیں سکتی
 لئے کے نفرت کو ایجنڈے سیاسی کے کرنے انداز نظر کو ثقافت مقامی

 میں معیشت ثقافت میں دور جدید ہیں چاہتے ہونا مقبول خود کرکے استعمال
 اور ورثے اپنے صرف معیشت کی ممالک کئی ہے ہوتی ہڈی کی ریڑھ
 خیال ضروری ہونا کا ثقافت ساتھ کے وطن وہ۔ ہے رہی چل پر لطیفہ فنون
 ۔  ہیں کرتے

 اور تخلیقات بامقصد حسن سبط سید سے حوالے کے ثقافت اور تہذیب 
 انسان کو انسان بغیر کے تہذیب وہ ہیں دیتے قرار تہذیب کو اقدار کی قوم
 تہذیب بھی کو فطرت وہ۔ ہے ہوتی میں فطرت کی انسان جو گردانتے نہیں
 میں اس ہے شعور اسے ہے ناطق حیوان انسان ہیں کرتے منسوب سے
 دیوتا بھگوان، اپنے یہ ہے مختلف سے جانوروں دیگر لئے اس ہے تہذیب
 جانور کام یہ ہے بھیجتا لعنت پر شیطان ہے کرتا تالش بھوت جن ہے بناتا
 صورت کی کشی خود ہے کرتا انتظام خود کا موت اپنی انسان کرتے نہیں
 بنا نہیں اوزار اور ہتھیار لئے کے دفاع اپنے جانور۔ کرتے نہیں جانور جو
 منفرد سے وجہ کی شعور اور تہذیب انسان سے میں جانوروں لٰہذا سکتا
 مختلف جانور ہیں نہیں میں جانوروں ہیں اوصاف اندر کے انسان۔ ہے

 کے جوہڑ جانور ہے کرسکتا انسان جو کرسکتا نہیں تخصیص کی چیزوں
 فضیلت یہ کو انسان جانتا نہیں فرق کا زم زم آب اور واٹر منرل پانی،
 کے تہذیب کو انسان فضیلت یہ اور ہے کرتا محسوس فرق وہ کہ ہے حاصل
 ۔ ہے التی سامنے ہی ذریعے

 پائی صالحیت کی گویائی میں جس ہے حیوان واحد انسان
 بلکہ ہے نہیں صالحیت خداداد یا فطری کوئی یہ ہے جاتی
 مدد کی سانس اور حلق تالو، دانت، زبان، دماغ، نے انسان
 وسیع ایک کا الفاظ بامعنی سے آہنگ کے آوازوں اور سے
 ۳۔ ہے لیا کر وضع نظام

 کے تہذیب وہ ہیں دیتے قرار انسان اسے سے تہذیب کی انسان وہ 
 تہذیب پہلے میں خیال کے ان ہیں کرتے ذکر کا ظہور کے ثقافت سے ارتقاء
 پاکستان تہذیب جو وقت اس اور ہے کیا وہ کہ ہوگی کرنا طے تعریف کی
 کیا اور ہوا کیسے ارتکاء کا اس یا بنی کیسے وار مرحلہ وہ ہے موجود میں

 برس الکھ چار کہ یا ہوگی کرنا شروع سے پاکستان قیام تہذیب کی پاکستان
 آریا، دراوڑ، پھر یا تھا رہا رہ میں خطے اس انسان سے جب سے پہلے

 اور آئے میں خطے اس مغل منگول، افغان، عرب، ہن، سفید ترک، ،ساسانی
 خیال کے ان ہیں موجود اثرات کے جس الئے ساتھ ثقافت اور تہذیب ایک
 دور ہر میں خیال کے ان ہے ہوتی شروع سے اول روز تہذیب پاکستانی میں
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 ہو تہذیب کی ہڑپہ وہ کیا ادا کردار اہم میں ارتقاء کے تہذیب نے مذہب میں
 یا تھے جاتے بنائے مجسمے کے بدھا میں جس کی جوداڑو موہن یا

 اثرات کے تہذیب اسالمی میں خطے اس مگر ہے اسالم مذہب کا مسلمانوں
 باقی دیا چھوڑ کو مکروہات نے مسلمانوں کے یہاں ہیں برابر کے ہونے نہ

 اسالمی طبقہ ایک میں پاکستان ہیں کہتے وہ۔ لیا کر قبول ہی سابق حسب
 جو دوسرا اور ہے رہا کر تالش سے حوالے کے اسالم کو تہذیب کی ثقافت

 ہے سرگرداں میں کرنے تالش کو وراثت اور تہذیب سے حوالے عالقائی
 طرف کی ارتقاء وہ کریں تالش حوالہ بھی کوئی کا تہذیب پاکستانی مگر
 ۔ ہے پرواز محو

 اور اتحاد قومی کلچر اور ثقافت نزدیک کے جالبی جمیل ڈاکٹر 
 پھولتے پر بنیاد کی مساوات اور ادب معاشی جو ہیں ہوتے بنیاد کی یگانگت
 کو ماحول کر دال احساس کا شرکت کو معاشرے سارے میں جس ہیں پھلتے
 مشترکہ لئے کے اس۔ ہے جاتا کیا کھڑا پر طور کے ڈھانچے ثقافتی ایک

 بنیاد کی تشخص کے کلچر اور ثقافت ہم ہے ہوتا ضروری تعین کا مقاصد
 کی بیماریوں دیگر کو مسئلے اس اور ہیں آرہے کرتے پوشی چشم سے
 کی ثقافت قومی میں ثقافتوں عالقائی ہماری ہے ہوا چھوڑا آزاد نے ہم طرح
 نہیں نظر مشترک بات کوئی اگر اور ہیں مشترک باتیں اکثر اور ہے روح
 جیسے۔ ہے ماحول جغرافیائی، اور فضاء وجہ بنیادی کی اس تو آتی

 ہے ہوتا مختلف سے لوگوں والے رہنے میں پہاڑ لباس کا والوں ریگستان
 نام کے‘‘ویز فوک’’ میں یورپ اسے سکتے کہہ نہیں ثقافت ہم اسے مگر
 حیائی بے اور عریانی میں لباس کے لوگوں ان مگر۔ ہے جاتا پکارا سے
 اسالم جو گا ملے کھانا ایسا میں عالقے سارے ہی نہ اور جاتی پائی نہیں
 ۔  چاہئیں کرنی تالش مشترکات ہمیں مگر ہو حرام میں

 کی تر خوب سے خوب ہے نام کا حرکت کلچر یا ثقافت
 کو قوتوں تخلیقی اپنی اور بڑھنے آگے ہے عمل کا تالش
 اور فضا ایسی ہے نام کا النے کار بروئے میں فضا آزاد
 تخلیقی میں جس ہے نام کا کرنے پیدا ماحول سازگار ایسا
 کو ثقافت اپنی سے عمل اپنے ہم لیکن پاسکیں نشونما قوتیں
 اس ہیں رہے کر محروم سے حرکت اور ارتقاء عملی
 اور تشخص قومی۔ گا کیجئے فیصلہ ہی خود آپ میں حالت
 ہم تک جب ہیں سکتے دے فروغ کیسے کو ثقافت قومی
 نہیں فراہم بنیادیں فکری لئے کے ثقافت اور تشخص قومی
 نہیں حاصل شعور کا مسائل اپنے ہم تک جب گے کریں
 فضا آزاد سے دلی فراغ اور خلوص توجہ، اور گے کریں
 زندگی گے چڑھائیں نہیں پروان انھیں میں
 اسی ہمیں مسئلہ یہ گے کریں نہیں آشنا سے‘‘حیرت’’کو
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 ذہنی اور جہتی بے طرح اسی ہم اور گا رہے الجھاتا طرح
 ۴۔ گے رہیں شکار کا انتشار مادی و

 ختم کو نظری تنگ لئے کے چڑھانے پروان کو ثقافت قبمطا کے ان 
 ہوگا کرنا شناخت بھی کو فرق کے کلچر اور‘‘ویز فوک’’ ہمیں ہوگا کرنا
کر کے  تیار زمین لئے کے جس ہے ہوتی طرح کی فصل ایک بھی ثقافت
 اچھا نتیجہ کا جس ہیں جاتے ڈالے بیج اچھے پھر اور۔ ہے جاتی ڈالی کھاد
 طرف ایک پر ہم ہوتی نہیں ثقافت اور کلچر چیز کوئی رو خود ہے نکلتا
 اپنا پر ہم وہ ہے یلغار کی ملک دشمن سے طرف دوسری اور یورپ سے
 ہیں میں خطرے اقدار بنیادی ہماری ہیں چاہتے کرنا مسلط ثقافت اور کلچر
 اور دلدادہ کے مغرب کریسی بیورو اور حکمران نمائندے، سیاسی ہمارے
 امین کے کلچر ہمارے لوگ یہی اور ہیں شوقین کے فلموں کی کلچر بھارتی

 سے حوالے اس تک جب نہیں نمائندے کے کلچر ہمارے یہ درحقیقت۔  ہیں
 کو قوم اور گا رہے لٹکا مسئلہ کا ثقافت اور کلچر گے ہوں نہیں فکرمند ہم

 ۔ گا رکھے پریشان

 کی سمجھنے کو روح کی ثقافت مطابق خورشیدکے عبدالسالم ڈاکٹر 
 چیزیں سب جیسی شعور عقل، علم، ادراک، سائنس، میں جس ہے ضرورت

 سے اس کو عوام میں دور کے بادشاہوں مسلمان میں برصغیر ہیں شامل
 تہذیب اور ثقافت اسالمی غیر اور ہوئے قائم خانے کتب مگر گیا رکھا دور
 نے مغلوں رہے خاموش لوگ سے وجہ کی نظام بہتر۔ چڑھی پروان خوب
 کرایا متعارف تعمیر فن مخصوص ایک اور بنوائے باغات لئے کے عوام
 حوصلہ کی موسیقی ہوئے ایجاد اآلت کے موسیقی ہے مظہر کا ثقافت جو

 یہ ہوئے متعارف ذائقے نئے کے پینے کھانے بنا محل تاج گئی کی افزائی
 سے امریکہ برطانیہ جیسے ہے ورثہ بھی کا پاکستان نہیں کا بھارت سب
 الگ بھی یورپ بلکہ رہا نہیں محروم سے شاعروں اور ادب بڑے ہوکر آزاد
 میں بھارت تو ہیں مشترک سے حوالے ثقافتی باوجود کے ہونے ملک الگ
 تک جب میں ؟برصغیر... ہے نہیں کیوں کا پاکستان ورثہ ثقافتی موجود بھی

 اور تھے محفوظ سے یلغار ثقافتی کی طرح ہر رہے میں اقتدار مسلمان
 ختم اقتدار کا مسلمانوں جب مگر تھیں جاتی کہی مشترک ثقافت اور تہذیب
 کر انکار سے ماننے ثقافت اور ورثہ کا مسلمانوں اسے نے ںؤہندو تو ہوا
۔ دی کر شروع تھوپنا پر مسلمانوں کر بنا ثقافت کو عقائد مذہبی اپنے اور دیا
 خیال کا جس ہے روح اسالمی میں ثقافت چیز اصل کہ ہوا ثابت سے جس

 میں بھارت جو کو چیزوں تمام ان مگر آیا نہیں کبھی کو حکمرانوں مسلمان
 گئی لکھی میں ٹیکسال جیسے جاسکتا دیا نہیں قرار ثقافت کی پاکستان کو ہیں
 یہ قصہ کا بھگت پورن میں پنجاب شاستر ارتھ کتاب رہبر کی ںؤہندو
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 پاکستان۔  نہیں افتخار باعث لئے ہمارے اور ہیں تجاوزات میں ثقافت ہمارے
 ۔ ہے امین کا ورثے اور ثقافت اسالمی پر بنیاد کی اسالم

 سب کا اس لئے اس آیا میں وجود بنیادپر کی اسالم پاکستان
 کو ثقافت اسالمی ہے ثقافت اسالمی ورثہ بڑا سے

 اسالمی ، ہے ضروری کرنا ممیز میں ثقافت کی مسلمانوں
 وہ سے ثقافت کی مسلمانوں اور ہے ثقافت نظریاتی ثقافت
 کے ڈائنچے کے ثقافت اسالمی جو ہے مراد مظاہرہ ثقافتی
 فکری علمی، کے قوموں مسلمان مختلف ہوئے رہتے اندر
 کی ثقافت اسالمی ابھرے سے عمل اور افکار تہذیبی اور
 وحدت ایک تکصومالیہ  اور برطانیہ سےجکارتہ  روح
 تعلق کا ثقافت کی مسلمانوں تک جہاں لیکن ہے حامل کی
 موجود سامنے ہمارے نمونے شمار بے لئے کے اس ہے
 عرب ثقافت، مسلم ہندو ثقافت، ترک ثقافت، ایرانی مثال   ہیں

 ثقافتوں ان ثقافت کی مسلمانوں کے ایشیاء وسطی و ثقافت
 سے بطن کے ان اور کیا متاثر کو دوسرے ایک ہی نے

 پاکستانی میں جن۔ لیا جنم نے ثقافت نئی کی مسلمانوں
 کے حدود مذہبی اور جغرافیائی کمال و تمام بھی ثقافت

 کو دوسرے ایک ثقافتیں مختلف سکتی رہ نہیں اندرمقید
 ۵۔ ہے جاری عمل یہ بھی آج اور ہیں رہتی کرتی متاثر

 رہا نہیں کبھی اختیار اور اقتدار اسالمی میں برصغیر مطابق کے ان 
 اقتدار وہ اور کیا حاصل اقتدار پر زور کے طاقت نے بادشاہوں مسلمان بلکہ
 ایک میں دور کے ان تھیں نہیں حکومتیں مسلمان وہ رہے میں نشے ہی کے

 مسلمان البتہ تھی نہیں ثقافت یا کلچر کا مسلمانوں جو ابھری ثقافت بھرپور
 پیشوائی میں دین اور بادشاہت موروثی اسالم تھی منسوب سے حکمرانوں

 ایک ثقافت اسالمی ہے دیتا زور پر عمل اور تقوے بار بار اور مانتا نہیں کو
 میں دنیا سے جس ہے ہوتی پر تقویٰ  اور اچھائی بنیاد کی جس ہے چیز الگ
 اور معاشرے پہچان عمدہ اسلوبی، خوش ہیں آتے سامنے راستے نئے نئے

 کے حیوانوں اور انسانیت اخالق، حسن سے خاندان ،ؤبرتا اچھا ، ہمسائیگی
 ۔ ہے امتیاز طرہ کا کلچر اسالمی ؤبرتا اچھا بھی ساتھ

 نہیں تصور کا قوم کسی ایسی میں دنیا نزدیک کے فیض احمد فیض 
 کہ گا پڑے ماننا یہ ہمیں سے حوالے اس ہو نہ تہذیب میں جس جاسکتا کیا

 تالش کو ترکیبی اجزاء کے اس مگر ہے تہذیب قومی کوئی بھی کی پاکستان
 ہے تہذیب قومی ہی کی قوم پاکستانی دراصل تہذیب کی پاکستان۔ ہوگا کرنا
 ہی سے نام کے اس امتیاز یہ ، ہے ممتاز کیسے سے قوموں دوسری یہ

 سے پاکستان وہ ایک ہے ممتاز سے طرح دو قوم پاکستانی کہ ہے ظاہر
 تو ہیں مسلمان لوگ اکثر کے اس کہ یہ دوسری ہے پاکستانی رکھتی تعلق
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 کے تہذیب پہلو تین سے حوالے کے قوموں ہیں بنیادی دوعناصر میں اس
 جب نزدیک کے ان۔ افراد اور تاریخ جغرافیہ، میں جن ہیں جاتے نکالے
 نہ تھا پاکستان نہ پہلے سے اس تو آیا میں وجود کو ء۱۹۴۷ پاکستان

 ہزار پانچ عمر کی اس ہے واقع پاکستان میں خطے جس مگر تھی پاکستانیت
 کی سال ہزاروں اس کو عمر کی پاکستان ہم تو ہے پرانی بھی سے سال

 قیام ہم جب۔  کریں منطبق کیسے ساتھ کے ثقافت اور ساتھ کے تہذیب
 تاریخ کوئی بھی کی اس تھے کیا ہم پھر تو نہیں ہی تھے پہلے سے پاکستان

 ہمارے تو تھا کیا وہ تھا نام جو ہوگا بھی نام ہمارا کوئی ہوگی کرنی طے تو
 ہماری لسانیت حوالے تہذیبی تھی شناخت کی دوطرح تھے نام کے طرح دو

 اور تھے نہیں پاکستانی ہم تھے نام پٹھان اور سندھی بلوچی، پنجابی، پہچان
 ہم بھی وقت اس۔ تھے مسلمان کے ہندوستان ہم سے حوالے کے سیاست
 وہ کی نے ہم جو تقسیم پہلی تھے پاکستان نہ اور تھے نہیں مسلمان پاکستانی

 ہے حلقہ بڑا ایک پاکستان جبکہ ہے سے حوالے کے عالقے چھوٹے ایک
 پاکستان وہ تو ہیں کرتے بات سے حوالے سیاسی ہم جب۔ ہے ملک پورا اور
 دراصل۔ تھا شامل پاکستان میں جس تھا برصغیر ملک بڑا اور وسیع سے
 ثقافت اور تہذیب کی ان ہیں کرتی ترقی قومیں ہے گزرتا وقت جوں جوں
 میں ان اور ہے جاتی ہوتی بہتر باش و بود کی ان ہے جاتی کرتی ترقی بھی

 درپیش مشکالت وہ کو ملکوں دیگر ہیں جاتی ہوتی پیدا خصوصیات انفرادی
 تصور یہ اور ہے نیا تصور کا قوم میں دنیا کیونکہ ہیں ہمیں جو ہیں نہیں

 جب۔  ہیں ہوئے برس دوسو جسے ہوا پیدا سے وجہ کی جمہوریت
 قوم نصب، حسب وہ تھا نہیں یہ تصور کا قوموں تو تھا نظام جاگیرداری

 ،ءامرا میں جس تھا نہیں تصور یہ کا قومیت میں قوم اور تھا تصور کا قبیلے
 کے ان تہذیبیں کی ان تھے طبقات حکمران اور رعایا عوام، اور خواص
 ۔ تھی مختلف قطعی ثقافت کی ان کلچر

 اس ایک ہیں ہوتے پہلو تین کے کلچر یا تہذیب کی قوم ہر
 یقین وہ میں جن عقائد اور احساسات اور اقدار کی قوم

 کے اس طریقے کے سہن رہن کے ان دوسرے ہے رکھتی
 کے اس تیسرے اور ظاہری اخالقی، کے اس اور آداب
 جنھیں ہیں ہوتے منسلک سے دوسرے ایک تینوں یہ فنون
 دوسرے ایک اور جاسکتا کیا نہیں جدا سے دوسرے ایک
 طورپرجس کے مثال ہیں رہتے ہوتے انداز اثر پر

 معاشرہ وہ ہیں کرتے بسر زندگی اپنی لوگ میں معاشرے
 یا مقدس کو جن یا ہے رکھتا عزیز کو چیزوں جن

 ڈھال زندگی اپنی مطابق کے اس ہے سمجھتا مستحسن
 کی معاشرے اس جب پھر اور ہے کرتا کوشش کی لینے

 اس بھی اقدار یہ تو ہیں بدلتے حاالت کے اس اور صورت
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 احساسات اور عقائد انہی پھر اور ہیں جاتی بدل ساتھ کے
 تہذیب اور کلچر ،قوم.... ہیں کرتے فنون مختلف اظہار کا

 ۶۔  ہیں ملزوم اور الزم بھی

 رویوں معاشرتی اور سماجی انحصار کا وسعت کی کلچر اور تہذیب 
 کے لوگوں کچھ تہذیب شائستگی، فن، و علم میں خطے کسی ہے ہوتا پر
 پر وہاں تو ہے ہوتی ناہمواری میں معاشرے جب ہیں ہوتی مخصوص لئے

 اور خطے ہی ایک وہ جبکہ ہے ہوجاتی پیدا تہذیب اور ثقافت کی دوطرح
 بھی میں حال اور ماضی کو ثقافتوں اور تہذیبوں۔  ہیں ہوتے میں عالقے
 دیہات طرف ایک ہیں تہذیبیں کی طرح کئی ہاں ہمارے۔ ہے جاتا کیا تقسیم
 راہ کی ترقی لوگ کے شہروں جبکہ نہیں آشنا سے تہذیب جو ہیں لوگ کے
 سفید کچھ اور ہیں رہتے مفلس اور غریب بھی میں شہروں ہیں گامزن پر

 طرف کی انقالب سیاسی ہمیشہ پوش سفید۔  ہیں ہوئے لئے تہذیب اپنی پوش
 طے اور بنانے تہذیب کی قوموں کہ ہیں کہتے فیض۔ ہے کرتا قدمی پیش
 کو قوم ہوتا نہیں کچھ بھی عالوہ کے اس لیکن ہوتا نہیں تو کچھ سب کرنا
 اولین یہی لئے کے قوموں اور ہے ضرورت کی پہچاننے تشخص قومی اپنا

 ۔ ہے کرتی ہوا شرط

 
 کا نظریات و افکار کے نگاروں مضمون اہم (ج

 :مطالعہ خصوصی
 علمی تحت کے حاالت معروضی کے بعدپاکستان کے پاکستان قیام 
 ایک سے میں جن لیا جنم نے مباحث کی طرح کئی پر سطح فکری اور
 مختلف کے اس اور بڑھانے آگے کو بحث اس۔  تھی بھی بحث کی کلچر

 سے عرض و طول کے ملک لئے کے دینے رائے اپنی پر زاویوں
 کی والوں لکھنے نمایاں۔  ڈاال حصہ اپنا نے ادب ناقدین اور اساتذہ دانشوروں

 نام کے اصحاب ایسے بیسیوں تو جائے کی مرتب بھی فہرست مختصر ایک
 اپنی کو مباحث جملہ کے کلچر پاکستانی نے جنھوں ہیں آتے سامنے
 کا ایک چند سے میں ان۔ ہے کی کوشش کی سمیٹنے میں مضامین

 ۔ ہے پیش سے حوالے کے تحریروں کی ان مطالعہ خصوصی

iفیض احمد فیض  ۔ 
 انسانیت اور مدلل انتہائی سے حوالے کے کلچر نے فیض احمد فیض 

 ، عملی کی کلچر وہ ہے کی نشاندہی کی باتوں بعض لئے کے فالح کی
 نظاماشتراکی  میں کلچر وہ ہیں کرتے ذکر بھی کا بنیادوں حسی اور ظاہری

 ہے نہیں جازبیت سی کون وہ کہ ہیں کہتے ہوئے کرتے ذکر کاجزیات  کی
 اچھی ، کلچر اچھا کہ ہیں کہتے وہ جاتی پائی نہیں میں نظام اسالمی جو

 کا ثقافت اور کلچر چینی نہیں حرج کوئی الئیں اٹھا چاہے سے جہاں معیشت
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 پر جس ہوں اثرات مند پرسود معیشت کی پاکستان اگر سے اس بھی معیار
 اسالمی نزدیک کے ان۔ ہے برائی کیا جائے دی کر تعمیر عمارت اسالمی
 میں اس کر مال ساتھ کو کلچر کے وہاں پہنچا میں ممالک جن جن کلچر
 تباہ قطعی کو کلچر کے ملک اور کسی نے کلچر اسالمی ہوئی پیدا بہتری
 دیا پرزور کرنے تبدیل کو زبانوں کی ان میں ممالک ان ہی نہ اور کیا نہیں
 سکتے لگا نہیں پر کلچر کے ملک دوسرے کلچر کا ملک یا گروہ کسی ہم
 فیض ہے کرتا نشاندہی اپنی کی قوم ہر کلچر ہو ایک دین کا ان شک بے
 ۔  ہیں کہتے فیض احمد

 نوعیت کی جن ہیں ایسے عقائد تو کچھ میں کلچر اسالمی
 تاریخی کہ ہیں صورتیں ظاہری کی ان کچھ اور ہے باطنی
 کہ نہیں یہ ہیں قومی مطابق کے منظر پس جغرافیائی اور
 تہذیب قومی کے مل اجزاء دونوں یہ بلکہ ہیں الگ الگ وہ

 محدود تک پاکستان تو تہذیب پاکستانی چنانچہ ہیں کہالتے
 ایک یا ملک ایک کسی نہیں محدود قومیت اسالمی اور ہے
 تہذیب پاکستانی اور ہے عالمگیر بلکہ نہیں محدود پر قوم

 پاکستانی جو چنانچہ ہے نہیں محدود تک پاکستان صرف
 نہیں اسالمی غیر ہوگی تہذیب اسالمی وہ ہوگی تہذیب
 ۷۔ ہوگی

 میں جس ہیں اقسام کئی کی تہذیب نزدیک کے فیض احمد فیض 
 اسے یا پولیٹن میٹرو میں زبان انگریزی یا تہذیب کی ءامرا تہذیب، کالسیکی

 مرکزی جہاں کیونکہ۔ ہے جاتا کیا منسوب سے تہذیب مرکزی اور بڑی
 ہیں ہوتے دربان کے ان ہیں ہوتے دربار وہاں ہیں ہوتے بادشاہ اور حکمران

 ان ہے جاتی بن تہذیب اور شناخت اپنی کی ان ہے ہوتا پیدا طبقہ ایک کا ان
 اخالق اور اطوار ہے ہوتا خاص بھی لباس ہے ہوجاتی الگ بھی زبان کی
 باقی جبکہ ہے کہالتی تہذیب کی طبقے بڑے تہذیب کی ان ہیں ہوتے الگ

 بعض۔  ہیں جاتی جانی پر طور کے تہذیب کی عوام یا کی درجے کم تہذیبیں
 کے اطوار درباری کی قسم اعلیٰ  جب اطوار و عادات کی لوگوں اوقات
 ؤآ  میں اوقات اپنی کہ ہیں دیتے کس جملہ یہ لوگ پر ان تو ہوں مطابق
 شخصیات، بعض نزدیک کے فیض احمد فیض۔ ؤجا بھول کو تہذیب درباری
 تہذیب کی انہی وہ اور ہیں ہوتے مخصوص کے قوموں بھی ہیرو اور ادیب
 ہے کرتا فخر انگریز پر شیکسپیئر جیسے ہیں سمجھتے فخر لئے اپنے کو

 ، فن اپنا کا قوم ہر۔ ہے فخر اور ناز کو جرمن پر گوٹے جبکہ نہیں پر ہومر
 ۔ ہے ہوتا منسوب سے اس کلچر یا سے کلچر کے اس جو ہے ہوتا ادب اپنا

 کی ابھارنے کو شناخت کی کلچر پاکستانی نے فیض احمد فیض 
 خیال کے ان۔ ہے دوٹوک اور واضح تصور کا ان۔ ہے کی کوشش واضح
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 کلچر پاکستانی وہ ہے بھی کچھ جو میں پاکستان بعد کے بننے پاکستان میں
 اور ترقی کی اس بلکہ چاہیئے کرنا قبول صرف نہ کو کلچر اس ہمیں۔ ہے

 نے انھوں میں گفتگو ایک اپنی۔  چاہیئے کرنی کوشش بھی لئے کے فروغ
 : ہیں کہتے وہ ہے دہرایا موقف یہ اپنا میں الفاظ واضح

 اس کہ ہے یہ تقاضا بنیادی ایک بعد کے بننے پاکستان
 علوم آثار، کے یہاں یعنی ہے متعلق کچھ جو سے سرزمین

 سے اعتبار اس سیکھیں کرنا فخر ہم پر ان وغیرہ فنون و
 ہے ضرورت کی ترمیم ایک میں خیاالت بنیادی ہمارے

 کا ہندوستان منقسم غیر معاشرہ پاکستانی کہ ہے یہ جو
 برصغیر منقسم غیر قوم پاکستانی نہ اور ہے نہیں معاشرہ

 اور ہے ملک نیا ایک پاکستان ہے قوم مسلمان کی
 رہنے کے ملک اس چنانچہ ہے قوم نئی ایک قوم پاکستانی
 کرنا افتخار پر اس اور محبت سے سرزمین اس کو والوں
 ہمیں سے تاریخ ہے موجود کچھ جو یہاں۔ چاہیئے سیکھنا

 ہے آیا کچھ جو سے باہر اور اپنائیں اسے ہے مال کچھ جو
 بھی اسے ہے چکا کر صراحیت میں تہذیب ہماری اور
 ۸۔  کریں قبول

 اپنا کو ورثے پاکستانی موجود کے کلچر صرف نہ نے صاحب فیض 
 بھی پر گنجائشوں کی اس اور نامے منظر ہوتے تبدیل کے اس بلکہ ہے کہا
 ایک بلکہ نہیں مرکز ثقافتی جامد کوئی پاکستان نزدیک کے ان ہے کی بات
 تشکیلی ممکنہ تمام اور ظاہری ، باطنی کی جس ہے نامہ منظر کرتا ترقی

 امکانی تمام بلکہ چاہئے جانی کی فکر و غور صرف نہ اوپر کے صورتوں
 بھی سوچا میں بارے کے النے طرف کی مرکز شدہ طے ایک کو معامالت

 ترقی جیسے پاکستان کہ ہیں انکاری سے ماننے کو بات اس وہ۔ چاہیے جانا
 سرمایہ پر مظاہر کے کلچر اور پڑنا میںجھمیلوں  کے آرٹ کو ملک پذیر

 تجارت ، صنعت زراعت، اگرچے نزدیک کے ان۔ چاہیئے نہیں کرنا صرف
 کی کلچر میں پاکستان سے ان لیکن ہیں اہم نہایت بھی امور االقوامی بین اور
  بقول کے ان۔ چاہیے ہونی نہیں انداز نظر صورت و شکل

 سے لحاظ کئی سرگرمی ثقافتی میں ملکوں پذیر ترقی
 اور ہے ہوتی روپ ایک کا سرگرمی سیاسی اور سماجی
 کی ترقی قومی ہی ذریعے کے سرگرمی اسی صرف
 جاسکتا بنایا یقینی کو شرکت بھرپور کی عوام میں مسائل
 ۹۔ ہے

 اس وہ پس سمجھتے نہیں چیز کوئی مختلف سے زندگی کو کلچر وہ 
 لوگوں والے بسنے میں پاکستان کلچر پاکستانی کہ ہیں اٹھاتے سوال پر سوال
 اور دانشوروں پاکستانی نے انھوں۔  ہے چیز کوئی الگ سے زندگیوں کی
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 کا حیرت پر تعبیروں رنگارنگ کی کلچر پاکستانی سے طرف کی ادیبوں
  ہیں لکھتے۔ ہے کیا اظہار

 ہے ایسا ملک دوسرا کوئی میں دنیا کہ سمجھتا نہیں میں
 تمام باقی۔  ہمیں کے جیسی ہے درپیش الجھن ایسے جسے
 اپنا وہ کو اس ہے کچھ جو پاس کے ملکوں اور قوموں
 کلچر اپنے مطابق کے اسی ملک وہ ہیں سمجھتے ورثہ
 وہ میں روشنی کی تعریف اسی اور ہیں کرتے تعریف کی

۱۰۔  ہیں کرتے کوشش کی دینے فروغ اسے
 

 منظر پس کے مباحثے بحث سارے اس دراصل نزدیک کے فیض 
 تھا طے سازی فیصلہ کوئی پر موضوع اس دوران کے پاکستان تحریک میں
 کا اس ہوگا ملک آزاد ایک اندر کے سرحدوں جغرافیائی کچھ پاکستان کہ

 کرے قائم انفرادیت اپنی میں عالقوں کے اکثریت مسلم اور ہوگا اسالم مذہب
 یہی۔ ہونگے کیا خدوخال ثقافتی کے ملک اس کہ تھا نہیں طے یہ لیکن گا

 سے کہاں تعریف اپنی ہم کہ اٹھا سوال یہ بعد کے پاکستان قیام کہ ہے وجہ
 قاسم بن محمد سے، گندھارا سے، ٹیکسال سے، جوداڑو موہن۔  کریں شروع
 نزدیک کے فیض۔ سے ء۱۹۴۷ یا سے پاکستان داد قرار ، سے سرسید سے،
 دانشور بعض لیکن ہیں صاف بالکل جواب کے سواالت ان میں ذہن کے ان
 ۔  ہیں جارہے چلے بناتے موئی چھوئی کو موضوع اس

ii عسکری حسن محمد ۔ 
 کے دہلی اور لکھنو کلچر پاکستانی میں نظر کی صاحب عسکری 
 مسلمان تر زیادہ تعلقات ثقافتی ہمارے چاہیئے ہونا مختلف بالکل سے کلچر
 کی ان اور چاہیئے کرنا قبول اثر کا دوسرے ایک ہمیں ہیں ہی سے ملکوں
 ایک ہاں ہمارے۔ ہے نہیں حرج کوئی میں اپنانے ہمیں چیزیں اچھی تمام
 کرتاہوں منسوب سے کلچر اسالمی ہندو میں کو جس ہے چکا پنپ کلچر

 سے جول میل کے مسلمانوں اور ہندو میں سلطنت مغلیہ کلچر یہ دراصل
 زبان اردو ہیں چیزیں دو میں کلچر اس تو جائے دیکھا سے غور اگر ہوا پیدا
 برا جوڑنا تعلق سے شہنشاہوں اور بادشاہوں عمارتیں کی سلطنت مغلیہ اور
 ان کی شہنشاہوں کو مسلمانوں کے ہندوستان مگر ہے جاتا کیا خیال

 ہم کہ ہے یہ منظر پس کا تعلق اسی اور۔ ہے ؤلگا جذباتی سے عمارتوں
 پاکستان مغربی اور مشرقی۔  ہیں کرتے خیال اپنا کر سمجھ مسلمان انھیں
 سے تعلق کے اسالم مگر تھا فرق میں مزاج اور زبان بظاہر میں لوگوں کے
 درمیان کے سب ان۔ کیا مطالبہ کا پاکستان وطن الگ کر مل نے سب ان ہی

 زندہ کو تہذیب اس اپنی مسلمان تھا عالقہ تہذیبی اور تہذیب مذہب، اشتراک،
 چاہتے دینا ہونے نہیں غرقاب ہاتھوں کے ںؤہندو اور تھے چاہتے رکھنا
 سے کلچر ہنداسالمی اس کو پاکستان والے بننے بعد کے پاکستان قیام۔ تھے
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 وقت ہے مانند کی زمانے اس پاس ہمارے یہ۔  چاہئیں کرنی نہیں بند آنکھیں
 ایک اپنا نظر پیش کے ضروریات اور جدتوں کئی ہمیں سے حوالے کے
 کہ کہیے یوں بلکہ تھا مختلف سے کلچر ہندو جو پڑا دینا ترتیب کلچر الگ
  ہیں لکھتے وہ۔  ہیں کرتے خیال بہتر اسے سے کلچر ہندو وہ

 چاہیئے ہونی تعمیر اوپر کے اسی عمارت کلچری ہماری 
 لفظ بہ لفظ کاکلچر پاکستان کہ ہے ناممکن بھی یہ مگر
 العنان مطلق ایک تھا کلچر کا لکھنو یا دہلی جو ہو وہی

 اس چاہیئے ہی ہونا فرق میں ریاست جمہوری ہی بادشاہ
 کلچر اسالمی ہند سے وجہ کی اختالف کلچری زبردست

 رہے باقی بھی تسلسل ایک میں اس اور روایت ایک کی
 بچ سے روی راہ بے تجربے ہم۔ ہو نہ پیدا بھی جمود اور

۱۱۔ گے بنیں نہیں بھی فقیر کے لکیر اور گے جائیں
 

 نہیں بھاگنا سے یلغار کی کلچر بیرونی ہمیں نزدیک کے عسکری 
 بھی عالمگیری۔ ہو بھی مقامی جو ہو توانا مضبوط کلچر کا پاکستان چاہیئے

 اس ہمیں چاہیئے ہونا نہیں سہما اور ڈرا کلچر ہمارا ہو بھی اسالمی اور ہو
 میں اس چاہیئے کرنا پیش کو اس سامنے کے دنیا اور چاہیئے کرنا فخر پر

 کو ادیبوں ملکی غیر میں ادب اپنے ہم۔ ہے نہیں بھی قباحت اور برائی کوئی
 پاکستانی ہمیں ہے نہیں بھی قباحت اور برائی کوئی میں اس ہیں کرتے شامل
 پچاس یا دن دو ایک کوئی یہ چاہیئے رہنا کوشاں لئے کے ترقی کی کلچر
 نزدیک کے ان ہے محیط پر سالوں ہزاروں ہے نہیں کلچر کا سال ساٹھ
 اردو جب میں پاکستان مشرقی جیسے ہیں ہوتے شامل بھی عقائد میں کلچر
 زبان کی جی نبی اسے بنگالی حامی کے پاکستان مغربی تو ہوتی بات کی
 سے عربی اردو کیونکہ تھے کرتے کیا حمایت کی اس اور تھے کرتے کہا
 منع کو چیزوں جن میں مذہب۔ ہے زبان کی الخط رسم اسی اور جلتی ملتی
 کا کلچر ہوسکتے نہیں حصہ کا کلچر بھی میں خطے کسی وہ ہے گیا کیا

تضحیک  کی خاندان یا قبیلے مذہب، کسی سے جس ہے ہونا مہذب ہی مطلب
 کی کلچر کسی انہیں کہ ہیں کہتے یہ لوگ بعض۔ ہوگا کیسے کلچر وہ ہو

 طبقے مخصوص وہ ہوگا رائج کلچر جو سے حوالے اس اور نہیں ضرورت
 کے عالقے بعض لوگ بعض چاہیئے کلچر کا عوام ایک ہمیں ہوگا کلچر کا

 مگر ہیں کرتے بات کی زبانوں الگ ہیں کرتے ذکر کا کلچر الگ الگ
 کی قوم پوری وہ ہوتا نہیں بند میں کنویں کسی یا عالقائی کلچر میں حقیقت

 کیوں ہی سے عالقے خطے، صوبے، کسی کلچر وہ خواہ ہے کرتا نمائندگی
 چیز مہذب اور اچھی ہے ضروری ہونا مہذب اور اچھا میں اس ہو اٹھا نہ

 قائم اور ہے پاتا قرار ادب االقوامی بین ادب ایسا کرتا نہیں انکار کوئی سے
 ہے ہوتی گنجائش کی اچھائی اور ترقی بہتری، بھی میں اس ہے رہتا دائم و
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 ہے کرتا بات کی اچھائی اور سکون امن، محبت، پیار، ہی ویسے تو اسالم
 ہم میں خیال کے لوگوں بعض۔ ہے ممکن کیسے انکار کا کسی سے اس

 کی یورپ ہم تک کب اور دیں کر بائیکاٹ کا کلچر والے آنے سے یورپ
 مغرب لوگ بعض۔ گے رہیں چالتے کام کر لے پر طور کے ادھار چیزیں
 ہے حیرت۔  ہیں کرتے بات کی توڑنے رابطہ سے کلچر والے آنے سے
 اور کرو حاصل بات اچھی ہر کہ ہے دیا قرار جائز نے مذہب کو بات جس
 ایسے ہمیں۔  ہیں چاہتے کرنا بند دروازہ کر لے نام کا مذہب لوگ بعض
 یا حلقے ملک خاص ایک کسی ہو، عالمگیر جو ہے ضرورت کی کلچر
 اور جدید ہو، پاکستانی ہو، االقوامی بین وہ بلکہ ہو رکھتا نہ تعلق سے طبقے
 ۔ ہو مطابق عین کے اصولوں اسالمی

 رہتے میں اصولوں بنیادی کے اسالم مطابق کے صاحب عسکری 
 یہ۔ ہے کلچر اسالمی ہند وہ ہے حق زیادہ سے سب کا کلچر جس پر ہم ہوئے
 پر بنیاد کی نظریے جو اسالمی ایک ہیں عنصر دو کے کلچر اسالمی ہند
 کا اس پر ہم۔ ہے ماں ہے، زمین ہے مٹی جو ہے وطن مادر دوسرا اور ہے
 میں تہذیب اس ہماری۔ جاسکتا چھوڑا نہیں پر طور قطعی اسے ہے حق بھی
 نے کلچر اور تہذیب اسالمی کو اس تھا پن مہذب غیر جو یا ہے کمی جو
 سعودی یا عرب محض اسالم تھی ضرورت سے شدت کی اس اور کیا پورا
 ہو،انڈو نیشاء  ہو، ایران ہے لئے کے دنیا ساری یہ تھا نہیں لئے کے عرب
 اسے تو اب اور تھا اپنانا کلچر یہ کو سب ہو شام ہو، ترکی ہو، اردن

 بھی کلچر۔ ہے رہی مل پذیرائی بہت اسے میں یورپ اور برطانیہ امریکہ،
 چیزیں کارآمد اور نئی بہتر ہم میں اس جب ہے ہوسکتا آمد کار وقت اسی
 اسالم ہوں مطابق عین کے اس ہوں نہ خالف کے اصولوں اسالمی جو ڈالیں
 حوالے کے نظریے پر ہم کا اس ہے تصور ایک ہے خاکہ ایک کا کلچر کے
 میں برصغیر ہے کرنا تعمیل ہمیں کی جس ہے حق سے جان و دل سے
 اس تھاچاہیے  پنپنا اسے کہ طرح جس سکا نہیں پنپ سے طرح اس کلچر
 کی انہی اور پال ماتحت کے سالطین اور حکمرانوں بادشاہوں یہ کہ لئے

 کلچر سارا کہ کہیے یوں یا۔ رہا بڑھتا آگے مطابق کے ہدایت اور خواہشات
 ہی نہ اور تھی نہیں شرکت کی عوام میں جس رہا ہی اثر زیر کے سالطین

 بھی مرعوب سے عمارتوں کی مغلوں وہ تھا ترجمان کا امنگوں عوامی وہ
 کے چیز ہوئی بنائی کی حکمران اسالمی تعلق سے ان البتہ رہے ہوتے
 ایک ہیں ہوئے بٹے میں حصوں دو جذبات کے مسلمانوں۔ ہے سے حوالے
 کے برصغیر پر طور نظریاتی۔ رہا ضرور تہذیبی دوسرا اور نظریاتی
 پر طور جذباتی مسلمان پاکستانی کہ ہیں سکتے کہہ یوں اسے اب یا مسلمان

 انہیں بھی تہذیب مروجہ سے صدیوں اور ہیں رکھتے عزیز سے جان و دل
 کہانیاں اور قصے کے تہذیب اسی سے گود کی ماں وہ کیونکہ ہے عزیز
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 تہذیب اپنی ساتھ کے ہندو۔  ہیں عزیز روایات یہ انھیں اور ہیں آئے سنتے
 تھا کام مشکل تھااور ناممکن رہنا قائم پر وحدت پر بنیاد کی ؤٹکرا کے

 یہ پر طور نظریاتی مگر تھی موجود تو پر سطح عالقائی اور ثقافتی وحدت
 اور کرنا پوجا کی پتھروں بنائے سے ہاتھ اپنے تھی میں سمتوں متضاد

 جل ساتھ کے خاوند اپنے کو خاتون نوجوان زندہ ہونا شکن بت کا مسلمانوں
 مر بیوی کی مرد کسی اگر اور کرنا اکتفا ہی پر شادی ایک میں زندگی مرنا
 وہ صرف ہے نہیں روایت کی مرنے جل زندہ تو ساتھ کے بیوی وہ تو جائے

 یا لوگوں مہذب جو ہے تضاد کا تہذیب یہ۔ کرسکتا نہیں شادی دوسری
 بیوی تو مرے مرد اگر کہ ہے نہیں قبول قابل لئے کے لوگوں پسند انصاف

۔ ہے نہیں پابندی کوئی ایسی پر مرد تو مرے بیوی اگر اور ہوگا جلنا زندہ کو
 تسلیم اسے نہ اور ہے نہ تھی حامی نہ کی کلچر کے قسم اس قوم ہماری

 مسلمان وہ کیونکہ ہے دیتا درس کا مساوات تو اسالم کیونکہ ہیں کرسکتے
 بھی کے جلنے کے عورت وہ سکتے کہہ نہیں لئے کے جلنے کو مرد

 حق کا تعالیٰ  ہللا صرف عذاب کا آگ تو میں کلچر اسالمی بلکہ۔  ہیں خالف
 پر یہاں سوال ایک۔ کرتا نہیں جائزتصور جالنا بھی کو جانور کسی ہے

 ہم کو کلچر اور طریقے طور کے مغرب کیا کہ کہ رہا جاتا دہرایا ہمیشہ
 یا دیں کر ہی مسترد اسے یا دیں چھوڑ پر طور قطعی انھیں یا لیں لے ادھار
 نہیں داری اجارہ کی قوم کسی کلچر مگر لیں اپنا پر طور عارضی اسے
 اسالم اپنائیں قومیں دوسری کلچر کا اس کہ ہے چاہتی یہ قوم ہر بلکہ ہوتی
 ہم مثال   لو اپنا اسے ملے چیز اچھی بھی سے جہاں کہ ہے یہی تو ترغیب کی
 ہماری بھی چیخوف اورموپاساں  میں اس تو لیں کو افسانے اردو اپنے

 تخلیقی کی ان ہم بھی، سرشار احمداور نذیر جبکہ ہیں شامل میں روایات
 افسانے ہم بغیر پڑھے کو روایات کی ان اور سکتے نہیں بھال کو صالحیتوں

 کو کلچر اپنے ہمیں اگر سکتے نہیں سمجھ کرسکتے نہیں محسوس کو
 نہ رشتے اور رابطے االقوامی بین ہمیں تو ہے کرنا توانا اور مضبوط
 ہوں لینی چیزیں اچھی سے میں ان ہوگا کرنا تعلق قطع نہ گے ہوں توڑنے

 اوج ہمارا یہ ہوگا پہچانا تک کمال اوج انھیں پھر اور ہوگا بڑھانا انھیں گی
 ہوگی پہچان ہماری یہی ہوگا کرنا بھی برآمد ہمیں کلچر ہوا پہنچا تک کمال
 ترقی کی قوموں ترقی کی روایت اور تہذیب ہوگی عزت ہماری میں اسی
 مسائل کے قسم مختلف بعد کے قیام اپنے پاکستان۔ ہے جاتی کی منسوب سے
 اور رہے پڑے میںجھمیلوں  اور کچھ بھی دانشور ہمارے اور جکڑارہا میں
 سکالر بعض دیا جنم کو مباحث کے کلچر ہاں ہمارے نے یلغار ملکی غیر
 اس وہ اور لگے سمجھنے بہتر اور توانا زیادہ کو کلچر ہندو تو مفکرین اور
 کلچر ہندو کہ تھے کرتے سے تاریخ بجائے کی شعور اور عقل پیمائش کی
 میں اس بلکہ ہوتی نہیں اچھی چیز پرانی ہر مگر ہے پرانا سال ہزار اتنے
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 قیام۔ ہے جاتا چھوڑا کو چیزوں بری ہے جاتا لیا کو چیزوں اچھی سے
 چکا بن پاکستان جو کہ تھیں باتیں دو میں ذہن کے مسلمانوں بعد کے پاکستان

 نظام ہوگی کیا ثقافت ہوگا کیا کلچر اور ہوگا کیا حیات نظام میں اس ہے
 داریاں ذمہ کی حکمرانوں ہونگے کیا حقوق کے انسانوں ہوگا کیا حکومت

 ٹیکس کونسے ہوگی کرنا ادا قیمت کیا کو قوم لئے کے اس اور گی ہوں کیا
 کہ ہوا طاری خوف میں دلوں کے لوگوں کچھ سے یہیں گے ہوں کرنا ادا

 شکلیں کی ان جو جائے دیا کر نافذ پر لوگوں کلچر مذہبی ایسا کوئی شاید
 لمبی کی مردوں اور برقعے دار ٹوپی کو عورتوں۔ گا دے بگاڑ حلیے اور

 اور پینٹ ہوگا حکم کا پہننے شلواریں اونچی اور ٹوپیاں پر سروں داڑھیاں
 لوگوں والے جانے ملک بیرون اور سفیروں صرف اجازت کی پہننے سوٹ
 زیب شیروانی وقت ہر کو سفارتکاروں اور ہوگی میں وقت خاص ایک کو
 لیکن تھا تصور کا عالم کے خوف ابتدائی ایک یہ ہوگا حکم کا کرنے تن

 ایک پاکستان تھے ہی خیاالت محض سوچیں تمام یہ کہ کیا ثابت نے وقت
 چاہے مرضی جو میں جس ہے معاشرہ پسند ترقی اور خوشحال ماڈرن،
 چاہے پہننا سکارف جو پہنے، برقعہ وہ چاہیے پہننا برقعہ جو ، پہنے لباس
 اپنی کی اس بھی وہ چاہے پہننا نہ چیزیں دونوں یہ جو پہنے، سکارف وہ

 ایک۔ ہے عالمت کی خودمختاری آزادی کی کلچر پاکستانی جو ہے مرضی
 دیکھی صورتحال یہ جب نے والوں دیکھنے کو پاکستان کر رکھ سوچ خاص

 لگی کوئی کی کلچر وہ پھر تو لیا جنم نے مباحث میں ذہنوں کے ان تو
 پیش توجیہیں خود کی تعریف اس وہ اور رہے کرتے تقاضا کا تعریف بندھی
 تھیا محض زور کا ان اور رہے التے کر ڈھونڈھ مثالیں مختلف رہے کرتے
 تھی مرچکی آپ موت اپنی میں صدی اٹھارویں رہاجو جانب کی کریسی
 جن جن اسالم۔  نہیں کم سے کلچر جدید کسی کے دنیا کلچر کا پاکستان
 اس اور ہے گیا لیا سے قوموں کئی وہ ہے کلچر جو پر وہاں ہے میں ممالک
 ہے مختلف بھی سے کلچر ہمارے کلچر وہ اور ہے گئی الئی بہتری میں
 لگائی نہیں پابندی یہ پر مسلمانوں نے اسالم ہے دیتا اجازت اسالم کی جس
۔  اپنائیں نہ کو کلچر کے قوموں خوشحال اور خودمختار آزاد، دیگر وہ کہ

 وہی تو ہوں میں روم آپ جب کہ ہیں کہتے جملہ سیدھا ایک تو والے یورپ
 ہے دیتا ترغیب کی اچھائی صرف اسالم لیکن ہیں کرتے رومن جو کریں
 اسالم مطابق کے عسکری۔ ہے دیتا حکم کا چھوڑنے کو چیزوں بری اور
 ہے حیاء و شرم اور پاکی نیکی، تصور، بنیادی سے حوالے کے کلچر کے
 پوجنے جو ہیں منع چیزیں ایسی سے حوالے کے مصوری اور تراشی سنگ
۔  جائیں بنائی کیلئے بنانے معبود انھیں میں مقابلے کے ہللا یا لئے کے

 رہے پھولتا پھلتا یہ۔ ہے امین کا تہذیب اور روایت اپنی ایک کلچر پاکستان
 ۔ گا
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iii حسن سبط ۔ 
 تہذیب قومی اور تہذیب مذہبی تہذیب، گروہی ، تہذیب عالقائی میں دنیا 
 میں ملکوں جن لیکن ہیں رخ دو کے سکے ہی ایک یہ دراصل ہیں الگ الگ
 ریاستی ہے ہوتی الگ تہذیب ریاستی وہاں ہوں رہتے گروہ ، لوگ کئی

 کر مل سے تہذیب کی قوموں ، قبیلوں تمام والے رہنے میں ملک تہذیب
 صورت کینفاق  اور رقابت میں جن۔ ہے کرتی اختیار شکل کی تہذیب قومی
 سے رضامندی و رغبت پر طور اجتماعی وہ میں تہذیب کی طرح اس۔ ہو نہ

 تہذیب االقوامی بین رفتہ رفتہ وہ ہو قبول قابل کو گروہوں تمام اور ہوں شامل
  ہیں کرتے یوں تعریف کی تہذیب حسن سبط۔ ہیں جاتی بدل میں

 کے اقتدار سماجی اور تخلیقات بامقصد کے معاشرے کسی
 زندگی، طرز کی معاشرے تہذیب ہیں کہتے تہذیب کو نظام
 ، زبان چنانچہ۔ ہے ہوتی جوہر کا احساس و فکر طرز
 رشتے، سماجی ، طریقے کے پیداوار اوزار، و حاالت
 عقائد و حکمت فلسفہ، ادب، و علم ، لطیفہ فنون سہن، رہن
 محبت و عشق روایات، رسوم عادات، و اخالق ، افسوں و

 مختلف کے تہذیب وغیرہ تعلقات خاندانی اور سلوق کے
۱۲۔  ہیں مظاہر

 

 رہن میں جس ہے کی تعریف جامع قدر اس کی تہذیب نے حسن سبط 
 اور تعلقات خاندانی عالوہ کے محبت و عشق رسوم، عقائد، فلسفہ، سہن،
 سالوں چند یا دن ایک تہذیب۔ ہے بجا جو ہے سمویا بھی کو احساس فکرو
 دن میں ماحول جوموافق ہے ہوتا عمل ارتقائی ایک یہ ہوتی نہیں پیداوار کی

 نہیں جھجھک کوئی میں کہنے بات یہ۔ ہے جاتا کرتا ترقیچوگنی  رات دگنی
 بات الگ یہ ہے ہوتا شمار ہی کا یورپ میں قوموں ترین مہذب کی دنیا کہ
 کے جس ہیں ڈالتے روند بھی کو تہذیب پر بنیاد کی تعصبات بعض وہ کے

 ، زندگی طرز بہتر کی معاشرے ہیں ہوتےکیے  مقرر نے انھوں معیارات
 مظاہر کے تہذیب لطیفہ فنون سہن، رہن سماجی ، پیداوار اور زراعت حاالت

 گے ہوں اچھے سے سب جو گے پائیں پذیرائی میں دنیا ہی کے قوم اس تو
۔ ہوگا نہیں تضاد سے مذہب یا قبیلے قوم اور کسی کے ان اور گے ہوں بہتر
 کرتا نہیں تبدیل کو کلچر کے معاشرے بھی کسی بھی مذہب کوئی میں دنیا
 ۔ ہے دیتا کر بیان اصول کے عقائد اپنے بلکہ

 مستعمل نظام کا ازم سیکولر میں ملکوں جن مطابق کے حسن سبط 
 اور ہوگئے الدین وہ ہی نہ گئے ہو نہیں مذہبی غیر کوئی لوگ کے وہاں ہے
۔ مانتے نہیں کو مذہب یا خدا کسی جو ہیں ہوگئے شامل میں لوگوں ان ہی نہ

 ختم میں معاشرے سے جب مداخلت کی ءکلیسا کر خاص اور میں یورپ
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 نکل سے چکر مذہبی کے پادریوں وہ ہوئیں پیدا آسانیاں کو لوگوں وہاں ہوئی
 کئی میں لوگوں حکمرانی مذہبی ہوگئے قابل کے سوچنے بھی اور کچھ کر

 آسمانی وہ کہ ہے جاتا ڈرایا اسے تو ایک ہے دیتی کر پیدا خوف کا طرح
 اسے گا بھگتے سزا میں جہان اگلے جہاں کرکے ورزی خالف کی باتوں
 اس گی پڑے سہنی سزا والی جانے دی سے طرف کی کلیسا بھی یہاں

 اور تھیں جاتی دی سزائیں جسمانی خطرناک بڑی کو لوگوں میں زمانے
 ہوجاتا مجبور پر بدلنے کو نظریات اپنے بھی آدمی سچا انتہائی اوقات بعض
 طرز اپنے انھیں بدلے رویے بھی کے پادریوں بعد کے آنے ازم سیکولر تھا
 ہوئے مائل پر اصالح اپنی رفتہ رفتہ وہ اور پڑا کرنا فکر و غور پر عمل
 اب وہ ہوئے شروع آنا پیش ساتھ کے اسلوبی خوش ساتھ کے لوگوں اور
 سے دلیلوں عقلی بلکہ کرتے نہیں بات کی کرنے صادر یا نازل حکم کوئی
 اٹھارویں ازم سیکولر میں یورپ کرتے بات کی بننے ہمنوا اپنا کو لوگوں
 نے حاالت کچھ بھی میں ترکی اور ایران سے جس آیا سامنے میں صدی
 میں ترکی ہوا فائدہ سے ازم سیکولر بھی کو عالقوں ان یوں اور۔  لی کروٹ
 تو ہوا فوت وہ جب پھر اور کی رفت پیش نے اتاترک کمال سے حوالے اس
 صرف ترقی میں قوموں۔ گیا دیا رکھ طرف ایک بھی کو سوچ کی اس پھر
 ترقی کی حرفت و صنعت لئے کے اس بلکہ آتی نہیں سے لینے پہن سوٹ

 کے یورپ بجائے کی ترقی حکمران کے ترکی ہے ہوتی ضروری
 پر طبقے پسند ترقی اور ہوگئے مصروف میں بنانے تعلقات سے حکمرانوں

 دور کے ہٹلر کہ ہے جاسکتا کہا یوں اسے اور لگے توڑنے پہاڑ کے ظلم
 کو ء۱۴۹۸ مئی۲۷ میں برصغیر۔  ہوگئیں شروع ہونی تازہ یادیں کی

۔ ہوا انداز لنگر بارپر ماال میں سربراہی کی گاما واسکوڈی جہاز پرتگالی
 کی قائم میں لندن میں ء۱۶۰۰دسمبر۳۱ کمپنی انڈیا ایسٹ کی انگریز جبکہ
 پانچ پھر اور آیا میں دربار کے جہانگیر ہاکسن کپتان بعد سال آٹھ اور گئی
 بعد کے اس اورپھر ملی اجازت کی کھولنے فیکٹری میں سورت بعد سال

 نہ کوئی اپنا کر پہنچ یہاں نے پرتگالیوں ہوئے قابض پر برصغیر انگریز
 تھے نہیں لئے اس نمایاں اتنے اثرات کے ہوگاجس پھیالیا تو کلچر کوئی
 کے اس کردی یلغار کی کلچر اپنے کر جما قبضہ یہاں نے کمپنی انڈیا ایسٹ
 بھی ہندو اور رہے کرتے عبادات اپنی بھی مسلمان میں خطہ اس باوجود
 کی ان ہی نہ اور نہیں روکا نے کسی انھیں مگر رہے کرتے عبادات اپنی
 ازم سیکولر ساتھ اپنے انگریز کے لئے اس پڑا خلل کوئی میں آزادی مذہبی
۔ تھا کرتا نہیں مداخلت بھی میں معامالت مذہبی کے لوگوں وہ اور تھا الیا

 آپ اپنے جانب دوسری۔  دیں بھی زمینیں لئے کے مدارس نے انگریز جبکہ
 ملحد کافر کو دوسرے ایک کرام علماء والے کرنے وابستہ سے مذہب کو

 انگریز۔ تھے کرتے مطالبہ کا کرنے ضبط کو کتابوں کی ان کر دے قرار
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 تھے رکھتے خیال طرح اس کا آزادی کی لوگوں باوجود کے ہونے سیکولر
 انگریز ایک نامی ہکی میں ء۱۷۸۰ اخبار انگریزی پہال میں ہندوستان کہ
 جاری تک۱۷۴۴ گزٹ انڈیا گزٹ، بنگال طرح اس کیا شروع سے کلکتہ نے

 ۔ تھا ہوچکا

 لگاتا نہیں پابندی کوئی بھی پر خیال اظہار کے لوگوں ازم سیکولر 
 درس کا رواداری صرف کو لوگوں سیکولر میں خیال کے حسن سبط لٰہذا
 ان ہی نہ اور پر خیال اظہار ہی نہ پر مذہب ہی نہ لگاتا نہیں پابندیاں ہے دیتا
 ہی وہ ہے ازم سیکولر ریاستیں جو مطابق کے ان پر زندگی سماجی کی

 ۔  ہیں خوشحال اور کامیاب

iv عبدہللا ڈاکٹرسید  ۔ 
 جوں ہے رہتا جاری تبدل و تغیر کا کلچر نزدیک کے ہللا عبد سید 
 اپنی قومیں جو۔ ہے بدلتا کروٹیں بھی کلچر ہے ہوتا تبدیل ماحول جوں

 اپنے لئے کے آسائشوں اور ضروریات اپنی وہ ہیں رہتی جمی پر روایات
 میں اس اور اشاعت کے روایات تہذیبی اپنی وہ ہیں دیتی کر وقف کو آپ

 ان۔ ہے ہوجاتا ضعیف اور بوڑھا کلچر کا ان ہیں ہوجاتی انکاری سے ارتقاء
 غالم پر طور سیاسی۔ ہے ہوجاتا شکار بھی کا امراض اندرونی کچر کا

 پر ان تو ہیں ہوجاتے شامل میں اس یا اپناتے کو کلچر کے ںؤآقا اپنے قومیں
 آجاتی تہیں تین کی کلچر طرح اس ہے ہوجاتا مسلط بھی کلچر کا قوم حاکم
 جو کلچر کا لوگوں ان پھر اور کلچر کا قوم محکوم کلچر کا قوم حکمران ہیں

۔  ہیں لیتے کر اختیار رنگ کا ان ہوکر قریب کے حکمرانوں اور حاکموں
 ابن وہ۔ ہے جاتا کہا کلچر کا ںؤبابو میں پاکستان کو کلچر کے طرح تیسری
 اور عصبیت جاہالنہ جب قومیں کہ ہیں التے سامنے بھی رائے کی خلدون
 ہے جاتا طرف کی گراوٹ کلچر کا ان تو ہیں لیتی موڑ منہ سے تغیر قدرتی
 حوالہ بھی کا اقبال وہ۔ ہیں ہوجاتی مگن میں آسائش کی جسم صرف وہ اور
تفریح  وہ اور ہیں بیٹھتی کھو کو جوہر کے خودی قومیں جو کہ ہیں دیتے
 کلچر کا ان ہیں ہوجاتی شکار کا پرستی لذت ہوکر کمزور ،ہیں ہوجاتیطبع 
سول الئزیشن  عبدہللا سید ڈاکٹر۔ ہے جاتا مٹ ہوکر شکار کا پھوٹ ٹوٹ بھی
 سے جس ہیں کرتے منسوب بھی سے حصول کے ٹیکنالوجی جدید کو

 پیدا سے مالپ کے فکر ، عقیدے کو کلچر وہ ہوسکے تسخیر کی فطرت
 لیتے سے حوالے کے کمال درجہ اسے وہ ہیں کہتے بھی چیز والی ہونے
 کی تہذیب کی قوم بھی کسی بعد کے پہنچنے کمال درجہ اس وہ مگر ہیں

 نام کاسول الئزیشن  کو تہذیب وہ ہیں کرتے خیال بھی ابتداء کی گراوٹ
 عام کو کلچر وہ۔ ہے ہوتا سے شہروں یعنی تمدن اظہار کا جس ہیں دیتے
 بھی کو زندگی بدنی وہ۔  ہیں کرتے خیال عکس کا حیات طرز کے لوگوں
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 کرتے خیال کلچر ہی کو ثقافت عبدہللا سید۔  ہیں کرتے خیالسول الئزیشن 
 : ہیں لکھتے میں مسئلہ کا کلچر کتاب اپنی وہ ہیں

 متبادل اردو مروجہ و معروف سے سب کا کلچر ہی ثقافت
 اس ہے سے مادے ت ، ف ا، ق، ث، لفظ یہ کا عربی ہے
 عربی کالسیکل وغیرہ، کرنا سیدھا ، پالینا ہیں معنی کے
 شاہی میں معنوں کے(کلچر)موجودہ لفظ کا ثقافت میں ادب
 اول نصف کے صدی بیسویں غالبا  ۔ ہے ہوا استعمال سے
 میں معنوں کے کلچر میں ممالک عرب مرتبہ پہلی میں

 عموما   جگہ کی اس میں ایران ہوا عام ہوکر استعمال
۱۳۔  ہے ہوتا استعمال لفظ کا شائستگی

 

 صنعتی میں خیال کے ان ہیں کہتے بھی فطرت کو کلچر عبدہللا سید 
 سب جو ہے دیا کر خراب کو ماحول دوست انسانی نے انقالب مشینی اور

 ہمیں لئے اس ہے خطرناک لئے کے زندگی کی انسانی جو ہے مصنوعی
 اپنانا کو ماحول سادہ اپنے ہمیں اور چاہیئے مڑنا طرف کی فطرت پھر

 کو بقاء نظریہ کے ڈارون وہ۔  سکیں رہ محفوظ سے آلودگی شہر چاہیئے
 دیر زیادہ ہی کر رہ قریب کے فطرت انسان میں جس ہیں کرتے پیش بھی
 بھی کو ریاکاری اور نمائش و نمود وہ۔ ہے سکتا رہ خوش اور زندہ تک
 حصہ کا کلچر بھی کو توحید عقیدہ وہ ہیں کرتے تصور خالف کے کلچر
 کے مسلموں غیر کا مسلمانوں میں برصغیر کہ ہیں کہتے وہ ہیں کرتے خیال
 خوشی جس مسلمان اور تھا تجربہ نیا ایک لئے کے لوگوں اسالمی رہنا ساتھ
 کے مسلمانوں اور کی مسلمانوں یہ تھے رہے کر نبھا ساتھ کے ان ساتھ کے

 کئی گئے نہیں پر اصول کے جبر مسلمانوں اور تھی فتح بڑی کی اسلوب
 اور رہے حکمران پر اکثریت مسلم غیر کی حکمرانی پر برصغیر سالوں
 کا دوستی اور صلح امن یہ رہے ہی اکثریت معمولی حاکم کہ ہے حیرت
 کی کلچر نے صوفیاء میں برصغیر کہ ہیں کہتے وہ۔ تھا نمونہ بہترین ایک
 وہ بتائے محفل آداب انھیں سکھائی تہذیب کو لوگوں اٹھایا بیڑہ کا تربیت

 نیک وہ اور ہے ضرروت کی لوگوں نیک میں معاشرے کہ تھے سمجھتے
 ہیں کرتے تذکرہ کا اس پر طور بجا وہ رہے کرتے پیدا گروہ ہی کا لوگوں

 کو لوگوں لئے کے تہذیب اور کلچر میں برصغیر نے صوفیاء مسلمان کہ
 پر پڑھنے صرف نہ سعادت کیمیا کی غزالی امام لئے کے آداب اور اخالق
 معاشرے مسلم وہ تھے دیتے بھی درس کا اس کو لوگوں وہ بلکہ کیا راغب

 کو کلچر کے یہاں اور بتاتے سمجھاتے، انھیں کردار تمدنی بہترین کا
 بھی کو تریح کی ان ترجمے کے احادیث عبدہللا سید۔ رہے سنوارتے
 جس ہیں گردانتے کیمیاء نسخہ ایک لئے کے بہتری کی کلچر میں برصغیر

 خاوندکے مردہ آئیں تبدیلیاں نمایاں بھی میں کلچر ہندو کے ہندوستان سے
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 کا کرنے ختم ظلم بدتہذیبی، کی مرنے جل ہوکر ستی کو بیوی کی اس ساتھ
 بلکہ سمجھتے نہیں اچھا کو روایت مذہبی اس اپنی بھی ہندو آج دیا حکم

 قاسم بن محمد کہ ہیں کرتے خیال وہ۔ ہے پابندی کی اس میں قانون بھارتی
 پہلی میں ہندوستان اور ہوئے وارد میں خطے اس مسلمان جب ساتھ کے

 اپنی اور آئے یہاں بھی خاندان کئی بعد کے غزنویوں بنائی حکومت اسالمی
 پیدا تجربہ نیا ایک پر مالپ کے کلچر اسالمی اور ہندو کیں قائم حکومتیں
 میل کے ان ہوئے شامل میں مسلمہ امت کرکے قبول اسالم لوگ ہوامقامی
 کے ان لیا جنم نے تہذیب نئی اور معاشرت نئی والی ہونے پیدا سے جھول
 بھی اثرات ہندو پر کلچر مسلمان کہ نہیں شک کوئی بھی میں اس میں خیال
 ساتھ اپنے قاسم بن محمد جو رہی نہ صورت و شکل وہ کی اس اور پڑے
 ہندو مگر لیا کر قبول تو اسالم نے ںؤہندو بعض تھے الئے سے عرب

 پر موقع کے بیاہ شادی میں معاشرے ہمارے بھی آج چھوڑا نہیں کو روایات
 اپناتے کلچر کا ازم ہندو عورتیں ہے عام رسم کی بٹھانےمائیوں  اور مہندی
 بیاہ شادی اور ہیں لگاتی مہندی پر ںؤپا ، ہیں لگاتی مہندی پر ہاتھوں ہوئے
 ۔  ہیں گاتی ناچتی پر موقع کے

 چیزیں بیرونی پر زندگی طرز کی انسانوں مطابق کے عبدہللا سید 
 حوالے کے لباس اظہار پہلے سے سب کا کلچر اور ہیں ہوتی نمایاں زیادہ
 کے طرح کئی لباس میں ممالک مختلف میں عہد کے مسلمانوں ہے ہوتا سے
 کو کلچر اور ثقافت کے کسی اسالم تھیں جہتیں الگ الگ کی ان تھے ہوتے
 برصغیر۔ ہے دیتا حکم کا پوشی ستر اورطہارت  کی لباس ہاں چھیڑتا نہیں
 عربی یا مسلمان واحد سے آنے کے تہذیبوں اور حکمرانوں مختلف کلچر کا

 مسلمانوں ہی کلچر عربی شاید کہ خیال یہ کا لوگوں بعض گیا رہ نہیں کلچر
 دوسرے میں اسالم نہیں درست ہے نہیں کلچر دوسرا اور ہے کلچر کا

 بلکہ ہے نہیں حکم کوئی کا کرنے ختم کو تہذیب اور کلچر کی ملکوں
 مذہب کوئی اگر۔ ہے گئی دی ترغیب کی اپنانے سادگی پر بنیاد کی مساوات

 کوئی تو دیتا حکم کا اپنانے ہی کو تہذیب اور کلچر کے ملک کسی میں دنیا
 اسے لوگ دوسرے اور بڑھتا نہ آگے سے حد خاص ایک سوائے بھی مذہب
 کلچر اپنا کا عربوں تھا، کلچر اپنا کا ایران۔ دیتے کر انکار سے کرنے قبول
 معاملے کے کلچر نزدیک کے عبدہللا سید۔ ہے کلچر اپنا کا برصغیر اور تھا
 اور ترتیب بے محض تو ہے رنگی یک اگر ہے نہیں ممکن رنگی یک میں
 نقالی ہی اپنی محض کی اس روش اور کلچر کا انگریز۔ ہے میں پن جاہل
 عاری سے نفاست اور حسن اوقات بعض معامالت اور لباس کے ان۔ ہے

 ہے اپناتا کو کلچر اور پہنتا لباس منفرد جو ہے طبقہ اعلیٰ  ایک ہیں ہوتے
 نہیں رواج کا نہانے مدتوں میں یورپ کہ ہے آیا میں دیکھنے بھی یہ ورنہ
 لیتے کر بند ناک اپنے لوگ تھا گزرتا سے جگہ جس حکمران کا پیرس۔ تھا
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 کی وہیں اور ہوئیں تحقیقات وہیں پر ںؤ خوشبو میں ردعمل کے اس تھے
 چیز ایسی کوئی اگر ہے ہوتا ردعمل ایک کا عملہر ۔ ہوئی معروف خوشبو

 کوئی وہ میں ردعمل کے اس تو ہوگی ناپسندیدہ ہوگی ناگوار کو لوگوں جو
 کے لوگوں تھا جاتا جانا کفر کو نہانے وقت اس جیسے گے کریں ایجاد چیز

 لئے اس ہوئے پیدا پرفیوم اعلیٰ  وہاں میں ردعمل تھی آتی بدبو سے جسموں
 نزدیک کے ان۔ سکتا نہیں پنپ بھی کلچر کوئی خالف کے فطرت انسانی کہ

 ہمارا ہی کلچر واال ہونے پیدا سے اس اور ہے ادراک ہے شعور اپنا ہمارا
 اور مقصد منفرد کوئی ہمارا تو ہیں منفرد ہم اگر۔ ہے کلچر پاکستانی منفرد
 ہغالمان مگر ہے نہیں وقت اس پاس کے عالم اقوام جو ہوگا العین نصب
 میں اس نہ ہے جاسکتا کیا نہیں پیدا کلچر کوئی میں باش و بود اور زندگی
 بن نمونہ کوئی لئے کے دوسروں وہ ہی نہ اور ہے آسکتی انفرادیت کوئی
 ہیں لگتے اچھے ہی تروتازہ وہ ہے ہوتا طرح کی پھولوں تو کلچر ہے سکتا
 جاسکتا کیا منصوب ہی سے پھولوں جعلی اور مصنوعی کو کلچر کے ادھار
 قائد وہ ہے کا پاکستان وہ ہوا پیدا سے سرزمین کی پاکستان کچھ جو ہے

 کو مسلمانوں نے اعظم قائد کہ ہیں کرتے پیش بھی کو قول اس کے اعظم
 تھا کہا اور تھا کیا ذکر بھی کا کلچر اور ثقافت ہوئے کرتے ثابت قوم ایک
 معاشرت دراوڑی اور آریائی رشتے اپنے جہاں ہندو ہے قوم الگ ہندو کہ
 ہیں نازاں پر معاشرت اپنی مسلمان ہیں نازاں پر اس اور ہیں جوڑتے سے

۔ ہے اعلیٰ  سے سب سے ہمارے کلچر اور کارنامے کے اسالف ہمارے
 اہم سے سب میں اصولوں ان ہیں اصول کچھ میں کلچر کے مسلمانوں
 بے سے لوگوں میں رویے کے مسلمانوں سے اس ہے عقیدہ کا توحید اصول
 پیدا کی ہللا ایک کو مخلوق تمام جانب دوسری اور آئی خوفی بے اور نیازی
 کر بڑھ سے اس۔ بھرا دم کا مساوات اور شفقت کر سمجھ مخلوق کردہ

 سال ہزار ایک نے انھوں کہ ہے ہوسکتی کیا رواداری اور کی مسلمانوں
 رہے میں اقلیت ہوئے ہوتے مسلمان وہ مگر کی حکومت میں برصغیر تک
 کا آشتیو  صلح کی مسلمانوں سے اس رہی اکثریت کی مسلموں غیر اور
 نے انھوں کو اسی اور تھے الئے ساتھ میں کلچر اپنے وہ جو ہے ملتا پیغام
 محنت، کی کرام صوفیائے نہیں سے تلوار اسالم میں برصغیر بلکہ دیا فروغ
 جہاں ہے نکلتا سے وہیں کلچر اصل اور ہے پھیال سے تبلیغ اور شفقت

 اپنے انھیں ہے جاتا اپنایا رویہ کا پیار اور محبت شفقت، ساتھ کے انسانوں
 ہے جاتا نوازا سے شرف اسی انھیں انسان بطور اور ہے جاتا سمجھا برابر
 کے عبدہللا سید۔  ہیں سمجھتے مستحق کو آپ اپنے مسلمان کا شرف جس

 مگر۔ ہے نہیں حد کوئی کی جن اور ہیں طویل بہت مباحث کلچرکے مطابق
 قائد ذکر کا جس ہوچکے طے پہلے مدت تو اصول موٹے موٹے کے اس

 تردید ناقابل وہ اور ہیں قوم ایک لوگ کے پاکستان۔ کیا بار کئی نے اعظم
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 کلچر اور ثقافت تہذیب، اپنی قوم یہ اور ہیں اترتے پورا پر تعریف کی قوم
 ۔ ہے جاتی جانی اور پہچانی میں دنیا ساری ہی سے

 ہے چیز کی نوش خوردو کوئی ہی نہ ہے نہیں کام شوقیہ کوئی ثقافت 
 لیا جائزہ جب کا اس اور ہے جاتا رکھا نظر مد کو چیزوں کئی میں اس

 کرتے شکار طرح کی پرندے کسی یہ کہ رہیں نظر پیش چیزیں یہ تو جائے
 بجائے کی کھانے کو شکار ہی انسان کہ لیں کر نہ مسخ اتنا کو شکار ہوئے
 کہ ہے فرق بھی یہ میں کلچر کے مسلمانوں اور ہندوں۔ کرے نفرت سے اس
 کو شکار وہ ہیں رکھتے ہمدردی سے ہندوجانوروں کئی دیگر اور مت جین
 ہیں دیتے لگا پابندی پر شکار اوقات بعض بھی مسلمان۔  ہیں سمجھتے گناہ
 فن ایک کو شکار وہ لیکن ہے ہوتا بڑھانا کو نسل افزائش مطلب کا اس مگر

۔ سمجھتے نہیں اچھا مارنا سے رحمی بے اور دردی بے اسے ہیں سمجھتے
 کلچر نام کا آداب کے پینے کھانے مگر ہے نہیں نام کا پینے کھانے کلچر

 اہم سے سب اصول کا چارے بھائی مساوات، میں اس پھر اور ہے ضرور
 اپنے بوٹیاں اچھی ہی شخص ایک تو بیٹھیں پر کھانے لوگ کچھ مثال   ہے
 مساوی وہ اگر ہے جاتا کیا تصور خالف کے کلچر کو اس تو لے ڈال پاس
 سمجھا یافتہ تہذیب اچھا کو اس تو دے کو دوسروں یا کھائے خود پر طور
 استعمال لئے کے کھانے کو برتنوں کے چاندی سونے، میں اسالم۔ ہے جاتا
 طور کے تہذیب لوگ بڑے مگر گیا سمجھا مکروہ کھانا کھانا میں ان یا کرنا
 کا تہذیب اعلیٰ  سے وہ اور رہے کھاتے میں برتنوں کے چاندی سونے پر

 لئے کے پینے کھانے نے مسلمانوں تک مدت ایک رہے گردانتے حصہ
 کا رزق تاکہ تھا جاتا سمجھا نہیں اچھا استعمال کا میزوں اور کرسیوں
 کھانا کر رکھ کپڑا اوپر کے ان کر بچھا چٹائیاں پر فرش لوگ اور ہو احترام
 ترجیح کو کھانے سے ہوہاتھوں شعاری کفایت اور سادگی تاکہ تھے کھاتے
 بھی ٹیبل اور آئے ٹیبل اور میز کرسی تو بدال کلچر پھر تھے دیتے

 ہے دیتا لذت استعمال کا ہاتھوں میں کھانے لگے بننے سے انداز مخصوص
 ںؤہندو۔ ہے ارتقاء کا کلچر یہ لیا لے نے کانٹے چھری جگہ کی اس مگر
 لیا کر الگ ازخود پر پینے کھانے کو کلچر اپنے ساتھ کے مسلمانوں نے

 کر شروع ممانعت کی گوشت نے انھوں ہیں کھاتے گوشت مسلمان کیونکہ
 مصالہ مرچ ہندو ہوگئے الگ بھی ذائقے کے قوموں دونوں سے اس۔ دی
 ہے جاتا کیا پسند زیادہ کو اچار میں جن ہیں کھاتے زیادہ چیزیں کھٹی اور

 کو اورتیل گھی مسلمان۔  ہیں کرتے پسند چیزیں میٹھی اور نمکین مسلمان
۔  ہیں سمجھتے بہتر کو پکانے کھانا میں تیل کے سرسوں وہ ہیں کرتے پسند
۔  ہیں حصہ کا کلچر کے ان کباب ،ؤپال میں کلچر کے ایران طرح اس

 مٹھائیوں اور ہیں حصہ کا کلچر کے ان ہیں روایت کی مسلمانوں مٹھائیاں
 مطابق کے عبدہللا سید۔  ہیں ہوئے رکھے ہی کے مسلمانوں بھی نام کے
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 سیب بادام، ناشپاتی، خوبانی، مگر تھے درخت اچھے پھلدار میں برصغیر
۔ ہے اختراع کی مسلمانوں لفظ کا چمن۔ تھے الئے ساتھ اپنے مسلمان وغیرہ
 اخذ چپاتی سے لفظ ترکی آئے سے ایران تندور اور حمام سے کلچر اسالمی

 ہیں لفظ ایسے شمار اوربے شوربہ بائی، نان۔ ہے لفظ کا انہی بھی نان ہوا
 وارد میں برصغیر سے ترکی اور فارسی عربی ساتھ کے مسلمانوں جو

 وہ ہے جاتا کہا ہندوستانی کو کلچر جس کہ ہے ہوتا ثابت سے اس ہوئے
 میں بابری تزک اپنی نے بابر ہے کلچر ہی کا مسلمانوں پر طور بنیادی
 مراکز، کلچری کے مسلمانوں ہے لکھا خاصہ سے حوالے کے کلچر

 کے جول میل کے لوگوں یہی تھے مدرسے ، خانقائیں ، درگاہیں ، مسجدیں
 ہیں رہی حصہ کا کلچر کے مسلمانوں بھی درگاہیں کی تصوف۔ تھے مرکز
 میل ہاں اپنے بھی نے ںؤہندو سے جس ہونا جمع اور اکھٹا جول، میل جہاں
 برصغیر ورنہ دیا کر شروع جانا آنا سے کثرت میں مندروں لئے کے جھول
 ہوتی چند اور محدود تعداد کی لوگوں والے جانے میں مندروں میں ابتداء کی
 زیادہ سے اس یا پچاس میں وقت ایک جہاں تھا نہیں مندر ایسا کوئی لٰہذا تھی
 کی مسلمانوں۔  سکیں کر پوجا کی دیوتا یا دیوی کسی کر ہو کھڑے لوگ

 میں وقت ایک جہاں تھیں ہوتی وسیع اور کھلی ہمیشہ بارگاہیں امام مساجد،
 میں مندر جدید سے جدید کے ںؤہندو تھے سکتے کر عبادت لوگ ہزاروں

 اور تھا کلچر کا ان یہ ہے نہیں جگہ کی ہونے جمع کے افراد سو ایک بھی
 یہ میں تہذیب کی مسلمانوں مطابق کے عبدہللا سید۔ ہے کلچر کا مسلمانوں یہ

 وہ تھیں جاتی لئے کے شکار ساتھ کے سالطین بھی خواتین کہ تھا شامل
 ۔ بھی شکار اور تھیں کرتی بھی بازی نشانہ محدود

 مسلمانوں سب یہ دوڑ کی بیلوں رقص، مردانہ دوڑ، گھڑ پہلوانی،  
 تھا ہوتا رقص کا عورتوں صرف میں ںؤہندو آیا میں برصغیر ہی ساتھ کے
 پیش کر مال ساتھ کے مذہب کو عریانیت میں جن تھی حاصل اولیت ہی انہیں
 مسلمان یہ تھا نہیں رواج کوئی کا مشاعرے میں کلچر ہندو۔ تھا جاتا کیا

 ہوئے ثابت ذریعہ بہترین ایک لئے کے ادب اور علم یہ اور الئے سے ایران
 اور تراشی بت مسلمان کہ رہا فرق یہ میں کلچر کے ںؤہندو اور مسلمانوں۔ 

 بت اور ہیں کرتے پسند رہنا شکن بت وہ رہے دور ہمیشہ سے سازی مجسمہ
 تراشی بت مسلمان کوئی اگر میں برصغیر۔  ہیں کرتے خیال برا کو بنانے
 سے ہندو چونکہ تم کہ تھا جاتا کہا یہ اسے تو تھا کرتا فروشی بت یا کرتاتھا
 ہندو اور ہے نہیں نکال سے میں تم ابھی کلچر تمہارا لٰہذا ہو ہوئے مسلمان
 ہے کرتی ثابت بات ایک میں بحث کی کلچر لیکن۔ ہے بیدار میں تم تک ابھی
 ایک کا ان تھا نہیں پن پھیکا اور ذوق بد گزارنا زندگی کا مسلمانوں کہ

 کو رنگینیوں کی زندگی وہ اور تھی جرات تھی، بہادری میں جس تھا اسلوب
 میں صدی اٹھارویں۔ تھا فن کا ہونے اندوز لطف سے طریقے احسن
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 اس تھا فن خاص یہ ہے رہا کلچر کا مسلمانوں بھی یہ تھے ہوتے مناظرے
 ابوالمنصور عالمہ میں زمانے کے سرسید تھے آداب اورمہارت  خاص کی
 کی اسالم کو لوگوں جبکہ تھے معروف اور معتبر ہی نہایت سے حوالے اس

 بھی ‘‘خودآشناسی میلہ ’’ میں زمانے اسی لئے کے کرنے راغب طرف
 جن تھے ہوتے مناظرے میں شہروں بڑے تمام کے برصغیر جاتاتھا لگایا
 لڑائی تھے کرتے بات سے دلیل لوگ تھی ہوتی تہذیب اور شائستگی میں

 تھے ہوتے مقرر منصف لئے کے اس تھا نہ احتمال کوئی کا جھگڑے
 کے طرح اس میں ازم ہندو جبکہ آئے کر لے مسلمان کلچر کا مناظرے
 بھی اختالفات شدید میں مناظرے۔ تھا نہیں موجود کلچر کوئی کا مناظرے
 جو۔ تھے پرہوتے بات سے حوالے کے مذہب صرف یہ اور تھے ہوتے
 ہے کیا کلچر اور ثقافت تصور اسالمی۔ تھی چیز نئی ایک لئے کے ںؤہندو
 تضادات سے جس ہیں دیتے قرار بھی کوشش کی عمل و فکر اسے لوگ
 ہی ہے دراصل اسالم ہے مبنی پر عقیدے بنیاد کی اس اور ہیں ہوتے ختم

 ڈارون نزدیک کے ان۔  نہیں مسئلہ کا ذات کی کسی صرف یہ مذہب سماجی
 محتاج کا دوسرے ایک انسان۔ ہے خیال فرسودہ اورپرانا  ایک بقاء نظریہ کا
 اور۔ ہے ہوئے رکھے زندہ کو نسلوں کی ان اور انسانوں تعاون یہی اور ہے
 رہنا قریب کے فطرت کو انسان میں جس ہے رکھتا ترجیح کلچر میں اس
 کہ ہے لگتی اچھی زندگی کی پہاڑوں اور دیہاتوں لئے اسی کو لوگوں ہے
۔ ہے جاتا پایا زیادہ سے سب کلچر میں اس اور ہے قریب کے فطرت وہ

 وہ نہیں شناسا سے رجحانات کلچری اور ثقافتی کے مسلمانوں پود نئی مگر
 انگریز کو کوٹ پینٹ وہ ہے سمجھتا بات آئی سے مغرب کو بات اچھی ہر
 غزل۔ ہے ایجاد کی مسلمانوں ترک تو کوٹ پینٹ جبکہ ہے گردانتا کلچر کا

 سمجھتے ادیب بڑا کو شیکسپیئر نسل نوجوان مگر ہے ایجاد کی مسلمانوں
 انھیں نہ ہے دلچسپی تو نہ سے کالم کے شاعروں صوفی اپنے انھیں ہیں
 رواداری، میں جس ہیں حصہ بڑا سے سب کا کلچر ہمارے جو گیا بتایا

 میں کوزے جیسے ہیں گئے سموئے طرح اس واقعات، و حاالت محبت،
 مذہب سکھ پورا آج تو پر شاعری کی صوفیاء ان ہے جاتا دیا کر بند کو دریا
 اور امریکہ وہ ہے ایک صرف تہذیب کہ ہیں سمجھتے نوجوان یہ۔ ہے کھڑا
 انہی کلچربھی اوراپنا ہے تابع ہی کے انہی عالم سارا اور ہے کی مغرب
 کے کلچر اور قومیت ہے جارہی سمٹتیجتنی  دنیا۔ گیاہے لیاادھار  سے

 کو حقائق تمام تفاخر کا کلچر اور قومیت اور ہیں جارہے بڑھتے مباحث
 نظریے اپنے اور زمین اس پر طور بنیادی کلچر پاکستانی ہے کررہا گڈمڈ
 بھی شرافت ہے، بھی نزاکت ہے، بھی نفاست میں جس ہے ہوا جڑا سے
 ۔ ہے بھی حسن ہے،
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v رضوی باقر سجاد ڈاکٹر ۔ 
 کو تہذیب وہ ہیں کرتے خیال مترادف کا کلچر کو تہذیب باقر سجاد 
 ان ہے تخلیق تہذیب میں نظر کی ان ہیں سمجھتے بھی پہلو روحانی کا تمدن
 ان ہے کرتی گفتگو ذریعے کے عالمتوں تہذیبی روح کی انسان نزدیک کے
 قیام تہذیب پاکستانی۔ ہے تہذیب پاکستانی ہی سیاسیات پاکستانی میں خیال کے

 کے دینے روح کو جسم اس محض پاکستان تھی موجود پہلے سے پاکستان
 اپنی اسے اور دیا قرار قوم ایک کو تہذیب اپنی نے مسلمانوں کیونکہ آیا لئے

 کر چل پر ڈگر غلط نے لوگوں میں خیال کے ان مگر دالیا یقین کا وفاداری
 لئے کے مسلمانوں۔ ہے کیا تہذیب کی پاکستان کہ دی کر شروع تفتیش یہ

 تہذیب وہ ہیں مانتے کو بات اس لوگ جو۔ ہے موجود تہذیب نظریہ آسمانی
 وہ ہیں طلبگار کے ملت ایک وہ چاہتے نہیں کثافت کی عناصر زمینی میں
 ملی کا اسالم ہیں خالف بھی کے ہونے محدود کر جوڑ رشتہ ساتھ کے زمین
 زائد سے پچاس کے دنیا اور عرب سعودی مراکش، انڈونیشیا، اصول
 ساری و جاری نظام تہذیبی کا مسلمانوں پر جہاں ہے ہوا پھیال میں ممالک
 رہتے موجود اختالفات سے حوالے کے تہذیب میں ممالک تمام کے دنیا ہے
 حوالے مادی اور ہیں یکجا میں اصول اسالمی سے حوالے کے کلچر ہیں
 اصول زمینی۔  ہیں ممالک الگ الگ یہ اور ہے اختالف میں اصولوں سے
 نظریے اس کے حضرات پسند ترقی وہ۔ ہے باعث کا اختالف میں آپس ہی
 میں یاوجود ہے چیز کوئی بھی کی نام تہذیب پاکستانی کہ نہیں متفق سے
 مانتے کو تہذیبوں بلوچی پشتو، پنجابی، سندھی، وہ ہے ہوچکی پذیر ظہور
 پاکستان وہ کہ ہے مطلب کا جس ہیں انکاری سے تہذیب پاکستانی مگر ہیں
 تعصب عالقائی اور لسانی مگر ہیں کرتے محسوس پر طور کے جسم کو
 کے ہٹنے سے راہوں گئی کی متعین کی یورپ وہ اور نکلتے نہیں باہر سے
 کی لکھنے میں رومن کو الخط رسم اردو لوگ کے طرح اس۔  نہیں تیار لئے
 پھول کے موتیا اور پھول کے چنبیلی پھول، کے گالب وہ ہیں کرتے تلقین
 کانٹوں کو گھر اپنے اور ہیں بولتے میں لہجے اور زبان امریکی بھی کو
 فرانسیسی اور انگریزی وہ۔  ہیں رہتے مصروف میں کرنے مزین سے

 سعدی اور شیرازی حافظ ہیں نازاں پر ان اور ہیں گاتے تو گن کے شاعری
 کو عربی اور فارسی ہیں بولتے انگریزی ہیں کہتے شاعر ملکی غیر کو

 ایرانی آئے، عرب آئے، منگول میں برصغیر۔  ہیں دیتےکہہ  زبان غیرملکی
 اگر رہے یہاں الئے ساتھ کلچر اور تہذیبیں اپنی اپنی سب آئے ترک آئے،
 اور جوداڑو موہن پھر اسے تو کرے بات کی تہذیب مقامی صرف کوئی
 جاسکتا کیا الگ کیسے کو کلچر کے مسلمانوں میں برصغیر۔ ہوگا جانا ہڑپہ
 ۔ ہے کلچر کا مسلمانوں بات اچھی ہر ہے
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 ذکر کا نظریوں دو ان میں اور ہے کیا تہذیب کی پاکستان
 بارے کے تہذیب کی پاکستان جو ہوں سمجھتا ضروری

 ہم جسے ہے وہ نظریہ پہال ہیں جاتےکیے  پیش میں
 نظریے اس لوگ جو ہیں سکتے کہہ تہذیب نظریہ آسمانی

 نہیں قائل کے عنصر زمینی میں تہذیب وہ ہیں مانتے کو
 کے زمین اور ہیں قائل کے اسالمیہ ملت پوری ایک وہ

۱۴۔ ہیں جانتے خالف کے مفاد ملی کو جوڑنے رشتہ ساتھ
 

 کے نظریے العباد حقوق بعد کے ہللا حقوق رضوی باقر سجاد ڈاکٹر 
 کے انسانوں میں جس ہیں کرتے ذکر کا تعلقات سے انسانوں سے حوالے
 ہے کرتا تلفی حق کی انسان کسی کوئی جب اور ہیں حقوق پر انسانوں
 کے شخص جس بلکہ کرتا نہیں معاف بھی پرودگار اسے تو ہے کرتا زیادتی
 سے دونظریوں ہے کرسکتا معاف اسے ہی وہ ہے گئی کی زیادتی ساتھ
 سے ہللا اپنے کا‘‘ مسلمان ’’کا انسان تعلق کا جن ہیں عبادات تو ایک مراد
 ہوتا امین کا کلچر ہی معاشرہ اور ہے سے معاشرے تعلق دوسرا اور ہے
 جاسکتا کیا نہیں الگ سے کلچر کو معاشرے اور سے معاشرے کو فرد۔ ہے

 دین کا تہذیب اور کلچر ایک وہ بلکہ نہیں طرح کی مذاہب دوسرے اسالم
 سے آسمان کوئی وہ تو کلچر اور تہذیب کی پاکستان ہے تعلق تک جہاں۔ ہے
 میں انسانوں اور تجربے ریاضت، کی ہی یہاں بلکہ نہیں چیز ہوئی اتری

 انسانی مطابق کے ان ہیں آثار گئےکیے  پیدا لئے کے بہتری کی انسانوں
 ایک اپنا کا مفہوم اپنے راہ اپنی پھر اور ہے ڈھلتی میں سانچے ایک زندگی
 روح ایک بھی کی تہذیب ہے کہالتی تہذیب کی اس جو ہے بناتی سانچہ
 ان ہوں برائیاں جو میں اپنے اور ہے کرتی گفتگو سے آپ اپنے وہ ہے ہوتی
 تہذیبوں دوسری تہذیبیں۔ ہے نکھارتی کو آپ اپنے پھر اور ہے نکالتی کو
 جو اندر اپنے اور ہیں کرتی ہضم کو چیزوں اچھی والی ہونے حاصل سے

 ، جبلتوں انسانی میں اس ہے دیتی کر خارج کو ان ہوں نہ اچھی چیزیں
 اس ہوگی بہتر اور حساس جتنی قوم جو ہے ہوتا دخل عمل بڑا کا احساسات

 کامسلمانوں  چونکہ کلچر پاکستانی گی ہوں بہتر ہی اتنی روایات تہذیبی کی
 کلچر اس سے حوالے اسی تو ہے ایمان نصف پاکیزگی نزدیک کے جن ہے
 کلچر نے لوگوں بعض۔ چاہیئے ہونا ہی خوبصورت ستھرا صاف بھی کو
 پاکستانیوں تھے دار حق یہ کے جس لیا نہیں سے گہرائی اس کو مباحث کے
 پر سرزمین اس سے سال ہزار ایک پچھلے وہ ہے اپنایا کو تہذیب جس نے

 تمام تھے چکے موڑ منہمسلمان  سے برائیوں تمام کی اس تھی موجود
 دنیا۔ ہے میراث کی مسلمانوں اپنانا کو بات اچھی اور علم لیا اپنا کو اچھائیوں

ضم  میں دوسرے ایک ہیں بھی سیکھتی سے دوسرے ایک تہذیبیں تمام کی
 بعض بات اصل لیکن ہیں کرتی بھی برداشت کو دوسرے ایک ہیں ہوتی بھی

 مسلمانوں۔ ہے پرکھنا کو اصولوں بعض پر تہذیب اور چھوڑنا کو اصولوں
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 آسمان۔ ہے حاصل اہمیت بنیادی کو احکام آسمانی اور آسمان میں تہذیب کی
 کے مجید قرآن اوروحی  نزول کہ ہے جاتا لیا میںتشبیہ  بھی لئے اس کو

 کہ نہیں غلط کہنا یہ۔  ہیں جاتے کہے اور سمجھے ہی آسمانی تصورات
 تعلق تک جہاں ہے گیا بھیجا طرف کی ان جو ہے آسمانی کلچر کا مسلمانوں

 اسالم مگر ہے درست جگہ اپنی ہے ہوجاتی ختم تو ہو منجمد تہذیب کہ ہے
 آپ کہ گیا کیا نہیں تعین کوئی کا اس کیونکہ ہوسکتا نہیںمنجمد  کلچر کا

 پابندی کوئی پر آپ۔  ہیں نہیں آزاد میں کرنے بہتر سے بہتر کو آپ اپنے
 کے ایجنڈے خاص کسی نے لوگوں بعض مباحث کے کلچر پاکستانی۔ ہے
 کی کرنے خالی سے اس یکسر کو کلچر اسالمی الکر موضوع زیر تحت

 ہے ہوا پر فطرت ہی پیدا انسان ہے نہیں درست کہ جو ہے کوشش
 ہی تہذیب دراصل جو ہے نام کا ضابطے ، اصول پر طور بنیادی اورفطرت

 انداز کئی پر مراحل کئی کو لباس اپنے نے انسان میں دنیا۔ ہے ہی کلچر ہے
 اس اسے لگے خوبصورت وہ تاکہ ہوگی کی کوشش کی دینے ترتیب میں
 کے رضوی باقر ہے کلچر تو یہی ہے تہذیب تو یہیملیں  آسائشیں میں

 پر اس لئے کے رکھنے متحرک کو تہذیب کہ ہے ضرورت کی وقت مطابق
 کہ چاہیئے دینا چھوڑ کھال کو اس بلکہ چاہیئے رہنی جاری تحقیق صرف نہ
 ہماری ہمیں جو ساتھ کے حدود ان مگر کرے تعین خود کا رخ اپنے وہ

 تجزیہ کا کلچر جب رضوی باقر سجاد۔  ہیں گئی دی بتا میں کتاب الہامی
 کہ ہیں کرتے طرح اس موازنہ بھی کا حاالت کے یونان وہ تو ہیں کرتے
 روما مثال   ہیں ہوتی تبدیلیاں غریب و عجیب اور ہیں رہتی بدلتی قدریں تہذیبی
 اور بھاری میں زمانے پرانے لیں لے تہذیب کی یونان یا لیں لے تہذیب کی

 شدید کی خوراک میں زمانے اس تھا جاتا سمجھا حسین کو عورتوں موٹی
 ہونا توانا اور موٹا اور تھے ہوتے پتلے دبلے جسم کے لوگوں تھی قلت

 کی وقت اس وہ لئے کے ثبوت کے اس تھا جاتا سمجھا عالمت کی خوشحالی
 ، رانیں ،کولہے کے عورتوں میں جس ہیں کہتے کا دیکھنے کو تصویروں

 بھی میں یونان اور روما ہونا موٹا کل آج جبکہ ہیں بتاتے موٹے ںؤپا ہاتھ
 کے صحت موٹاپا۔ جاتا کیا نہیں پسند بھی ہاں ہمارے ہے جاتا سمجھا برا
 ختم کو چربی لئے کے کرنے کم موٹاپا خواتین۔ ہے جاتا کیا خیال برا لئے

 مروت بڑی میں عربوں میں زمانے کسی۔  ہیں رہتی کرتی سعی کی کرنے
 یہ۔ ہے ہوا نکال جنازہ کا مروت کی ان کل آج مگر تھی جاتی پائی

 کے مروت والے یورپ آج لیکن تھی میں یورپ میں زمانے کسی صورتحال
 جوں قدریں کی معاشرے مطابق کے خیال کے ان۔  ہیں ہوئے بنے پیکر
 کو اقدار ان وہ اور۔ ہے جاتی ہوتی تبدیل بھی تہذیب ہیں ہوتی تبدیل جوں
 کے کلچر میں زمانے پرانے۔  ہیں کرتے منصوب بھی سے معامالت مادی
 جیسے تھے جاتے ٹھہرائے سے حوالے کے عورتوں نام کے قبیلوں مطابق
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 بن عمر جیسے تھا چلتا سے طرف کی ماں شجرہ کا لوگوں اور( کلثوم بنی)
 رکھی ہی پر نام کے عورت بھی پراپرٹی تھا(شاعر بڑا)کلثوم بن عمر ہندہ،
 نہیں باقی صورتحال وہ کی عورت گیا بدلتا وقت جوں جوں مگر۔ تھی جاتی
۔  ہے جاتا پکارا اور لکھا سے نام کے باپ نصب شجرہ کا لوگوں اب رہی
 بعض کی اقدار۔ ہوتے نہیں بھی نٹؤاکا بینک کبھی تو کے خواتین اکثر

 کرتا مباشرت ساتھ کے کنیز مرد مثال   ہیں آتی سامنے چیزیں عجیب عجیب
 مباشرت ساتھ کے غالم اپنے عورت جاتاتھا کیا نہیں خیال برا اتنا جسے ہے
 کسی اپنی لیکن ہیں جاسکتے پر کوٹھوں کے طوائفوں مرد۔ کرسکتی نہیں

 میں دنیا کل آج طرح اسی۔ جاتا کیا نہیں خیال اچھا بننا طوائف کا عورت
 وڈیرے۔ ہے الگ کلچرسے کے غریب کلچر کا لوگوں بڑے پر طور سماجی

 کے اس۔ ہے الزم لئے کے غریب چھونا کو ںؤپا کے دار سرمایہ اور
 نہیں معیوب کوئی ہے کررہا اطاعت کی اس جیسے رہنا جھکے سامنے
 کر جھک نہ اور ہے لگاتا ہاتھ کو ںؤپا کے کسی نہ وڈیرہ دار سرمایہ لیکن
 کی اس یہ اور ہے رکھتا فرق معاشرہ ہر میں اقدار اور تہذیب لٰہذا ہے ملتا

 محسوس اچھا کرکے اظہار کا غالمی اور تابعداری غریب ہے میں سرشست
۔ ہے کرتا پسند رکھنا کلچر الگ اپنا میں تفاخر کے مال مالدار اور ہے کرتا
 اسے بلکہ کرتے نہیں تعریف بندی لگی کوئی کی کلچر رضوی باقر سجاد
 ہی ایک کہ ہیں کرتے خیال جہتی مختلف اور متحرک زیادہ سے حد وہ

 کلچر کا کسی اور ہے کچھ کلچر کا کسی میں خطے ہی ایک میں عالقے
 جو اور نہیں لئے کے عورت وہ ہے گیا رکھا لئے کے مرد پیمانہ جو کچھ،
 امیر پیمانہ جو۔  نہیں لئے کے مرد وہ ہے گیا رکھا لئے کے عورت پیمانہ
 کی مفکرین نزدیک کے ان۔  نہیں لئے کے غریب وہ ہے گیا رکھا لئے کے
 جبکہ ہے کرتی تالش کلچر کر گھوم میں شہروں اور گلیوں تعداد بڑی ایک
 کے شہروں تو کلچر دیسی اور کادیہاتی  ہوتے نہیں ہی مرکز ثقافتی تو شہر
 سے ہاتھوں کے شہریوں تو کلچر اور ہے رہتا گھتا گتھم ہمیشہ سے کلچر
 میں شہروں۔ جاسکتا کیا نہیں ذکر یہاں کا اس کہ ہے ہوتا رسوا طرح اس

 ہے جاتا کیا خیال برا کو پتلون میں دیہات جبکہ ہے گیا بن کلچر پہننا پتلون
 ہی کی دیہات اور ہے کا دیہات ہی ہوتا تو کلچر۔ اچھا کو شلوارقمیض اور

 اور ہیں کرتے نقالی کی کلچر کے بھر دنیا محض تو شہری ہے ہوتا پیداوار
 ۔ ہے کلچر ہی کا دیہات کے پاکستان کلچر حقیقی کا پاکستان

viقاسمی ندیم احمد  ۔ 
 کلچر کے اس اور تہذیب پاکستانی ہم کہ ہے کہنا کا قاسمی ندیم احمد 

 کی ابہام میں تہذیب اپنی قوم کوئی اور السکتے نہیں سامنے تک ابھی کو
 ہیں ہوسکتیمتعین  راہیں کی اس نہ اور کرسکتی نہیں ترقی میں صورت

 ہے خیال کا سب میں جس۔ ہے رہتا جاری مباحثہ و بحث پر مسئلے اس لٰہذا
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 بنیاد ایک سے حوالے اس جبچاہیے  لینی کر واضح حدود یہ اب ہمیں کہ
 اور بڑی کامیاب، پر اس تو ہوگی متفقہ ہوگی، مضبوط جو جائے دی رکھ

 مسئلے کسی جب میں خیال کے ان۔ گی ہوسکے تعمیر عمارت خوبصورت
 لوگ معصوم ہی بڑے وہ تو ہوجائیں راضی بغیر کے تمہید و بحث لوگ پر

۔  ہیں دیتے کہہ آمین بغیر دیکھے کوفراز  و نشیب کے اس جو ہیں ہوتے
 ہیں آرہے سامنے خدوخال کے کلچر پاکستانی ساتھ ساتھ کے گزرنے وقت
 میں تاریخ کی دنیا اور ہیں رہے نکھر بھی اور یہ سے مباحثے و بحث
 بنیاد کی نظریے دوقومی۔ ہے آرہی سامنے تشریح نئی کی کلچر اور تہذیب
 تھی فہرست سر بات یہ میں اس تو گیا کیا پیش مقدمہ کا پاکستان قیام جب پر
 کے قوانین اور تہذیب اسالمی اپنے ہم اور ہیں وارث کے تہذیب الگ ہم کہ

 پاکستان کہ تھے کہتے یہ مخالفین ہیں رکھتے حق کا گزارنے زندگی مطابق
 جبکہ۔ تھے دیتے زور پر اسی وہ اور ہوگی نہیں اقتصادیات کوئی کی

 کہ تھے بتاتے اور تھے ہوئے لگے پر کرنے رد کو اعتراض اس مسلمان
 کو بات اس نے وقت ہوگا ملک کفیل خود ایک پر طور معاشی پاکستان
 کوکوتاہیوں  ساری بہت ساتھ ساتھ کے وقت نے پاکستان۔ کیا ثابت درست
 پاکستانی اور بڑھی برآمد اور درآمد کیا پورا کو کمیوں اور کیا دور

 کی تہذیب پاکستان مگر گیا مل بھی ثبوت میں الفاظ دوٹوک کا اقتصادیات
 سرمایہ تخلیقی اور ادبی ذہنی کوئی نے ہم پر کرنے واضح کو انفرادیت
 کو تہذیب اپنی ہم کہ کرسکتے نہیں دعویٰ  یہ ہم تک آج کی نہیں کاری
 اس۔  ہیں کرسکتے پیش سامنے کے اقوام دیگر کی دنیا ساتھ کے اعتماد
 فضول بعض ہے کیا بھی اظہار کا تعصبات نے لوگوں بعض میں تعریف

 چھٹ بھی بادل یہ اور گا کرے ثابت وقت مگر آئے کے لے بھی تصورات
 گزار سال پچاس میں کرنے ثابت کو کلچر اور تہذیب اپنی ہم گے جائیں
 تمام پر اس اور تھا چاہیئے ہوجانا میں سال بیس دس تو کام یہ ہیں چکے
 کی امریکہ لوگ بعض کہ ہے حیرت ہوجاتے متفق محقق اور فالسفر ادیب،
 کلچروں کئی طرح کی کلچر امریکی کلچر کا پاکستان کہ ہیں دیتے مثال
 وہ ہیں ڈالتے اضافہ بھی کا کلچر برطانوی میں اس وہ۔ ہے بنا کر مل سے
 ہیں کرتے شامل میں اس بھی کو تعلیم کی کریسی بیورو اور عمارتوں نئی
 ہیں حصہ کا کلچر ہمارے اب چیزیں سب یہ کہ ہیں کرتے خیال نہیں یہ اور
 میں‘‘پذیری صورت کی تہذیب پاکستانی’’ مضمون اپنے قاسمی ندیم احمد
 : ہیںطراز  رقم

 ہی تصور اسالمی کا تہذیب یقینا   عنوان کا تہذیب پاکستان
 کو فکر مکتبہ ہر کے دانشوروں اور منکرین حقیقت یہ ہے
 خود کسی تک مدت کچھ مزید اور چاہیئے لینی کر قبول
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 کے تہذیب انفرادی کی پاکستان کر رہ مبتال میں فریبی
۱۵۔ چاہیئے کرنا نہیں سپرد کے ابہام کو مسئلے

 

 تو تھا نہیں پاکستان جب ہیں کہالتے پاکستانی آج جو نزدیک کے ان 
 نہ اور تھی نہیں شناخت پاکستانی پاس کے ان اور تھے میں ویرانے ایک وہ

 و جاری عرصہ کچھ آئیں تہذیبیں کئی میں برصغیر تھا کلچر پاکستانی
 اثرات اپنے وہ ہیں ہوجاتی ختم تہذیبیں جو مگر۔  ہوگئیں ختم پھر رہیں ساری
 باتوں اچھی ہے جاتا چھوڑ اوالد بعد اپنے باپ جیسے ہیں چھوڑتی ضرور
 ہیں ہوجاتی دوآتشہ وہ سے جس ہیں ہوتی شامل روایات اچھی مزید میں
۔  ہیں ہوتی موجود روایات قدیم میں اس دیکھیں کو کلچر کے ملک بھی کسی
 پاجامہ، شیروانی، قمیص، شلوار میں اس تو لیں ہی کو لباس اپنے ہم اگر

 اور منگولوں ، ترکوں میں جن ہیں شلواریں چھوٹی ، شلواریں بڑی دھوتی،
 کرکے تصور لباس کا کسی ہم کو سب ان کیا تو ہے شامل لباس کا عربیوں
 ہے نہیں موجود سے سرے وہ کہ خالف کے تہذیب پاکستانی۔  دیں کر ترک
 نے مسلمانوں ہیں آتے نظر کار آلہ کے سیاست کی ہندوستان لوگ بعض
 اب وہ کہ لئے اس ہے کیا حاصل پر بنیاد کی اختالف تہذیبی وطن الگ
 انہیں اور ہے ہورہا آور حملہ پر تہذیب کی ان ہندو کہ تھے رہے سمجھ
 ہندو لیکن ہیں ہوتے پھول کے باغوں تو تہذیب رہا دے نہیں آزادی انفرادی

 دینے کاٹ پودے اور پھول تمام کے تہذیب کی مسلمانوں سے میں باغوں ان
 ہے پیار اور امن محبت، سگالی، خیر تو تہذیب کی مسلمانوں۔ تھا بضد پر

 یہ کا تہذیب کرکے تبدیل کو رویوں اپنے بھی تہذیبیں دوسری کہ بشرط
 ۔  لیں اپنا ہی مفہوم

 ذکر کا کلچر کے پاکستانہم  جب میں خیال کے قاسمی ندیم احمد 
 اسالمی ہے تہذیب اسالمی یہ یقینا   تو ہیں ذکرکرتے کا تہذیب ہیں کرتے
 ہوں مسلمان وہ خواہ چاہیئےلینا  کر قبول کو لوگوں تمام اسے اور ہے کلچر

 ہی وجود کا پاکستان کیونکہ ہوں سکالر یا ہوں دانشور ہوں مسلم غیر یا
 نے اس کیا قبول کو ملک اس نے جس تھا ہوا پر بنیاد کی نظریے دوقومی

 حوالے کے ابہام کو کلچر کے پاکستان کیا قبول ساتھ کے نظریے کے اس
 جانی کی نہیں بند آنکھیں بھی سے طرف اس مگر چاہیئے جانا کیا نہیں

 خوشبو کی اس میں مٹی کی تہذیب ہر ہے حقیقت وہ ہے حقیقت جو چاہئیں
۔ ہے رہتا ہوتا بھی تبدیل اور ہے پھیلتا ہے ہوتا پیدا کلچر۔ ہے ہوتی ضرور
 کلچر اپنا کا ان ہیں ملک اسالمی بھی جتنے میں دنیا اس کہ ہے وجہ یہی
 شامل روایات اور تاریخ کی سال ہزاروں کی ان میں جن ہے تہذیب اپنی ہے
 جیسے ہے اپنی خوشبو کی مٹی کی ان ہے الگ ہوا و آب کی ان ہیں

 بھی سکھ مگر ہے لباس خاص ایک کا مسلمانوں کے برصغیر شیروانی
 ہم پہنتے نہیں شیروانی لوگ کے ملکوں اسالمی دیگر ہیں پہنتے شیروانیاں



137 
  

 بھی میں پاکستان تو اوقات بعض اور سکے نہیں پھیال کو کلچر اس اپنے
 شیروانیاں نے انہوں کہ ہیں سمجھتے لوگ میں بارے کے جن حکمران
 پاکستانی ہمارے طرح اسی۔  ہیں آتے سامنے کر پہن سوٹ بھی وہ ہیں پہننی
 سے ترکوں بعض سے سکھوں بعض سے عربوں چیزیں بعض میں کلچر
 ہوئے متاثر سے کلچر کے ان ہم کہ لئے اس ہیں ملتی سے مغلوں بعض اور
 ہمارا کی جس اپنائی نہیں سے کلچر کے ان چیز ایسی کوئی نے ہم مگر
 معیشت کی پاکستان دانشور اور علم صاحب ہمارے۔ ہو کرتا ممانعت مذہب
 بھی آدھی سے اس ہیں رہے کرتے صرف تونائیاں کچھ جو میں بارے کے
 کا پاکستان جب۔ ہوتا ہوگیا ختم ابہام یہ تو کرتے پر تہذیب پاکستانی اگر

 کیسے تہذیب اپنی ہم پھر تو ہوگا نہیں ہی متفق پر تہذیب کی پاکستان دانشور
۔ گے کرسکیں روشناس کیسے سے اس کو دوسروں اور گے کرسکیں برآمد
 ڈالیں خیاالت معنی بے گے نکالیں تعصب ہی خود میں کلچر اپنے ہم جب
 قیام نے ہم۔ ہوگا پیدا کیسا تخیل ذہنی پھر تو گے کریں پیدا تصورات اور گے

 ہم اب دیا لگا میں توضیح  اور تشریح کی کلچر سال ستر بعد کے پاکستان
 پندرہ کے پاکستان قیام تو کام یہ۔ چاہیئے بڑھنا آگے سے اس کو دانشوروں

 کرنا خیال طرف اس کو دانشور ہمارے۔ تھا ہوجانا مکمل بعد سال بیس
 دیگر جو ہیں خصوصیات نمایاں سی کون کون کی تہذیب ہماری کہ چاہیئے
 کو تہذیب اپنی ہم اگر۔  ہیں بہتر سے ان اور مختلف سے تہذیبوں کی قوموں
 منجمد یہ تو گے کریں نہیں اظہار کا جدتوں کی اس گے، بڑھائیں نہیں آگے

 کرتے گری صورت جو کی تہذیب پاکستانی قاسمی ندیم احمد۔ گی ہوجائے
 نظریات پسند ترقی وہ کرتے طرح کی پاکستانی مخلص انتہائی ایک وہ ہیں
 اسالم نظریہ قومی دو پسندی ترقی یہ کی ان مگر ہیں حامل کے خیاالت اور
 پاکستان کو پسندی ترقی اس وہ بلکہ ہوئی نہیں کبھی خالف کے پاکستان اور
 کہ ہیں کہتے بھی یہ وہ ہیں جوڑتے ساتھ کے نظریے کے پاکستان ترقی کی
 ابہام میں اس تو کرپائے نہیں واضع کو کلچر اور تہذیب کی پاکستان ہم اگر
 میں تہذیب اپنی چاہیئے کرنی اصالح اپنی ہمیں چاہیئے نا کر پیدا نہیں بھی

 اپنی چاہئے کرنا فخر پر اس اور چاہیئں کرنی پیش کرکے تالش اچھائیاں
 نکالتے کیڑے اگر ہم میں اس مگر ہیں بناسکتے فخر کا قوم ہم کو تہذیب
 رہیں گرفتار خود صرف نہ میں خرابی اسی بھی ہم دن ایک پھر تو رہے
 نئے کے ترقی وہ اور گی رہیں شکار کا ابہام بھی نسلیں ہماری بلکہ گے

 دیکھنے سے شیشے آتشی کو گرد پیچھے بجائے کی کرنے تالش زاویے
 پائیں دیکھ تصویرنہیں حقیقی کی کلچر پاکستانی وہ جب گے رہیں لگے میں
 دار ذمہ کا ان ہی کو ادیبوں اور دانشوروں دورکے اس وہ پھر تو گے

 ۔ گے گردانیں

viiآغا وزیر  ۔ 
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 نزدیک کے ان ہیں کتب کئی کی آغا وزیر سے حوالے کے کلچر 
 کو کلچر بعض گیا دیا جال مال کو اصطالحوں کی تہذیب اور تمدن کلچر،
۔  ہیں کرتے خیال مجموعہ کا تمدن ، تہذیب کئی اور کا ثقافت اور تہذیب
 نزدیک کے قراردیناان مترادف کے دوسرے ایک کو کلچر اور تہذیب
 پورے کلچر پاکستانی کہ ہیں کرتے رد کو بات اس آغا وزیر نہیں مناسب
 کھٹائی تک ابھی چیز جو نزدیک کے ان۔ ہے ہوگیا واضح سامنے طورپر
 صحیح وصورت شکل ابھی کی اس اور ہے ہی کلچر پاکستانی وہ ہے میں
 کو ساخت کی کلچر انسانی اور کلچر ملکی وہ آئی نہیں سامنے پر طور

 والے ابھرنے مخصوص کے پاکستان اوقات بعض وہ ہیں رکھتے سامنے
 اور صوبائی ہوئے پھیلے کے پاکستان وہ ہیں کرتے نشاندہی بھی کی کلچر

 اور ہیں کرتے بات کی مالنے میں آپس بھی کو کلچر اور ثقافتوں عالقائی
 کی سائنس کر مال ساتھ کے فطرت کو کلچر والے ابھرنے میں ضمن اس

 بات کی النے سامنے میں شکل اصلی کو بعداس کے پرکھنے پر کسوٹی
 ہوکر شروع سے داڑوموہنجو اور ہڑپہ کلچر کا پاکستان میں جس ہیں کرتے
 وزیر۔ ہے التا سامنے شکل ہوئی نکھری اپنی ہوکر پیوست میں اسالم تاریخ
 کھوج کی اس وہ تو ہیں نکلتے کرنے تحقیق جب سے حوالے کے کلچر آغا
 مختلف اور کہانیاں دیوماالئی ، کلچر کے یونانیوں ہوئے جاتے تک دور میں
 کے کلچر اپنے قومیں وہ جو کردار کے ہیروز کے ان میں تہذیبوں کی اقوام

 کے ان۔  ہیں لیتے جائزہ بھی کا تھیں کرتی پیوست پر ہیروز اپنے ذریعے
 دیوماالئی کو روایات ارفع اور اعلیٰ  کی کلچر اپنے قومیں بعض میں خیال

 کی اس پھر لوگ اور تھے کرتے پیش کر بھر میں ں قصو اور کہانیوں
 بھی مثالیں کی اوڈیسی اور ہیراکلیس وہ۔ تھے ہوتے مائل طرف کی پیروی
۔ ہے جاتا پایا پر طور نمایاں کلچر کا وقت اس کا انسان میں جس ہیں دیتے
 کی انسانوں تو ہیں آتے پر زمین سے آسمان دیوتا جب میں متھالوجی  یونانی
 الگ سے دنیا عام کو ہیرو قومیں بعض۔  ہیں ہوتے میں لباس کے انہی طرح
 وزیر۔ ہے ہوتا نمایاں زیادہ کلچر کا ان پیچھے کے اس مگر ہیں کرتے پیش

 کا لینے جائزہ کا اجزاء کے اس لئے کے سمجھنے کو کلچر آغاپاکستانی
 تھا کتنا ؤدبا بیرونی پر کلچر پاکستانی کہ جائے دیکھا کہ ہیں دیتے مشورہ
 ہیں لکھتے وہ۔ تھے دار حصہ تک حد کس میں اس پر طور اپنے لوگ اور
  کہ

 پانچ تقریبا   سے آج جو ہے وہی مواد کچا کا کلچر پاکستانی
 تھا موجود میں تہذیب کی سندھ وادی قبل برس سال ہزار
 کا تہذیب پاکستانی کی آج کہ ہے موقف کا جن لوگ وہ

 سے تہذیب کی ہڑپہ اور موہنجوداڑو یعنی سندھ وادی
 اچھے کے تہذیب اور تاریخ دراصل نہیں عالقہ کوئی
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 پکڑ جڑ خیال غلط یہ میں انہاذ کے ان نہیں علم طالب
 خیال یہ تھی تہذیب ہندو تہذیب کی سندھ وادی کہ ہے چکا
 ہے باعث کے کرنے مطالعہ کا صنادیث آثار اور تاریخ
 کی ںؤآریا تہذیب کی سندھ وادی کہ ہے یہ حقیقت ورنہ
 ویلز ٹیمر سرمار بقول اور تھی مختلف قطعا   سے تہذیب
 عراق موجودہ یعنی یا سمیر بھی کا تہذیب میں وادی اس
۱۶۔ تھی آئی سے

 

 عمل کس خدوخال یہ کے کلچر کہ ہیں کرتے بھی سوال یہ آغا وزیر 
 از قبل سال سو پانچ ہزار ایک ہوئے شامل میں کلچر ہمارے کر گزر سے
 کی شروع جنگ وہاںکیے  حملے پر عالقے کے سندھ نے قومآریہ  مسیح
 یہ مگر گئے کر مسلط کو تہذیب اپنی وہ پر یہاں ہوئے یاب فتح وہ اور

 گئی سمٹ میں معاشرے تحت کے ؤدبا بیرونی یا اجنبی ہوئی نہ ختم تہذیب
 تہذیب اپنی نے انھوں تو مال موقع انھیں جب اور گئی چلی میں الشعور اور
 جب میں صدی گیارویں طرح اسی۔ کیے بلند پرچم کے فتح اور پھیالیا کو

 نیا ایک پر یہاں گئے چھا یہاں اور ہوئے آور حملہ میں برصغیر مسلمان
 ہے بھی مسلمان ہے بھی سندھی ہے بھی آریائی کلچر یہ۔ ہوا متعارف کلچر
 سارے اس جاسکے کیا برآمد کیسے کلچر پاکستانی سے میں کلچر اس مگر
 اضافیت کی عناصر اسالمی میں اس لئے کے بنانے پاکستانی کو کلچر

 اور ہوگا نہیں ثابت درست عمل ایسا طورپر فطری غیر مگر ہے ضروری
 پیدا میں زمانے اس اور چلنا کر لے ساتھ کو تاریخ سابقہ اپنی ہوگا پائیدار نہ

 میں برصغیر ہے پہچان اصل کی کلچر یہ رکھنا ساتھ کو ثقافت والی ہونے
 ہونے پیدا سے تپش کی صدیوں بلکہ نہیں وابستہ سے قوم کسی کلچر کوئی
 کا پاکستان اگر کہ ہیں کرتے بھی سوال یہ پر طور بجا لوگ ہے کلچر واال
 اپنے کو مسلمانوں کے پاکستان پھر تو ہے النا سامنے کلچر اسالمی کوئی
 صاف پر مذہب اور دین اپنے۔ ہوگا دکھانا بھی کر چل سے دل صاف پر دین
 ہیں چاہتے بتانا ضرور کلچر اسالمی مگر نہیں تیار لئے کے چلنے سے دل

 ہیں چلتے پر اسالم دین ہے مسلمان اکثریت کیپاکستانیوں  میں ملک ہمارے
 کیوں النڈرنگ منی ، سمگلنگ بازی، جوا جھوٹ، مالوٹ، ، چوری یہ پھر
 ہوگا کرنا ختم کو ریاکاری اس لئے کے کرنے نمایاں کو کلچر پاکستانی ہے
 ۔  نہیں تیار لئے کے اپنانے ہم کو جس ہے کلچر اسالمی تو یہی

 سے فطرت کا کلچر کہ ہیں کہتے سے حوالے کے کلچر آغاز وزیر 
 سامنے کے لوگوں پہلے سال ہزار چند ثقافت کیونکہ ہے نہیں تعلق کوئی
 ترتیب کوئی کی جس ہے مظہر ایک جنگل پر طور فطرتی پر زمین آئی
 طرح اسی۔ ہے اظہار کا زمین جو ہے اگتا خودبخود تو جنگل ہوئی نہیں

 خود طرح کی جنگل جو ہے سمت بے طرح کی جنگل بھی تاریخ انسانی
 کیا شروع دینا ترتیب جب کو اس نے لوگوں مگر۔ ہے بڑھی میں روسمتوں
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 خراش تراش کی ٹہنیوں کہ ہے سے لغت کی عربوں جو لفظ کا کلچر پھر تو
 اور کی شروع خراش تراش اپنی نے انسانوں لٰہذا ہے منسوب  سے کرنا
 اور لگا بنانے راستے اور ڈنڈیاں پک میں جنگل کے اندر اپنے انسان پھر
 کرنے تبدیل میں باغوں کو جنگل پھر اور لگا اگانے فصل پر زمین پھر

 تو ہے جاتی کی خراش تراش کی پودوں میں جنگل جب۔ ہے کلچر لگایہی
 فنی اور۔  ہیں آتے نظر بھی ستارے اور چاند ہے آتا نظر بھی آسمان پھر

 حال یہی ہیں دیتی کر شروع دیکھنا تک دور ہیں ہوتی میں جنگل جو آنکھیں
 رہتا چلتا معاملہ کا کلچر ہے پر وہیں صورتحال کی فطرت مگر ہے کا کلچر
 کی انسانوں کرنا تبدیل میں کلچر اسے بعد کے خراش تراش کی جنگل۔ ہے

 ہی ایک کو ثقافت اور کلچر تہذیب آغا وزیر ڈاکٹر ہے چکی بن فطرت
 اور ہے تنقید رخ کا تہذیب نزدیک کے ان۔  ہیں دیتے قرار رخ کے سکے
 میں صورت کی سائنس فنون، ایجادات، ثقافت ہے تخلیق رخ کا ثقافت
 سنوارنا، کو زندگی اور کرنا تیار کا مصنوعات کلچر جبکہ ہے دیتی دکھائی
 کہ ہے کہنا کا ان ہے گفتگو اچھی اور پہناوے خوبصورتی، کی کپڑوں
 کب اور آئے کب وہ کہ نہیں پتا یہ۔ ہے آجاتا سے غیب یا ذہن انسانی کلچر
 اپنے ہے جاتا پھیل میں معاشرے سارے بعد کے آنے اپنے یہ رہے تازہ تک
 وہ ہے ہوتا محظوظ سے خوشبو کی اس معاشرہ پھر اور ہے منواتا کو آپ

 پھول اس کو تہذیب اور ہیں دیتے تشبیہ  سے پھول ہوئے کھلتے کو ثقافت
 وقت خوشبوئیں کی پھولوں نزدیک کے ان ہیں دیتے تشبیہ  سے خوشبو کی

 کہ ہیں کہتے وہ ہیں لگتی ہونے ختم ہوتے ہوتے کم ساتھ ساتھ کے گزرنے
 پھیلتا میں دائروں مختلف کلچر جب ہے ہوتی پیدا تہذیب سے بدن کے کلچر
 اس جانا ٹھہر جگہ ایک کا کلچر اور ہے ہوتا شروع زوال کا اس پھر تو ہے
 کے تہذیب وہ پھر تو ہے جاتا ٹھہر جب کلچر ہے بنتا باعث کا خاتمے کے
 پیدا جدت پھر اور ہے بناتا ہے کرتا تالش کو کلچر معاشرہ۔ ہے ہوجاتا تابع
 بعد کے پاکستان قیام اور ہے جدا سے بھارت بھی کلچر پاکستانی۔ ہے کرتا
 اور کیا بہتر سجایا سنوارا مزید کو آپ اپنے کیں تبدیل جہتیں اپنی نے اس
 کے پینے کھانے اور سہن رہن تھا لباس میں جن کو چیزوں کی کلچر کئی

 تھے بناتے مکان تاریک و تنگ میں شہروں ہندو کیا ترک تھے معامالت
 ہے جاری میں ہندوستان بھی آج رواج یہ کا ان تھیں ہوتی چھوٹی بہت گلیاں
 بلکہ رکھنا کھلی گلیاں بنانا گھر دار ہوا اور کھلے بڑے میں پاکستان لیکن
 اسی ہے کلچر الگ اپنا ہیں جاتی بنائی چوڑی فٹ سینکڑوں سڑکیں تو اب

 کر ترک پہننا ساڑھی کا عورتوں ، پہننا پاجامہ دار چوڑی کا مردوں طرح
 بھی کو کلچر اچھے مروجہ میں ہندوستان تو میں معامالت بعض ہے دیاگیا
 بند کا بٹنوں تمام کے قمیض پہننا ٹوپی پر سر جیسے دیا چھوڑ نے لوگوں
 نزدیک کے ان۔ گیا دیا کر ترک ہوئے سمجھتے کلچر پرانا اب اسے ہونا
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 اور جذباتی ایک میں منظر پس کے کلچر اور میں منظر پس کے ادب
 سمت خاص ایک اسے ہے رکھتی زندہ اسے جو ہے ہوتی کیفیت نفسیاتی
 کے کرنے اظہار کا جذبات اپنے میں اس لوگ ہے رہتی ہوتی ترقی سے
 نزدیک کے ان۔  ہیں کرتے پیش اسے اور کرتے تالش جہتیں نئی نئی لئے

 میں حرم جو ہے لیتا جنم کلچر ایک بھی میں دور کے شہنشاہیت اور آمریت
 رہا اپنا کو کلچر کے اس معاشرہ سارا کہ ہیں سمجھتے یہ حکمران ہے ہوتا
 اس لوگ جبکہ گا رہے چلتا صدیوں یہی اور ہے کرتا خیال اچھا اسے ہے
 سے ریاست کردار سارے میں اس کیونکہ ہیں ہوتے دور کوسوں سے کلچر
 اور محنت کو لوگوں دوسرے کے معاشرے جبکہ ہیں ہوتے خوار وظیفہ
 لئے کے جھمیلوں  ان پاس کے ان اور۔ ہے پڑتی کمانا روزی کرکے مشقت
 اور پہنیں خلعتیں برنگی رنگ بجاالئیں کورنش وہ کہ ہوتی نہیں ہی فرصت
 ہر اور رہیں کرتے ٹیڑھے منہ اپنے لئے کے سجاوٹ اور بناوٹ کی الفاظ
 گزرے نہ گراں لفظ کوئی پرمزاج  کے آمر یا بادشاہ کہ رہیں چوکس وقت
 اس کہ لئے اس عوامی ہی ہے تو کلچر پاکستانی اور ہے ہوتا عوامی کلچر
 ۔ ہوتی نہیں تخصیص کوئی میں

 

 

viiiحسین ارکرّ   پروفیسر  ۔ 
 مسئلہ کا کلچر نزدیک ہمارے کہ ہے کہنا کا حسین پروفیسرکرار 
 اور ہیں کسے کہتے کلچر ہے بات کی سوچنے مگر اٹھا کیوں اور کیسے
معنی  صحیح کے کلچر تک ابھی جب۔ ہے کیا کلچر ہمارا اندر کے کلچر اس
 اس جو اور ہوئی نہیں متعین بھی تعریف کوئی کی اس آئے نہیں سامنے بھی
 کلچر میں لوگوں۔ ہے نہیں بھی مند صحت کوئی وہ ہے ہوئی تعریف کی
 غوض و غور پر گی آئے کیسے یا ہے آئی کیسے آگاہی سے حوالے کے

 کا جھٹکے عارضی کسی یہ کہ ہے جاسکتا کیا محسوس یہ بعد کے کرنے
 کلچر یورپی جس ہم۔  ہیں بیٹھے کھول آنکھیں ہم سے جس ہے ردعمل ہی
 دوچار سے حادثے کے کلچر یا لگا دھکا ہمیں کا جس یا ہوئے آشنا سے
 تھی سوچ ایک اپنی کی انگریز۔ ہوا ردعمل کیا ہمارا میں بارے اس ہوئے
 کرنے حاصل آزادی ہم کہ تھا یہ تو چاہیئے تھے قوم محکوم کی اس ہم اور
 ساتھ ساتھ جو تھے معاشرے دو مسلمان اور ہندو وقت اس کرتے کوشش کی
 ہم سے جس ہوا شروع تضاد کا مفاد اندر کے معاشروں ان۔ تھے رہے چل
 برابری غیر ساتھ ہمارے لئے اس ہیں قوم الگ ایک ہم کہ کیا محسوس نے
 حاالت آیا سامنے معاشرہ نیا ایک گیا بن پاکستان پھر ہے جارہا کیا سلوک کا
 ہے کیا کلچر ہمارا کہ ہے ہوتی شروعات کی بات اس سے یہاں گئے بدل
 محفوظ کو ثقافت کلچر اپنے اور سوچیں ، سمجھیں کو آپ اپنے ہم تاکہ
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 اور ہے ہوتا واقع کا پاکستان مشرقی اچانک جبکہ۔  کریں جدوجہد کی کرنے
 کیا۔  ہیں دیتے کہہ دیش بنگلہ کو آپ اپنے لوگ کے بازو ایک کے پاکستان
 جو یا ہوئی پیدا تہذیب اپنی کی اس تو ہوا الگ جب حصہ ایک کا پاکستان
 مباحث کے کلچر۔ لی اپنا نے انھوں وہ تھی موجود پاس کے اس تہذیب
 پیدا کیوں مسئلہ کا کلچر کہ لیں کر تعین کا بات اس ہم اگر پہلے سے اٹھانے

 لئے ہمارے میں اس اور ہے کیا کلچر کہ گا آئے سامنے بھی یہ پھر تو ہوا
 یہ طرف دوسری لیکن۔  ہیں کیا پریشانیاں اور تضادات لئے کے اور کسی یا

 کے آپ کہ ہو رہا الجھا کر کہہ یہ میں کلچر ہمیں مخالف فریق کہ ہے بھی
 اور امین کے اس آپ نہ اور ہے نہیں کا آپ وہ ہے کچھ جو میں ورثے
 ترجیح ہماری تو تھے محکوم ہم جب۔ ہے کلچر کا آپ نہ اور ہیں وارث
 کیسے کلچر گیا دیا الجھا ہمیں میں جس مباحث کے کلچر کہ نہ تھی آزادی
 معاشرے کی خالق کے کلچر اور ہوگا بھی خالق کوئی کا کلچر ہے لیتا جنم
 ہے آرہا نظر کلچر جو اندر کے لوگوں اور ہے کیا قدرومنزلت حیثیت میں
 اپنا طرح اسی اسے ہم کیا اور ہے ہوسکتی تو بھیپیداوار  کی کسی وہ

  ہیں لکھتے وہ ہیں سکتے

 یہ ہے ہوتا نشانی کی زندگی اجتماعی وہ ہے جو کلچر
 یہی ایک کی کلچر کے یونان قدیم مثال   ہے بات اہم بہت
 کی کلچر بلکہ ہوگیا پیدا سقراط میں اس کہ تھی نہیں بات
 اور توجہ اتنے لوگ کو مباحث ان کہ ہے بھی یہ بات
 ہوں رہے سن ہوکر کھڑے اندر کے بازار سے شوق

۱۷ ہے دیکھتا تماشہ کا مداری کوئی ہاں ہمارے جیسے
 

 خسرو امیر کہ کریں تصور ہے جاتا ہی بدل پر مقامات مختلف کلچر 
 اس ہیں رہے سنا قوالی کوئی کو اولیاء الدین نظام حضرت پیرومرشد اپنے
 یا بچیاں کوئی میں بیاہ شادی جب کے اس نسبت بہ ہوگی تبدیل اہمیت کی

 ہو بالیامخصوص محفل میں  کو والی  گانے کسی یا ہوں رہے گا گانا بچے
 ہیں میں معاشرے ہی ایک باتیں یہ  ہے ہوتا پیدا بھی فرق کا کلچر سے یہیں
 صورت کی کرنے محسوس ہے مختلف صورت کی دیکھنے کو اس مگر
 کا کسی یا ڈالنا دھمال کا کسی سامنے کے پیر کسی جیسے ہے مختلف بھی

 اور انفرادی اسے اور ہے جاتا کیا پیدا کلچر۔ پھینکنا پیسے پر ناچنے
 ہیں کرتے چیت بات لوگ تمام جیسے ہے جاتا کیا پیدا ہی پر طور اجتماعی

 گفتگو نفیس اور شگفتہ بڑی وہ اور ہیں دیتے ترقی کو زبان لوگ کچھ مگر
 کے کلچر چال بول عام ہے جاتا کہا کلچر ہی کو گفتگو اچھی اس ہیں کرتے
 کسی جیسے ہیں ہوتے بھی منظر پس کلچری بعض اور آتی نہیں میں معنی
 برا ناچنا کا طرح اسی مگر ہے کام کا عقیدے خالصتا   ایک ڈالنا دھمال کا

 وہ جسے ہیں جوڑتے سے سیاست کو کلچر لوگ کچھ۔ ہے جاتا کیا خیال
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 جب ہے جدا سے سیاست کلچر اور مذہب میں خیال کے ان کرتے نہیں تسلیم
 آپ انھیں تو ہے جاتا الیا پر سطح کی سیاست انہیں یا اندر کے ان کو ان

 بعد کے پاکستان قیام۔  ہیں آتے لے نیچے سے منصب کے کلچر اور مذہب
 میں جس ہے دیا چھوڑ لئے کے نشونما پر طور فطری کو کلچر اپنے نے ہم
 ادب ہے آتی بھی شاعری ہے آتی بھی زبان میں کلچر ہے رہا کر ترقی وہ
 رہی کر اضافہ میں وسعت اپنی بھی زبانیں عالقائی طرح اسی ہے آتا بھی
 نہیں درندے کوئی یہاں تو آیا میں برصغیر جب اسالم کہ ہے کہنا کا ان۔  ہیں

 بھی کتابیں کی جن تھے ہوتے مفکر اور فلسفی بڑے بڑے یہاں تھے رہتے
 چل وقت اس مذہب کے برصغیر وہ لیکن تھیں سلطنتیں بڑی بڑی تھیں
 چیز بھی کوئی اور تھیں ہوچکی فارغ بھی سلطنتیں اور تھے چکے

 اپنانے اسے ثقافتیں کی دنیا یا ہو پر عروج جو تھی نہیں ایسی میں برصغیر
 نئے کلچر کا برصغیر پھر تو دیا جب کلچر اپنا نے اسالم۔  کریں کوشش کی

 کا ایران ہے ہوتا کلچر اپنا اپنا کا ممالک مسلم۔ ہوا شروع ابھرنا سے سرے
 ہے کلچر اپنا کا سعودیہ ہے کلچر اپنا کا ترکی ہیں مسلمان جو ہے کلچر اپنا

 مسلمان میں برصغیر۔ ہے فرق واضح بڑا میں جس ہے کلچر اپنا کا مصر
 ہے فرق نزدیک کے دونوں میں واقعات تاریخی مگر رہے اکھٹے ہندو اور

 میں انداز مختلف سے حوالے کے کلچر اور تہذیبی ، ثقافتی اسے دونوں
 ۔  ہیں دیکھتے

ixجالبی جمیل ڈاکٹر  ۔ 
 استعمال لوگ لفظ دو سے حوالے کے کلچر نزدیک کے جالبی ڈاکٹر 
 مدتوں جو ہے لفظ قدیم ایک تہذیب ثقافت ایک اور تہذیب ایک ہیں کرتے
 ہے آرہا ہوتا استعمال سے صدیوں وہ کہ کہیے یوں بلکہ ہوتا استعمال سے
 میں فارسی اور ہیں کے کاٹنے ، تراشتے معنی کے اس میں فارسی عربی
 ہے معروف سے حوالے کے شائستگی یہ جاتاہے کہا پیراستن و آراستن
 کی پہچان کی مہذب غیر اور مہذب بھی میں چلن چال پہناوا، کردار، گفتار،
 کا لوگوں سے جس ہیں چیزیں ظاہری ثقافت اور تہذیب دراصل۔ ہے جاتی
 غیر اور سے نظر پسندیدہ کو باتوں تہذیبی۔ ہے آتا نظر کو سب پن ظاہر
 تہذیب میں لغاتوں۔ ہے جاتا سمجھا اور دیکھا سے نظر بری کو باتوں تہذیبی
 تعلق کا ثقافت جبکہ۔ ہے گیا لکھا مبنی پر اظہار اور عمل طرز خارجی
 جالبی ہیں صفات کاروبار فنون، ، علوم میں جس ہے سے صفات کی لوگوں
 نزدیک کے ان۔  ہیں کرتے استعمال لفظ کا کلچر کر مال کو ثقافت اور تہذیب

 کی کلچر مطابق کے ان ہے کرتا احاطہ کا چیزوں تمام کی زندگی لفظ یہ
 :ہے جاسکتی کی یوں تعریف

 کل اس کلچر کہ ہے جاسکتی کی یوں تعریف کی کلچر اب
 اخالقیات، و علوم عقائد، و مذہب میں جس ہے نام کا
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 افعال رواج، و رسم ہنر، و فنون معاشرت، و معامالت
 شامل عادتیں ساری وہ اور اوقات صرف قانون اور ارادی
 سے حیثیت کی رکن ایک کے معاشرے انسان کا جن ہیں

۱۸۔ ہے کرتا اکتساب 
 

 انسانوں۔ ہے کرتا احاطہ کا باتوں تمام کی زندگی کلچر نزدیک کے ان 
 علوم میں کلچر۔ ہے ہوتا محسوس فرق میں انسانوں اور پن پاگل وحشی، میں
 چیزوں بری۔ ہوگا کرنا شامل کچھ سب پینا کھانا کاروبار، مشاغل، فنون، و
 اخالق، حسن وفاداری مٹانا، کو تعصب اور نظر تنگ کرنا، درست کو

 جانا لے تک بلندی کو سب منزلت اور قدر روایات، لہجہ، و لب ، لطافت
 والے دوڑنے میں بدن انسانی کو کلچر جالبی۔ ہے حصہ ہی کا کلچر بھی
 مشکل جینا کا انسان تو جائے رک اگر کہ ہیں دیتے دتشبیہ  بھی سے خون
 جان بے وہ تو ہوجائے ختم کلچر میں معاشرے کسی طرح اسی ہے ہوجاتا
 کی اس سے حوالے کے کلچر جالبی۔ ہے ہوجاتا کار بے اور روح بے

 جن ہیں گردانتے ادارے بنیادی انہیں وہ اور ہیں کرتے ذکر بھی کا جزیات
 قرار حصہ کا اس بھی کو لطافت وفاداری، وہ۔ ہے شامل بھی مذہب میں
 کا جس اور ہیں کرتے ہم جو میں اداروں تمام ان نزدیک کے ان۔  ہیں دیتے
 کلچر کا قومیت پاکستانی۔ ہے کلچر ہمارا وہی ہے ہوتا اظہار سے ہم

 کے ریاضت کی سال ہزاروں اور ہے مہذب ہے تر جدید وہ ہے پاکستانی
 ہے ہوتا اظہار کا کلچر سے عمل طرز کے معاشرے۔ ہے آیا میں وجود بعد

 کلچر۔  ہیں بالتے سے ناموں کے مذہب معیشت، سائنس، سیاست، ہم جنھیں
 سے فکر انسانی کلچر کہ کہیے یوں یا ہے ہوتا پیدا سے فکر کی انسانوں

 چیزیں ساری بہت ہمیں۔ ہے ہوتا نتیجہ کا معیار کے اس وہ اور ہے ہوتا اخذ
 دوسری چیزیں ساری بہت اور ہیں ملی میں ورثے سے بزرگوں اپنے
 ہم معامالت سارے بہت اور ہیں کی حاصل نے ہم سے قبیلوں اور قوموں
 بنیادی کلچر ہیں کی اخذ سے درختوں پانی، دھوپ، ہوا، و بآ  موسمی نے
 میں اس رہے ساری و جاری یہ اگر ہے ؤبہا ایک طرح کی پانی پر طور
 یہ تو ہو نہ ارتقاء کا اس جائے رک اگر اور ہے رہتا زندہ یہ تو ہو ارتقاء
 جامد جب کلچر کا ان آئیں قومیں کئی میں تاریخ ہے جاتا مر خود موت اپنی
 کر انکار سے کرنے قبول کو ترقی نئی نے لوگوں کے معاشرے اس تو ہوا
 کے قوموں میں دنیا۔ ہوگئی ختم ترقی اور تہذیب کی ان ہوگئے جامد وہ دیا

 سے کردار اجتماعی کے معاشرے اس بلکہ ہوتے نہیں پیدا ازخود کلچر
 ۔  ہیں آتے میں وجود

 فخر قابل اور مربوط ایک میں پاکستان کہ ہے کہنا یہ کا جالبی ڈاکٹر 
 بلکہ ہیں جارہے ہوتے جذب لوگ والے آنے آئندہ میں جس ہے موجود کلچر
 اسے لوگ پرانے ہے ہورہا پیدا کلچر نیا جو کا پاکستان کہ لیجئے کہہ یوں
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 مضبوط اتنا کلچر میں خطے اس پہلے کہ لئے اس ہیں جارہے کرتے قبول
۔ تھا سطحی بھی معاملہ واال کرنے قبول یا کرنے جذب اور تھا نہیں توانا اور
 بھی وہ اور تھا سے عالقے اور خطے اپنے اپنے کلچر کا مہاجرین جبکہ
 اسے کو آبادیوں والی رہنے سے پہلے میں پاکستان کہ تھا ہوا بکھرہ اتنا

 رہنے مقامی کے پاکستان مگر تھیحیل وحجت  کچھ میں کرنے تسلیم فوری
 پیدا کلچر نیا ایک میں صورتحال نئی اور مہاجرین والے آنے ، لوگوں والے
 کرکے ہجرت۔ ہیں سکتے کہہ کلچر کا قوم پاکستانی ہم ہی کو کلچر اس ہوا
 یوں یا آئے کر چھوڑ وہ جسے تھا نہیں عزیز اتنا کلچر اپنا کو والوں آنے
 پاکستان طرح کی امالک اور جائیدادوں بھی کلچر اپنا نےانہوں  کہ کہیے
 نئے۔ تھے ہی پاکستان معنی کے کلچر نزدیک کے ان اور دیا کر نظر کی
 وہ تھا موجود مادہ کا کرنے قبول کو دوسرے ایک میں لوگوں پرانے اور
 خالف کے زیادتی اور اورظلم ناانصافیوں کہ تھے بھی تیار لئے کے اس
 تو ہوں ہورہے یکجا لوگ جب خالف کے زیادتی و ظلم تھے ہورہے یکجا
 اور رہائش اور پینے کھانے وقت اس جاتی نہیں توجہ طرف کی کلچر پھر

 فکر کی حفاظت کی خاندانوں اپنے لوگ اور تھا اہم سے سب معاش ذریعہ
 ہیں کرتے زیادہ فکر کی دفاع اپنے لوگ میں عالم کے افراتفری۔ تھے میں
 حصار لسانی اپنے پنجابی اور پٹھان بلوچی، سندھی، میں پاکستان لئے اسی
 ان پھر تو گیا گزرتا وقت جب اور۔ لگے سوچنے بھی کی لینے پناہ میں

 پاکستانیت اور پاکستانی اکثریت کی لوگوں ہوکر باال سے عصبیتوں عالقائی
 وسیع لوگ بجائے کی بننے گروہ چھوٹے چھوٹے اور لگی کرنے فخر پر

 کے کلچر نزدیک کے جالبی جمیل۔ گئے مل گھل میں کلچر وسیع آبادی،
 رشتہ کیا میں آپس کا زبانوں کہ ہے جاتی اٹھائی بات بھی یہ سے حوالے
 مگر نہیں یا ہے کرتا متاثر کو زبانوں عالقائی مسئلہ کا زبان قومی اور ہے
 کوئی کا عصبیتوں عالقائی کہ ہے ہوگیا شروع ہونا پیدا اب بھی احساس یہ

 ہوئے چھوڑے کے شرارتیوں اور پرست مفاد بعض یہ بلکہ نہیں مسئلہ
 عالقائی ہے ہوتی ایک زبان مجموعی کی اس ہے ہوتی ایک قوم ہیں شوشے
 زبان سے حوالے کے عرب میں مسلمانوں جیسے ہیں ہوتی جدا جدا زبانیں

 نہیں میں عراق وہ ہے جاتی بولی میں سعودیہ زبان جو مگر ہے عربی تو
 شام جو جاتی بولی نہیں میں شام وہ ہے جاتی بولی میں عراق جو جاتی بولی
 چیز کوئی اگر میں عربی۔ جاتی بولی نہیں میں اردن وہ ہے جاتی بولی میں

 نزدیک کے ان۔ ہے مشترک زبان عربی کی مجید قرآن وہ تو ہے مشترک
 ہی ضرورت کی آنے پر سطح کی کلچر اسے ہے الکتاب علم ایک مذہب
 مذہب پھر تو جائے لیا لے اگر کو خیال اس ہے نام کا برتاوے زندگی نہیں

 اس سے رنگارنگی کی زندگی اور گا ہوجائے ذریعہ کا سکون ذاتی محض
 نے ہم ہوگی مختلف قطعی صورتحال میں اس پھر گا ہوجائے ختم تعلق کا
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 فن۔ ہوا نقصان سے جس کی سعی بڑی کی کرنے الگ سے کلچر کو مذہب
 بہت کے معاشرے ہمارے جبکہ کہا غلط نے ہم کو تراشی سنگ مصوری،
 انسانی نے ہم۔ کی حاصل مہارت اور رہے لگے میں کام اس لوگ سارے
 کی کلچر ہمارے نے جس دیا بٹھا تصور کا طرح اس کچھ کا مذہب پر ذہن

 کرنے پامال سے حوالے اس بھی کو اصولوں مذہبی دیا روک کو آبیاری
 سے مذہب کو لطیفہ و فنون لوگ بعض کیونکہ رہے پیش پیش لوگ میں

 حرام اسی دہائیوں کئی قوم اور رہے دیتے قرار حرام کر دے قرار متصادم
 کی کلچر کے اس اور تشکیل کی پاکستانیت۔ رہی پڑی میں چکر کے حالل
 کے لوگوں کہ چاہیئے دینی توجہ خصوصی پر اس کو والوں کرنے تشکیل
 کے مذہب بلکہ جائے روکا نہ پر نام کے مذہب کو ارتقاء علمی اور ذہنی

 کو چیز ہر جائے کیا مسترد یا قبول کو چیزوں کر رکھ مدنظر کو اصولوں
 سلسلے اب ہے نہیں بات تقلید قابل یا بات درست کوئی ہانکنا سے الٹھی ایک
 ۔ چائیے ہوجانا ختم کو

 

x حسین ممتاز ۔ 
 تاریخ یہ اور۔ ہے ہوتی تاریخ ایک کی تہذیب مطابق کے حسین ممتاز 

 مصری اور سومیری سوالئزیشن  معلوم۔ ہے ہوتی شروع قبل سے تاریخ ،
 یہ لیکن۔ ہے زائد سے ہزار چار مسیح از قبل زمانہ کا جس ہے جاتی جانی
 تھا موجود بھی پہلے سے مسیح قبل ہزار چار اس تو انسان کہ ہوگا سوچنا
 بغیر کے تہذیب وہ ہوگی بھی تہذیب کچھ میں اس تو تھا موجود وہ اگر

 جانے حیوانات کے طرح دو میں دنیا اس اور میں تاریخ ہوگا رہا زندہ کیسے
 کہا منبع  کا تہذیب ہی کو ناطق حیوان حیوان، اور ناطق حیوان ہیں جاتے
 کچھ میں اس ہوگا بولتا زبان بھی جیسی وہ کہ ہے ممکن کیسے یہ ہے جاتا
 شروع پہننا لباس سے پتوں نے انسان جب ہوگی کی پیدا نے اس بہتری تو
 ذرائع بہتر میں اس پھر اور ہوگا بنایا نے اس نظم کوئی کا اس تو ہوگا کیا

 گویا ہوگا کیا منفرد اور بہتر کچھ کو لباس اپنے نے لوگوں والے رکھنے
 ہوا نہیں بغیر کے کلچر سے حوالے کے لباس بھی میں دور کسی انسان
 یا تھا انڈا پہلے کی پیدا انسانیت نے کلچر یا کیا پیدا کلچر نے انسان۔ ہوگا
 صورت بھی جو کہ ہے خیال کا حسین ممتاز۔ ہے بات والی تھی مرغی پہلے
 کا ہونے آگاہ سے فطرت میں انسان تھی زندگی کی انسانوں ہی کلچر ہو

 ناطق حیوان ہے سہن رہن طریقہ کا اس یہی اور ہے جاتا پایا مادہ ایک
 حیوان ورنہ ہے ہی سے وجہ کی تہذیب ؤرکھا رکھ صرف بہتر سے حیوان
 ہوگا ناچتا انسان میں تاریخ از قبل ہوتا نہ فرق کوئی میں حیوان اور ناطق
 باڑی کھیتی۔ ہوگا بناتا بھی اوزار کچھ لئے کے مقابلے کے دشمن ہوگا گاتا
 بھی لئے کے پینے کھانے پھر اور ہوگا کرتا کاشت بھی زمینیں لئے کے
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 یہی تو ہوگا الیا بھی بہتری اور نفاست وہ میں ان پھر۔ ہوگا بناتا چیزیں کچھ
 اپنے میں شروع شروع انسان کہ ہے ہوتا ثابت یہ سے تاریخ۔ ہے کلچر

 کے رکھنے محفوظ تک نسلوں والی آنے چیزیں دیگر پھر یا خیاالت جذبات،
 اس اور ہوا احساس ساتھ ساتھ کے وقت یہ اسے۔ تھا نہیں واقف سے طریقے

 روش جو کی چھوڑنے میں انداز بہتر فن اپنا لئے کے نسلوں والی آنے نے
 ۔ ہوگا مختلف پر جگہ مختلف یہ لیکن ہے بنتی صورت کی کلچر وہی اپنائی

 کلچر کا قبیلے قوم، ہر پہلے سے دور کے الئزیشن سو
 پسند علیحدگی وابستہ سے ماحول فطرتی اپنے تھا مقامی
 الئزیشن سول تھا بھی طبعی بڑا وہ ساتھ کے اسی لیکن تھا
 میں اس دیا کر منقلب کو کیفیت اس کی اس نے

 سے اس کیا اضافہ کا عناصر عقلی اور شعور عالمگیری،
 کا وحدت انسانی اور ہوئیں منہدم دیواریں کی تعصب قومی

 واحد نفس ایک انسان سارے کے دنیا کہ ہوا پیدا احساس
۱۹۔  ہیں

 

 ہیں دیتے نام بھی کا برکت و خیر کو سوالئزیشن اس حسین ممتاز 
 قوم دوسری قوم ایک اور ہوئی پیدا نفاست آئی بہتری میں لوگوں سے جس
 ساتھ کے اس وہ۔ ہوئی قابل کے بتانے یا چھوڑنے ورثہ بہتر اپنا لئے کے
 میں خیال کے ان۔  ہیں دیتے قرار قوتیں خالف کے تہذیب کو جبر و ظلم
 بنانے حصہ کا تہذیب کو معامالت کے جدل و جنگ اور جبر ظلم، بھی جب
 یہ اور ہوا پیدا ردعمل ہوئی، مخالفت شدید کی اس تو گئی کی کوشش کی

 ، جھگڑنا لڑنا۔ سکی بن نہیں حصہ کا تہذیب یا کلچر کسی پر طور مستقل
 جب تھا زمانہ ایک ہے نہیں حصہ کا تہذیب بھی کسی بدتمیزی کٹائی مار

 اور لیا بنا مطیع اپنا کو ہندوستان تمام لیا کر قبضہ پر برصغیر نے انگریز
 بھارت پر اس۔ دیا کر اعالن کا کرنے ختم کو رسم کی غالمی میں ہندوستان

 غالمی سے رو کی شریعت اسے نے مسلمانوں گئی کی مخالفت بڑی میں
 نے اسالم کرتا نہیں تصور جائز اسے بھی کوئی اب مگر دیا قرار جائز کو
 رسم کی غالمی میں دور اس جبکہ دیا حکم کا کرنے آزاد کو غالموں تو

 تھا جاسکتا نہیں چھینا جبرا   ہو مسلمان خواہ غالم کا کسی اور تھی ضرور
 کام مہذب غیر یہ مگر۔ کردے نہ آزاد خود یا دے نہ بیچ اسے مالک تک جب
 میں حق کے غالمی ہے، مخالف کے چھیننے جبرا   مال کا کسی اسالم تھا
 نئی سے وجہ کی کلچر پرانے لوگ کئی جہاں ہے نقطہ وہ یہی۔ ہے نہیں

 کے ان ہیں ہوتے پیش پیش میں مخالفت کی عالمگیریت اور سیوالئزیشن
 تعویلیں کی مذہب وہ لئے کے جس ہے ہوتا مفاد طبقاتی گروہی کا ان پیچھے
 کئی کی یورپ میں مسلمانوں کر خاص اور میں برصغیر ہیں التے بھی

 دیا قرار حرام کو دینے آذان پر سپیکروں ڈؤال گئی کی مخالفت کی ایجادات
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 اس گیا دیا قرار اسالم خالف اور افسانہ ایک کو سفر کے جہاز ہوائی گیا
 اور جدیدیت کہ ہے ہوتا ثابت سے جس ہیں واقعات شمار بے کے طرح
 یا اداراک کا ان ہیں رہے موجود میں دور ہر والے کرنے مخالفت کی تہذیب
 کی تہذیب کہ ہے عیاں طرح کی روشن روز بات یہ مگر۔ تھا اتنا ہی شعور
 گئی سکڑتی دنیا سے آمدافزاں  روز کی شعور اور عالمگیری ترقی،
 میں جبر اور ظلم پر انسانوں ہوئیں پیدا آسائشیں اور بہتری لئے کے انسانوں
 ظلم میں والئزیشنس اور کلچر جب مطابق کے حسین ممتاز ہوئی واقع کمی
 چھپے چوری یا ہو کھال وہ خواہ ہے جاتا کیا شامل کو استحصال اور جبر
 اور نفی سریحا   کی کلچر وہ اور ہے الزمی ہونا کا مخالفت کی اس سے

 ۔ ہے تضاد کا الئزیشن سیول وہ بلکہ ہے مخالفت

 کیا کشید سے والئزیشنس کو کلچر نے انسان مطابق کے حسین ممتاز 
 ایک والئزیشنس کہ کہیے یوں یا لیا کر محفوظ اسے پھیال بڑھا علم جتنا ہے

 کر کام میں ذہن اور دماغ و دل کے انسانوں جو تھی مشینری ایک تھا اوزار
 وہ گئے ہوتے مہذب لوگ جوں جوں دیا جنم کو تہذیب نے جس تھی رہی
 میں معاشرے مطابق کے اصولوں شدہ طے تو کلچر مگر ہوئے یافتہ تہذیب
 ہوتی بندی منصوبہ نہ اور ہوتا نہیں کام کوئی پہلے پر اس۔ ہے رہتا جاگزیں

 آہنگی ہم ذہنی اور عقلی ہوتابلکہ نہیں بھی منصوبہ تحریری کوئی یہ ہے
 جوں ہے کرتی مہیا ہی سیوالئزیشن نظام سارا لئے کے اس اور ہے ہوتی
 اوڑھنا کھاناپینا، سہن رہن کا اس گی جائے ہوتی سوالئز قوم کوئی جوں

 طرف اس اسے لئے کے کرنے پیدا کلچر یہ مگر گا جائے ہوتا نفیس بچھونا
 ہے ڈھالتا میں سانچے اس کو آپ اپنے شخص کوئی جونہی ہوگا ہونا مائل
 کہ کہیے یوں یا ہے پڑتا ہونا مہذب پہلے سے سب اسے تو ہو اچھا وہ کہ

 ہوتا شروع ہونا مہذبندید  وہ پھر تو ہے ہوتا کلچر جب ہے پڑتا ہونا کلچرڈ
 جب کیونکہ ہوئی ہی بدولت کی سوالئزیشن ترقی تہذیبی کی انسان۔ ہے

 مہذب غیر پھر تو دے چھوڑ سے ہاتھ دامن کا الئزیشن سول آدمی کوئی
۔ ہے جاتا بن درندہ ہے جاتا بن وحشی ہے ہوجاتا کلچر غیر اور ہے ہوجاتا
 میں انسان۔ ہے شرط پہلی ہونا ‘‘مذہب’’ سوالئز لئے کے ہونے کلچر لٰہذا
 دوسرے سے اس کہ تھی خواہش کی اس کہ آئی بھی لئے اس الئزیشن سول
 سے اس خود کوئی جب کہ ہے یہ سوال مگر آئیں پیش سے عزت لوگ
 آئیں کیوں پیش سے عزت سے اس دوسرے تو گا آئے نہیں پیش سے عزت
 اور۔ آئی تہذیب میں ان تو ہوئے مہذب بدلے رویے اپنے نے انسان لٰہذا گے
 میں ملک سارے اور معاشرے سارے پھر تو تھی بات اچھی اگر یہ پھر
 سے سب بات اور ایک یہاں۔ کرلیا قبول بخوشی  اسے نے لوگوں۔ گئی پھیل
 کچھ کیلئے کرنے تباہ کو کلچر کے قوموں دوسری قومیں بعض کہ ہے اہم

 داخل چیزیں ایسی میں قوموں دوسری لوگ شکن تہذیب یہ ہیں ڈالتے چیزیں



149 
  

 ایک محض یا ہوں عالمگیری یہ خواہ ہیں دیتے ترغیبات کئی کیلئے کرنے
 طبقہ دوسرا جبکہ ہے کرتا مخالفت کی ان طبقہ ایک ہوں محدود تک قوم
 مدعیان’’ اصطالح ایک میں برطانیہ۔ ہے کرتا کوشش کی اپنانے کو اس

 کے یہاں رہی چلتی درمیان کے۱۹۳۳ سے ۱۸۸۴ تحریک کی‘‘تہذیب
 اصالحات جمہوری میں برصغیر کر بہہ میں رو اسی نے لوگوں اصالحی

 حامی کے اس اور رہی ہوتی بھی مخالفت شدید کی جس چالئی تحریک کی
 میں قوم ایک بلکہ ہوتی نہیں سبب کا قوم تہذیب لسانی۔ ہوئے پیدا بھی لوگ
 اور ہیں رکھتی جاری کام اپنا اپنا وہ اور ہیں ہوتی موجود تہذیبیں لسانی کئی
۔  ہیں بنتی باعث کا اضافے میں کلچر قومی اور بہتری کی قوم کو کام اپنے
 عملی ہم جب گی ہوں بہرور وقت اس کاوشیں اور کوششیں تمام ہماری مگر
 سے خرچ جمع زبانی اور تنقید محض اور ڈالیں حصہ اپنا میں اس پر طور
ہو  توانا اتنا  میں سالوں ستر کلچر اور تہذیب پاکستانی کریں بند چالنا کام

 نظر متفکر اور پریشان والے کرنے تالش خرابیاں کی اس اب کہ ہےچکا 
 ۔ ہیں آتے

x کامران جیالنی  ۔ 
 نہیں راز چھپا ڈھکا کوئی کلچر پاکستانی مطابق کے کامران جیالنی 
 ہے آتی نظر سرعام ثقافت کی پاکستان اسے ہے آتا میں پاکستان بھی جو ہے

 اور سڑکیں کھلی بڑی بڑی موٹروے مزارت، پارک، تعمیر، فن کا مسجدوں
 اور ثقافت اسالمی میں جس ہیں نمونہ ایک کا تعمیر فن گھر کے لوگوں
 صدیوں میں جس ہے پہچان کی پاکستان سب یہ ہے ملتا رنگ بھی کا ورثے

 ہے ہوتی عالمت زندہ ایک ثقافت۔ ہے آتا نظر نمایاں بھی رشتہ تاریخی کا
 وہ تو ہے ہوجاتی ختم ثقافت اور کلچر میں جس اور ہے ہوتا کلچر میں جس
 میں کلچر کہ ہے نہیں چھپی ڈھکی کوئی بات یہ ہے جاتا رہ قدیمہ آثار پھر

 پر قدم قدم اظہار کا جن ہیں ہوتے شامل بھی عقائد اور نظریات کے لوگوں
 اور کلچر کامران جیالنی۔ ہے ہوتی کلچر کا قوموں اظہار یہی۔ ہے ملتا

  ہیں لکھتے وہ ہیں گردانتے چیز ہی ایک کو ثقافت

 امر اس بعد کے عرصے ایک ہم ہے کیا ثقافت کی پاکستان
 تاریخی اور علوم عقائد، ثقافت کہ ہوا اتفاق واضع پر

 تینوں یہ ہے ہوتی رونماء سے عمل باہمی کے شعور
 کسی سے میں ان اور ہیں منقسم غیر اور مربوطاکائیاں 
 نامکمل میں بارے کے ثقافت موجودگی عدم کی ایک

 کار دائرہ کے ثقافت تاہم ہے سکتی کر فراہم ہی ادراک
 روایت کو جن ہیں ممکن جہتیں مختلف بھی کی عقائد میں
۲۰۔ ہے جاسکتا الیا کار بروئے تحت کے
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 کی صادقین نگار، و نقش کاریگری، کام، کا لکڑی نزدیک کے ان 
 کردہ تحریر کی فرید غالم اور مصوری کی چغتائی اور بخش ہللا خطاطی،
 ہے ثقافت کی مسلمانوں ثقافت کی پاکستان۔  ہیں رکھتی حیثیت مرکزی کافیاں

 والے ملنے سے کھدائی کی ہڑپہ اور ٹیکسال موہنجوداڑو مطابق کے ان
لباس،  بعد کے آمد کی مسلمانوں آئیں نہیں نظر پتیاں پھول پر برتنوں پرانے

 گویا ہوا شروع کام کا کاری موتیبرتنوں، عمارتوں پر شیشہ کاری، 
 مزید یہ اور ہے لیا جما رنگ اپنا بھی پر برتنوں ان نے ثقافت کی مسلمانوں

 عبادت اپنی نے مسلمانوں۔  ہیں مظاہر کے کلچر یہی ہوگئے خوبصورت
 بنائیں پتیاں اور پھول کیا، کام کا کاری موتی یہی بھی پر مزارات اور گاہوں
 مسلمانوں محرابیں میں عمارتوں بڑی بڑی اور عبادتگاہوں اپنی طرح اسی
 جمالیاتی کی قوم ہی پتہ کا ثقافت اور کلچر۔  ہیں رہتی دیتی پتہ کا تہذیب کی

 بتوں۔  ہیں کرسکتے بیان سچائیاں کیا کیا میں ان وہ کہ ہے لگتا سے حصوں
 اور تھے ہوئے دھارے روپ کا ںؤخدا جھوٹے وہ کہ گیا توڑا لئے اس کو
 کہہ سچ کو جھوٹ وہ تھی گئی ٹھہر جگہ ایک نظر انسانی سے وجہ کی ان
 آزاد انسان۔ تھا نہیں راضی لئے کے اس دماغ و دل کا ان مگر تھے رہے تو
 کو مظاہر حقیقی وہ اور ہے چاہتا سوچنا آزاد وہ ہے آزاد فطرت کی اس ہے

۔  ہیں ہوتے ثقافت تو ہی مظاہر والے جانے دیکھے۔ ہے چاہتا دیکھنے
منفرد  اور شاعری تصوف، ہمیں میں ثقافت کی پاکستان اور ہندوستان
 بنیادی ثقافت کی مسلمانوں ہے کلچر ہمارا یہی ہے آتا نظر رنگ کا گائیکی
 اتنی یہ گئی پھیل میں برصغیر اور آئی سے عراق اورایران  پر طور

 ہوجاتا گرویدہ کا اس دیکھتا بھی جو کو اس کہ تھی دلکش اور خوبصورت
 نے مسلموں غیر اکثر میں عمارتوں یادگاری اور قلعوں کئی کے مسلمانوں

 وہ جبکہ تھا آرٹ اور کلچر اسالمی وہ تھے رہے کر جو وہ مگر کیا کام
 تخصیص کوئی سے حوالے اس وقت اس تھے مزدور محض میں اس لوگ
 پھر تو بدال رویہ نے ںؤہندو جب ہی جاتے کے انگریز مگر تھی نہیں

 انھیں اور پڑی دینی توجہ طرف کی ثقافت اور کلچر اپنے کو مسلمانوں
 سمجھ سوچ کسی بغیر اور پر طور محسوس غیر نے انھوں کہ ہوا احساس
 رہیں قائم مدتوں جو ہیں دیئے کر کھڑے میں برصغیر شاہکار وہ وہ کے
 آرٹ اور کلچر کے مسلمانوں اسے اور ہوگا نام کا مسلمانوں سے جس گے
 ۔ گا جاسکے پہچانا پر طور کے

 چلی نہیں ساتھ کے سرعت کتنی تاریخ مطابق کے کامران جیالنی  
 زمانہ کا ازم نیشل انڈین میں۱۹۲۹ہے چلی سے تیزی میں برصغیر جتنی
 انڈین یہ تھی پاچکی رواج ازم نیشنل مسلم میں۱۹۳۹ پھر اور تھا پر عروج
 اور تہذیب الگ کا مسلمانوں یوں اور ہوئی پیدا سے اندر کے ازم نیشنل
 کے ںؤہندو اور مسلموں غیر النا سامنے میں صورت کی مقابلے ایک کلچر
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 نیچے کے کلچر کے ںؤہندو کلچر کا مسلمانوں۔ تھی بات کی اچنبھے  لئے
 ابھار کلچر اپنا کو مسلمانوں نے جس جبرتھا اکثریتی پر اس اور تھا ہوا دبا
 کی کلچر اسی۔ دی ترغیب کی جانے ڈٹ پر اس پھر اور النے سامنے کر

 وہ اور کیا مطالبہ کا پہچان کی قومیت اپنی نے مسلمانوں لئے کے پہچان
 اور۔ تھے کررہے نہیں قبول ہونا تر کم یا اقلیت سے حوالے کے کلچر اپنی
 کی اعظم قائد شخص واال کرنے صادر حکم ایک میں رفتاری تیز اس پھر

 کلچر بھارتی ہم کہ آیا سامنے بھی نعرہ یہ وقت اس آیا سامنے میں صورت
 مسلمان گویا۔  ہیں رہے کر ذکر کا ضرورت کی کلچر مسلم کرکے ترک کو
 سوچ ایسی ایک کانگرس کی ء۱۹۲۰۔ تھے رہے ذکر بھی کا اصالح اپنی
 ازم نیشنل انڈین آپ کہ گیا کیا سوال جب یہ سے اعظم قائد تھی رہی کر فراہم
 پر جس ہیں رہے دے دالئل کیوں طرف کی ازم نیشنل مسلم میں مقابلے کے
 ان ہے الگ تہذیب کی ان ہے الگ کلچر کا مسلمانوں کہ کہا نے اعظم قائد
 رہ نہیں اکٹھے وہ ہے حق کا بننے قوم الگ انھیں لٰہذا ہیں الگ قوانین کے

 ہندو خود تو ذکر کا ہونے کلچر الگ کے مسلمانوں کہ کہا نے انھوں۔ سکتے
 چیزیں محدود کوئی وہ یقینا تو ہیں کلچر دو میں عالقے ایک جب ہیں کرتے
 میں اس اور ہوگی بھی گہرائی ہوگی بھی وسعت کوئی میں ان گی ہوں نہیں

 ۔ ہوگی بھیجاذبیت 

 نہیں ہی موجود سے سرے یا ہیں کرتے نفی کی کلچر مسلم لوگ جو 
 اپنی کو لوگوں جہاں ہیں جاتے بھول زمانہ وہ کا راشدین خلفائے وہ تو ہے
 نہ پیدا تفاخر میں ان تاکہ گیا دیا حکم کا رکھنے اوپر سے ٹخنوں کو بند تہہ
 کہ تھی ہوتی لمبی اتنی بند تہہ قمیض میں کلچر عرب جب تھا زمانہ وہ یہ ہو
 اسے تھی جاتی چلی ہوئی کھستی وہ پیچھے کے ان تو تھے چلتے جب وہ

 جس کیا ختم کو کلچر اس کے ان نے اسالم تھا جاتا سمجھا نشانی کی تفاخر
 ضائع کپڑا بالوجہ ہوجائے بھی اسراف  اور آئے خیال کا بڑائی ہو تکبر میں
 کی لوگوں اور ہوگا دستیاب میں مارکیٹ تو گا جائے پہنا کم اگر جو ہو

 کو کلچر میں اسالم گا آئے نہیں تکبر میں لوگوں اور ہوگا بھی میں دسترس
 کے ان۔ ہے گیا دیا حکم کا کرنے اجتناب سے برائی صرف میں اپنانے
 دھوتی اور لباس مختصر انتہائی وہ تھا کلچر اپنا کا جی گاندھی مطابق
 ہی عریاں تقریبا   حصہ کا ان کا اوپر سے ناف کہ کہیے یوں یا تھے پہنتے
 سوٹ برینڈڈ اور قمیض خوبصورت جناح علی محمد اعظم قائد جبکہ تھا رہتا

 سوٹ تبدیلی ایک روزانہ وہ اور تھے لگاتے ٹائی خوبصورت تھے پہنتے
 کا کلچر یہ تھے کرتے پسند کو نفاست اور تھے نفیس انتہائی وہ تھے پہنتے
۔ ہے سامنے کے قیادت اعلیٰ  کی بھارتیوں اور تضادمسلمانوں بڑا سے سب

 کا گاندھی اور اعظم قائد کہ ہے رہا بول سے منہ اپنے میں الفاظ جودوٹوک
 نظریہ کہ ہے زور پر بات اس کا کامران جیالنی۔ تھا مختلف بالکل کلچر
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 معرض پر بنیاد کی روایات تہذیبی اور شعور تاریخی کے مسلمانوں پاکستان
 اس اور ضامن کی تہذیب الگ کی مسلمانوں پاکستان قیام اور آیا میں وجود
 قومی رفتہ رفتہ کلچر یہ اور ہے کرتا عکاسی کی تہذیب عالقائی کلچر کا

 ایک عالقہ طویل ایک برازیل سے یونان۔ ہے آتا نظر کلچر کا قوم پر سطح
 کرسچن اساس کی اس ہیں کہتے تہذیب کی مغرب ہم جسے ہے رکھتا تہذیب
 مسیح یہ۔  ہیں ہوئی سموئی تہذیبیں کئی میں جس۔ ہے پر اورروایات مذہب
 میں تہذیب کی اس بھی وحدت کی مسلمانوں طرح اس ہے اکٹھ ایک تہذیب
 جاسکتی دیکھی بھی میں صورت ہماری شکل ایک کی اس اور ہے پوشیدہ
 سے حوالے کے کلچر اور تہذیبی عالوہ کے نگاہ نقطہ فطری پاکستان۔ ہے
 کی پاکستان نظریہ کو کلچر پاکستانی کامران جیالنی۔ ہے منفرد اور اہم بھی
 کے آزادی کا ہندو کہ ہیں کہتے وہ۔  ہیں کرتے خیال ضروری دیکھنا ساتھ

 ختم پر ہندوستان راج کا برطانیہ کہ تھا یہی وہ تھا نظریہ جو سے حوالے
 ہم جگہ کی قانون کے ان اور رہے یہاں بھی کلچر کا اس۔ بس اور ہوجائے

 کیونکہ لیں کر قائم باالدستی کی ہندو پر نام کے جمہوریت کر بنا آئین اپنا
 اپنے آہستہ آہستہ ہم لٰہذا ہیں ہوتے کے اکثریت قوانین تمام میں جمہوریت

 کہ تھے کرتے محسوس وہ۔ گے لیں بنا قوانین بھی سے حوالے کے کلچر
 گنجائش اب کوئی کی اس نہ اور سکتا مل نہیں کو مسلمانوں حکمرانی حق
 وہ اور ہے ناالں پر طور قطعی سے مسلمانوں انگریز کہ لئے اس ہے باقی
 وہ کہ ہے موجود گنجاہش یہ میں مذہب کے ہندو ہے سمجھتا دشمن اپنا انہیں
 شروع پوجنا اسے کر بنا بت نیا ایک میں مندر اور ہیں لیتے اپنا کو کلچر ہر
 ہماری لٰہذا ہیں لیتے بدل بھگوان اپنا بعد عرصے کچھ وہ ہیں دیتے کر

 یہ کا مسلمانوں جبکہ ہوگی نہیں دشواری کوئی انھیں لئے کے تابعداری
 اور ہیں رکھتے سامنے کو برتری کی تہذیب اپنی مسلمان ہے نہیں کلچر
 کو برتری کی تہذیبی ہندو اور ہیں چاہتے تسلسل کا وراثت اپنی کی ماضی
 رومال ریشمی جہاد، کا شہید احمد سید وہ۔  نہیں تیار لئے کے کرنے قبول
 اوردوقومی تحریکیں کی خان احمد سرسید موومنٹ، خالفت تحریک، کی

 کے تفاخر اور یاد کی برتری تہذیبی اور وراثت اپنے تحریک کی نظریہ
 انھوں جو ہے بھی جذبہ کا مرمٹنے پر کلچر میں ان ہیں کی شروع پر طور
 ۔ ہے کیا اخذ سے نظریئے نے

xii اختر سلیم ڈاکٹر ۔ 
 اس اور ہے طویل بہت تعریف کی کلچر نزدیک کے اختر سلیم ڈاکٹر 

 غیر میں تعریف کی چیز بھی کسی کہاجاسکتا نہیں کچھ ساتھ کے قطعیت پر
 جاسکتا کیا کاتعین اس ہی بعد کے نکالنے کو حدود بالوجہ اور ضروری

 کریں نہیں بیان فرق میں معنی کے الئزیشن سو اور کلچر تک جب ہم ہے
 لکھا کر جان مترادف کو دونوں نے صاحب فیض ہوگی نہیں واضح بات گے
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 اس اور تہذیب کو مکان والے بننے پر اس اور اراضی قطع کو زندگی۔ ہے
۔ ہے دیا قرار کلچر کو تزئین اور آرائش ، میناکاری اور کاری گلو اوپر کے

 اور ہے گزارتا زندگی وہ پر جس ہے اہم بہت زمین لئے کے زندگی انسانی
 مادر کو دھرتی مسلمان۔ ہے جاتا اندر کے اسی بھی بعد کے مرنے پھر

 کو کلچر وہ ہیں بالتے کر کہہ ماتا دھرتی میں اساتیر اپنی ہندو اور عظمیٰ 
 کو تہذیب اور کلچر وہ ہیں کرتے منسوب بھی سے لہروں کی اس اور دریا
 کو کلچر وہ ہیں ہوئی برآمد سے دوسرے ایک جو ہیں گردانتے ہی ایک

 ہیں مدعی کے اسالمی تہذیب ہم ہیں دیتے قرار عمل کا کثرت کی وحدت
 تو بنا پر بنیاد کی نظریہ دوقومی پاکستان ہے آیا سے یورپ کلچر ہمارا مگر
 ٹیکسال، ،ہڑپہ یا ہوگی شروع سے قاسم بن محمد تہذیب ہماری کیا

 نہیں نظر صرف سے رویوں جذباتی کے افکار ان سے وغیرہ موہنجوداڑو
 کرسکی نہ پیدا تہذیب اسالمی کلچر مسلم میں خیال کے ان۔ کرسکتے

 جاتی کی کوشش کی ہٹانے پر طور منافقانہ جنھیں ہوئے پیدا اورتضادات
 کے جس کے ادھر نہ ہیں رہتے کے ادھر نہ ہم سے وجہ کی جس ہے

 ۔  ہیں کرتے تقلید کی مغرب بھی ہوئے کہالتے مسلمان ہم میں نتیجے

 سے لہروں کی اس اور دریا کو فرق کے کلچر اور تہذیب
 یہ اور ہے نام کا تسلسل ایک تہذیب ہے جاسکتا سمجھا
 دور کہیں ممبا کا جس دریا ایسا ہیں مانند کی ؤبہا کے دریا

 کے دریا اسی اور ہے یہاں میں تاریخ کی بعید ماضی
 لٰہذا۔ ہے کلچر لہریں ڈوبتی اور ابھرتی پر مقامات مختلف

 سے دریا اس ہے پیٹرن کلچر یہ کہ ہے بہتر زیادہ کہنا یہ
 شامل بھی دریا نئے میں اس اور ہیں نکلتی بھی نہریں
۲۱۔  ہیں اثرات کلچرل اور تہذیبیں مختلف ہیں ہوتے

 

 ہی نہ اور ہے نہیں کام آسان کوئی بننا کا کلچر نزدیک کے احمد سلیم 
 سفر کا صدیوں اور دوردراز یہ ہے بات کی پیمائش درمیان کے پولوں دو

 کر پگھل برف جمی کی صدیوں کتنی میں دریا کہ ہے چیز والی کرنے طے
 حاالت سیاسی جغرافیہ، میں کلچر۔ ہے مشکل لگانا اندازہ کا ہے آئی سامنے
 تشکیل کی کلچر حاالت، مخصوص ، کہانیاں کی محبت و پیار ہیرو، اپنے
 ہے کرتا رد نہ کو کلچر مذہب مگر ہے ناز بہت پر مذہب ہمیں ، ہیں کرتے

 معیار برائی اور اچھائی میں مذہب۔ ہے اپناتا کو باتوں اچھی ہے کرتا تباہ نہ
 اور خیر لوگ میں مذاہب تمام اب کہ ہے یہ بات افسوس قابل اور ہے ہوتا
 اور اچھے کہ بات یہ جب لوگ عام مگر ہیں جارہے ہوتے گانہبی سے شر
 مذہب۔ ہے جاتا دیا کہہ فتویٰ  مذہبی اسے تو چاہئیں کرنا تخصیص کی برے
 کیونکہ ہے اہم بڑا بھی کلچر میں بحثوں الطبعیاتی بعد ما اور ہونا آسمانی کا

 نے انھوں ہوئے مرتب اثرات پر زندگی کی لوگوں سے ؤپھیال کے تصوف
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 ہے بھی یہ صورت دوسری کی اس جبکہ لیا کر قائم کلچر خاص ایک اپنا
 ہے آتا تک تعویز گنڈے مریدی، پیری میں آڑ کی تصوف معاملہ جہاں

 بڑا اور مسلم سے انسان اور ہے ہوجاتا مہنگا بکرا کاال لئے کے صدقے
 بھی انسانیت۔ ہے بنتا ذریعہ کا انہدام کے کلچر اور تہذیب یہی۔ ہے ہوجاتا
 ۔ ہے کہالتا کلچر اصل نکھار کا جس ہے کلچر اور تہذیب بڑی بہت ایک

xiii منیر سراج۔ 
 تعبیریں اور وضاحتیں کی تہذیب نے لوگوں مطابق کے منیر سراج 
 دور فہمیاں غلط سے میں اس مگر تحریرکیں کتابیں کئی لئے کے کرنے
 لئے کے جامعیت نظام کا اصالح کہ ہے بھی یہ وجہ کی اس گی ہوں نہیں
 ہے پڑتا کھنگالنا کو تاریخ ساری کی انسانوں لئے کے اس ہے وسیع بہت
 ، معاشرت ڈانڈے کے اس ہے تاریخ طویل بھی پیچھے کے تاریخ اس اور

 علم ادراک کا لوگوں تک جب ہیں ہوئے پھیلے تک بشریت اور فلسفہ مذہب،
 تہذیب اور کرسکیں احاطہ کا چیزوں سب وہ کہ جائے بڑھ نہ اتنا مشاہدہ اور
  ہیں لکھتے وہ ہوسکیں متفق پر تعریف ایک کسی کی

 انسانی کہ ہے یہ منہاج مروجہ کا تہذیب مطالعہ تک اب
 پیدا سے تعامل کے دنیا خارجی اور اندرونی بلکہ عمل،
 تجزیہ کا ان کر دے قرار تہذیبی مظاہر کچھ والے ہونے
 نظر پیش کو نوعیت کی تعلق باہمی کے ان یا۔ ہے جاتا کیا
 ہیں جاتےکیے  وضع معیار یا تغیر و ثابت اصول کر رکھ
 تک تصویر مجرد اور مرعی غیر اس طرح اس اور

 جسے ہے جاتی کی کوشش کی کرنے حاصل رسائی
۲۲۔ ہے دیا نام کا تہذیب روح نے علماء

 

 ہے دی کر تعریف جو کی تہذیب اور کلچر نے مغرب مطابق کے ان 
 استاد کے سماجیات اور تہذیب سے حوالے اس ہیں دی کر مقرر حدیں جو یا

 جب ہوسکتے نہیں کامیاب میں نکلنے باہر سے حدود شدہ طے ان طلباء اور
 بڑا توڑنا کو اس تو جائیں لئے بنا نہ سانچے یا حدود کچھ میں علوم انسانی
 کے مدت بڑی اسے اکثریت تو دیں بھی توڑ اسے اگر اور ہے ہوتا مشکل
 ہی انھیں ادراک صحیح کا تہذیب اسالمی نزدیک کے ان۔ ہے کرتی تسلیم بعد

 مطابق کے حدود اور الئن شدہ طے کی اس مطالعہ کا اس جو ہے ہوسکتا
 کرتے مطالعہ کا اسالم پر طور اپنے ازخود لوگ جو میں یورپ ہیں کرتے
 بنیادی اور حقیقی وہ ہیں سمجھتے کچھ جو پر بنیاد کی ادراک اپنے وہ ہیں

 کو علموں طالب علم کم اور نوجوانوں لوگ جو طرح اسی ہوتا نہیں اسالم
 سے روح کی اسالم اور جہاد بھی وہ تو ہیں دیتے کر روانہ لئے کے جہاد
 ہیں رہے کر جو وہ کہ ہوتا نہیں علم کچھ کا اس انھیں ہیں ہوتے ناآشنا قطعی

 کے مسلمانوں بھی جو مسلم غیر طرح اسی نہیں کہ بھی ہے اسالم حقیقی یہ
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 ادراک، ذاتی کا ان میں ان ہوتا نہیں صحیح وہ ہیں کرتے مطالعہ کا کلچر
 کلچر بھی کسی طرح اس ہے ہوتا شامل بھی تعصب لسانی ، مذہبی خیاالت،

 چال نہ خود آدمی کوئی میں کلچر اس کے تک جب ہے مشکل لگانا اندازہ کا
 تہذیب قدرت قانون۔ جائے بن نہ حصہ کا اس یا کرے نہ مشاہدہ کا اس جائے
 سامنے منظر کا زوال اور عروج سے اسی اور ہے دیتی پتہ کا حرکت کی
 ہوجاتی ختم ہی میں ابتداء کچھ ہیں پہنچی پر عروج تہذیبیں کچھ کہ ہے آتا
 اور مہذب۔  ہیں ہوتی مائل طرف کی زوال کر پہنچ پر عروج کچھ یا ہیں
 پریشان کو لوگوں والی دینے نقصان ہے رہتی قائم تہذیب والی دینے فائدہ

 وہ ہے ہوجاتی ختم خودبخود تہذیب والی بننے بوجھ پر ان یا والی کرنے
 کے ہونے بانی کے اس جو ہے جاتی رہ محدود ہی تک لوگوں ان صرف
 مگر۔  ہیں جاتے چھوڑ اسے بھی وہ رفتہ رفتہ پھر اور ہیں ہوتے دعویدار

 کو ملکوں دوسرے ثقافت یا کلچر کوئی میں دنیا اب کہ ہے بھی یہ بات ایک
 اثرات کچھ نہ کچھ کے اس میں قوم ہر اور سکتی رہ نہیں بغیرکیے  متاثر

 کہ ہے تکرار بڑی یہ۔  ہوں ہی نہ اچھے وہ شک بے ہیں جاتے پہنچ ضرور
 تقسیم کی ان ہے کیا اکائی میں ان ہے کیا تہذیب ہے کیا کلچر ہے کیا ثقافت
 ۔  ہیں محرکات سے کون پردہ پس کے تقسیم کی اس ہے کیا

 کی انسانی فطرت تہذیبیں تمام کی دنیا نزدیک کے منیر سراج 
 آفاقی کا اس اور ہے جز بنیادی ایک آرٹ میں کلچر ہیں میں موجوداثبات

 تمام کی دنیا۔ ہے جاچکا دیا قرار جوہر کا جمال اب جسے ہے مسلمہ ہونا
 کی سوچنے مگر ہیں کرتی خیال امر ضروری کو موجودگی کی اس تہذیبیں
 مائل  طرف کی جوہر حقیقی اس رویہ کا تہذیبوں تمام کی دنیا کہ ہے یہ بات
 مختلف نوع کی انسانی فطرت۔ ہے جاتا پایا اختالف میں اس نہیں کہ ہے بھی
 ہے اپنی اپنی سوچ ہیں اپنے اپنے ادراک کے ان ہے ہوئی میں انداز

 نے کسی تو ہے اپنایا رویہ اپنا کوئی نے کسی ہیں اپنی اپنی ضروریات
 لوگ۔ ہے بیٹھا بنا بھی شکل کی دھندے گورکھ اب کلچر یہ اور اور، کوئی
 سب ان وہ ہیں دیتے دالئل پر اس سے حوالے کے نظریات اپنے اپنے

۔  ہیں کرتے تصور بھی غلط وقت اسی اور درست میں وقت ایک کو رویوں
 انسانی بات مگر ہے صحیح وہ ہے گفتگو جو سے حوالے کے جمال چونکہ
 جاسکتا مانا پر طور جزوی اسے لئے اس ہیں کرتے میں دائرے کے ادراک
 حامل کا ادراک مکمل کوئی اور ہوتا نہیں ایک ادراک کا ایک ہر کیونکہ ہے
 ہے عکس ایک جمال مطلق اور جمال کا کائنات میں فطرت۔ ہوتا نہیں بھی

 کرتا پسند کو خوبصورتی اور ہے خوبصورت ہللا کہ ہے جاتا کہا یہ جیسے
 جالل اور جمال اندر کے تہذیبوں جن ہے جاتا کہا بھی حق کو جمال۔ ہے
 سے خوبصورتی اور حسن ہے ہوتی متحرک عقل، وہاں ہے ہوتا فرق میں
 پیداوار کی ذہن انسانی ، علم میں بارے کے کائنات ہے ہوتا پذیر ارتقاء تمدن
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 انسان سے حوالے کے جذبات جبکہ ہے لیتی کر تسلیم دنیا کو حقائق ہے
جو  ہے دیتا اطمینان اسے تکبر کا انسانوں اوقات بعض اور۔ ہے جاتا بھٹک
 کو ارتقاء کے نظریہ جڑ کی نظریات اور کلچر وہ۔ ہوتا نہیں درست

 ضروری تعلیم لئے کے ارتقاء کے کلچر کہ ہیں سمجھتے وہ ہیں سمجھتے
 چیز کوئی وہ جب اور ہیں ہوتے پیدا شاعر مفکر ہی سے علم کیونکہ ہے
 سے پذیرائی کی لوگوں یا ہوکر شامل آراء مزید میں اس تو ہیں کرتے پیش
 دلیل کی کلچر کہ جیسے۔ ہے جاتا بن کلچر کا معاشرے پورے کلچر وہ

 شیکسپیئر طرح اسی۔ تھا سنتا اسے جو ہے معاشرہ وہ بلکہ ہے نہیں سقراط
 کے اس گھنٹوں لوگ کہ تھا یہ کلچر بلکہ ہے نہیں کلچر کا انگلستان بھی

 کہا نہیں کو غالب یا میر دلیل کی کلچر ہاں ہمارے۔ تھے دیکھتے کو ڈراموں
 انکیے  پیدا شاعر یہ نے جس ہے جاسکتا کہا کو زمانے اس بلکہ جاسکتا

 اور واقعات و حاالت کے زمانے اپنے میں ادب کے ان اور کی پذیرائی کی
 کلچر کا دور اپنے وہ ہیں کرتے بیان ہی کو زندگی سماجی وہ۔ تھی زندگی

 نہیں ضروری کو تعلیم کسی لئے کے کلچر وہ۔  ہیں کرتے بیان ہی
 طرف کی اس لوگ ہے ہوتی پیدا تعلیم میں نتیجے کے کلچر بلکہ سمجھتے
۔  ہیں دیتے نام کا کلچر کو طرز مخصوص کے زندگی وہ۔  ہیں ہوتے متوجہ

 کی جس تھی ہی رقابت کی کلچر میں ںؤہندو اور مسلمانوں کہ ہیں کہتے وہ
 اور دیا کر انکار سے کرنے قبول کو مسلمانوں نے ںؤہندو سے وجہ

 کا اس میں کلچر کے ںؤہندو دی شاعری ، میں ادب اپنے نے مسلمانوں
 دیکھا اگر کو ادب میں کلچر پاکستانی آج۔ تھی نہیں جگہ کوئی یا رواج
 کلچر۔ ہے شائبہ کا اس نہ ہے موجود نہ کلچر ہندو کوئی میں اس تو جائے
 ، ہے کرتا پذیرائی کی اس ماحول کا معاشرے معاشرہ، لئے کے فروغ کے
 میں کلچر مذہب کہ ہیں سمجھتے وہ۔ ہے چڑھاتا پروان ہے، دیتا ترتیب اسے
 کلچر جہاں چاہیئے جانا لئے اسے پر طور کے روح کی کلچر بلکہ ہے اہم
۔ ہے جاتی ہوتی شامل میں اس تاریخ کی مذہب وہاں ہے ہوتی تاریخ ایک کی

 روح ہے کرتا بات کی جذبات مذہب جبکہ ہے کرتا بات کی معیشت کیمونزم
 عقیدے ہیں ہوتے بھی دیوتا ہیں ہوتے بھی ہیرو میں اس ہے کرتا بات کی
 ثقافت اور مذہب میں جس ہے ہوتا متحرک کلچر۔ ہے چلتی بھی بات کی

 حاالت کہ ہے گیا رکھا کو اجتہاد میں اسالم لئے اس۔  ہیں ہوتے شامل دونوں
 کو کلچر کے والوں ماننے کے مذہب اور مذہب ساتھ ساتھ کے وقت اور

 ۔ رہے ہوتا نصیب ارتقاء

xiv فاروقی احسن محمد ڈاکٹر ۔ 
 وقت اس لگایا نے مفکر برطانوی نعرہ کا کلچر مطابق کے ان 
 ہوتا نہیں غروب سورج کا اس تھا رہا کر حکمرانی پر دنیا ساری برطانیہ

 اپنی انگریز۔ تھا بولتا طوطی کا ان تھے حکمران انگریز میں برصغیر تھا
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 تہذیب آریائی کو تہذیب اپنی ہندو تھے سمجھتے عرفہ اور اعلیٰ  کو تہذیب
 اسے اور تھے سمجھتے نمونہ ایک کا کلچر کے ہندوستان اسے کر سمجھ
 میں برصغیر نے مسلمانوں میں عمل ردے کے اس بھی اکائی کی خطے اس
 کو پاکستان جب مانگا ہی پر بنیاد کی کلچر پر نظریے دوقومی وطن، الگ
 تو پاکستان مغربی پاکستان، مشرقی تھا میں حصوں دو جو گیا مل وطن الگ
 جنگ کی کلچر میں حصوں دونوں کے پاکستان پہلے سے سب نے دشمن
 سے پاکستان مغربی تو کلچر کا آپ کہ بتایا کو بنگالیوں نے انھوں چھیڑی
 یاںساڑھ عورتیں اور پہنتے دھوتی ہو، کھاتے چاول آپ ہے مختلف قطعی
 ایک ساتھ کے پاکستان مغربی کلچر یہ ہو بولتے زبان بنگالی اور ہیں پہنتی
 کیونکہ گیا رک طوفان ابتدائی سے حوالے اس مگر۔ ہے ہوسکتا کیسے
 ایک یہ میں حقیقت اس اور لیا مان حقیقت ایک کو پاکستان نے دنیا ساری
 کا جس انگریز۔ تھی نہیں ایک چیز کوئی عالوہ کے مذہب میں جن تھا ملک
 اور کلچر تحت کے منصوبے ایک نے برطانیہ۔  تھا چرچا میں دنیا ساری
 تاکہ تھا رہا کر جمع پر فارم پلیٹ ایک کو دنیا ساری پر نام کے تہذیب
 کردار کا انگریز میں برصغیر مگر رہے مطیع اور غالم کی اس دنیا ساری
 حروف کے سندھیوں تھا رہا لکھ تاریخ کی پٹھانوں یہاں وہ تھا مختلف قطعی
 رہا بنا کالج میں پنجاب لئے کے سکھانے زبان اردو تھا رہا دے ترتیب تہجی
 کو برصغیر مگر تھا داعی کا کلچر اور نظام ایک وہ میں دنیا ساری تھا

 ہر تھا رہا ابھار کو کلچر کے ان کرکے تقسیم میں ٹکڑوں چھوٹے چھوٹے
 خطے اس وہ شاید تھا چاہتا بنانا زبان اپنی تھا چاہتا بنانا کلچر اپنا کا عالقے
  ہیں لکھتے فاروقی۔ تھا نہیں تیار کو کرنے تسلیم چیز کوئی کی نام کلچر میں

 محدود ایک کلٹ ہے نکال سے کلٹ لفظ الطینی کلچر لفظ
 ایک کا عالقے ایک یا مقام ایک جو تھا ہوتا نظام کا قسم
 وابستہ رسمیں کی قسم مختلف سے اس اسے کر مان دیوتا

 کے سہن رہن اور عوامل اخالقی سماجی، مختلف کرکے
 کے انسانوں جب میں زمانے ایک تھا کرتا وضع طریقے
 دوسرے کو گروہ ایک اور تھے رہتے دور دور گروہ
 یہ مگر تھیں کلٹیں التعداد تو تھا نہ تعلق کوئی سے گروہ
 ٹوئنی وقت کے ابتداء کی تاریخ اور گئیں ملتی میں آپس
 تھیں آگئیں میں وجود سوسائٹیاں بائیس مطابق کے علم کے
 گئی بڑھتی بھی یہ تک اب سے جب مگر ہے ہوتا معلوم
۔  ہیں گئی رہ سوسائٹیاں سو چار میں دنیا وقت اس اور ہیں
 اور ہوئی سے یونان ابتداء کی جس سوسائٹی مغربی ایک
۔ لیا کر حاصل غلبہ پر سوسائٹیوں تمام کی یورپ نے اس
۲۳
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 اثر پر دوسرے ایک اور گئیں ملتی کلٹیں مختلف یہ مطابق کے ان 
 سپر ایرانی جب آئی میں وجود تہذیب نئی ایک بار ہر اور گئیں ہوتی انداز
 نے عربوں جب پھر تھا کلچر تھی، تہذیب ایک اپنی کی ان تو تھے طاقت
 اسی پڑے اثرات کے عربوں اور کلچر ایرانی جہاں پھر تو کیا فتح کو ایران
 پینے، کھانے کے ان پڑے اثرات بھی پر عربوں کے ایرانیوں طرح

 کی ایران مثال   ہوئی شروع آنا تبدیلی بھی میں پہناوے اور بچھونے اوڑھنے
 بعد کے کرنے فتح کو ایران تھے نہیں آشنا سے چاول عرب پہلے سے فتح
 بھی کلچر کوئی میں دنیا ہوا شروع تعارف کا خوراک نامی چاول وہاں
 پھر ہے ہوتابھی  محدود اور وقتی وہ ہوتا نہیںیکساں  لئے کے ہمیشہ ہمیشہ
 کئی کے عربوں میں عرب خطہ ہے ہوتاتنزل  یا ہے ہوتی ترقی میں اس
 میں ہللا بیت نے قبائل الگ ان کے تک یہاں تھا کلچر اپنا اپنا کا ان تھے قبائل
 ہی اپنے صرفجاکر  میں ہللا بیت وہ اور تھے ہوئے رکھے بت اپنے اپنے
 درمیان نے اس تھا قبیلہ طاقتور بڑا سے سب جو تھے کرتے پوجتے کی بت
 اپنا اپنا بھی میں عرب گویا۔ تھا رکھا کر نصب بت بڑا سے سب اپنا میں
 کے کلچر اپنے وہ تھی ایک زبان تھے ایک لوگ تھا ایک عالقہ تھا کلچر
 اس طرح اس پھر۔ تھے رکھتے بت الگ اپنا میں ہللا بیت لئے کے تفاخر

 لوگ وہ رفتہ رفتہ اور گئے ہوتے مدغم میں کلچردوسرے کے سوسائٹی
 بڑے مگر تھے گئے ہو شروع پوجنا بھی کو بتوں کے دوسرے ایک بھی
 قبیلے قوم اور شعور کا انسان میں کلچر۔ تھے کرتے تصور ہی بڑا کو بت
 انسانوں اثرات عالقائی اور قومی کیونکہ ہے ہوتا انداز اثر بھی تفاخر کا

 چھوٹے چھوٹے آسائشیں کو لوگوں ہیں ہوجاتے شامل گہرے میں مزاج کے
 چیزیں کچھ اور کرنی شامل چیزیں کچھ داریاں تعلق عالقائی مفادات، ذاتی

 عالقے پورے پر طور بنیادی کام سارا یہ۔  ہیں دیتے کر مجبور پر چھوڑنے
 اور فرسودہ ساتھ کے گزرنے وقت چیزیں کئی کی کلچر۔ ہے ہوتا ہورہا میں
 مٹی اور چاندی سونے میں زمانے کسی مثال   ہیں ہوتی محسوس کار بے

 بجلی مگر ہیں پڑے میں خانوں عجائب بھی آج جو تھے کرتے ہوا چراغ
 ان نہ اور ہوتی محسوس نہیں ہی ضرورت کی چراغوں ان بعد کے آجانے
 پتھروں لئے کے پیسنے گندم میں عجائبات ہے ہوتا اندازہ اب کا اہمیت کی
 سکتے نہیں بھی سوچ نوجوان میں دور جدید مگر ہیں موجود چکیاں بنی کی
 اور بناتے روٹی کر پیس سے ہاتھوں اپنے گندم لوگ میں وقت اس کہ

 مٹی لئے کے جالنے آگ۔ ہے ہوتی محسوس چیز فضول وہ آج۔ تھے کھاتے
 رکھنے لکڑیاں تھے جاتے بنائے پھول پر ان تھے جاتے بنائے چولہے کے
 آجانے سلنڈر آج مگر تھے جاتے بنائے راستے الگ الگ لئے کے ہوا اور
 کلچر ساتھ ساتھ کے وقت کہ ہوا ثابت گویا ہے چیز فضول ایک وہ بعد کے
 کو چولہوں تھی ہوتی کاری کشیدہ بوٹیاں پھول میں برتنوں وقت اس ہے بدلتا
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 حاالنکہ تھے جاتے بنائے نگار و نقش بھی پر چکی اور تھا جاتا سجایا بھی
 ساتھ کے گندم وہ تاکہ تھیں جاتی بنائی سے پتھر مضبوط چکیاں یہ کی پتھر
 گذشتہ سب یہ آج مگر کرے پیدا نہ پتھری میں گردوں کے لوگوں کر گھس
 اس کہ کہیے یوں یا ہے زینت کی تاریخ اور گھروں عجائب محض جو ہے
 کلچر رہا نہیں کلچر ہمارا اور ہے ہوگیا حصہ کا تاریخ آج کلچر وہ کا وقت
 ہے رہتی قائم وہ ہے آتی نوع طرز اور جدیدت میں جس ہے متحرک ایک
 ۔ ہے ہوجاتی ختم خودبخود تو آجائے جمود میں اس اگر

 کے کلچر ہاں کے نگاروں مضمون اردو پاکستانی مجموعی بحیثیت 
 نمایاں نکات مفید سے حوالوں نظری صرف نہ تو جائے دیکھا کو مباحث
 موضوعِ  بھی حوالے گوناگوں کے اشکال عملی بلکہ ملتےنہیں  میں صورت
 ثقافت کلچر، پاکستانی نے نگاروں مضمون۔  ہیں دیتے دکھائی بنتے بحث
 اپنے سے دالئل اور لکھا کر کھول دل پر تعبیروں مختلف کی تہذیب اور

 احساس شدید کا امر اس تاہم ہے کی کوشش بھی کی کرنے واضح کی موقف
 کی موقف مشترک کسی میں سلسلے کے کلچر پاکستانی وہ کہ ملتاہے بھی
 مختلف اور ہے بنتا ضرور سا ہیوال ایک۔ پائے کر نہیں واضح صورت شکل

 پاکستانی عام ایک لیکن ہے سکتی جا کی بھی تعبیر کی اس سے زاویوں
 علمِؒ  اہل تاہم۔  ہیں آتی نظر ہی کم صورتیں کی افادے میں اس لیے کے
 و بحث اور ہے موجود مواد رنگ رنگا لیے کے افادے و اکتساب کے

 میدان لیے کے منوانے کچھ ، ماننے کچھ عالقے تر وسیع ایک کے تمحیص
 رہی ہی بحث علمی ایک بحث کلچرکی پاکستانی پر طور مجموعی۔ ہے کھال
 ۔ سکی بن نہ حصہ کا عمل کسی کے سازی پالیسی اور
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 چہارم باب

 کے ادب پاکستانیں می نگاری مضمون اردو
 مباحث

 

 منظر پس کا مباحث کے پاکستانیتں می ادب (الف
 پاکستانی ادب واال جانے لکھاں می خطے اس بعد کے پاکستان قیام

ں می کاوش ہر اپنی وہ کہ ہے ضروری لئے کے ادیب پاکستانی ہے ادب
 پیدا شعورں میں قومو ذریعے کے ادب کیونکہ رکھے مدنظر کو پاکستانیت

ں لوگوں ہی سنوارتی مستقبل اپنا اور دیکھتی خوابں نسلی سے جس ہے ہوتا
ں می ادب اور قرینے مگر ہے جاسکتا پایا تو فرق پر طور نظریاتیں می

 یہ اورں ہی مارتے بھڑک کی ادب برائے ادب لوگ بعض۔ ں نہی تفریق کوئی
 کہ بتائے کونں انھی ہوتیں نہی سرحد کوئی کی ادب اور کلچر کہں ہی کہتے
 امریکہ ہے کرتا تعین کا حدود وہ اور ہے رکھتا مفہوم ایک خود لفظ کا ادب
ں گھرو گئے بنائے لئے کےں بوڑھو کو باپں ما بوڑھےں می برطانیہ اور
 دیتاں نہی اجازت کی بات اس داباں ہا ہمارے مگر ہے جاتا دیا چھوڑں می
 بوس پرں سڑکو سامنے کے باپں بیٹیاں می یورپ ہے جاتا کیا خیال برا اور
 جوں می بھارت ہےں نہی اجازت کی اسں ہا ہمارے مگرں ہی لیتی کر کنار و

 ادب کا ان اور ہمارا دیتاں نہی اجازت کی اس معاشرہ پاکستانی ہے ہوتا کچھ
 پڑتی بنانی حدود۔ ہے مختلف الخط رسم کا ان اور ہمارے ہے مختلف بالکل

 کون شہر ہوتی،ں نہی نشاندہی کیں مکانو کی،ں گھرو بغیر کھینچے خطں ہی
 یہی سے حدود ہے ممتاز سے کس شہر سا کون ہے، سا کون صحرا ہے سا
 جن۔ ں ہی دیتے پتہ کا ہونے مہذب غیر اور مہذب خط یہی ہے لگتا پتہ

 قیام رو پیش کے ان بھاتیں نہی نظر ایک آزادی کی پاکستان کوں لوگو
 ہے ایک اوطان ہے، ایک کلچر ہمارا کہ تھے کہتے یہ وقت کے پاکستان
 ادب ہمارا ہے الگ قانون ہمارا کہ بتایاں می الفاظ دوٹوک نے قائداعظم جبکہ
 دنیا ادب پاکستانی۔ ہے الگ الخط رسم ہمارا ہے الگ کلچر ہمارا ہے الگ
 اپنی کی اس ہے جدا اور مختلف قطعی سے ادب کے ممالک دیگر کے
 ۔ ں ہی اصول اپنے کے اس ہے رونق

 تیار لئے کے حفاظت کی معاشرے اور قوم ملک،ں میں نوجوانو ادب  
 ہے قرینہ پہال ادب۔ ہے دیتا ترغیب کی ہونے نچھاور پر اس اور رہنے
 رہنمائی کی قوم ذریعے کے ادب ادیب مصداق کہں میں قرینو کے محبت
 ناگزیر اگر اور ہونا پاک سے آلودگی کا ادب ہے سکھاتا سلیقہ اور ہے کرتا
 ادب ہیہو تو  لئے کے وطن اور ہو پاکیزہ صرف اور صرف آلودگی تو ہو
 ہوئے کرتے بیان غم دکھ، اپنا ذریعے کے ادب۔ ہے کہالتی معراج کی
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 ہوتاں نہی مقصد بے ادب۔ ہے جاتی کی ترجمانی کیں دکھو کےں دوسرو
 ہے ہوتی پنہا مقصدیت کوئی نہ کوئیں می نثر شاعری، اصناف تمام کی ادب
 پاکیزگی اور سچائیں می ادب جب ہے ہوتا رہا کر پرچار کوئی نہ کوئی وہ

 ادب اظہار کا خواہش اور بات اپنی ادیب۔ ہے ہوتا فوری بھی اثر کا اس ہوتو
 خلفائےں ہی دیتے اولیت کو ادب والے کرنے محبت۔ ہے کرتا ذریعے کے

 انداز نظر بھی کو احکامات بعض اور۔ ہے دی اولیت اسے بھی نے راشدین
 آپ تو تھی ناساز طبیعت کی ملسو هيلع هللا ىلص آپ جب نے فاروق   عمر حضرت۔ دیا کر
 ہوکر کھڑے جگہ کی آپ عین پر مصلے کے آپ باوجود کے کہنےملسو هيلع هللا ىلص

 امامت اور ہوئے کھڑے کر ہٹ پیچھے کچھ بجائے کی کروانے امامت
 وہں جہاں آئی نہ پر جگہ کی قدمین کے ملسو هيلع هللا ىلصحضور قدم کے ان تاکہ کروائی
 حضرت سےں کنوی نے موسیٰ  حضرت۔ تھے پڑھاتے نماز کر ہو کھڑے
 سے روایات عرب کوں بیٹیو کی ان ہوئے جاتے گھر کو السالم علیہ شعیب
 کہا کو بتانے راستہ ذریعے کے آواز اور چلنے پیچھے کے ان کر ہٹ

 تھے رہے اڑں می ہوا کپڑے سے جس تھی رہی چل تیز ہوا وقت اس کیونکہ
 عزیز زیادہ سے روایات عرب ادب کاں بیٹیو کی خدا پیغمبر کو خدا پیغمبر

 ہونی پاکستانیت وہ تو چاہیئے ہونی مقدم چیز کوئی اگرں می ادب۔ تھا
 پاکستان قیام۔ چاہیئے ہونی اقدار اسالمی چاہیئے، ہونے اصالف چاہیئے،

 تو تھا رہا بیٹھں نہی کروٹ کسی مطابق کے پاکستانیت جب ادب بعد کے
 کے کرنے مطابقت سے پاکستانیت پر رخ کسی اسے نے کھیپ کیں ادیبو
 کے تبدیلیں می ادب لوگ وہ کیونکہ کی شروع تحریک کی ادب اسالمی لئے

 دوسری جبکہ دیا نام اسے کا ادب اسالمی نےں انھو اور تھے مند خواہش
 وقت اس بھی وہ کی شروع تحریک کی ادب پاکستانی نےں لوگو کچھ جانب
 خان، احمد سرسید جبکہ تھےں نہی مطمئن سے ادب والے جانےکیے  پیدا
 نےں لوگو کچھ۔ تھے سمجھتے بات کی قسم جنونی کو ادب اسالمی امن میر
 سے ادب اسالمی پھر تو ہے اسالمی اگر ادب کا غالب کہ کہا تکں یہا تو

 پرچار وقت اس کے ادب اسالمی جبکہ۔ ہےں نہی ضرورت کی کھانے خوف
 لکھا بعد کے پاکستان قیام۔ تھے نوازتے سےں فتوو کو ان والے کرنے
 کے،ں آمرو یا ہو خالف کےں حکمرانو جمہوری وہ خواہ ادب واال جانے
ں می ادب اپنے جو کےں ادیبو ان چند ماسوائے ہے گیا لکھا سے مندی درد

 وہ اورں ہیں نہی تیار کیلئے کرنے قبول کو سالمیتجغرافیائی  کی پاکستان
 اور کےں مسلمانو وہں ہی کہتے ہی ایک کو تہذیب مسلم اور تہذیب ہندو

 کہتے ہوئے مالتے ساتھ کے ادب کےں ہندوستانیو کو ادب کےں پاکستانیو
 بھی یہ پر بنیاد کی علمی کم تو وہ ہوتیں نہی سرحد کوئی کی ادب کہں ہی

 کی زبان اور ہے جاتی بولی اردوں می پاکستان اور بھارت کہں ہی دیتے کہہ
ں می بولی ایک ہے ہوتی سےں حوالو دو زبان ہوتیں نہی سرحد کوئی بھی
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 لکھی سے طرفں دائی اردوں می پاکستانں می تحریر یا سکرپٹ ایک اور
ں بائی اردوں می ہندوستان جبکہ ہے جاتی لکھی ہیں می اردو اور ہے جاتی
 ،ں مثالیں می ادب پاکستانی ہے جاتی لکھیں می سنسکرت اور سے طرف
 جبکہں ہی جاتی دی سے اسالف  اپنے کی بہادری اور جرات تقوٰی، صبر،
 جوں ہی جاتی دی سے لنگ سانپ، آگ، ،ں بندرو ہنومان، توں می ادب ہندو

 ۔ ں ہی متحارب طورپر قطعی سے ثقافت اور کلچر تہذیب، کی پاکستان

 تھی پرں زورو تحریک پسند ترقیں می پاکستان وقت کے پاکستان قیام 
 سے اخالقیات وہ تھی رہے دیکھ طرف کی نظام اشتراکی کے روس لوگ یہ

 جب تھے مصروفں می دینے فروغ کو نظریات منافی کے اسالم اور ماورا
 درآمد نظریات کےں وہا اور ہو رہا دیکھ طرف کی ملک باہر ادیب کوئی
ں نہی پیدا ادب پر سطح اسں می بارے کے وطن اپنے وہ یقینا   تو رہا چاہ کرنا

 کے پاکستان قیام۔ ہے ہوتی ضرورت کو وطن ایک پر سطح جس کرسکتا
 خالف کے نظریے دوقومی کے پاکستان کوں ادیبو بعض سے بھارت بعد
 ادب پاکستانی مگر تھی جاتی دی تحسین و داد پر بنیاد کی کرنے پیدا ادب
 پھیلنا بھیں می بھارت وہ اور پکڑا زور نے ادب اسالمی جب بعد کے آنے

ں والو کرنے پیدا ادب خالف کے پاکستانں می بھارت پر اس تو ہوگیا شروع
 کے ادب اسالمی یا پاکستانی نےں ادیبو پسند ترقی۔ کھینچا ہاتھ کچھ سے
 کے مغرب جبکہ۔ لگے کہنے‘‘پسند ترقی’’ ،‘‘پسند اسالم’’ کوں ادیبو
 شروع کرنا منسوب سے نام اسی کوں ادیبو کے ادب اسالمی بھی نےں ادیبو
 عرب سے ایران اور تک ایران سے روم تک روم لیکر سے یونان۔ دیا کر
ں نوجوانو اپنے نے اس کیا پیدا ادب ہی لئے کے ملک اپنے نے ادیب ہر تک
 کے وطن پھر اور دی ترغیب کی ہونے قربان پر مٹی کی وطن کو

 قربانی کیں جانو لئے کے ملک اپنے بدولت ہی کی ادب اس نےں نوجوانو
 کے ملک اپنے ادیب کا ملک کسی جب ہوئے بھی یاب فتح اور دی

 تو اعتراض پر اس پھر تو گا کرےں نہی تیار لئے کے بات اس کوں نوجوانو
 آیا سامنےں می جنگ کی۱۹۷۱ اور ء۱۹۶۵ عروجں می ادب پاکستانی ہوگا
 نےں ادیبو تمام امتیاز بال کے پاکستان تو چھڑی جنگ سے بھارت جب
 لکھے بھی افسانے اور مضامینں می جسں لکھیں غزلی اور ترانے ،ں نظمی
 پر جنگ محاذ سپاہی کے فوج پاکستانی پاکر حوصلہ سےں ترانو انہی گئے
 فوجی یہ پر ریڈیو سے پاکستان ریڈیو بھی وقت کے جنگ عین تھے لڑتے
 عزت بہادری، کیں نوجوانو ان تھے کرتے نچھاور جان اور سنتے ترانے
 ادب کے دنیا وہ لکھے ترانے جو نےں ادیبو پاکستانی لئے کے احترام اور
 پر حملے پر سکول پبلک آرمیں می دہشتگردی حالیہں ہی نمونہ بہترین کا

 نےں ادیبو ہمارے تھی حاصل مدد کیں لوگو مقامی کوں دہشتگردو کچھ
 دشمن مجھے’’ ترانہ ایکں ہی آپ مثال کی جن کہ لکھے ترانے ایسے ایسے



165 
  

 ہمارے نے دشمن کہ تھا گرماتا کو لہو طرح اس‘‘ہے پڑھانا کوں بچو کے
 ہم اور کیا حملہ پرں سکولو کے ان لئے کے روکنے سے پڑھنے کوں بچو
 کی اسں می ادب اور کسیں ہی رہے کر عزم کا پڑھانے کوں بچو کے ان

 خالف کے دشمنں می جس ہے رخ انوکھا یہ کا ادب پاکستانی ملتیں نہی مثال
 تعلیم کوں بچو پاکستانی نے اس کہ جیسےں می انداز اسی یا ہونے سپر سینہ

 بات کی پڑھانے کوں بچو کے اسں می جواب کے دیا مار پر کرنے حاصل
 اور ستانے کوں بچو کے اس ہورہیں نہی بات کی لینے بدلہ ہے جارہی کی
 بلکہ تھا ہی رزمیہ ادب ابتدائیں می دنیا۔ ہورہیں نہی بات کی کرنے تیغ تہہ
 لٰہذا ہے آئی سامنے ہی رزمیہ تحریر پہلیں می زبان ہر والی آنےں می دنیا

 اپنےں جہا روپ انوکھا کا شاعری رزمیہ والی آنےں می ادب پاکستانی
 کرتا دوچار بھی سے شرمندگی کو دشمنں وہا ہے دیتا حوصلہ کوں جوانو
 ۔ ہے

 چاہیئے رکھنا نظر پیش کو دھرتی اپنی کو ادیبں می ادب پاکستانی 
 پوری کی قوم بلکہ ہے ہوتا سے ملک اور معاشرے اپنے تعلق کا ادیب
 کو ادیب جسےں ہی فرائض کچھ کے ادب۔ ہے ہوتا بھی ترجمان کا زندگی
 پیداں می زبان بھی کسی پر دھرتی کی پاکستان چاہیئے ہونا آور بہر کماحقہ

 پیدا ادب کا قسم کئی ادیب ہمارے۔ ہے ادب پاکستانی ادب واال جانے کیا
 رجہت کچھں ہی کرتے بات خالف کے انصافی نہ معاشی کچھں ہی کرتے
 تک ادب صرف کو ادب گروہ ایک جبکہ کی ادب اسالمی کچھ کی، پسندی
 اسالم اور نظریے قومی دوں می ادب گروہ ایک جبکہ ہے چاہتا کرنا محدود
 کرتا اعتراض پر دوسرے ایک گروہ ہر۔ ہے بناتا نشانہ کا تنقید کو بات کی
 وطن اپنے وہ رکھے نظریہ بھی جو وہ کہ ہے فرض کا کا ادیب مگر۔ ہے
 قتل گردی، دہشت نفرت،ں می ادب ہو لئے کے وطن اور سے حوالے کے

 ہو نہ افزائی حوصلہ کیں رویو ایسے چاہیئے جانی کی مذمت کی اورانتشار
 دیکھا طرف کی آندھی دارانہ سرمایہ یا سرخ کسی باہر کے وطن ہی اورنہ
 گھسوٹ لوٹ کی خزانے ،ں ناانصافیو معاشی خالف کے حکومت۔ جائے
 ہونا حصہ کا ادب اسے ہے درست بات کی حقوق عوامی احتجاجں می پرادب
 گھسوٹ لوٹ اور ناانصافی ظلم زیادتی سےں لوگو کیں لوگو مگر چاہیئے

 بنانا نشانہ کا تنقید کوں ادارو کے انصاف یا نظریے دوقومی پاکستان پر
ں ہی رہتےں می پاکستان لوگ بعض کہ ہے حیرت۔ ہوسکتاں نہی ادب پاکستانی
۔ ں ہی کتراتے کنی سے ادب پاکستانی مگرں ہی رکھتے پاسپورٹ کا پاکستان
 کا ادب احترام کا شخصیات قومی اور ہیروز کی ان محبت کی پاکستان
 کرنا نظر صرف سے عناصر ایسےں می ادب۔ چاہیئے ہونا عنصر الزمی
 ۔ ہوسکتاں نہی ادب پاکستانی جو چاہیئے
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 وقت ایکں بدلیں کروٹی کئی ساتھ ساتھ کے وقتں می ادب پاکستانی 
 اور تھی پر عروج تحریک کی ادب پسند ترقی وقت کے پاکستان قیام جب تھا
ں دکھو کے ان آکر آندھی سرخں می برصغیر کہ تھا یقین کو ارکان کے اس
 قیام پھر اور گےں لی کر ہموار زمین لئے کے اس وہ لٰہذا گی کرے مداوا کا

 نےں ادیبو ناراض سے ان۔ لگے دیکھنے خواب یہی وہ بعدبھی کے پاکستان
ں می آپسں دونو یہ لی کر قائم تحریک ایک سے نام کے ذوق ارباب حلقہ

 آئیں می عمل کاروائی حکومتی جب خالف کےں پسندو ترقیں تھی متحارب
 جانب دوسری مگر۔ ہوگئے شاملں می ذوق ارباب حلقہ پسند ترقی یہ تو

ں می جس ہوگئی شروع بھی تحریک اسالمی اور تحریک کی ادب پاکستانی
 ان اور تھے اخبارات اور جرائد اپنے کے ان ہوگئے شامل ادیب بڑے بڑے
 ردعمل کے تحریک پسند ترقیں تحریکی یہ اور تھا مضبوط بھی اثر حلقہ کا

 نئےں می ادب سے وجہ کیں تحریکو چار ان۔ ں آئی سامنے پر طور کے
 واردں می ادب نے تجریدیت اور استعارے اور عالمت ہوئے پیدا اسلوب نئے
 مطابق کے حاالت سیاسیں می ادب پاکستانی کیا تخلیق ادب نیا ایک ہوکر
 تھا ہورہاں نہی مداوا کاں دکھو کے عوامں می دور جمہوریں آئیں تبدیلیا جب
 مراعات مگر رہے قائم تو دکھ کےں لوگوں می دور کے الء مارشل پھر اور
 مالوٹں می دور کے خان ایوب ہوگیا شروع آناں می گرفت بھی طبقہ یافتہ
 کےں بوریو اورں ٹرکوں میں دانو کوڑے اورں سڑکو ڈھیر کے اشیاء شدہ

 شروع ملنا خالص اشیاء کی پینے کھانے تھے جارہے پھینکے سے حساب
 کے جمہوریت مگر آگیا نیچے گراف کا جرائم آئی کمیں می رشوت۔ ں ہوگئی
 ادب اور لگا کرنے تخلیق ادب نیا لئے کےں آزادیو ادیب یہی تاب بے لئے
 اور تھا حکمران انگریزں می برصغیر جب آئے لے واپسں می دور اس کو

 مگر تھا چاہتا لکھنا کچھ نہ کچھ خالف کے قبضے غاصبانہ کے اس ادیب
ں می دور کے خان ایوبں می شروع تھی نہ آزادی کی لکھنے طرح اس اسے
 پرویز جنرل اور الحق ضیاء جنرل مگر ہوا جبر پر صحافی اور ادیب

 اور تھے آزاد اور باک بے زیادہ کچھ ادیب اور میڈیاں می دور کے مشرف
 اس کی باکی بےں می دور کے الحق ضیاء۔ تھے سکتے لکھ تھے چاہتے جو

ں می جس گیا دیا لگا سنسر پر جرائد اور اخبارات لئے کے روکنے کو روش
 تھے کرتے کیا کپتان فوجی سنسر یہ تو پہلے تھے شامل بھی جرائد ادبی
 کے اطالعات سویلین اسےں می بعد مگر تھا سے آر پی ایس آئی تعلق کا جن

 سنسر سخت زیادہں می مقابلے کےں فوجیو جو گیا دیا سونپ کوں محکمو
 سنسرں می جرائد ادبی اورں اخباروں می ردعمل کے سنسر اس۔ تھے کرتے
 بھی پر کام اس پھر دیا کر شروع کرنا شائع کر چھوڑ خالی کو جگہ شدہ

 کی قیادت اعلیٰ  فوجی بعض تو دور کےں ؤمارشال یہ۔ گئی دی لگا پابندی
 بدولت کی پروری اقرباء اور بدعنوانی کیں سیاستدانو اور نتیجہ کا ہوس 
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 دوقومی اور پاکستان پاکستان، قیامں می آڑ کی اس نےں ادیبو بعض مگر آئے
ں می جنگ بھارت پاک کی ء۱۹۶۵مگر لیا سےں ہاتھوں دونو کو نظریے
 یہں لکھیں نظمی اور کیا تخلیق ادبں می حق کے وطن نےں ادیبو سب

 دور کئی کے پاکستانیتں می ادب۔ کرگیا متعین رخ نیا ایک کا ادب پاکستانی
 مگر تھے شکار کا مدوجزر سے وجہ کی واقعات اور حاالت سب یہ گزرے
 ذوق ارباب حلقہ یاں ہو وابستہ سے تحریک پسند ترقی وہ خواہ ادیب تمام
 سچے سے تحریک کی ادب اسالمی یاں ہو سے تحریک کی ادب اردو سے،
 مختلف انداز کا فکر اور سوچ کی ان تھے وطن محب اور پاکستانی سے دل
 کے خواہی خیرں می انداز اپنے اپنے کی پاکستان ادیب سارے مگر تھا

 یہ اوقات بعض مگر تھے چاہتے ڈالنا حصہ اپناں می اس اور تھے متمنی
 کے روس ہےں نہی سمت کوئی کی ادیب پاکستانی کہ تھا ہوتا محسوس
 بھی کوئی اب اور آیا موڑ نیا ایکں می ادب پاکستانی جب بھی سے ٹوٹنے
 ہی اندر کے ملکں می ادب اپنے وہ دیکھتاں نہی باہر سےں سرحدو ادیب

 ساتھ کے وقت ہے کرتا تخلیق ادب لئے کے احوال و اصالح کے پاکستان
 اور کلچر کےں مسلمانو بجائے کیں استعارو ہندیں می ادب پاکستانی ساتھ
 خالص ایکں می ادب پاکستانی اور ہوگئے شروع آنا استعارے کے ثقافت

 کےں زبانو کیں صوبوں چاروں می جس ہے لیا جنم نے جہت پاکستانی
 اپنی سے حوالے ہر اب ادب پاکستانیں ہی ہوگئے شروع ہونا شامل اثرات
 دوسرے بھی کسی کے دنیا جو ہے رکھتا مقام اپنا اور پہچان اپنی ، شناخت
 ۔ ں نہی کم سے ادب

 
 مباحث کے پاکستانیت اورں تحریکی ادبی (ب

 پر طور باضابطہں تحریکی ادبی بعد کے پاکستان قیامں می ادب اردو 
 تحریک، کی ادب اسالمی تحریک، کی ادب پاکستانیں می جنں آئی سامنے
 تحریک پسند ترقی قبل سے پاکستان قیام۔  ہےں نمایا تحریک ثقافتی ارضی
 تھا شامل سوشلزم اور پسندی ترقیں می نظریات کے جس تھی پر عروج
 ادب پاکستانیں می پاکستان والے ہونے قائم پر بنیاد کی نظریے دوقومی لیکن
 ۔ آئے سامنے مباحث کے

 تحریک موثر ایک کی ادب اردوں می برصغیر قبل سے پاکستان قیام 
 مصنفین پسند ترقی انجمن جسے تھی موجود سے نام کے تحریک پسند ترقی
 پہلی یہ۔ تھے شامل سب مسلمان ہندوں می جس۔ تھا کیا قائمں می ء۱۹۳۵ نے
 روس انقالب جو۔ تھا گیا کیا تیار منشور باضابطہ کا جس تھی تحریک ادبی

 خیمہ پیش کا انقالبات والے ہونے رونماءں می ایشیاء وسط بعد کے ء۱۹۱۷
 و شور کا انقالبں جہا تھے شامل وغیرہ ایران ترکی، چین،ں می جس۔ تھا
 انقالبیں می ممالک کے خطے اس بعد کے روس انقالب ہوا شروع اٹھنا غل
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 سوشلزم ذریعے کے جنں تھیں ہوگئی شروع بنناں انجمنی ،ں پارٹیا ، گروپ
 کیا اکٹھا پر نام کے پسندی ترقی کوں نوجوانو اور تھا لگا ہونے پرچار کا

 ظلم استحصال،ں می برصغیر ساتھ کےں لوگو وجہ بڑی کی اس۔ لگا جانے
 رومانی اور پرستی تخیل وقت اس ادیب کا برصغیر جبکہ تھی زیادتی اور
 یہ حامل کے نظریات پسند ترقیں می ردعمل کے اس تھا ہوا پھنساں می ادب
 ہی کو نظریات سوشلسٹ مطلب کا پسندی ترقی وقت اس۔ آئے سامنے ادیب
 کا ادب تھا کہنا کا ان۔ زندگی رائے ادب تھا نعرہ کا جن تھا جاتا گردانہ
 مساوات، وہں نہی سجاناں محفلی عالوہ کے نشاط محفل اور تفریح مقصد
 نئے ایک وہ کہ تھے کہنا کا ان تھے علمبردار کے چارے بھائی اور آزادی
 رجعت اور گےں کری جدوجہد خالف کے روایات پرانی اور قیام کے نظام

 کے نظریات کیمونسٹ درپردہ کے تحریک اس۔ گےں دی شکست کو پسندی
 نام کا کیمونزم اور سوشلزمں می قیام کےتنظیموں  ادبیان  اور تھے لوگ

 منزل کی تحریک اس کیمونزم اور اشتراکیت مگر۔ گیا کیاں نہی استعمال
 کرتے استعمال خالف کے مخالفین الفاظ کے پسندی رجعت وہ۔ ہے مقصود
 جانب کی تھاہٹلر جاتا سمجھا ہی کو سوشلزم وقت اس پسندی ترقی۔ تھے
 معاشرتیں میں معاشرو سے عظیم جنگ دوسری والی جانے کی برپا سے
 تھے آچکے تک برصغیر اثرات کے جس ہوئی پیدا بدحالی اقتصادی اور
 بھی قبل سے اس۔ ملی پذیرائی کو پسندی ترقی اور موضوع کے معیشت ذالہٰ 

 کے پاکستان قیام۔ ں ہوگئی ختم اورں آئیں می وجودں تحریکی کئیں می ادب
 کے تحریک پسند ترقی۔ تھا زور بہت کا تحریک پسند ترقی اس وقت

ں می ادب کو تحریک کی ادب اسالمی اور تحریک کی ادب پاکستانی مصنفین
 والے لکھنے بڑے ساتھ ساتھ کے وقت مگر تھے نہ ہی تیار کو کرنے شامل
 پسند ترقی اعالمیہ مفتی اورممتاز منٹو۔ ہوگئے شاملں میں تحریکو ان

 پسند ترقیں می ذوق ارباب حلقہ جبکہ۔ تھے شاملں می مخالفین کے تحریک
۔ تھے آراستہ سے اوردالئل جاندار بڑے اعتراضات خالف کے تحریک
 کرنے بائیکاٹ کا ذوق ارباب حلقہ ہی ہوتے کمزور کے تحریک پسند ترقی
 بننے پر بنیاد کی نظریے دوقومی۔ ہوگئے شروع جاناں می اس ادیب والے
 تحریک اس بعد کے پاکستان قیام لگا دھچکا کو تحریک اسں می ملک والے
ں می ذیل درج کا ان ہمں آئی سامنےں تحریکی تین ذیل درجں می ردعمل کے

 ۔ گےں لی جائزہ

iتحریک کی ادب پاکستانی ۔ 
 ادب لوگ بعضں ہی زاویے کئی کے اسں ہیں تعریفی کئی کی ادب

 ادبں نہی اصل کوئی کی جسں ہی کرتے پیش اصطالح مبہم کی ادب برائے
 یہں نہی چیز کوئی کر ہٹ سے زندگی یہ ہے ہوتا تبدیل ساتھ کے حاالت
 کی قوم اور ملک ادب ملکی ہے ہوتا عکس کاں زاویو معاشرتی انسانی
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 کی معاشرے اور قوم ملک، اپنے یہ ہے جاتا کیا پیدا لئے کے یکجہتی
 ہونے نچھاور پر عزیز وطن کر دے ترغیب کوں نوجوانو ہے کرتا حفاظت

 رد کو دالئل کےں قوتو مخالف ذریعے کے ادب اس ہے دیتا بھی ترغیب کی
 تباہ کو معاشرے کر پھیال روی اورراہ بدیں می معاشرے جو ہے کرتا بھی
 کے ملک دشمن یا مخالف فریق مطلب کا ادب قومی۔ ں ہی چاہتے کرنا

 بھی کرنا تدارک کر دے جواب موثر کا اس ہوئے کرتے رد کو پراپیگنڈے
 وہ توں ہوپر  عروجں برائیا کی معاشرے اور حکومت نظامں جہا اور ہے

 اور تعمیری ہے کرتا بھی احتجاج ذریعے کے تنقیدں می انداز خوبصورت
 ادب پاکستانی۔ ہے کرتا بھی کام کا معاشرہ اصالح سے اعتبار کے مقصدیت

 نام کے پاکستانیت اور قومیت، ادب، نےں کارو قلم وابستہ سے تحریک کی
 عرصہ کچھ کے پاکستان قیام سلسلہ یہ اور کیا مزین کوں تحریرو اپنی سے
 موقف کےں والو لکھنے اہمں می ذیل۔ ہے جاری ہنوز کر ہو شروع سے بعد
 ۔ ہے گئی کی سعی کی کرنے بیان ، جاننے کو

 عسکری محمدحسن
 کوں ادیبو ان آنا کا تحریک کی ادب پاکستانی بعد کے پاکستان قیام 
 چاہتے لکھنا وہ پر ملک نئے۔ تھے منتشر خیاالت کے جن تھا کرنا یکجا
 تھا چکا بن ملک ایک تھیں نہی متعین سمت کوئی لئے کے ان مگر تھے
 کو ہٹنے سے روش اپنی ادیب کے تحریک پسند ترقی اور تھی آچکی تبدیلی
۔ تھاں نہی کم سے کرب کسی لئے کے ان پاکستان قیام اور تھےں نہی تیار
 بعد کے پاکستان قیام نےں جنھو تھے ادیب بھی ایسے بعضں می ان مگر

 کے قسم ہر اندر کے حدود پاکستان اور کیا تسلیم سے جان و دل کو پاکستان
 کے انں ہی سرفہرست فیض احمد فیضں می جن کہا ادب پاکستانی کو ادب
 اور ادب کلچر، پاکستانی مطابق کے حاالت نئے کوں ادیبو ابں می خیال
 پاکستانی ادیب بعض۔ ہے میراث کی ان یہ چاہیئے کرنا ذکر بھی کا ثقافت
ں می ابتداء بھیں می بقول انکے جبکہ تھےں نہی قائل کے ضرورت کی ادب
 اور ادب پاکستانی نئے بھی مجھے۔ تھی غلطی میری یہ تھا قائل کا اسی

 بعد کے پاکستان قیام کیونکہ تھا بہتر جانا بہہں می رو کی قومیت احساس
 تھی سامنے بات یہ مگر تھیں نہی فطری غیر کوئی بات کی ادب پاکستانی

 ہونے وحدت کے اس تو ہےں نہی اگر اور ہے وحدت کوئی پاکستان کیا کہ
ں می ہونے وحدت کے اس تو ہے بھی امکان اگر۔ ں ہی کتنے امکانات کے
 کی حماقت اور نظری تنگ ایمانی، بے ادیب بعض۔ ہے ہورہیں کیو تاخیر
 کی اس نہ اور ہےں نہی وحدت کوئی کی پاکستان کہ تھے کہتے سے وجہ
 حق کے پاکستان قیامں دلیلی جتنی وہ۔ ہے سکتا بن حقیقت نہ اور ہے تہذیب

 لیتے گھڑں می مقابلے خالف کے پاکستانں دلیلی ہی اتنی تھے دیکھتےں می
 الگ جب لوگ والے رہنےں می پاکستان کہ ہے بات کی دیکھنے مگر تھے
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 سے طرح اسں می بارے کے پاکستان نےں انھو کیا تو تھے رہتے الگ
 کے اس اور دیکھا یہ نے ہم مگر تھاں می شعور کے ان بننا وحدت اور سوچا
 وہ اور تھا دیدنی جذبہ کاں لوگو آیاتوں می وجود پاکستان جبں ہی گواہ

۔  تھے تاب بے لئے کے کرنے قائم پر طور کے وحدت ایک کو پاکستان
ں می برصغیر پورے قبل ماہ چند سے بننے پاکستان طرف دوسری جبکہ
 جیسے والے لکھنے اور پڑھنے کو ادب۔ ں تھیں ہوگئی ختمں سرگرمیا ادبی

ں انھو کہ تھے پر بات اس تو تھے متفق اگر سکھ ہندو،۔ ں ہو نہ ہی موجود
 جائے سوچا یہ جب اور تھے جارہے پاکستان مسلمان۔ لکھناں نہی ادب نے
ں لکھی ہی ادب پاکستانی پھر وہ توں ہی جارہے پاکستان ادیب پاکستانی کہ
 لکھتا بھی جب ادیب تھا مشکل انتہائی لکھنا کاں ادیبوں می حاالت ان۔ گے
 ہوتوں می حالت کی یقینی بے خود جب مگر ہے لکھتا کر ڈوب وہ تو ہے
 لکھا جو اور دیکھا جوں می پاکستان آکر نے منٹو۔ ہے سکتا لکھ کیسے ادب
 پاکستان وہ تھا رہا لکھ جو وہ کیونکہ تھا تو ہی ادب پاکستانی درحقیقت وہ
 ادبی والی ہونے متحرکں می ء۱۹۳۶۔ تھا رہا لکھ ہی سے حوالے کے

 وقت کے ہندوستان تقسیم اور لگی توڑنے دم ہیں می سال گیارہ دس، تحریک
 سماجی بدحالی، معاشی وقت کے پاکستان قیام۔ تھی رہی رینگ وہ تو

 تھی موجود چیز ہر تک اطمینانی بے جنسی اور ابتری سیاسی ناہمواری،
ں ادیبو والے آنے سے ہندوستان۔ تھاں نہی موجود اطمینان کہ کے اس سوائے

 ہوا کو خدشات کے قسم مختلف ہی آتےں می بارے کے ادب پاکستانی نے
 اورں تھیں نہی تیار بھی کو آنے پر سطح کی آدمی عام وہ کی شروع دینی

 تھے کرتے خیالں نہی بھی مرکز ادبی کوئی سے طرح اس کو پاکستان
 نےں انھو مگر لیتے کر انتظار یا رہتے پرخاموش اس وہ کہ تھا تو چاہیئے

 شروع کرناں باتی ایسی ایسیں می بارے کے نظریہ دوقومی پاکستان، قیام
 ں ہی لکھتے عسکری۔ تھی ہوجاتی اچاٹ طبیعت پر جسں کی

 یہ کہ ہے جاسکتا پوچھا بھی یہ سےں والو کرنے قے
 تو جگہ موضوع لئے کے اس مگر سہی ضروری حرکت
ں کیو کوں سڑکو کی شہر ہمارے ہے خانہ غسل کا گھر
ں ہی سکتے پوچھ شہری باعزت سوال یہ۔ کرتے گندا

 دوست انسان جیسے گورکی ہے سکتی پوچھ حکومت
 بھی مطالبہ یہ بعد کے اس پھرں ہی سکتے پوچھ ادیب

 سے شہر ہمارے ورنہ ؤکروا عالج تو یا کہ ہے ہوسکتا
 ۱۔ نکلو

 یکجا کوں دیبو اورں لوگو اور گیا ہی بن پاکستان جب نزدیک کے ان 
 کیونکہ ہے قباحت کیاں می ہونے یکجاں ہمی تو ہے مال موقع ایک کا ہونے
۔ ں تھی حائلں باتی کئیں می اس مگر تھے طالب کے یگانگت سبں می ماضی
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 یہ بعد کے پاکستان قیام مگر تھےں نہی ایک معامالت داخلی اور خارجی
 پاکستان تھی چاہیئے دینی توجہ پر ادب پاکستانیں ہمی اور ہوگئی ایک سمت
ں والو لکھنے ادب پاکستانی لٰہذا ہے ادب پاکستانی وہی ہے جاتا لکھا جوں می
 اعتراض کیاں می ہونے شروع تحریک سے نام ہی کے ادب پاکستانی کو
 کے ادب پاکستانی والے آنےں می صف کی ادب نئے نزدیک کے ان۔ ہے

 اس وہ کہ ہے بات الگ یہں ہیں نہی مخالف پر طور قطعی کے تصور
 ادب پاکستانیں می خیال کے ان۔ تھےں نہی متحرک زیادہ کوئیں می معاملے

 پڑھا اور لکھا ہی ادب پاکستانی وہں نہی اعتراض کو کسی پر تصور کے
 وہ۔ گا کرے آبیاری کی پاکستان وہ ہوگا پیداں میں پاکستانیو جب گا جائے
 اساس کی پاکستان کو ادب پاکستانی وہ۔ ں ہی داعی بھی کے ادب اسالمی
 بہت ادیبان کے نزدیک  ں ہی کہتے ادیب پاکستانی کو منٹو وہں ہی سمجھے
 ۔ ہے ضرورت کیتوجہ  پر اصالح کی جن ہے کرتا بیانں حقیقتی ساری

 قاسمی ندیم احمد
 کے ان تھے وابستہ سے تحریک ادبی پسند ترقی قاسمی ندیم احمد 
 ایک جو لئے کے بنانے محفوظ کو ادب پاکستانی اور کو پاکستانں می خیال
 چاہیئے بچانا سے ہوجانے نذر کیں تحریکو کی مغرب ہے قابل جوہر
 پھر توں نہی عالج کوئی کا مسائل اگر کہ ہے قائل کا بات اس مغرب کیونکہ
ں ادیبو نےں تحریکو ادبی نزدیک کے قاسمی ندیم احمد۔ جائے پی ہی چرس
 اگر پر بنیاد کی تجربات سابقہ ادیب بعد کے پاکستان قیام دیا کر خوفزدہ کو

 کےں ادیبو نےں جنھوں ہیں تحریکی ادبی وہ تو ہے کھاتا چڑ سے بات کسی
 سے کرنے بیان حقائق فن کا ان اورں تھی رکھی ڈالں زنجیریں میں قدمو
 وہ۔ تھا مصنوعی سب وہ آیا سامنے بھی کچھ جوں می دور اس لٰہذا۔ تھا قاصر
 کہ ہے گلہں انھی۔ چاہیئے ہوناں نہی تابع کے نظریے کسی فن کہں ہی کہتے
 دیتےں گالیا کوں والو اپنانے کو کیمونزم اورں کیمونسٹو لوگں ہا ہمارے

 بھی کی نظریے اشتراکی۔ ں ہی گردانتے بھی ثواب کار اسے پھر اورں ہی
ں می جس ہے نکلتا چل طرف کی نظریے ایسی کسی بھی وہ تو ہو مذمت اگر

 بھی ادب کا پسندی ترقی جسے ہے آتی بھی تحریک کی اقبال اور سرسید
 جب اورں نہی درست نظریہ خاص ایک کہں ہی سمجھتے وہ۔ ہے جاسکتا کہا

 کی اس پھر تو ہے دیتا ڈال نکیل کو ادیب اور ہے آتا کو جبر اپنے نظریہ
 تر خوب سے خوب ادیب کہ تھا یہ تو چاہیئے۔ ں ہی جاتی توڑ دمصالحیتیں 

 یہ کامطلب اس مگر کرے تخلیق ادب کا معیار اعلیٰ  رہے لگاں می تالش کی
 سے دوسرے اور جائے بن دار طرف کا ایک کسیں می ادب وہ کہں نہی

ں نہی قبول نظریہ کوئی کا ادیب ہوجائے شروع دیناں گالیا اسے ہوکربدظن 
 مگر۔ چاہیئے رہنا قائم اسے پر اس پھر تو بھی کرے قبول اگر چاہیئے کرنا
 ۔ کرے نہ مالمت پر بنیاد کی نظریے کو اور کسی
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 طعنہ پر مجھ وہ ہے چورں می دل کےں ادیبو جن ہے ظاہر
ں می مظاہرے کے دلی تنگں می ادب کہں ہی ہوسکتے زن

 رہےں نہی پیچھے سے کسی بھی مصنفین پسند ترقی
 ہے واقعہ کا قبل سے آزادی یہ ہے اعتراف کا اس مجھے

 پڑھے مضامین تنقیدی بعض کے ظہیر سجاد سید نےں می
 وہ جب کہ ہوا صدمہ حد بے مجھے کرکے محسوس یہ تو

 سوا کے فیض توں ہی کرتے ذکر کا شعراء پسند ترقی خود
 جب مگرں ہی جاتے بھول کو شعراء اہم دیگر کے پنجاب

 ان توں ہی کرتے ذکر کا شعراء پسند ترقی کے پسند اپنی وہ
ں نہی جانتا کوئیں جنھیں ہی ایسے فیصد پچھتر سےں می
 ۲۔ تھا

 کہتے ہی ادب پاکستانی وہ اسے تھے لکھتے ادب جو قاسمی ندیم احمد 
 پسند ترقی اور تھےں نہی شاملں می تحریک کی ادب پاکستانی مگر تھے

 اسے وہ گیا لکھا جوں می بارے کےں ادیبو دیگر سے جانب کی مصنفین
 کو تحریک کی ادب پسند ترقی وہ۔ ں ہی دیتے قرار واقع کا قبل سے آزادی
 پسند ترقی ہمیشہ وہ۔ ں ہی سمجھتے آغاز کا زوال کےکی تحریک  ادب اردو
 خانے کسی یا نظریے کسی کو ادب پاکستانی اورں ہی رہے قائل ہی کے ادب
 معاملے کے ناپسند اور پسند نزدیک کے ان تھے خالف کے کرنے بندں می
 بلند سے تعصب نے مگرہم ہے لئے کے پرکھنے کو ادب نقطہ بنیادی کا
 اقبال عالمہ نےں ادیبو بڑے بعض ہمارے اور۔ کیا خیالں نہی ضروری ہونا
 محسوس بھی ضرورت کی اس وہ اورں نہی ہی پڑھا کو کسی عالوہ کے
 شاعری بعد کے راشد اور فیض نےں لوگو بعض طرح اسی۔ کرتےں نہی

 نہں گالیا لوگ کچھ اگر کوں پسندو ترقی کہں ہی کہتے وہ کیں گورانہی پڑھنا
 تحریک پسند ترقی قاسمی ندیم احمد۔ رہتےں نہی درست معدے کے ان توں دی
 کو تحریک کی ادب پاکستانی کسی وہں ہی گردانتے ترجمان کاں ادیبو ہی کو
 تحریک کی ادب پاکستانی کہں ہی کہتے وہ التےں نہیں می زمرے کے ادب
 ادب ہی پاکستانی وہں ہی رہے لکھ ادب جو لوگ سب ہےں نہی تحریک کوئی
 ۔ ہےں نہی ضرورت کی لگانے لیبل یا نظریہ کوئی پر اس ہے

 عبدہللا سید ڈاکٹر
 کی قوم دوسری مطلب کا ہونے قوم ایک مطابق کے عبدہللا سید ڈاکٹر

 ہےں نہی یہ مطلب کا ہونے ادیب کا ملک ایک طرح اسی ہےں نہی مخالفت
 ادبں می برصغیر۔  ہے آرا محاذ خالف کے ادب کے ملک دوسرے وہ کہ
 اس کی مخالفت کی ادب اردو نےں لوگو جن سے حوالے کے زبان اور
 نے جذبات کے برتری اور عنادو  بغض تکبر، زیادہ سے مفاداتں می گروہ
ں ادیبو کے پاکستان بعد کے پاکستان قیام جبکہ۔ کیا ادا کردار زیادہ سے سب
ں می پنجاب اور پاکستان مراد سے اس چالیا کام سے درگزر اور تحمل نے
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 روکے کو آپ اپنے نےں انھو تھے پذیر رہائشں یہا سے پہلے ادیب جو
 کہ تھی بھی یہ وجہ کی اس تھے شامل ادیب بڑے بڑےں می ان جبکہ رکھا

ں ادیبو ان والے آنے سے بھارت ادیب والے رہنے سے پہلےں می پاکستان
 سے حوالے اس مگر رہے کرتے برداشت آئے پر طور کے مہاجر جو کو

 پاکستانی اب وہ کہ تھا چاہیئے رکھنا خیال کا بات اس بھی کوں ادیبو مہاجر
 برتری گروہی کیں وہاں ہی آئے کر چھاڑ چھوڑ کچھ سب وہں جہا اورں ہی

 رویے کے ان لوگ کہ جائے چہ تھا چاہیئے دینا کر ترک بھی کو مزاج کے
 تو چاہیئے لٰہذاں دی نہ اہمیت وہ کو اردو یاں لگی دینے دوش ہی کو اردو سے
۔ ہوتا بھی عمل پر اس اور جاتا دیا دے قرار زبان قومی کو اردو کہ تھا یہ

 ۔ پاتا فروغ ادب پاکستانی اور ادب اردو ملتی تقویت کو اردو سے جس

 اصرار پر صحت کی زبان لئے کے ادب کہ ہے خیال میرا
) جائے رکھا پر بالغت اظہار کا اس مگر ہے الزم کرنا
 فصیح بلکہ صحیح تحریر کامیابں می معنی ابالغ یعنی

ں می عام اصطالح یا اساتذہ پرانے محض( جائے سمجھی
 ذوق خوش ہر کے آج بلکہں نہی پر صنف کی زبان اہل

 آج کہ ہے ظاہر اور پر صنف کی عام قبول لئے کے قاری
 کہں نہی گانہ بے اتنے ابھی سے اساتذہ پرانے قاری کے
 ۳۔ ں کردی رد کو بات ہر کی ان

 گروہ اور ٹولے الگ الگ اپنے کوں ادیبو کہں ہی کہتے عبدہللا سید
 اورں ہی گئیبنائی  سےں حوالو کےں خطو جوں چاہئی دینی کر ختمں بندیا
 قبول قابل کر بنا بنیاد کی ابالغ اصول وہ تو ہو ضروری بندی گروہ اگر

 ساتھ کے عنا اور ذاتی محض معاملہ یہ نزدیک کے ان لیکن ہے ہوسکتی
 واال آنے کرکے ہجرت کہ ہے آیاں می دیکھنے مطابق کے ان۔ ہے کا مفادات
 کر تحریر ادب پر پیمانے اعلیٰ  ہی کتنا وہ خواہ ادیب و شاعر مقامی ادیب
 کرتا تسکین کی انا اپنے کر کہہ ادب کا سطح نچلی یا کباڑ کو ادبکہ  ہو رہا
 کو آپ اپنے ادیب کا درجے تیسرے مقامی برعکس کے اس جبکہ۔ ہے

ں وہا کو آپ اپنے نےں ادیبو والے آنے۔ ہے گردانتا ادیب بڑا اور سرفہرست
 میرٹھی امروہی، دہلوی، جیسے رکھاکیے  منسوب ہی سےں بستیو کی

 سچے اور وطن محب ادیب تمام والے آنے نزدیک کے عبدہللا سید۔ وغیرہ
 ہو، سے دہلی ہو، سے جالندھر نسبت کی نام کے ان تھے اورں ہی پاکستانی
 مگر ہے ہوسکتی بھی حصہ کا تمدن انکے یہ ہو سے ایران ہو، سے بخارا
 مشکوک کو شناخت پاکستانی کی ان نسبت کی ان کہ جاسکتا کہاں نہی یہ

 مترادف کے کرنے پارا کو اتحاد کہنا غیر یا مہاجر کوں ادیبو ان۔ ہے کرتی
 آنے سے ہندوستان یا ہو مقامی چاہیئے جانی کی شکنی حوصلہ کی جس ہے
 فضلیتں می ادب کو کسی اگر اورں ہی پاکستانی سبں ہی ایک سب ادیب واال
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 اور چاہیئے جانی دی پر بنیاد کی فنں می ادب فضیلت یہ اسے تو ہے دینی
 پہلے بعض کہ ہے حیرت۔ گی جائے چلی ہوتی مضبوط روش یہ رفتہ رفتہ
 قلع الل محل، تاج مسجد، کی دہلی ادیب مہاجر کوئی جب ادیب موجود سے
 اب کیونکہ چاہیئے ہوناں نہی پریشانں می اس تو ہے کرتا بات کی اجمیر اور
 کی بمبئیں می پاکستان اورں می خطے اس لوگ بھی پہلے اور بھی

 کوں گانو کےں وہا اور کرتے پسند کو انداز کے ان دیکھتے کوں ایکٹرسو
 ۔ ہے لگتا براں انھی تذکرہ کا شریف اجمیر مگرں ہی سنتے

 اختر ڈاکٹرسلیم
 لئے کے سمجھنے کو ادب پاکستانی مطابق کے اختر سلیم ڈاکٹر 

 داری ذمہ کی ادیب جاننا کو انداز مخصوص کےں مسلمانو کے ہندوستان
 ہم تک جب آیاں می وجود لئے کے اقدار اور تہذیب اپنی پاکستان کیونکہ ہے
ں نہیں می تناظر کے اس اور گےں سمجھیں نہیں میں معنو حقیقی کو اس
 ادب جب۔ سکتے سمجھں نہی کو ادب پاکستانی اور پاکستان ہم تو گےں جائی
 ادب اسالمی یا ہو ادب پاکستانی ہو، ادب قومی یہ پھر تو ہو مالوٹں می

ں ہو نہ بلند سے بلند جبں صالحتی تخلیقیں می معاشرے۔ ہے بیکار ہوسب
 کہں ہی کہتے وہ۔ ں ہی فائدہ بے توں جائی چلیں می گراوٹ سے گراوٹ اور
 ترکیبی کے تواس ہے ادب قومی اگر اور ہے چیز کوئی بھی ادب قومی کیا

۔ ہےں کیو تو ہےں می نفی جواب کا اس اگر اورں ہی سے کون کون عناصر
 کے قومیت پاکستانی راست براہ بنیاد کی ادب پاکستانی کہں ہی کہتے وہ

 ہم۔ ں نہی کہ بھیں ہی قوم پاکستانی ہم کہ ہے سوچنا یہ اور ہے سے فلسفے
 ہر پھر اورں ہی آتے نظر بٹےں میں قومیتو چھوٹی چھوٹی چار وقت اس

 اعظم قائد۔ ہے ہوئی لگی بتی موم کی قومیت نئی ایکں می کھدرے کونے
 پر بنیاد کی اسالم اور قومیت پاکستانی سےں کوششو کی اقبال عالمہ اور

 اور بڑا کو آپ اپنے نےں ؤہندوں می ردعمل کے جس آئی سامنے قومیت
ں لوگو بعد کے بننے پاکستان طرف دوسری جبکہ۔ دیا کر شروع کہنا اعلیٰ 
 نام کا چیز ہر اور دیا کر شروع استحصال کا نام کے اسالم اور پاکستان نے

 جانب کی اقبال عالمہ کہں ہی کہتے وہ۔ لگے رکھنے پاکستانی اور اسالمی
 صف الرحٰمن مجیب شیخں می نظریے قومی دو والے جانےکیے  پیش سے
 اہم اتنا سوال کا ادب قومی بھیں می ملک کسی کے دنیا۔ ہے آتا نظرں می اول
 ۔آئی سامنے کر بن بات اہم بڑی یہں می پاکستان لیکن ہوا نہ

 اور تھا ہوا بلند نعرہ کا ادب پاکستانی بعد کے پاکستان قیام
 بحث کی ادب قومی آج کیا تو کا ادب اسالمی بعد کے اس
 ادب تصور نیا الگ سے ان یا ہے بازگشت کیں نعرو ان
 کس پیچھے کے اس تو ہے ایسا اگر۔ ہے رہا لے جنم
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 اس لوگ سے کون کون اور ہے فرما کار قوت کی نظریہ
 ۴۔ گےں ہو ثابت ستارے کے آسمان

۔ ہے ہوتی پر بنیاد کی خلوص مخالفتں می ادب نزدیک کے اختر سلیم 
 اتناں میں چیزو دیگر اور مصوری موسیقی، ادب، پاکستان کہں ہی کہتے وہ

 خیاالت اور تصور کے دوسرےں می یورپ۔ ں نہی ممکن انکار کہ ہےں نمایا
 نظریے کے کسیں ہا ہمارے مگر ہوتیں نہی قباحت کوئیں می لینے مستعار
 کے ادب پاکستان اختر سلیم۔ ہے کام کاں جوکھو جان اختالف یا استفادہ سے

 برائے ادب وہ آتےں نہی نظر مخالف اور متحرک اتنے کوئی سے حوالے
ں ہی تصویرگردانتے زندہ کی ذہن کو ادب وہں ہی کرتے بات کی لکھنے ادب
 اپنی ادب کوئی واال لینے جنم سے عمل کے مکان و زمان نزدیک کے ان

 بھاگ سے اقدار اور معاشرے کلچر، کے ملک ہوگا ہی طرح کیں جہتو
 ۔ سکتاں نہی

 امجد ڈاکٹررشید
 تحریک باضابطہ کوئی کو تحریک کی ادب اردو امجد رشید ڈاکٹر 

ں ادیبو والے لکھنے ادب اردو اور ادب اسالمی نزدیک کے ان مانتےں نہی
 درجے تیسرے اور دوسرے بلکہ تھےں نہی پر اول صفں می فہرست کی
 پسند انتہاں می اس مگر تھی تحریک اصل تحریک پسند ترقی تھے لوگ کے
 کاسامنا پابندی کو اس اور پہنچا نقصان کو تحریک اس سے جس آئے گھس
 ادب پاکستانی پر موقع اس جبکہ۔ ہوگیا ختم ڈھانچہ بنیادی کا اس پڑا کرنا
 ترقی یہ البتہ کیاں نہی کام کوئی تو خود نےں پیروکارو کے ادب اسالمی اور

 ایک خالف کےں پسندو ترقی سے جس رہے کرتے مالمت لعنت کوں پسندو
 قوم ابتری کی حاالت بعد کے پاکستان قیام نزدیک کے ان۔ آیا سامنے رویہ
 اپنے نے نسل نئی کہ آیا وقت ایک پھر اور گئی لے طرف کی سمتی بے کو
 شروع آنا کہانی کی خیالں می ادب۔ دیا کر شروع کہالنا نظریاتی غیر کو آپ

 دھائی کی ساٹھ۔ دیا جنم بھی کو التعلقی نے ادب پر طور مجموعی۔ ہوئی
 محبت سے دھرتی بار پہلیں می ادب پاکستانی اور ہوئے پیش واقعات کے

 اپنے نےں لوگو آیاسامنے  دوران کے جنگ کی ء۱۹۶۵ احساس کا کرنے
 نےں لوگو بعض گیا لکھا ادب اورں لکھیں غزلی لگے ترانے لئے کے وطن
 جنگ کی ء۱۹۶۵ مگر کی بات کی کرنے رد کر کہہ پوجا کی زمین اسے
۔ آئی سامنے کر بن حقیقت ایک محبت سے وطن مادر اپنے بعد کے اس اور

 رہے کرتے موازنہ سے عجمی عربی، کو قومیت ادبی مقامی لوگ بعض
 کا پوجا دھرتیں می ادب جب ہوئی توانا وقت اس بنیاد کی ادب پاکستانی
 کے سرزمین اپنی نےں ادیبو خالف کے بھارت ہوا پیدا احساس سے شدت
 امجد رشید ڈاکٹر ملتیں نہی مثال کی اس کیا اظہار طرح جس کا محبت ساتھ
 پر ادب پاکستانیں وہا چھڑی بحث کی ثقافت پاکستانیں جہاں می خیال کے
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 پر اس اور اٹھایا کو معاملے اس نےں ادیبو بعض۔ ہوئی شروع بحث بھی
 ں ہی لکھتے وہ کیا شروع لکھنا

 لیکن لکھے مضامین مسلسل اور اٹھایا کو مسئلے اس
 کی ادب پاکستانی ہمنوا کے ان اور وہ پر سطح تخلیقی
 ادب اسالمی طرف دوسری کرسکے نہ پیش مثال کوئی
 کے ادب اسالمی سے مد و شد بھی نےں تابعدارو کے

 اور اقدار فنی تخلیقات، کی ان لیکن کیے  واضح خطوط
 نہ شاملں می ادب وہ کہں تھی نیچے اتنی سے جمالیات
 ۵۔ ں ہوسکی

 قومی اور شناخت قومی سے جنگ کی ء۱۹۶۵ ستمبر نزدیک کے ان 
 وطن اور زمین نےں ادیبو دوران کے جنگ ہوا شروع دور نیا ایک کا ادب
 ایک ادب پاکستانی نزدیک کے ان۔ کیاں نمایا کوں جذبو کے محبت سے
 پاکستانی پھر۔ ہے ہوتی شروع سے بعد کے پاکستان قیام جو ہے تاریخ طویل
 وہ اور ہے کیا ادب پاکستانی کہ ہے پر بات اس ہوابحث شروع مسئلہ کا ادب

 کی کہنے ادب اردو اسے ہے مختلف سے ادب والے جانے لکھے دوسرے
 پاکستانی سےں حوالو تمام جبکہ جائے کہا کرں کیو ادب پاکستانی بجائے
 پاکستان بعد کے پاکستان قیام۔ ہے رکھتا شناخت اور مقام الگ ایک اپنا ادب
 پاکستانی اب جبکہں رکھتیں نہی میل تالں می آپس اردو اورں زبانی دیگر کی
 سے اردو فلمیں می بھارت جو ہے رکھتی مزاج اور رویہ الگ اپنا اردو

 اثرات سےں زبانو عالقائی کیں صوبوں چارو نے اردو ہماری ہے مختلف
 جبکہ ہے لہجہ پاکستانی یہی ہے ہوا پیدا لہجہ نیا ایک اورں ہیکیے  قبول
 ہے رہی دیکھ جوخواب قوم پاکستانی ہے رکھتا حیثیت الگ اپنی ادب لسانی
 واال جانے لکھاں یہا۔ ہے اپنا ہمارا اور ہے مختلف بالکل سے خطے اس وہ
 اپنا موسم فضا، ماحول، کاں یہا کو ادب پاکستانی۔ ہے ادب پاکستانی ادب

 جانے لکھےں می دنیا ہے اہم سے سب حوالہ مذہبیں می جسں ہیلبادہ پہناتے 
 اپناں می ادب پاکستانی ہوتاں نہی خالی سے مذہب ادب بڑا سے بڑے والے
 ادب پاکستانی جوں ہی جذبات اور احساساتں ہی الفاظ اپنے کے اس ہے رنگ
ں می بھارت ادب اورں کتابی والے جانے لکھیں می اردوں ہی کرتے ممتاز کو
 ہے منفرد سے ادب اس کے زبان اردو ادب پاکستانی مگر ہے جاتا لکھا بھی
 جانے لکھاں می امریکہ اور برطانیہ جیسے ہے جارہا لکھاں می بھارت جو

 جدا بالکلں صورتیں دونو کی اس لیکن ہے ہوتاں می انگریزی ادب والے
 ۔ ہے مختلف مزاج کا انں ہی مختلف اور جدا

 
 سدید انور ڈاکٹر
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 ادبی قومی ایک تحریک کی ادب پاکستانی مطابق کے سدید انور ڈاکٹر 
 چکی جماں جڑی اپنی تحریک پسند ترقی پہلے سے اس جبکہ تھی تحریک

 نےں پسندو ترقی ان تو آئی سامنے تحریک کی ادب پاکستانی جونہی تھی
 اور دوسرے کوں ادیبو کے اس بجائے کی کرنے مقابلہ جگہ کی ادب کا اس

 کی ان عالوہ کے اس اور۔ دیا کر شروع کہنا ادیب کا درجے تیسرے
 طرف ایک ادیب یہ دیا کر انکار سے دینے جگہں می جرائد اپنے کو تخلیقات

 جسے تھے کرتے حمایت کی کیمونزم اور سوشلزم سے حوالے سیاسی تو
 دوقومی یا اسالم ادیب اور کوئی جبکہ تھے دیتے قرار درست اور جائزہ وہ

 دیتے کر مسترد کر دے قرار پسند رجعت اسے تو کرے بات کی نظریے
 ایک کیں ادیبو اور کیا متنفر سے ان کوں لوگو نے رویے اس کے ان تھے
 ،ں نگارو افسانہ بڑےں انھی اور۔ گئی نکل سے تحریک اس کھیپ بڑی

 نئی نےں لوگو جب بعد کے پاکستان قیام۔ پڑا ہونا محروم سےں شاعرو
 نے تحریک پسند ترقی تو کیا محسوس کو تحریک ادبی نئی کیلئے مملکت

 کے پسندی ترقی ہوئے رہتےں می پاکستان وہ اور کی مزاہمت کی اس
 ایسا ایکں می ان پھر ہوگئے شروع دیکھنا طرف کی روس سے حوالے
 تھا چاہتا غلبہ کا کیمونزم اور سوشلزم پر مملکتنوزائیدہ  جو ہوا شامل طبقہ
 تحریک پسند ترقی گئے پکڑے لوگ کئی کے تحریک اس سے حوالے اس
 قیادت مرکزی کی اس ہوگئی کمزور تحریک یہں یو اور لگی پابندی پر

 ذوق ارباب حلقہ نےں لوگو کے تحریک اس پھر تو ہوئی غائب سے منظر
 سے اس جبکہ ہوگئی ضمں می اس پر طور محسوس غیر اور کیا رخ کا

ں می ذوق ارباب حلقہ اور تھے کرتےں نہی تسلیم کو ذوق ارباب حلقہ یہ پہلے
 :ںہی لکھتے سدید انور ڈاکٹر۔ تھی جاتی پائی مزاہمت خاصی خالف کے ان

 کو قومیت پر سطح ادبی تحریک کی ادب پاکستانی
 زمین نے تحریک اس تھی تحریک اہم ایک والی ابھارنے

 پیدا ادب پر سطح قومی کر دے قرار طابع کے آسمان کو
 مخالفانہ پہال سے سب پر اس چنانچہ ڈالی طرح کی کرنے
 نظریاتی کے اس اور کیا نے تحریک پسند ترقی حملہ
 کے تحریک اس بجائے کی کرنے رد سے دلیل کو اساس
 ۶۔ بنایا منصوبہ کا تعاون عدم سے ادباء

ں رہیں نمایاں دوتحریکی کی ادبں می پاکستان بعد کے پاکستان قیام 
 تحریک کی ادب پاکستانی دوسری اور تحریک ثقافتی اور ارضی ایک

 مگرں تھی نکلی ہی سے ذوق ارباب حلقہں تحریکیں دونو یہ پر طور ظاہری
 دوسری اور تھا اظہار کا ردعمل خالف کے تحریک پسند ترقیں تحریکی یہ

 لوگ کے تحریک پسند ترقی ، بھی اظہار کا وابستگی سے پاکستان جانب
 کو نظریات اپنے وہ اور تھے دیکھتے طرف کی باہر بجائے کی پاکستان
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 پاکستان بعد کے توڑنےں زنجیری کی غالمی۔ تھے کرتے برآمد ہی سے باہر
 تحریک کی ادب اسالمیں می جنں ہوئی پیدا نئیں تحریکی تین کی ادبں می

 ملک کو تحریک پسند ترقی نےں ادیبو کے ذوق ارباب حلقہ۔ ہے شامل بھی
 روابط ملکی غیر کے ان اور دیاتھا قرار تحریک کی النے فضاء مشینیں می
۔ دیاتھا دے قرار مترادف کے دینے دعوت کو ملکی غیر کسی پھرں یہا کو

 تازہ وہ تھے دیتے زور پر کرنے قائم رشتہ سے وطن اپنے ادیب پاکستانی
 تھے کرتےں نہی پسند کوں والو دیکھنے باہرں می وطن والے ہونے قائم

 پر ادب کی ان کہ تھے کرتے خیال یہ لوگ کے تحریک پسند ترقی جبکہ
 وہ ہے کرنا تخلیق ادب بھی نے جس اور ہے ہوچکی قائم داری اجارہ ایک
 ادب ہر کہں یو یا کرے تخلیق ادب مطابق کے سوچ اور خواہشات کی ان

 تحریک پسند ترقی سدید انور ڈاکٹر۔ ہو ڈھالں می سانچے کے ادب پسند ترقی
 :ں ہی کرتے ذکر کا تجزیئے ایک کے بریلوی عبادت ڈاکٹر سے حوالے کے

 کہ ہے یہ بدقسمتی بڑی سے سب کی تحریک پسند ترقی
 تن کی زیادہ سے سبں می انں ہی شامل ادیب جوں می اس

 تو بنتے وہ ہے ہوئی پہنچی کو انتہا جانیں گرا اور آسانی
 اجداد ؤآبا اپنےں انہی ذہنیت بورژوا لیکن پسند انقالبں ہی

 ۷۔ ں ہی ملیں می ورثے سے

 مگر تھے کرتے مقصدیت برائے ادب تو بات ادیب پسند ترقی دراصل 
 دینا لکھ شاعری افسانہ، وہ تھےں نہی قائل کے مقصدیت کسی پر طور ذاتی
 مشقت جبری لئے کےں لوگو مگر تھے سمجھتے مقصد کا زندگی اپنی ہی
 کی مغرب زیادہ سے مشرقیت ادیب پسند ترقی۔ تھے طالب کےں کیمپو کے
 تھے سمجھتے عزیز کو روس بجائے کی ہندوستان اور تھے دیکھتے جانب
 تحریک ادبی کی ان۔ تھے دیتے زور زیادہ پر انگریزی بجائے کی اردو وہ
 ۔ تھیں نہی جانبدارانہ غیر

 

iiتحریک کی ادب اسالمی ۔ 
 مختلف تحریک یہ اور ہے پرانی بہت تو تحریک کی ادب اسالمی 
 ذکر قابل بھی دور کا خالفت ترکں می جن رہی چلتیں می ممالکاسالمی 

 جب ہوئی وقت اس ابتداء کی اسں می پاکستان بعد کے پاکستان قیام لیکن ہے
 پھیالنا ذریعے کے ادب کو نظریات اشتراکی اپنے نے تحریک پسند ترقی
 بھی پر طور کے تحریک کی مدمقابل کے تحریک پسند ترقی یہ کیا شروع
 تھی سے حوالے کے نظریات اسالمی خالصتا   تحریک یہ۔ ہے جاتی جانی
 اور تھا تبلیغ کی اسالم مذہب ذریعے کے ادب نظر پیش کے تحریک اس
 رغبت کی والے پڑھنےں می جس تھا کرنا پیش کو نظریات ایسےں می ادب
 آسمانی وہں جائی لکھے افسانےں کہانیا جوں می اس ہو طرف کی مذہب
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 ادب اسالمی نام کا تحریک۔ ں ہو ہی سےں حوالو کےں صحیفو اورں رشتو
 اور زمانے سارے اور منفرد ایک اسالم کہ گیا رکھا لئے اس تحریک کی

ں ہی رہتےں می خطے ہر کے دنیا والے ماننے کو اس ہے دین کا ملت ساری
 بنانے کو تحریک اس جانا کیا منسوب  سے ملک ایک کسی کو ادب اس لٰہذا
 مراد سے ادب پاکستانیں می خیال کے ان۔ تھا نہ درست نزدیک کےں والو

 نام اس اگر اور تھی وغیرہ تہذیب اور ثقافت کی پاکستان زمین، پاکستانی
 یہ تو جائے کیا برآمدں می ممالک یاں می دنیا اور کسی کو ادب کسی سے
 نسبت کی زمین پاکستانی۔ گےں دی چھوڑ کر سمجھ ادب کا ملک ایک اسے
 ترقی۔ تھا قبول قابل بھی ادب اسالمی عالوہ کے اس اور ادب پاکستانی سے
 ایک یہ کہ تھے کرتے پیش جواز یہ کا ادب اپنے والے تحریک پسند

 اسں می چین ہے رہی دکھا اثرات اپنےں می روس جو ہے تحریک عالمگیر
 تمام باقی لٰہذا ہے آرہیں می لپیٹ کی اس دنیا ساری اور ہے جاری کام پر

 والے رکھنے ذہن اسالمی لٰہذاں ہی محدود اور عالقائی سطحی،ں تنظیمی ادبی
 تھے متاثر سے خطبات اورں تحریرو کی مودودی موالنا جو نےں لوگو
 تحریک پسند ترقی اور ڈاال حصہ زیادہ سے سبں می تحریک اس نےں انھو
 اسالمی کہ تھا جواز یہ کا ان کیا اجراء کا تحریک اسالمیں می مقابلے کے
 کیونکہ ہے اور ہوگی تحریک بڑی سے سبں می دنیا تو تحریک کی ادب
 جب پسند ترقیں ہی موجودں می دنیا ساری والے چاہنے اور ماننے کے اس
 سے ممالک دیگر اور ترکی ،ءلیبا کوریا، چین، موازنہ کا تحریک اپنی

 اور البنا حسنں می مصر کہ تھے کہتے مبلغ کے ادب اسالمی تھے کرتے
ں ہیبدولت  ہی کی ادب اسالمی سب وہں ہیں تحریکی اسالمی جتنیں می ترکی
 پر جس ہے جامع اور بڑی زیادہ سے تحریک پسند ترقی تحریک یہ اور
 ۔ ں ہی تیار لئے کے ہونے فدا سے جان و دل لوگ

 عسکری حسن محمد
 اسالمی اور ادب پاکستانی بھی نے کسی مطابق کے عسکری حسن 
 ضرور الگ کچھ ادیبں می اس مگر کھینچیں نہی فاصل حد درمیان کے ادب

 اسالمی کو ادب پاکستانی کہ ہے خواہش کی ادیب  اورں ہی کرتے محسوس
 وہ کہ ہے خوف سا کون وہ جانے نہ کوں لوگو بعض مگر جائے کہا ہی ادب

۔ ں ہی ہچکچاتے سے لکھنے تفصیل ضروری یا الزمی کی ادب اسالمی
ں نہی بھی ضرورت کی تفصیل کسی ایسی تو جائے سوچا اگر طرف دوسری

 اقبال، عالمہ۔ ں ہی ملتےں ہمی ادیب شعراء پر قدم قدم کے ادب اسالمی کہ
 مخالفین مگر۔ ہے نمونہ کا ادب اسالمی ادب کا احمد نذیر خان، سرسیداحمد

 لوگ یہی مگرں ہی کرتے نظر صرف کر دے قرار ادب مذہبی محض اسے
 دیا لگا لفظ اسالمی اگر ساتھ کے اس اورں ہی کرتے قبول کو ادب کے غالب
 نے غالب کہ چاہیئے ہونا اطمینانں انھی مگر۔ ں ہی ہوجاتے خوفزدہ تو جائے
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 اس بھیں می شاعری اپنی اور ہے رکھا نظر پیش ہمیشہ کو مذہبں می ادب
 سے ادب اسالمی کر دیکھ ادب کا غالب لٰہذا ہے کیا اہتمام خصوصی کا

 لئے پرچم کا ادب اسالمی جانب دوسری لیکن۔ ں نہی بات کوئی کی ڈرنے
 بھی الزام کے کفر پر وغیرہ غالب ہللا اسد حافظ، خسرو، امیر ادیب کئی

 کا اسالم کو شاعری کو ادب وہ مگر ہوگا جگہ اپنی خلوص کا انں ہی لگاتے
 بات یہ وہ اورں ہی سمجھتے ہی عقائد چند کو اسالم وہ سمجھتےں نہی جز
 دین اور مذہب کا انسانیت اور کائنات ساری تو اسالم دین کہں ہی جاتے بھول
 دور کے آدم حضرت بلکہں نہی تاریخ کی سوسال چودہ صرفں می اس۔ ہے
ں تہذیبو جب۔ ہے ذکر بھی کا روایات اور ثقافت تہذیب، تمام والی آنے سے
 کے ان اور کو تاریخ کیں مسلمانو ہم تو ہے آیاں می کریم قرآن ذکر کا

 سکتے دے قرار خالف کے اسالم کیسےں می شاعری اور ادب کو واقعات
 جذب اندر اپنے بعد کے پرکھنے پرں اصولو کوچند قوت نئی ہر اسالم۔ ں ہی

 دوقسم والے کرنے بات کی اسالم خالص۔ ہے رکھتا صالحیت کی کرنے
 اسالم ہم۔ ہےں نہی نفعں میں دونو اورں ہی ہوسکتے دوچار سے معامالت کے
ں دی کہہ یہ یا اورں دی کہہ اسالمی غیر اور غلط کو تاریخ سالہ سو چودہ کی
 پر طور عملی جو لٰہذا رہا قائم ہی سال پینتیس تیس صرف اصل کا اسالم کہ

 کی توقعات کیا آئندہ سے اس سکا چل نہ مزید اور رہا تک عرصے مختصر
۔ ں ہیں نہی واقف سے حقیقت کی انسان لوگ کے سوچ اس۔ ں ہی جاسکتی
 نفسیات، ذاتی کیں لوگو ہے آیا لئے کے رہنے قائم تک قیامت تو اسالم

 حکمران یا قابض پرں ملکو اسالمی جوں ہی ہوتی خواہشات اور تقاضے
 سے اسالم خالص اور جوڑنا سے اسالم کو دور کے انں ہی ہوجاتے

 اس کئی اور رہے وابستہ سے اسالم لوگ کئی۔ ہےں نہی بات جوڑنااچھی
 ہے ہوتا متعلق سےں انسانو اختیار اور اقتدار جانب دوسری۔ گئے ہٹ سے
 کس یاں جائی بہہں می رو کس جانے نہ جانشین بعد کے ہونے فوت کے ان

 جانے نہ مگر ہے ذات کی ہللا خالص۔ ہوجائے منسلک سے یامسلک مذہب
 وہ بس کرتےں نہی جستجو کی‘‘خالص’’ں می مذہب اور کسی لوگں کیو

 کی‘‘ادب اسالمی’’ ہم جب مگرں ہی کرتے تالش کی خالص ہیں می اسالم
۔ ہوگا رکھنا خیال کا اسلوب کے اسں ہمی توپھرں ہی اپناتے راہ کی نوعیت
ں وہا کہں ہی کرتے منسوب لئے اس سے تعمیر فن اسالمی ہم کو محل تاج

 ہے فطرت بنیادی جوں ہی الگ آیات قرآنی جابجا اور ہے جاتی پائی عقلیت
 ہو بھی ادب وہ کہ گا پڑے کرنا خیال تو لگے کرنے پیدا ادب ہم جب مگر
 عربیں انھی کہں ہی کرتے خیال مشکل اسے لوگ بعض۔ ہو بھی اسالمی اور
 بھی سے اردو اورں ہی رکھتے شغف کچھ سے فارسی آتےں نہی بھی آداب
ں مکا و زمان وہ کہ ہے خصوصیت کی ادب اسالمی مگر۔ ہے ہی ہللا یاد بس
 ہمں می اس اور ہے ہوتا ہی علم فلسفہ، ہے کرتا بیان بھیں کیفیتی کی اس اور
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 عقائد بنیادی کے اسالم کہ ہے جاتا رکھا خیالں می جس۔ ہے ہوتی بھی آہنگی
 جب۔ جائے رکھا خاصر ملحوظ بھی کوں تقاضو نئے اورں رہی قائم بھی
 بیان کرنا ظاہر کوں حقیقتو ابدی زندہ پھر تو ہے ابدی اور زندہ حقیقی اسالم
 ۔ ہے ادب اسالمی ہی کرنا

 کا ہے تخلیق کی خداوند جو انسان یہ ہے کرتا بیان حقائق جب منٹو 
 ادب اسالمی غیرں می اس تو ہے کرتا بات کی حسن کے اس یا ہے کرتا ذکر
ں بیویو اور بیٹھنے اٹھنے وہ ہے دین کا کرنے بیان حقائق تو اسالمں نہی تو
 ادب اسالمی ہی کرنا بیان حقائق۔ ہے کرتا بیان بھی جزیات  کی حقوق کے
 شریک کا کسی کو ہللا ہی نہ اور ہو نہ تذلیل کی انسان کسیں می جس ہے

 ۔ جائے ٹھہرایا

 مروجہ کے پسندی ترقیکہ ں کیں کوششی نے صاحب منٹو
 حیات تصور اپنے کو اسالم ادیب اور جائے بدال کو تصور
 سماجی پر بنیاد کیں اصولو اسالمی اورں بنائی اثالت کی
ں ادیبو صاحب منٹو۔ ں کری مطالعہ کا انصاف معاشی اور
ں ہا ہمارے کہں ہی رہے جھگڑتے پر بات اسں گھنٹو سے
 تصور وہ کا انسانں ہمیں نہی کافی پرستی انسان خالی یہ

 ۸۔ کیا پیش نے اسالم جو ہوگا کرنا قبول

 ہے بھی تبلیغں وہا ہے کرنا بیان حقائقں جہا مقصد کا ادب اسالمی 
 اپنےں انھی جائے الیا قریب کے اسالم ذریعے کے ادب کوں لوگو تاکہ

 کوں لوگو اور کرایاجائے روشناس سے انصاف ،ںکارنامو کے اسالف
 ساری بہت حضرات علماء۔ ہے جاسکتا کیا قریب کےروح  حقیقی کی اسالم
 چار سے ملسو هيلع هللا ىلصحضور کہ کرتےں نہی بیان یہ وہ لیکنں ہی کرتے بیانں چیزی
ں پیغمبرو۔ ہے بھی معرفت اور جامعیت بڑیں می جنں ہی منسوب بھی مزاح
ں می لینے کر بیان سے الفاظ خوبصورتں می ادب کو واقعات تاریخی کے

 ایسے ہی ذریعے کے ادب اسالمی نے حجازی نسیم ہے ہوتی پیدا چاشنی
 جاسکتا دیا قرار نمونہ ایک کا ادبں جنہیں ہی آپ مثال اپنی جو لکھے ناول
 کا ادب تو پرں یہا مگر۔ تھے مانتےں نہی ہی ادیبں انھی پسند ترقی مگر ہے
 کرنے پیشں می شکل کی افسانے یا نظم بھی کو حقائق جو ہے ریاکاری نام
 حقائق ادیب ہمارا۔ ہو نہں کیو سچائی ہی کتنیں می اس خواہں ہی کتراتے سے
 وہ جب بعد کےں سالو دس پانچ اور ہے جاتا بیٹھ کر لے پاس اپنے کو

۔ ہے کردیتا پیش اسے لئے کےں داستا زیب پھر توں ہی جاتے دب معامالت
 ایک کرکے وابستہ سے مذہب کوں باتو اچھی کی کرام صوفیائے اورں ولیو

 بیان حقائق کہ ہے یہی تصور کا ادب اسالمی۔ ہے جاتا دیا پھینکں می کونے
 ادیب جیسے جائے رکھا خیال کاں اصولو اسالمیں می ان اورں جائی کیے 
 قلم کے ان ہوئے جاتے طرف کیں حکمرانو مگرں ہی کرتے پیدا تو ادب
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ں باتی اچھی اور چاہیئے روکنا سےں باتو بریں انھی طرح اسیں ہی جلتے
 ادب نےں پسندو ترقی جیسے توں ہا ہمارے مگرں چاہئی کرنے پیداں می ادب
ں نہی درگت  کوں مولویو کی ادب اسالمی طرح اسی کیا کچھ جو ساتھ کے
 محتسب کو ادب اسالمی۔ چاہیئے برتنی احتیاطں انھی سے جس۔ چاہئے بنانی
 نہ رکاوٹ کوئیں می پھیلنے کے اس تاکہ چاہیئے کرناں نہی پیش کر بنا

 چاہیئے دینا چھوڑ ڈھیال کو اوسان اپنے کوں والو لکھنے ادب اسالمی۔ رہے
 ہی ہوتانہں نہی پیدا ادب سے اس کیونکہ چاہیئے آناں نہیں می غصے اور

 کوں لوگو۔ ہے معاملہ کا سال سو چودہ یہ ہے لقمہ ایک کوئی ادب اسالمی
 رکھنا وابستہ سے تحقیق لئے کے کرنے مائل طرف کی ادب اسالمی
ں می ادب اسالمی۔  جائے گزارا سے عمل احتسابیں انھی پہلے کہ نہ چاہیئے
 کا اصالح کی معاشرے اور تبلیغ کی تبلیغ ہے ادب کا ادب یہ ہے جامعیت
 ۔ بھی ذریعہ

 صدیقی نعیم
 کے نظر نقطہ فلسفیانہ کو اسالمی ادب پر طور بنیادی صدیقی نعیم 
 وہ ہے دیتا پتہ کا انقالب ایک‘‘فوائد نظریہ’’ کا انں ہی التے سامنے ساتھ
 داخل اندر کے انسان جوں ہی دیتے تشبیہ  سے طاقت ایسی ایک کو فوائد

 خیر برائی، اور اچھائیں می انسان سے جس ہے کرتی پیدا ہوکرسرگرمی
 خالف کے شر اندر کے انسان سے اس بلکہ۔ ہے ہوتا معلوم فرق کا شر اور

 اپنے لئے کے ہونے آزما نبرد خالف کے اس وہ اور ہے ہوتی پیدا مخالفت
 تصور بنیاد کی ادب اردو کو تبلیغ کی شر اور خیر وہ۔ ہے کرتا تیار کو آپ

 کے شر اور خیر اورں ہی لیتے سے مجید قرآن استدالل کا اس وہں ہی کرتے
 اسالمی نزدیک کے انں ہی سمجھتے ادب اسالمی ہی کرنا تبلیغ سے حوالے
 نزدیک کے ان چاہیئے اپنانا رویہ تعمیری کوں ادیبو سے حوالے کے ادب
 ہے معمور پر نفی کی ادب اسالمی یہ ہے نظریہ محض تنقید پر تحریک اس
 موالنا کہ جیسا تھے علمبردار کے نظریات کے مودودی موالنا صدیقی نعیم
 کی کالم مودودی موالنا‘‘ہے غلط کرنا پیدا ادب لئے کے معاش’’کہا نے
 گردانتے اچھا کو اقدار جمالیاتی وہ تھے قائل کے حسن کے گفتگو اور تاثیر
 دیتے زور پر بنانے طریقہ کا کرنے پیدا انقالبں میں ذہنو اسے وہ تھے
 براہ سے حوالے اس موالنا لیکن تھا عمل بالواسطہ ایک کا تبلیغ یہ تھے
 تھے قائل زیادہ کے کرنے استفادہ سے مبارکہ احادیث اور کریم قرآن راست

مودودی  موالنا البتہ۔ تھے کرتےں نہی تصور مضمون الگ کوئی کو ادب وہ
 وہ اور بخشی جال کو اسالمی ادب تحریک نےں کاوشو فکری اور علمی کی
 ثابت مددگار بڑےں می بڑھانے آگے پر طور بالواسطہ کو تحریک اس

 پر طور کےں روا روح کے تحریک کی ادب اسالمی صدیقی نعیم۔ ہوئے
 کے تحریک کی ادب اسالمی سے جانب کی حلقے۔ ں ہی جاتے جانے بھی
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 اس تھے دیتے جواب مدلل بھی کاں حملو اور سواالت والے آنے خالف
ں وہا تھا سامنا کا حلقے پسند ترقیں جہا کو تحریک کی ادب اسالمی وقت
 دو بھی لوگ کئی کے حلقے تھا سرگرم خالف کے ان بھی ذوق ارباب حلقہ

 گروپ سیاسی ذوق ارباب حلقہ کو گروپ انقالبی ہوگئے تقسیمں میں گروپو
 ادب اسالمی لگا جانے کہا گروپ ادبی ارباب حلقہ کو گروپ دوسرے اور
 تھےں نہی بھی مطمئن اتنے کوئی صدیقی نعیم سے حوالے کے تحریک کی
ں می تحریک اس تھا چاہیئے جانا دیا فروغ طرح جس کو ادب نزدیک کے ان

 :ں ہی لکھتے وہ ہوسکےں نہی آزما نبرد کماحقہ سے اس لوگ شامل

 تذکرہ کا اس ہے دی آزادی جو نے اسالمں می ادبتخلیقی 
 دیتاں نہی اجازت اسالم کی جن کوں پابندیو ان اور ہوا کم

 ۹۔گئی کی کوشش کی کرانے باور زیادہ سے ضرورت

اسرار  فرید، ابن صدیقی، نعیم رو پیش کے تحریک کی ادب اسالمی 
ں انھو تھے نقاد اچھے وغیرہ گیالنی اسد احمد، رشید پوری، سہارن احمد
 کرنے پیش ساتھ کے دالئل کو مباحث نظریاتی سے حوالے کے تحریک نے
 نظریات اسالمیں می مقابلے کے نظریات اشتراکی اور کی کوشش بھی کی
 کے ادب نےں ادیبو کے اسالمی ادب مگر رہا موثر خاصہ جو کیا پیش کو

 لوگ سے جس کیاں نہی تخلیق ادب ایسا کوئی پر سطح عوامی سے حوالے
 ۔ رہتے راغب طرف کی اس

 الرشید ہارون پروفیسر
 قربانی، کیں ادیبو کے اسالمی تحریک مطابق کے الرشید ہارون 
 فحاشی، نے ءادبا کے تحریک اس تھیں نہی کمی کوئیں می ایثار اور جذبے
 بھی طرف اس اور اٹھایا بیڑا کا بنانے نشانہ بھی کوں برائیو اور عریانی
 ردعمل تحریک یہ۔ تھے رہے ابھار کو نظریات مخالف اسالم جو دی توجہ
 برائے ادب وہ اور تھا مقصد ایک سامنے کے اس تھی آئی سامنےں می

 کے فروغ کے نظریات اسالمی نےں انہو لٰہذا اصالح برائے ادب تبلیغ،
 جگہ کی تحریک اس اورکیے  جاری میگزین اور اخبارات سے حوالے
 و بحثں میں شہرو مختلف سے نام کے اسالمی ادبں گئی بنائیں شاخی جگہ

 ادب اسالمیں میں لوگو سے جسں تھی ہوتی منعقد مجلس لئے کے مباحثہ
 کو ادب اسالمی نےں ادیبو پسند ترقی جب۔ ہوا پیدا رجحان کا لینے جائزہ کا

 کی الرشید ہارون توپروفیسر دیا کر انکار سے کرنے شاملں می جرائد اپنے
 پرمغز سے نام کے تحریک کی ادب اسالمی نے احمد فروغ سےں کاوشو
 پروفیسر دیا قرار ہی ادب کاں مسلمانو کو ادب اسالمیں می جس لکھا مقالہ
 وہ دیا قرار اخالقیات کی اسالم پر طور بنیادی کو ادب نے الرشید ہارون
 اسالمی وہ تھے حامی کے کرنے انداز نظر کو نظریے اشتراکیں می اصل
ں ادیبو کہ تھے کرتے محسوس یہ وہ تھےں روا روح کے تحریک کی ادب
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 لٰہذا ہے پریشان اورں ناال سے تحریک پسند ترقی اس گروہ بڑا بہت ایک کا
 تحریک کی ادب اسالمی اثر زیر کے اسالمی جماعت سے مشورے کے ان
 :ں ہی لکھتے وہ۔ گیا کیا احیا کا

 کی ادب اسالمی’’ اثر زیر کے اسالمی جماعت
 ،ں ادیبو ،ں شاعروں سینکڑوں می جس چلی بھی‘‘تحریک
۱۰۔ لیا حصہ نےں نگارو تنقید اورں نگارو افسانہ

 

 بڑے تمام کے پاکستان ہی ہوتے اجراء کا تحریک کی ادب اسالمی 
 تعداد کثیر کیں لوگوں میں حلقو ان گئے بن حلقے کے اسں میں شہرو
 کر نکل باہر سے پاکستان اثر حلقہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے تھی کرتی شرکت
 بھیں می ممالک کئی دوسرے عالوہ کے مصر جبکہ۔ گیا پھیل تک بھارت
 تحریک پسند ترقی ادبا والے رکھنے ذہن اسالمی۔ ں گئی کھلں شاخی کی اس
 ادب اسالمی جونہی۔ تھے گئے تھک کرکرکے برداشتں پابندیا کی جبر کے
۔ کی اختیار شرکتں می اس درجوق جوق نےں ادیبو ہوئی شروع تحریک کی
 مودودی االعلیٰ  ابو موالنا امیر کے اسالمی جماعتں می تحریک اسں جہا
 دین عالم کے مصرں وہا تھے کرتے حاصل فیض لوگ سےں تحریرو کی

ں تھی جاتی کی پیشں می ترجمے اردو بھیں تحریری اور کتب کیالبناء  حسن
 کیا پیدا ادب نے تعداد بڑی بہت کیں ادیبو تحت کے تحریک ادبی اسالمی
 بھی آج جوکیے  تحریر افسانے اورں غزلی ،ں نظمی ستھری صاف نےں انھو
 کی ادب اسالمی کو صدیقی نعیم۔ ں ہی باعث کا فیض لئے کےں لوگو

 تحریک اسں میں شہرو تمام کے ان۔ تھا جاتا مانا بھی ترجمان کا تحریک
 اکٹھی بھیں رپورٹی کی اس پر بنیاد ماہانہ وہ تھے رابطے سےں شاخو کی
 ۔ تھے کرتے کیا

 ترقی ادب، اردو مجموعی بحیثیت وقت کے پاکستان قیام
 اردو پر طور خاص۔  تھا اثر زیر کے تحریک پسند

 لوگ یہ۔  تھے ہوئے چھائے ادیب پسند ترقی پر صحافت
 پیشں می پھیالنے نظریات اخالقی غیر اور اسالمی غیر
 اثرات مضر اور زہریلے کے ادب پسند ترقی۔ تھے پیش
 لئے کے فروغ کے نظریات اسالمی اور کرنے دور کو

 ہی اوردیکھتے گئی چالئی تحریک کی ادب اسالمی
۔  گئی پھیل تک ہندوستان سے پاکستان تحریک یہ دیکھتے

۱۱
 

 تحریک کی ادب اسالمی جبں میں جریدو کے تحریک پسند ترقی 
 نعیم پھر تو دیا کر انکار سے چھاپنےں می جرائد اپنے کوں نقادو کے

 القادری ماہر ،‘‘نو جہان’’ نے گیالنی اسعد ،‘‘سیارہ’’ ماہنامہ نے صدیقی
 ’’اور ‘‘کوثر’’ نے عزیز نصرہللا جبکہ نکالے جرائد نامی ‘‘فاران ’’نے
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 خورشید پروفیسر ‘‘ءایشیا’’روزہ ہفت جبکہ نکالے جرائد سے نام ‘‘تسنیم
کیے  شائع بھی نمبر کئی تحت کے جرائد ان جبکہ ‘‘راہ چراغ ’’کا احمد
 ،‘‘انسانیت تعمیر’’ ،‘‘مشیر’’ ،‘‘مشعل’’ ،‘‘یثرب’’ ،‘‘آئین ’’تھے جاتے

 ’’لیا حصہ بھی نے خواتینں می تحریک کی ادب اردو وغیرہ ‘‘شہاب’’
 کی ادب اسالمی ہوئے شائع سے الہور جرائد سے ‘‘نام عفت ’’اور ‘‘بتول

 احمد، اسرار ڈاکٹر حقانی، احمد ارشادں می جن نام بڑے بڑےں می تحریک
 احمد اسرار پروفیسر صدیقی، نعیم گیالنی، اسعد سید احمد، خورشید پروفیسر
 بیگم، حمیدہں می خواتین اور ہللا من فضل اصالحی، ابوصالح سہاروی،
 کوثر صفیہ یوسف، ام یاسمین، سلمیٰ  سلطانہ، منور نئیربانو، کوکب، رخشندہ
ں حلقو ادبی ہی آتے تحریک کی ادب اسالمی۔ تھے شامل نام معروف جیسے

 تاب بے لئے کے میٹنگ ماہانہ کی ادب اس لوگ گئی مچ ہلچل ایکں می
 شور و زور تک پابندی پر اسالمی جماعت تحریک یہں یو اور تھے ہوتے
 ۔ رہی چلتی سے

 جب ترجمان رسالے کے مودودی موالنا نزدیک کے وہاب اختر مہر 
 پر جس گیا کیا پیش خاکہ ایک کا اسالم تصور تحریکیں می جس ہوا جاری
 شدید پر جس ہوا شائع مجموعہ افسانوی سے نام انگارے کا ادیب پسند ترقی

 دینا جواب نےں لوگو کے تحریک کی ادب اسالمی پر جس ہوا ردعمل
ں می جواب کے انگارے نے علی احمد اور صدیقی نعیم۔ کیا خیال ضروری

 اور گیا لکھا قبل سے عظیم جنگ دوسری انگارے کیا پیش زلزلے ذہنی
 حملے پر الدینیت اور اشتراکیتں می جس آیا بعد کے جنگ زلزلے ذہنی
 بے کھلی اور آزادی پدر مادر گیا دیا درس کا محبت سےں لوگو گئےکیے 
 کی ادب اسالمی۔ گئی کی تنقید بھی پر بنانے موضوع کاں افسانو کو زاری

 وہ مگر تھے کرتے پیش نظریات اور افکار اسالمی ادیب قبل سے تحریک
 تحت کے نظم مربوط کسی وہ اور تھے ہوتےں می حیثیت انفرادی کی ان
 دوسری کو ادب تحریکی کا اسالم اور ادب کالسیکی کا اسالم۔ تھےں نہی

 کے ادب اسالمی جبکہ۔ دیا کر انکار سے ماننے نےں لوگو کے تحریک
 ادب اسالمی۔ تھے کرتے موصوم سے ادب تعمیری اور انقالبی اسے حامی
 :ہے لکھا نے علی احمد سے حوالے کے

 کی جذبات اور افکارں می جس ہے ادب وہ ادب اسالمی
 و وسیر تاریخ آثار، تعلیمات، قرآنی۔ ہو گئی کی عکاسی
 و حمد تذکرے، کےں بزرگو ،ءاولیا ملفوضات نامے، سفر
 نامے، میالد ،ں مصنویا میراثی، و قصائد منقبت، نعت،
 اخالقی اور قصص قرانی ، نامے معراج نامے، نور

 کالسیقی سارے کے نوع اس کہ ہے یہ غرضحکایات 
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 آپں می اس چاہیئے دیکھنا کر لے جائزہ کا ادب سرمایہ
۱۲۔ گا ملے کچھ سبھی یابس رتب کو

 

 مرکز کا ادب اسالمی طرح کی ذوق ارباب حلقہ تحریک پسند ترقی 
 ابتدائی۔ تھا شہر ہی ایک مرکز کاں تحریکو تین انں یو اور بنا ہی الہور بھی

 بنیاد کی اسالمی ادب نےں انھو اور ہوئے جمع ادیب ممتاز پچیس طورپر
 سے حوالے کے ادب اسالمی ماڈل کے اصناف مختلف نے تنظیم اس رکھی
 سےں دوانیو ریشہ کی اشتراکیت اور الحاد مقصد بنیادی کا جسکیے  تیار
 تھا تجربہ نظریاتی طرف ایک ادب یہ۔ تھی اصالح کی معاشرے اور نجات
 بھی مقام ایک اپنا کاں ادیبو کے اس جبکہ تجربہ ادبی طرف دوسری اور
 روایت کوئی سے پہلے لئے کے ادباء کے تحریک کی ادب اسالمی۔ تھا بنانا

 آپ اپنے نے تحریک کی ادب اسالمیں می جنگ کی۱۹۶۵۔ تھیں نہی موجود
 کے جنگ پاس کے انں می نتیجے کے جنگ کیا متحرک بار ایک کو

 بدکے سے جہاد ادیب جو اور آیا ہاتھ ذخیرہ بڑا بہت کا ادب سے حوالے
ں لکھیں نظمی پر کشمیر اورں می حق کے جہاد بھی نےں انھو تھے ہوئے
 بڑے نےں انھو ہوگئے شاملں می ادب اسالمی ہوئے چاہتے نہ وہ اور

 خوب سے حوالے کے جہاد کی فکر اور نظریات اسالمی سے خلوص
 ۔ کی ترجمانی

 

 

 حسین ہادی محمد
 ہے امتیاز یہ کا ادب اور تہذیب اسالمی نزدیک کے حسین ہادی محمد 

 یورپ کر نکال سے تاریکی ادب اور خزانہ ہوا گما کاں یونانیو نے اس کہ
 بھی علوم جیسے فلکیات ریاضی، طب، عالوہ کے ادبں می پہنچایاجن کو

ں می حیثیت مرکزی کوئیں می معاشرے اسالمی سائنس مگر۔ تھے شامل
 کر حاصل حیثیت کوئی طرح اس ادب اسالمی ہی نہ اور رہیں نہی موجود
 وہ تھی رہتی پر علوم دینی توجہ تر زیادہ کیں ملکو مسلمان کیونکہ سکا

 آسانی وہ وجہ کی اس شاید۔ ں ہی آتے نظر ہی دور کچھ سے ادب اور سائنس
 اسالمی۔ ہوتاں نہی موجود خطرہ کوئی کا تصادم کسیں می اس کہ تھی بھی

چہ  تھا جاتا سمجھا ہی سرگرمی انفرادی کرنا حاصل علمں میں معاشرو
 اصل کا انسان ہی مذہب نزدیک کے ان۔ جاتا کیا تخلیق ادب کوئیجائیکہ 

 جانا کیا استعمالں می سائنس اورں می عباداتں می ادب جسے ہے بنیاد اور
 :ں ہی لکھتے وہ۔ چاہیئے

 کے اس کہ ہے یہ بات خاص ایکں می بارے کے مذہب
 بلکہں نہی والی جانے آگے وہں ہی ہوتیں تحریکی جو اندر

 کی، اصالح یعنیں ہی ہوتیں تحریکی والی جانے پیچھے
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۔ ں تحریکی کی رجوع طرف کی اصل کی، اصل کی، احیاء
 ایک۔ ہے مضمرں می سرشت کی مذہب پسندی قدآمت
 حیات ضابطہ اور کائنات تصور جو پرں زما نقطہ خاص
۱۳۔ہے ہوتا کیا پیشں می اس

 

 کا جانے آگے کے تاریخ یہ اور ہے عمل ایک تغیر نزدیک کے ان 
 کی ادب اپنے نےں ادیبو اور گیا ہوتا شامل پن مصنوعیں می جس ہے عمل
 پر اصل اپنے انسان کہ ہے کی امر اس ضرورت جبکہ رکھی پر اسی بنیاد
 ۔ ہے تخلیق ہی کی ادب اسالمی لوٹنا پر اصل اور لوٹے

 عثمانی رشاد شاہ ڈاکٹر
 بعد کے عظیم جنگ دوسری مطابق کے عثمانی رشاد شاہ ڈاکٹر 
 باقاعدہ تحریک یہ بعد ہندکے تقسیم مگر چال سلسلہ کچھ کا ادب اسالمی
 کچھ تھے رہے سنوار کچھ تھے رہے سجا اسے لوگ کچھ۔ ہوگئی نمودار
 غلط اعتراضات،ں می شروع کو تحریک اس۔ تھے رہے دے غذا اسے
 کی ادب اسالمی جب اور پڑا کرنا سامنا بڑا کا یلغاراشتراکی  اورں فہمیو

 وہ تھے ہوجاتے پا چراغ ادیب پسند ترقی سارے بہت تو آتا ذکر کا تحریک
 وہ اور تھے لگتے چڑھانےں بھنوی ہی آتے ساتھ کے نام کے مذہب کو ادب
 حق کے کرنے وابستہ سے کسی کو ادب اصوال   وہ کہ تھے کرتے دعویٰ  یہ
 وہ سے حوالے کے تحریک پسند ترقی جانب دوسری جبکہں ہیں نہیں می

 اور رہے دیتے درس جو کا جوڑنے رشتہ سے سماج کا ادب۔ تھے خاموش
 مگر رہے سمجھتے داری ذمہ بنیادی کی ادیب ترجمانی کی حاضرہ  حاالت
 انکاری بھی پھر تو تھا موجود سب یہں می تحریک کی ادب اسالمی جب
 شروع۔ تھے دیتے ترجیحکو  بیٹھنےں می گود کی ذوق ارباب حلقہ اور تھے
 عقائد کےں لوگو نے ادب والے اثرآنے زیر کے تحریک پسند ترقی توں می
 کر حملہ پر لوازم فنی کے ادب اردو نے جدیدیت ہی ساتھ اور کیا غارت کو
 حاالت۔ ہے چینی بے اور ابتریں می ادب اردو آج کہ ہے نتیجہ کا اسی۔ دیا
 ان یا دیا چھوڑ نے قارئین کو ادب جدیدی اور ادب اشتراکی کہں ہی یہ تو

ں ؤرہنما کے ادب اسالمی موقع یہ دیا چھوڑ نے قارئین نےں ادبوں دونو
 نہ فائدہ مناسب سے اس مگر۔  بھی مناسب اور تھا بھی چیلنج ایک لئے کے
ں تحریکو کی ادب اسالمی نےں ادیبو مشق کہنہ طرف دوسری۔ جاسکا اٹھایا
 گم نام ہوا بنایا اپنا وہ کہ تھی یہ وجہ کی جس کیاں نہی گوارا ہونا شاملں می

 والے ہونے شاملں می ادب اسالمی لٰہذا تھے چاہتے بھیجناں نہیں می نامی
 کی ادب اسالمی۔ تھا بنانا نام اپناں می ادبں جنھی تھے آزمودہ نو لوگ کئی

 ان معاملہ نظریاتی دوسرا اور معاملہ ادبی ایک تھے عناصر دوں می تحریک
 ادیب بڑے سے جس تھا گزار دشوار ایک بھی چلنا کر لے ساتھ کوں دونو
 رکھنے ذہن اسالمی کہ ہے حقیقت ایک بھی یہ۔ تھے ہوسکتے آزما نبرد ہی
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 پذیرائی خواہ خاطر کوئی کو تحریک کی ادب اسالمی بھی نےں ادیبو والے
 سے حوالے کے ادب اسالمی نےں ادیبو نئے باوجود کے اس بخشیں نہی
 قیام۔ ں ہی احترام قابل اور ستائش قابل جگہ اپنی وہں کی حاصلں کامیابیا جو

 حیات نظام اور فکر طرز اسالمی گیا گزرتا وقتں جوں جو بعد کے پاکستان
 طرح اسی کیا شروع اظہار کا مہری سرد نےں لوگوں می بڑھانے کو

 ۔ گئی پڑتی سرد بھی تحریک کی ادب اسالمی

 کے زبان ہر اور ملک ہر عہد، ہر ، نظریہ کا ادب اسالمی
 یہ توانائی کی نظریے اس ہے رہا فکر توانا ایکں می ادب
 آخرت اور رسالت توحید، بنیاد، فکری کی اس کہ ہے

 اس۔ بھی متزلزل غیر اور بھی معلوم ،ں ہی بھی متعین
 انسان اور کائنات حیات، کہ ہے یہ گیری ہمہ کی نظریے

واضح  کا جس ہےں نہی سوال ایسا کوئیں می بارے کے
 نظرئیے اسے۔ ہو نہ پاس کے اس جواب بخش تسلی اور
 کسی معیار فنی اور مزاج ادبی کا اس کہ ہے یہ آفاقیت کی
۱۴۔ ہےں نہی ڈیٹ آف ٹؤآ  بھی لئے کے دور

 

 کوں باتو جنں می ادب اسالمیں می خیال کے عثمانی رشادا شاہ ڈاکٹر 
 مشکل لئے اپنے اسے ادیب نئے شاید ہے ضروری جانا رکھا خاطرملحوظ 
 عشق اور حسن جو لوگ شاید کہں ہی سمجھتے یہ وہ اورں ہی کرتے خیال
 خواہش کی ہونے اندوز لطف وہ سے جس اور چاہتے پڑھنا قصے کے

 مشکل اسے لٰہذا۔ ہوسکتاں نہی میسرں انہیں می ادب اسالمی وہں ہی رکھتے
 لکھنا سے حوالے کے ثواب اب صرف کو ادب اس وہ رفتہ رفتہ کر جان

 تحریک اسالمی۔ چاہتے لکھناں نہی ادب کا پذیرائی عوامی کوئیں ہی چاہتے
 فکر اسالمی ہے حاصل قرب بھی کاں انسانو اسے لٰہذا ہے قریب کے فطرت
 ایک اپنی نے مودودی موالنا۔ ہے دیتی دعوت تو ہی کی ادب پہلے سے سب
 ایک کیں می اسالمی ادب حلقہ کو ء۱۹۵۰ جوالئی۳۱ نےں انھو جو تقریر
 ۔ ہے کرتی تعین کا راہ واضح

 ادب جو چاہیئے دیکھنا کر ٹٹول کو آپ اپنے کو شخص ہر
 اسی کو آپ اپنے وہ ہے موضوع لئے کے شعبے جس کے
 وہں ہی پاتے صالحیت کی خطابت جوں کری تیار لئے کے
 قوت کی ان تاکہں کری تیار لئے کے کسی کو آپ اپنے
 لکھنے اندر کے جن آئے کام کے ہللا کالم قوت اور ناطقہ
 کے نوعیت کس وہ کہ لے جائزہ اپنا تو ہو صالحیت کی
 افسانہ شاعری، صحافت، ،ں ہی موضوع زیادہ لئے کے کام

 اسں پائی موضوع کو آپ اپنے لئے کے چیز جس نویسی
 علمی بہتر لوگ جو اورں کری تربیت کی نفس لئے کے
 مختلف کے علم وہں ہو رکھتے صالحیت دماغی اور
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 گزر سے طوفان ایک ہم۔ ں بڑھائی قدم آگےں میں شعبو
 جاری کشمکش کیں نظریو دوں می دنیا وقت اسں ہی رہے
 ان ہے رہی لےں می لپیٹ اپنی کو دنیا ساری وہ اور ہے
۱۵۔ںہی والے نظریے تیسرے درمیان کے

 

 تحریک نے افکار کے مودودی موالنا کہں نہی شک کوئیں می اس 
 کے کرنے پورا کوں تقاضو ادبی کے عہد اپنے کوں ادیبو کے اسالمی ادب
 وہ اٹھایا قلم سے دل خلوص نےں انھو پر جس کیا متحرک سے پھر لئے
 فنیں ہا کےں لوگو ان تھے سمجھتے حصہ ہی کا عبادت بھی کو ادب

 کی ادب اسالمی مگرں ہی ہوسکتیکوتاہیاں  فنی ،ںہی ہوسکتیں کمزوریا
 اور کسی وزن اور زور کا ان لئے کے خدمت کی العین نصب کے تحریک
 بٹھا بات ایکں می دماغ و دل کےں لوگو ان۔ تھاں نہی کم سے تحریک ادبی
 خدمت کی العین نصب اپنے کو ادیب کے تحریک اسالمی کہ تھی گئی دی

 ، روی راہ بےں می جس۔ ہے کرنا پیدا کو ادب گرد کے اسی اور ہے کرنی
 ۔ پائے آنے نہ سامنے عنصر کوئی کا عریانی اور فحاشی

 سے حوالے اس۔  ہے اہم بھی جانا دیکھا کو عمل رد کے ادب اسالمی 
 کی ادب اسالمی نزدیک کے جن۔  ہے سکتا جا کیا ذکر کاں پسندو ترقی

 کا اس مگرں نہی بات نئی کوئی حوالے کے نظریات اور افکار تحریک
 اسالمی ہی نہ اور آتاں نہی سامنے ہمارے کام سے حوالے ادبی باضابطہ

 رومانویت ہے آتی نظر جدوجہدں می تاریخ کوئیں ہمی سے حوالے کے ادب
 ان پھر اور تھی رہی چل ساتھ ساتھ ہی سے پیدائش کی ادب اردو تو

 تحریک ادبی اسالمی ایک تحریک اصالحی کی احمد سرسیدں میں تحریکیو
 قیام تو اعالن باضابطہ کا اس مگر ہے جاسکتا کہا قدمی پیش جانب کی

 کوئی کا ادب کہ تھے کرتے اعالن یہ ادیب پسند ترقی ہوا بعد کے پاکستان
 دوٹوک اور واضح جو چاہیئے ہونا ایک بھی مقصد اور چاہیئے ہونا مقصد

 پر بات ایک صرف وہ۔ چاہیئے ہونا جاندار ادب کہ یہ دوسرا اور ہو
 لٰہذا ہوتیں نہی عائد داری ذمہ تبلیغی کوئی پر ادب کہ تھے کرتے اعتراض

 کی عناصر جلتے ملتے سے اس اور تبلیغں می شاعریں میں افسانو وہ
 :ں ہی لکھتے وہ۔ تھے چاہتے شکنی حوصلہ

 ایک سامنے کے ادب کہں ہی کہتے یہ کھال کھلم پسند ترقی
 مقصد ہے ہوتا جاندار ادب کہ یہ اور چاہیئے ہونا مقصد
 دنیا کیا لیکن ہے کیا توں نہی پراپیگنڈہ اگرجانبداری  اور
 مقصد بے جو گی ملے مثال ایسی بھی ایکں می ادب کے
۱۶۔ ہو جاندار غیر اور

 

 مدعی کی تجدید تحریک پسند ترقی مطابق کے جعفری سردار علی 
 خاص ایک وہ اور تھے ملحدانہ نظریات کے اس تھی متاثر سے مغرب اور
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بھی ں می برصغیر اسے پھر اور ہوئی قائمں می برطانیہ لئے کے پراپیگنڈے
 تھے کرتےں نہی گوارا دیکھنا کو تحریک اور کسی عالوہ اپنے وہ گیا بنایا
 سمونےں می بات ہر کو حوالے اشتراکی کسیں می نظریات ہی اپنے وہ جب
ں نہی پریشانی خاص کوئی سے ادب اسالمیں انھی پھر تو تھے مدعی کے
 ممنوع لئے کے اور کسی وہ ہو جائز لئے کے ان چیز جو چاہیئے ہونی
 ادب کوں لوگوں می جس ہے تاریخ اپنی کی ادب اسالمی ہے ہوسکتی کیسے

 پسند ترقی ہے ملتا موقع کا دیکھنے اور پڑھنے سرگرمی مند صحتں می
 مخالفت کی تحریک اسالمی وہ تھے کرتے دعویٰ  کا عقلیت جس تحریک
 کرام صوفیائےں می خطے اس تو جائے دیکھا اگر۔ ہے ہوجاتیں عیا سے
 اورں باتی جو سے حوالے کے تصوفں میں محفلو اپنی سے جانب کی

 جن۔ ہے کہاجاسکتا ہی ادب اسالمیں انھی تھے جاتےکیے  پیش خیاالت
 اسالمی خالصتا   جو ہے سکتا لکھ وہی ادب اسالمی کہ ہے خیال یہ کاں لوگو
 اور ہے معاملہ قلبی ؤلگا سے مذہب کہں ہی نابلد سے بات اس وہ مگر ہو

 تنقید پر ادب فارسی ادیب بعض کہ ہے حیرت۔ ہے نکلتا ہی سے قلب ادب
 لئے اپنے کو ادب یونانی کرتے،ں نہی تنقید پر ادب انگریزی کرتےں نہی

 لفظ ایکں انھیں می بارے کے ادب اسالمی لیکنں ہی سمجھتے راہ مشعل
 علمبردار کے تعلق قطع وہ سےں والو لکھنے کو اس بلکہں نہی گوارا بھی
 ۔ ں ہی

 

iiiتحریک ثقافتی ارضی ۔ 
 تہذیب انسانی جتنا ہے پرانا ہی اتنا تصور کا ثقافت ارضی توں یو 
 آغا وزیر ڈاکٹر حوالہ کا تحریک ثقافتی ارضی بعد کے پاکستان قیام مگر
ں می ء۱۹۶۵‘‘مزاج کا شاعری اردو’’ کتاب کی جن ہے ہوتا شروع سے
 بانٹاں میں حصو دو جسے تھی کر ہٹ سے روایت کتاب یہ ہوئی شائع

 آسمان زمین نےں انھوں می جس مزاج ایک اور منظر پس ایک ہے جاسکتا
ں می ادب کا جہد ارضی وہ کیا ذکر کا تخلیق والی ہونے درمیان کے اس اور
 کی جاننے مقدم ہی کو دھرتی نے آغا وزیرں ہی کرتے خیال ضروری ہونا
 سے حوالے کے بعد کے ء۱۹۴۷ محض کو ادب پاکستانی وہ کی بات

 ،ں دراوڑوں می دھرتی اس کہں ہی کہتے وہ کرتےں نہی بات کی دیکھنے
 کی نسل اور فصل جسں می دھرتی اس نےں مسلمانو اورں بدھو ،ں ؤآریا

 اس ہے ہوئی پیدا چیز جو سےں می اس اورں ہی لگائےں صدیوں می افزائش
 ایک بوٹے بیلں می جنگل کہ ہے کہنا کا ان۔ ہے حصہں می ادب ہمارے کا

 تر تمام مگر ہے متحرک تہذیب انسانیں ہی ہوتے بڑے کر لپٹ سے دوسرے
 اسی اور ہے ہوئی ٹھہری پر جگہ ایک زمین باوجود کے ہونے یافتہ ترقی

 ایک طرح کیں پودو کے جنگل تھا ہوا ٹھہرا بھی معاشرہ یہ سے حوالے
ں انھو اور آئے سے عالقے میدانی لوگ آریا مگر تھا ہوا لپٹا سے دوسرے
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 کے اس تھی مختلف سے تہذیب کیں یہا جو چھوڑی تہذیب پرں یہا اپنی نے
 سے بات کسی اگر کوں لوگو کےں یہا مگر رہے آتے آور حملہ دیگر بعد
 ثقافتی اور گاہ پناہ کو دھرتی نے آغا وزیر۔ ہے سے دھرتیں ما تو ہے تعلق
 آغا وزیر۔ ہے دیا درس کا محبت سے اس ہوئے دیتے قرار امین کیں رشتو
 پیش بھی کو انفرادیت کی اس اور کا اجتماعیتں ہی دیتے قرار جز کو فرد
 جو ایکں ہی کرتے منسوب سےں حوالو دو کو فرد وہ۔ ں ہی رکھتے نظر
 یا اجتماعیت اور ہوا لپٹا سے دوسرے ایک طرح کیں بوٹیو جڑیں می جنگل
ں نہی حصہ کا تنظیم اس پر طور انفرادی جو وہ ایک اور ہے حصہ کا تنظیم
 درپے کے کرانے شناخت منفرد الگ سے اس کو آپ اپنے وہ یا چاہتا بننا
ں می خیال کے ان۔ ں ہی دیتے قرار بہتر ہی کو نظم اور اجتماعیت وہ۔ ہے

ریہ آ ں جہاں می اس ہے ضرورت ہی کی تحریک ثقافتی ارضی کو پاکستان
 بھی تاریخ اپنی کی اسں می اس ہے موجود بھی مذہبں وہاں ہی دراوڑ اور
 ہند اور ہے بھی ہوا و آب اپنی کی اس اور ہے بھی مٹی اپنی کی اس ہے

 پرں یہا تھی موجودں یہا بھی تہذیب کی سندھ وادی پہلے سے ثقافت اسالمی
 تعلق سے ماضی پورے کے انسان ہم جبں ہی سے سالں ہزارو اثرات نسلی
 ہے تحریک ثقافتی ارضی اور محبت سے مٹی اپنی یہی توں ہی کرتے قائم

 تصور وہ کا پوجا دھرتی نےں لوگو کو تحریک ثقافتی ادبی کی آغا وزیر
 پوجا کیونکہ ہے کرتا ممانعت اسالم کی جس تھاں می مت ہندو جو کیا خیال
 نظر نقطہ کا آغا وزیر جبکہ ہے ہوسکتی ہی کی تعالیٰ  ہللا صرف عبادت اور

 تھا خیال کا انں ہی کہتے عبادت جسےں نہی تصور وہ کا پوجنے کو دھرتی
 ہوتی قابض پر دھرتی دوسری کر نکل تہذیب کوئی جب سے دھرتی ایک کہ
 نئی کچھں می نتیجے کے تصادم اس ہے ہوتا پیدا تصادمں می اس تو ہے
ں ہمی ہے رہتیں وہی دھرتی مگر۔ ں ہی ہوجاتی ختم کچھں ہی ہوتی پیداں چیزی
 کےں نسلو اپنی لئے اپنے ہے کرنی حفاظت کی اس ہے کرنا پیار سے جس
 اسالمی تحریک، پاکستانی کو تحریک ثقافتی ارضی کی آغا وزیر۔ لئے

 ء۱۹۴۸ پھر اور کیا قبول نےں لوگوں ناال سے تحریک پسند ترقی تحریک،
 تمام تقریبا   ملی تقویت خاصی کو تحریک اسں میں جنگو کی ء۱۹۶۵اور
 کرنے قربان جان پر اس اور دفاع کے اس محبت، سے مٹی اپنی نےں ادیبو
 شاعری ادب ہر واال ہونے پیداں می دنیا۔ لکھے ترانے اورں نظمی لئے کے
 سے دھرتی بھی اوڈیسی کی ہومرں می یونان ہے آیا سامنے صورت کی

 ہے شاعری بھی‘‘مہابھارت’’ کتاب قدیم کی برصغیر ہے ذکر ہی کا محبت
 آیا سامنے طورپر کے شاعری رزمیہں می ابتداء بھی ادب اردو طرح اس
 تحریک ثقافتی ارضی ہے ذکر ہی کا پیار اور محبت کی وطنں می جس ہے
 تعداد کیں والو لکھنےں می حق کے اسں وہا آئے سامنے مخالفینں جہا کے
 ۔ تھی نہ کم کوئی بھی
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 آغا وزیر ڈاکٹر
 جیسے ہے طرح اسی محبت سے زمین نزدیک کے آغا وزیر ڈاکٹر 
 اور پتےں ٹہنیاں ہی نکلتیں شاخی کی اس ہے ہوتا پیداں می زمین درخت ایک
 زمین وہ اورں ہی بچاتے سے ہوا و آب کو تن کے اس پتے یہی ہے لگتا پھل
 قبیلے اور قوم لوگ وابستہ سے زمین جب طرح اسی۔ ہے رہتا پیوستں می
 کرتے بھی مدافعت کی اثرات خارجی وہ توں ہی ہوتے موجود صورت کی
 اور ہے دیتا سہارا کو دوسرے ایک قبیلہں ہی رہتے بھی محفوظ اورں ہی

 ہوتی حاصل اہمیت ہی کوں آبادیو ہوئی ٹھہری۔ ہے رہتا بھی احساس کا قرب
 کرتے حفاظت کی اسں ہی کرتے محبت سے مٹی اپنی وہ کہ لئے اس ہے
 واسطہ سے زمین کا جسم وہ۔ ں ہی رہتے کھڑے لئے کے اسی اورں ہی

 اور حقیقت وہ ہے ہوتی ماورا سے عناصر زمینی روح جبکہں ہی گردانتے
 ۔ ہے ہوتی روشنی

 طرح بری سے زمین طرح، کی پودے انسان ہوا ٹھہرا
 گرد اپنے طرح کی ہی پودے اور ہے ہوجاتا وابستہ
 یہ ہے لیتا بن سا جال ایک کا وطن اور قوم قبیلے، خاندان،
 سہارا اور رکھتے محفوظ سے اثرات خارجی اسے جال
 احساس کا قربت اور کثرت کی اجسام دوسرےں ہی دیتے
 سماجیں می معاشرے ہوئے ٹھہرے چنانچہ ہے دالتا
 طرف دوسری۔ ہے ہوتی حاصل اہمیت بڑی کوں قدرو
 کم یا ہے جاتا پھوٹ ٹوٹ سماجں می حالت کی بدوشی خانہ
 وہ کہ ہے رہتا قاصر سے دالنے احساس یہ کو فرد کم ازم

 اور ہے دور کا للبقاء جہد دور کا بدوشی خانہ۔ ہے محفوظ
 آزاد کرکے ترک کو حیثیت جزوی اپنی فرد ہرں می اس

 ہے کرتا کوشش کی ہونے تبدیلں می قل ایک اور ہونے
 انفرادیت ہے آتا ابھر رجحان کا انفرادیتں ہا کے فرد گویا
۱۷۔ رہاں نہی حصہ کا کل کسی فرد اب کہ ہے مراد سے

 

 مادرپدر رہناں می سوسائٹی تحت کے نظام ایک کا فرد آغا وزیر 
 سے دھرتی رہنا جما پر دھرتی ایک لئے کے اس اور رہنا رکے سے آزادی
 سے سب کی آغا وزیر ڈاکٹرں می ادب اردو۔ ہے پیار سے دھرتی محبت،
 لوگ کہں می انداز اس ذکر کا محبت سے دھرتیں ما اور جہت مضبوط
 اورں کری پیار اسےں رہی جڑے سے دھرتیں می صورت کی تنظیم متحدہ
 اور جاننے کو حقائق وہ۔ ں رہی نہ آمادہ پر ہجرت طرح کیں بدوشو خانہ

 کلچر اورں ہی دیتے قرار حصہ کا کلچر کو ادب وہ۔ ں ہی قائل کے سمجھنے
 کوئی جبں ہی گردانتے چیز ہوئی نکلی سے کوکھ کی جغرافیے کو ہی

 سیاسی ناگزیر یا باعث کے حوالے جغرافیائی یاں بندیو حد قدرتی عالقہ
 ہے ہوتا پیدا اسلوب نیا ایکں می خطے اس تو ہے جاتا کٹ بعد کے حاالت
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 قوم کہ ہے استدالل کا ان ہے ہوتا مختلف طورپر قطعی سے خطے اس جو
ں ما تاریخ اور ہے ہوتی پیداوار کی تاریخ بلکہ ہوتی پیداں نہی سے اوطان
 ۔ ہے کرتی ہوا ہی کی دھرتی

 کتاب اپنی نے امجد ساجد ڈاکٹر ہوئے کرتے وضاحت کی ادب ثقافتی 
 ملتا رجحان کا پرستی وطنں می ادب سے ہی ابتداء کہ ہے اٹھائی بحثں می
 سیاسی اسے وہ تھے جوڑتے سے روحانیت اور فطرت اسے لوگ مگر ہے
 اس کو بندی حد جغرافیائی اور تھے سمجھتےں نہی قومی اور مادی اور
 اجتماعی کا پرستی وطنں می شاعری عموما   تھے دیکھتےں نہی طرح

 کی محبت جذباتی سے وطن تک حد کی تخیل تھا آتاں نہی کو تصوردیکھنے
 تھے جاتے لئے ادھار نظارے کے فطرت سے ایران اورں تھی ہوتیں باتی
 ء۱۸۵۷ کہں ہی سکتے کہہں یو بلکہ۔ تھا جاتا دب رنگ کا وطنں می جس
 ملکی غیر پھر اور تھاں نہی ہی موجود نظریہ سیاسی کا وطن پہلے سے
 جبکہ دیا ہونےں نہی ہی فروغ کو تصور کے پرستی وطن نےں آورو حملہ
 وہ۔ تھا چکا ابھار پہلےں مدتو کو تصور کے پرستی وطنں ہا اپنے یورپ
 جو۔ آیا لے سامنے کو پرستی وطن اور گیا لے پیچھے کو مذہبں ہا اپنے
ں ہی ہوتے قوم ایکں ہی ہوتے وطن اہل وہں ہی رہتےں می جغرافیے ایک لوگ
 حفاظت کی وطن یا لئے کے حفاظت کی جگہ اپنی اورں ہی رہتے جگہ ایک
 بجائے کی پرستی وطنں می ہندوستان۔ ں ہی دیتے دے تک جان لئے کے

 برصغیر بھیں یو اور تھی رہتی زیادہ محبت سےں حکمرانو اورں بادشاہو
۔ خونیں کہی مذہبی،ں کہی تھے معامالت لسانیں کہی رہاں نہی وطن ایک کبھی
 جس آئی بعد کے کرنے اختیار کو ادب مغربی پرستی وطن بھیں ہا ہمارے
 کی آنے بھی طرف کی دوستی وطن ساتھ کےں انسانوں میں لوگو سے

ں لوگو تو آئےں یہا انگریز جب ساتھ ساتھ کے گزرنے وقتں یو اور ترغیب
 کرابھر  وقت اس جذبہ یہ اور کیا شروع سمجھنا کچھ بھی کو وطن نے

 ارضی تحریک ادبی ایکں می پاکستان ہوگیا قائم پاکستان جب آیا سامنے
 اور ء۱۹۴۸ نے پاکستان کو تحریک اس اور آئی سامنے تحریک ثقافتی
 تحریک اس لوگ جو ملی تقویت بعد کےں جنگو بھارت پاکں می ء۱۹۶۵
 اظہار کا محبت سے وطنں میں جنگو ان بھی نےں انھو تھے مخالف کے
 کرنے نثار جان لئے کے وطن سے محبتں میں نظمو ،ں افسانو اپنے وہ کیا
ں تھی رہی چلں تحریکی کئیں می ادب پاکستانی۔ رہے کرتے ذکر کاں والو
 تحریک کی ادب اسالمی تحریک، کی ادب اردو تحریک، پسند ترقیں می جن
ں خانو سب ان لٰہذا تھے ہوئے بٹےں میں خانو ان ادیب ذوق، ارباب حلقہ اور
 تھا فام پلیٹ اچھا یہ لئے کے کرنے جمع کوں لوگو پر وطن کر نکال سے
کیے  استوار معامالت اپنے پر بنیاد مادی محض جو تحریک پسند ترقی مگر
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 بھی کا روحانیتں می اس کیونکہ ہوگئی پا سیخ یہ تحریک اس تھے ہوئے
 ۔ تھا دخل عمل

 ملتا سے ابتداءں می شاعری اردو رجحان کا پرستی وطن
 نوعیت قومی و سیاسی مادی تصور یہ وقت اس لیکن ہے
 اخالقی اور روحانی فطری، کا قسم ایک بلکہ تھاں نہی کا

 ملک یا وطنں می وطن تصور اس تھا جاتا سمجھا تصور
۱۸۔آتیں نہی نظر بندی حد جغرافیائی خاص کوئی کی

 

 نیا ایک مطابق کے حاالت انں می پاکستان تحریک ثقافتی ارضی 
 افالس، تحت کے نظریات اشتراکی تحریک پسند ترقی کیونکہ تھا انقالب
 کے ان وطن اور۔ تھی رہی کر پیدا ادب سے حوالے کے معاشیات بھوک
 سامراج، ادب، مجموعی دیگر وقت اس۔ تھا رکھتاں نہی حیثیت کوئی نزدیک
 کی پرستی وطن جونہی مگر۔ تھا گردگھومتا کے رفتہ عہد اور آزادی
 پھر۔ تھا موضوع نیا ایک یہ لئے کےں ادیبو اردو تو آئی سامنے تحریک
 کے ڈھالنےں میں خوابو اپنے کو پاکستان وطن نئے اس نےں شاعرو

 بھی کا حاالت ان نےں لوگو ذریعے کے ادب اس۔ لیا بھی کو موضوعات
ں لوگوں الکھوں می تمنا کی جس اور تھا بنا ملک یہ تحت کے جس کیا اظہار
 ۔ ں تھی دیں قربانیا نے

 ہے رکھتا مقام اپنا ادب ثقافتی ادبیں می پاکستان مطابق کے آغاسہیل  
 کی اس کیا حاصل بعد کے جدوجہد طویل جسے ہے ملک نظریاتی ملک یہ

 اردو چاہیئے ہونا جز کا ایمان ہمارے محبت سے دھرتی اور دفاع کا دھرتی
 بروقت کوں ادیبو نے جس تھی آپ مثال اپنی تحریک ثقافتی ارضیں می ادب

 ہماری سے جنں ہی بھی ملک مسلم کئیں می ہمسائے ہمارے کیا متوجہ
 سے حوالے کے جسمں ہمی مگرں ہی ہوسکتی ایک توں سرحدی نظریاتی
 مگرں ہی بھی مشترک اقدار سےں پڑوسیو ہمارےں ہی بانٹتی بھی علیحدہ
 سے دھرتیں ما اور ارضیت ہماری جو ہے وجود انفرادی ایک ہمارا

 دنیا جیسے ہے ہوتی الگ الگ شناخت کی ملک ہرں می ادب۔ ہے منسوب
 ان اور رنگ کے انں ہی کھلتے پھول کے قسم مختلفں میں ملکو تمام کے
 اپنے والے رہنے کے ملک ہر ہے رکھی الگ نے فطرت بھی خوشبو کی
 ہے لگتی اچھی خوشبو کی اسں انھیں ہی کرتے پیار سےں پھولو کے ملک
 بسی رچیں می اس وہی اور ہے ہوتی خوشبو کی ملک بھیں می ادب آفاقی
ں می اسں وہا ہوئے نازلں میں خطو جن جن بھی صحیفے آسمانی۔ ہے ہوتی
 بھی طرح کسی کو جذبے کے وطنیت لٰہذا ہوئی جذب بھی خوشبو مقامی

 وہ جانے نہں ہی موڑتے منہ سے وطنیت لوگ جو جاسکتا کیاں نہی فراموش
 :ں ہی لکھتے سہیل آغا ڈاکٹرں ہی پیروکار کے اورعقیدے نظریے کس
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 ایک کی اس ہے ابھرتا تصور آفاقی جوں می وطن نظریہ
 ہے موجود ارضیتں می پرت دوسری ہے نظریاتی جہت

 بدعت سے ہی تصور کے ارضیت کوں لوگو جن چنانچہ
 بمعنی)نظریاتی اور عملی کی ان ہے آتی نظر

 شروعں ہی موجود تضاد واضح مابین کے زندگی(نظریاتی
 شمار کا افراد ایسے کہ چاہیئے ہوجانا واضح یہں می ہی

۔ ہےں نہی بحث سےمتشنیات ں یہا اور ہوگاں می متشنیات 
۱۹

 

 کا ثقافتں وہا ہے ہوتا نظر پیش ادبں جہاں می تشخص کےں قومو 
 ثقافتی ارضی اور محبت سے وطنں می سب ان اور ہے جاتا کیا مطالعہ بھی

 محبت سے وطن اپنے ادیبں می دنیا ساری ہے جاتا دیکھا بھی کو نظریات
 اورں نظمو کوں نوجوانو اپنے لئے کے مٹنے مر پر اسں ہی گاتے گن کے
 پیدا کےں ادیبو انہی پر وطن لوگ اورں ہی دیتے ترغیب ذریعے کےں غزلو
ں لوگو جنں می پاکستان تحریک۔ ں ہی دیتے جان ہوکر متاثر سے ادب کردہ
 ارضی لٰہذا تھے رہے چاہ حصول ہی کا وطنں می اصل وہں دیں قربانیا نے

 سے ادب بھیں می دور کسی جسے تھی ترجمان کی انہی تحریک ثقافتی
 دیکھ طرف کی روس پر نام کے پسندی ترقی لوگ جو جاسکتاں نہی نکاال
 تو اب مگر تھے مخالف کے تحریک ثقافتی ارضی پاکستانی وہ تھے رہے
 سے دھرتیں ما ہی اپنیں انہی ہے چکا مر خود موت اپنی اشتراکیت جب
 کسی ، گروہ کسی تحریک ثقافتی ارضی چاہیئے ہونا راغب طرف کی پیار

 چاہیئے جانی سمجھی تحریک کیں پاکستانیو تمامں نہی کی فرقے یا مسلک
 تھے مخالف کے تحریک اس لوگ جوں میں جنگو کی۱۹۷۱ اور۱۹۶۵
 کی وطن خود اور کیا ثابت درست کو تحریک اس پر طور عملی نےں انھو

 ۔ کیا پیدا ادب قدر قابل سے حوالے کے محبت

 بات نئی کوئی کرنا پیدا ادب عام لئے کے ادیب مطابق کے آفاقی خیال 
 کوئی جب کہ ہے یہ تو بات خاص ہے بات خاص کوئی ہی نہ اورں نہی

 کی قاریں می جس جائے لکھی لئے کے مقصد اور نظریے ایک تحریر
 ثقافتی اور ارضیں می تحریر اپنی جب ادیب رہے برقرار بھی دلچسپی
 گمں می اس واال پڑھنے کہ کرےں می انداز اس تو کرے ذکر کا محبت

 جذبہ کا محبت اور پیار سے مٹی اور وطن اپنےں می دل کے اس ہوجائے
 حاالت ان جبکہ تھی گئی کی شروع لئے کے مقاصد انہی تحریک یہ ہو پیدا
 درس کا محبت سے وطن کوں لوگو ادیب بعض بعد کے پاکستان قیامں می

 تھے چاہتے دھکیلنا طرف کی آندھی سرخ باہر سے وطن بجائے کی دینے
 اس تھے دیتے مشورہ کا بیٹھنےں می گود کی داری سرمایہ لوگ کچھ اور
 طرف کی محبت سے وطنں انھیں رہی معلقں می ہوا لوگ کہ پہلے سے

 اہل بعد کے گزرنے سال۷۰۔ کیا متوجہ ہی نے تحریک ثقافتی اور ارضی
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 ہونا متوجہ  طرف کی تحریک ثقافتی اور ارضی پھر بار ایک کو قلم
 الفطرت مافوق اور رجحانات معلوم نا اور معنی بے کوں ادیبو۔ چاہیئے
 ادیب۔ چاہیئے کرنا کام پر جہت کی پرستی وطن بجائےکے  گھڑنےں کہانیا
 ٹوک دو بات یہ تو ہے کرتا شروع چالنا طرف کی پرستی وطن جب قلم اپنا
 اسے اور ہے رکن کا کا تحریک ثقافتی ارضی کہ ہے آتی سامنےں می انداز
 ۔ چاہیئے ہونا ہی فخر پر لکھنےں می محبت کی وطن اپنے

ں می پہ و رگ ہمارے طرح کی ایمان جذبہ کا وطنیت
 مٹی یہ تو ہو نم ذرا’’ کہ ہے وہی بات لیکن ہے موجود
 یہ کا صالحیت اور خوبی اس‘‘ساقی ہے زرخیز بہت

 کی1965 والے لکھنے ہمارے خصوصا   اور قوم مظاہرہ
 نےں والو لکھنے نثر اور شاعرں ہی کرچکےں می جنگ
 اس لڑی جنگ بشانہ شانہ کےں سپاہیو جانباز اپنے گویا
 نغمات اور پارے نثر وہ بعد فوری اور دوران کے جنگ
 سے عزتں می قوم پوری نےں جنھو آئےں می ظہور
 جوش غازیانہ مجاہدانہ،ں می افواج پاک اور جذبہ کا جینے
۲۰۔ دیا کر پیدا

 

ں نہی ذریعہ کا بہالنے جی محض ادب مطابق کے آفاقی خیال پروفیسر 
 حقیقی ہی وقت اس ادب چاہیئے سمجھناں نہی تماشہ کھیل محض اسے ہے
 وطن ہے ہوتی محبت کی وطن اپنےں می دامن کے اس جب ہے ہوتا ادب
 ہی لئے کے محبت سے وطن ادب پہالں می دنیا۔ ں ہی ہوتے پہلے لوگں می
 ہوئے قربان پر وطن لوگں الکھو تک آج بدولت کی ادب اسی اور ہوا پیدا
 ایک کا محبت سے وطن۔ ں ہی رہتے کھڑے کر تان سینہ لواحقین کے جن

 یا ہو مادری زبان وہ لکھےں می زبان ہی اپنی ادیب کہ ہے بھی یہ ذریعہ
 سمگلنگ کہ طرح جس برتے احتیاط سےں زبانو گئی کی سمگل اور قومی
 سےں زبانو گئی کی سمگل طرح اسی ہے ہوتی تباہ معیشت کی ملک سے
 جذبہ کا پرستی وطن کو ادیبں ہی ہوجاتی تباہں زبانی عالقائی اور قومی
 اپنی تحریک ثقافتی ارضی توں یو۔ ں چاہئی کرنی خرچں توانائیا پر دینے
 واال پرلکھنے محبت سے وطن لیکنں نہی موجودں می صورت کی نظم کسی
 اور ہے تابندہ اور زندہ بغیر کے نظم کسی وہ اور ہے رکن کا اس ادیب ہر

 ۔ گی جائے ملتی تقویت کو اس ساتھ کے گزرنے وقت

 کے سمجھنے کو تحریک ثقافتی ارضی مطابق کےاالزہر  رفیع محمد  
 کو جہت اور فکر کی مزاج کا شاعری اردو کتاب کی آغا وزیر ڈاکٹر لئے

 کرتے ذکر کا ارضیتں جہا وہ کہ ہوسکتاں نہی ادراک پورا بغیر سمجھے
ں وہاں ہی کرتے بات کی زمینں جہاں ہی کرتے بات کی آفاقیت وہں وہاں ہی

 ایک نزدیک کے ان آسمان اور زمینں ہی رکھتے سامنے بھی کو آسمان
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 کے اس ہے کیا جنگلں ہی کیا لوازمات کے اس ہے کیا زمین ہے استعارہ
 انسان سے وجہ کی اسی تھا مشتمل پر جنگالت خطہ یہ۔ ں ہی کیا لوازمات

 سارا کا زندگی کی انسان اور ہے رہا تعلق سے حسیات ہی کی جنگالت کو
 انسانی دیا درس کا افزائش کثرت اسے نے زمین تھا سے اسی دارومدار
 انفرادی کی انسان پر جس ہوا شروع پھیلنا ہی طرح کی جنگل بھی معاشرہ
 تھی ہوتیعافیت  انکی سے جس تھی زیادہ حیثیت کی گروہ اور کم حیثیت
ں رہی مضبوطں رہی یکجاں می آپس وہ کہ ہے درس کوں انسانو کا زمین یہی
ں ہی چلتے کر لے آگے ہی کو فکر کی اقبال عالمہ آغا وزیر۔ گےں ہو توانا
 کا فطرت سب جنگل زمین ہے درس کا پیار والہانہ سے وطن پاکں می جس
 کیا پیداں می دل کےں انسانو کو عکس کے فطرت نے اقبال اورں ہی عکس
ں وہاں ہی کرتے پیار سے دھرتیں ماں جہا آغا وزیر کہں ہی کہتے وہ ہے

 کو دھرتی وہ کہ لئے اسں ہی کرتے محبت والہانہ بھی سےں رشتو ثقافتی
 اس سے تحریک پسند ترقی کو آغا وزیرں ہی کرتے خیال حصہ کا ثقافت
 تو کو اشتراکیت سماجی، اور سیاسی نےں ادیبو کے اس کہ تھا اختالف لئے
 آغا وزیر تنقید ’’مقالہ اپنے۔ گئے بھول بالکل کو اقدار ثقافتی مگر دی اہمیت
 :ں ہی لکھتےں می ‘‘جہات متنوع کی

 سمجھ ضرور توتاروپود  کے جہد ارضیاتی کی آغا وزیر
 تمام کی ان بھی بعد کے اس بلکہں نہی یہیں ہی آتےں می

 اور ہے دیتی سنائی بازگشت کی‘‘فکر’’ اسیں می تصانیف
۲۱۔ ں ہی پرکھتے پر بنیاد اسی بھی کوں پارو فن وہ

 

 تھے ہوئے الجھےں می مسائل مختلف ادیب اکثر بعد کے پاکستان قیام 
 نئی اس وہ کہ تھیں نہی ہی فرصت سے تحریک پسند ترقی شایدں انھی

 طبقاتی وہ کیونکہ دیتے توجہ طرف کی مسائل والے آنے پیش کو ریاست
 وہ تھے ہوئے رکھے محدود کو آپ اپنے تک ہی مسائل معاشی کشمکش،

 ان یا تھے رکھتےں نہی اختیار تو یا کا دیکھنے کو ثقافت پر کینوس تر وسیع
 آغا وزیر ڈاکٹر جبکہ۔ تھا رکھا کر قید نے تحریک پسند ترقی کو ادب کے
 سے تصوف اور فلسفے الطبیعیات، مابعد ،ں جہتی فکری اورں جہتی ادبی کی

ں تھیں نہی مختلف سے تحریک ثقافتی ارضی کی انں جہتی یہں تھی متعلق
 کو یورپ تھے مخالف کے تحریک اس جو نےں ادیبو دیگر ہمارے جبکہ
 دیکھا پڑھا، کو نظریات کے مغرب نے آغا وزیر رکھا بنائے امام اپنا ہی
ں نہی شروع چلنا پر اس ہوکر فقیر کے لکیر چنا، کوں باتو اچھیں می اس اور
 ان بلکہ۔ دیا کر شروع بولنا کرکے حفظ کو کتاب کیاشتراکیت  ہی نہ اور کیا
 ۔ دیا کر مبتالں می فکر بھی کو مغرب نے جہد اس کی

 سدید انور ڈاکٹر



198 
  

 تحریک اہم ایک تحریک ثقافتی ارضی مطابق کے سدید انور ڈاکٹر 
 کے آسمان کو زمینں می جس ملی مددں می ابھارنے کو قومیت سے جس تھی
 طرح کی ادب نئے اور گئی کی کوشش کی کرنے پیدا یکجہتی کر کہہ تابع
 تحریک اسالمی تھا کا تحریک پسند ترقی حملہ پہال پر تحریک اس گئی ڈالی
 اس مطابق کے سدید انور گیاڈاکٹر کیا تعاون عدم بھی سے اس طرح کی

 کے پینے دودھ جو دیا قرار طرح کی نومولود اس کوں انسانو نے تحریک
 فالح اور زندگی کی اسں می اسی اور ہے ہوا چمٹا سے دھرتیں ما لئے
 تحریک ثقافتی ارضی ٹھہرا مادی خالصتا   معاملہ کاں پسندو ترقی جبکہ۔ ہے
 اور اتحاد پھر اور کیا عبور کوں ثقافتو تمام کی دھرتی صرف نہ نے

 ساتھ ہی ساتھ گردانہ فکر کی ادب اور رشتہ ارضی ہی کو شعور اجتماعی
 نے تحریک اس مطابق کے ان۔ دیا قرار جز کا اس بھی کو سرمائے روحانی
 تخلیق ادب پر موسم اور ہوا مٹی،کیے  مرتب اثرات گہرے پر ادب پاکستانی
 ثقافت کی ہندوستان کہانی کی دھرتی پاکستان کیونکہ دی ترغیب کی کرنے
 لکھتے وہ ہے بات کی بعد تو تہذیب ہندو ہے ہوئی شروع پہلے بہت سے
 :ںہی

 تحریک اس نےں جنگو دو گذشتہ کی بھارت اور پاکستان
 ان دی تقویت مزید کو تصور روحانی اور ارضی کے
 سے پاکستان ارض اور الوطنی حب بعد کےں جنگو

 ایک کی اس ہوا بیدار سے شدت جذبہ کا وابستگی روحانی
 اور ابھریں می تصور کے‘‘دھرتی سوہنی’’تو صورت
ں میں قصبو اورں شہرو کہ ہوئی یہ صورت دوسری
 تیسرے ہوگیا پیدا جذبہ شدیدترین کا وابستگی جذباتی
 کی وطن ارض ہوکر باال سے تعصب نظریاتی نے شعراء
۲۲۔کیا محسوس پر سطح جبلی کو خوشبو

 

 رشتہ سے ماضی نے جسں ہی دیتے قرار تحریک ایسی ایک اسے وہ 
 لیاارضی بنا حصہ اپنا آئے راس اسے جو اثرات بیرونی اور توڑاں نہی

 گو رہا کرتا کوشش کی دینے نمو اسے ‘‘اوراق ’’جریدہ کو تحریک ثقافتی
 اثرات کے اس البتہ تھاں نہی وغوغا شور زیادہ کوئیں می تحریک اس

 زیادہ لوگ مذہبی خالف کے تحریک اس۔ گئے ہوتے گہرے اور بڑھتے
 کی اس کر گردان کو تحریک اس علمبردار کی پوجا دھرتی وہ کیونکہ تھے

 ۔ تھے التےں می زمرے کے عبادت کو پوجا وہ کیونکہ تھے کرتے مخالفت

 

 نقوی سجاد
ں سطحو کئی کیں تہذیبو نے آغا وزیر مطابق کے نقوی سجاد ڈاکٹر 

 بعد کے بحث پرں سطحو حیاتیاتی ، نفسیاتی فلسفیانہ وہں ہی الئے سامنے کو
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 کر تقسیمں میں دوتہذیبو کو خطے اس وہں ہی التے سامنے عمل الئحہ ایک
 تھی سے عالقے اس جو تھی ایشیائی دوسری اور تھی ارضی اولں ہی تے
 اثرات کے ممالک دیگر اور لنکا سری ہندوستان، ایران، افغانستان،ں می جس
 آور حملہں یہا جو نےں تہذیبو ان کی ایشیاء پر تہذیب مقامی اس۔ تھے شامل
 اسی آغا وزیر لیا جنم نے تہذیب نئی سے اس ہوا تصادم سے ان اورں ہوئی
 پھیلیں می عالقے اسی بھی تہذیب دراوڑی جبکہں ہی کرتے ذکر تفصیلی کا

 وہں می جسں ہی ڈھونڈتے سےں آویزشو انہی کو گیتں می ادب اردو وہ۔ تھی
 کے نقوی سجادں ہی کرتے ذکر بھی کا شمولیت کی تہذیب اسالمی عجمی
 الفاظ سطحی وہ بلکہ سمجھاں نہی طرح کواس آغا وزیر نےں لوگو نزدیک

 وزیر والے کرانے روشناس سے لمس کے دھرتی وہ دوڑے چل کر لے کو
 پوجا دھرتی نےں انھوں جہاں ہی گردانتے ادیب کا سمت درست ایک کو آغا
 کوں لوگو طرف کی ارضیت اور جسم نےں انھو۔ دیں نہی ترغیب کوئی کی

 محبتں نہی سے عبادت مطلب کا پوجا لفظ نزدیک کے ان اور ہے کیا متوجہ
 ہللا عبادت رکھتیں نہی ہی وجود سے سرےں می اسالم تو پوجا بلکہ ہے سے
 نزدیک کے ان۔ ہے کرتی بات کی ماننے معبود اور کرنے سجدہ کو تعالیٰ 
 ۔ ہے کی نفرت سے عقائد کے قسم اسں می تصنیف اپنی تو نے آغا وزیر

 مادی کے تہذیب دراوڑیں می تصنیف اپنی نے آغا وزیر 
 آ  نشہ بازی، جوا رخی، بے سے تہذیب اخالقی تصورات،

 ٹونے اور پوجا کی سانپ اور لنگ استعمال، کا اشیاء ور
 کو رجحانات نفرت قابل کے رسم کی جادو اور ٹوٹکے
۲۳۔ کیا بیان سے تفصیل بڑی

 

 تحریک کی جس دی ترغیب ایسی ایک کو ادب اردو نے آغا وزیر 
 ارضی۔ ملی جہت نئی ایک کو ادب اور شاعری اور دکھائے اثرات اپنے نے

 کی اس کیا تحریر کچھ جو نے آغا وزیر سے حوالے کے تحریک ثقافتی
 ایک یہی کی ادب اچھے لیا جنم نےں کتابو کئی کی ادب اردو سے کوکھ
 ۔ہے ہوتی نشانی

 

 امجد رشید ڈاکٹر
ں ہی سےں میں والو چاہنے کے تحریک پسند ترقی امجد رشید ڈاکٹر 

 کی اس اور سے حوالے کے زمین بعد کے پاکستان قیام کہں ہی لکھتے وہ
 اس آغا وزیر آئے سامنے خیاالتں می دہائی کی ساٹھ سے حوالے کے اہمیت
ں چیزی بھی پہلے کی محبت سے زمینں می ادب توں یو تھے محرک کے
 بار پہلی سے حوالے کے اہمیت کی زمینں می ادب پاکستانی مگرں ہی ملتی

 کے بھارت اور پاکستان گئی کی کوشش کی کرنے پیدا تحریک
 مضبوط بھی اور تحریک یہ سے جس ہوگئی شروع جنگں می۱۹۶۵درمیان
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 کے قومیت ادبی آئی سامنےں می روپ حقیقی محبت سے وطنں یو اور ہوئی
 کی وطنیتں می جس تھا کیا آغاز کا مباحثے نے کامران جیالنیں می معاملے
ں می تحریک ثقافتی ارضی تحریک کی آغا وزیر جبکہ تھا نہ ذکر کا اہمیت
 یہ تھی تصویر نئی ایک کی قومیت عجمی عربی، جگہ کی قومیت ادبی

 کو نظریے اس کے آغا وزیر۔  تھی منسلک سے ثقافت اور زمین تحریک
 ۔ ملی مقبولیت اسےں میں والو لکھنے نئے اور گیا سراہا

 ہوا شروع مرحلہ نیا ایک کا شناخت قومیں می۶۵ستمبر
 کے اہمیت کی ضمیر اور پرستی وطن نے جنگ اس
 نیا ایک سے حوالے کے پاکستان دفاع۔ کیا بیدار کوں جذبو

 شاعری اظہار عمدہ اور زیادہ کا جس آیا سامنے موضوع
۲۴۔ ہواں می

 

ں می پیرائے عمدہ اظہار کا پرستی وطن مطابق کے امجد رشید ڈاکٹر
 ترقی نو ہی آتے کے تحریک اس اور آیا سامنےں می نظم پر طور خصوصی

 اجتماعی اور گروہی بجائے کی فرد لگی بڑھنے آگے اصطالح کی پسندی
 تجدید کیں باتو ہی پرانی یہ مگر ہوگیا شروع تذکرہ کاں باتو خارجی اور
 امجد تھارشید رخ نیا ایک کا حقیقت خارجی اور بینی باطن  بلکہ تھیں نہی
 کےں لوگوں می بارے کے ریاست نئی بعد کے پاکستان قیام مطابق کے

 لئے کے مقصد عظیم جس کہ لگا ہونے احساس یہ اور لگے ٹوٹنے خواب
 کا گھسوٹ لوٹ اور ہے دور بہت ابھی وہں تھیں کی قربانں جانی نےں لوگو
 مایوسی کوں لوگو نےں تنہائیو اور آبادکاری ، دکھ کا ہجرت۔ ہے گرم بازار
 ہوسکے نہ درست معامالت کےں لوگو تک دہائی کی ساٹھ تھا دیا ڈالں می

ں نہی ہی متوجہ طرف اس کوں ادیبو نے تبدیلی درپے پے کیں حکومتو
 دوسرے کسی کر نکل سےں ناہمواریو معاشرتی اور معاشی وہ کہ دیا ہونے
 کے ادب نے ادب پسند ترقیں می خیال کے ان۔ ں ہوسکی گیر فکر جانب
 کے ناہمواری معاشرتیں میں لوگو اور پھیالیا کرکے مضبوط کوں رشتو
 بے اور خوف کو اثرات کے ءال مارشل وہ کیا بیدار کو شعور سے حوالے
 مابعد نے خوف اسیں میں لوگو کہں ہی کہتے اورں ہی دیتے قرار سمتی

 ۔  دیا جنم کو فکر الطبیعیاتی

 پاکستانی نےں تحریکو ان متعلق سے ادب اردو پر طور مجموعی 
 کردار اہمں می بنانے حصہ کاں تحریرو ادبی کو شعور اور نظریے ، زندگی

 انداز ہیجانی طرف کی دوسرے ایک اگرچہں می مباحثے بحث اس۔ کیا ادا
 مخالفانہ پر بنیاد کی تعصب محض بجائے کے دلیل اور رہا غالب بھی

 افکار ان تو جائے دیکھا پر طور کے نتیجے کلی لیکن رہے م عا رویے
 جو گیا کرتا حاصلشناخت  وہ ادب پاکستانی رفتہ رفتہ بدولت کی ونظریات

 اس کے پاکستانیت۔ ں ہی بناتی منفرد سے ادب کے پہلے سے تقسیم اسے
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 مقامیں می جس ہے ادب پاکستانی اب ہی ادب یاب بہرہ سے شعور نئے
 و فکر اندازِ  اور ہے بھی باس بو کی پانی مٹی کےں یہا ساتھ کےں زبانو
 کو ادب اپنے نےں والو لکھنے پاکستانی۔ بھی احساس جداگانہ کا تخیل
ں میں رنگو متنوع اور کیا قبول کوں تحریکو ان لیے کے بنانے مند ثروت

 ۔ کی کوشش شعوری کی بخشنے جال کو تصور کے پاکستانیت
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 جات حوالہ
 تدوین و تحقیق عسکری، حسن محمد مقاالت عسکری، حسن محمد ۔ ۱

 ،۲۰۰۲ کیشنزالہور، پبلی عرفان و علم ،(ادبیات)اول جلد مجید، شیما
 ۸۰ ص،

 الہور، روڈ ریلوے پریس جدید مکتبہ الفاظ، پس قاسمی، ندیم احمد ۔ ۲
 ۲۱۸ ص،۲۰۰۳ اپریل

 الہور، کیشنز پبلی میل سنگ کلچر، اور ادب ڈاکٹر، اختر، سلیم ۔ ۴
 ۔ ۸۴ ص، ،۲۰۰۲

 اکادمی پورب رجحانات، اور رویے ادب پاکستانی ڈاکٹر، امجد، رشید ۔ ۵
 ۱۲ ص، ،۲۰۱۰جنوری آباد، اسالم

 ، پاکستان اردو ترقی انجمن ،ں تحریکی ادب اردو ڈاکٹر، سدید، انور ۔ ۶
 ۵۶۰ ص، ،۲۰۱۳ ہشتم، اشاعت کراچی، اقبال گلشن

 ، پاکستان اردو ترقی انجمن ،ں تحریکی ادب اردو ڈاکٹر، سدید، انور ۔ ۷
 ۴۸۲ ص، ،۲۰۱۳ ہشتم، اشاعت کراچی، اقبال گلشن

 الہور، اکیڈمی اردو پاکستان مغربی فن، و ادب ڈاکٹر، ، سید عبدہللا ۔ ۳
 ۲۲۵ص ،۱۹۸۷

 اردو اکیڈمی نفیس اسلوب، اور ادب تخلیقی عسکری، حسن محمد ۔ ۸
 ۵۳ ص، ،۱۹۸۹الہور بازار

 دوم، حصہ مضامین منتخب کلچر علم، اور کلچر حسین، ہادی محمد ۔ ۱۳
 ص، ،۲۰۰۷الہور میٹروپرنٹرز الحکمت بیت احمد، اشتیاق مرتبہ
۴۲۸ 

 ۸۳ ص، ادب، پسند ترقی جعفری، سردار علی ۔ ۱۶

 ۳۶ ص، ادب، اسالمی صدیقی، نعیم ۔ ۹

 پرنٹرزناظم برادرز احمد ادب، دینی کا اردو پروفیسر، الرشید، ہارون ۔ ۱۰
 ۱۱۵ ص، ،۲۰۰۶ کراچی، آباد

 پرنٹرناظم برادرز احمد ادب، دینی کا اردو پروفیسر، الرشید، ہارون ۔ ۱۱
 ۱۲۳ ص، ،۲۰۰۶ کراچی، آباد

 اکادمیپورب  تحریک، کی ادب اسالمیں می اردو وہاب، اختر مہر ۔ ۱۲
 ۷۷ص ئ،۲۰۱۰آباد اسالم

 مقاالت، تناظرمجموعہ اسالمی کا ادب ڈاکٹر، عثمانی، رشاد شاہ ۔ ۱۶
 ۲۶۔ ۲۵ ص، ،۱۹۹۹اگست لیمیٹیڈ، پرائیویٹ کیشنز پبلی اپالئیڈ

 مقاالت، تناظرمجموعہ اسالمی کا ادب ڈاکٹر، عثمانی، رشاد شاہ ۔ ۱۵
 ۲۲۔ ۲۱ ص، ،۱۹۹۹اگست لیمٹڈ، پرائیویٹ کیشنز پبلی اپالئیڈ

 علی ادب، ترقی مجلس مزاج، کا شاعری اردو ڈاکٹر، آغا، وزیر ۔ ۱۷
 ۲۲ ص، ،۲۰۰۸ اول، اشاعت الہور، روڈ ایبٹ پرنٹر



203 
  

 تہذیبی کے برصغیر پر شاعری اردو ڈاکٹر، پروفیسر، امجد، ساجد ۔ ۱۸
 ۳۴۸ ص، ،۲۰۰۳ الہور، کیشنز پبلی الوقار اثرات،

 مقالہ جلد،ں پانچوی تنقید ادب پاکستانی سرسیدین ڈاکٹر، سہیل، آغا ۔ ۱۹
 ۴۱۷ص تشخص، قومی اور ادب پاکستانی

 المکتبہ پرویز، مقصود پروفیسر مرتبہ حدادب، پروفیسر، آفاقی، خیال ۔ ۲۰
 ،۲۰۱۰اکتوبر کراچی، بازار اردو کیشنز، پبلی حمد جہان المنیزہ،
  ص،

 اردوپاکستان ترقی انجمن ،ں تحریکی کی ادب اردو ڈاکٹر، سدید، انور ۔ ۲۲
 ۵۶۲ ص، ،۲۰۱۳ہشتم اشاعت کراچی،

 پرنٹر علی ادب، ترقی مجلس مزاج، کا شاعری اردو ، نقوی سجاد ۔ ۲۳
 ۴۱۷ ص، ،۲۰۰۸ اول، اشاعت الہور، روڈ ایبٹ

 یونیورسٹی مقالہ جہات، متنوع کی آغا وزیر تنقیدات ازہر، رفیع محمد ۔ ۲۱
 ۵۸ ص، ء۲۰۰۸ سرگودھا، آف

 اکادمی پورب رجحانات، اور رویے ادب پاکستانی ڈاکٹر، امجد، رشید ۔ ۲۴
 ۱۳ ص، ،۲۰۱۰ آباد، اسالم
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 :پنجم باب
 سفارشات و نتائج ، جائزہ مجموعی

 

 :جائزہ مجموعی (الف
 ثقافت کلچر، قومیت، پاکستانیت،ں می نگاری اردومضمون ہذا مقالہ 
 لفظں می دنیا پھر ،غوروغوض تفصیلی پر مباحث کے ادب پاکستانی اور

 کی نگاری مضمونں می ادب ابتدا کی ثقافت ابتدا، کی کلچر ابتدا، کی قومیت
خزینوں  علمی کئی سے مطالعہ کے اجراءں می زبان اردو کا اساور  ابتدا
 کے تاریخ از قبلں ہمیں می مباحث تمام ان۔ ں ہی جاتے کھل منہ کے

 حدود کی اس پھر اور آنا تک ء۲۰۱۵ ہوئے جھانکتے سےں جھروکو
۔ ہے مترادف کے کرنے بندں می کوزے کو سمندر کرنا پاسداری کی قیودو

 پاکستان بانیان بعد کے اس کیا پیش تصور کا پاکستان قیام نےں لوگو جن
ؒ   کلچر کا اسؒ   پاکستانیتؒ   پاکستانں می ذہن کے ان کی جدوجہد جو نے

 قائد پاکستان بانی تعبیر کی اس۔ تھے ٹوک دو اور واضح ادب اور ثقافت
 رکھی سامنے کے دنیا ساری وکیل و قائد بطور نے جناح علی محمد اعظم
 تھے گروہ تین قبل سے پاکستان قیام۔ تھیں نہی دلیل کوئی جوابی کی جس
۔  تھے خالف کے پاکستان قیام جو مسلمان ایسے اور مسلمان ہندو،ں می جن
 قیام سے روایات اور حدیثؒ   سنتؒ   قرآن مسلمان کیخالف پاکستان قیام

 آگے بات پر بنیاد کی فلسفے کچھ اور تھے التے دالئل خالف کے پاکستان
 تھی کھڑی طرف ایکں می تمخالف قوم ساری ہندو جبکہ تھے بڑھاتے
 کہ تھا پختہں می ادارے مسلح، سے دالئل ایماندار اتنا وکیل کا پاکستان لیکن
 نے اس سکے ٹھہر مسلمان مخالف پاکستان نہ اور ہندو نہ سامنے کے اس

 ساتھ کے قائداعظم۔  دیا کر لے پاکستان بھی ہوئے چاہتے نہ کے انگریز
 قیامؒ   تھے سرفہرست خان علی لیاقتں می جن پاکستان بانیان دیگرں جہا

 محمد موالناؒ   اقبال عالمہؒ   خان احمد سرسید سے حوالے کے پاکستان
 جاں نہی بھالیا کوں لوگو دیگر اور جوہر علی شوکت موالنا جوہر، علی
 تصور کا پاکستان سےں کاوشو عملی اورؒ   فکری علمی کی جن سکتا
 پاکستان قیام نےں لوگو جن۔ آیا سامنے کے سبں می روپ کے حقیقت
 کہ تھے جانتے سے جان و دل کو قومیت کی پاکستان وہ کی جدوجہد کیلئے

 قومیت لفظ تو بظاہرں می جس گےں بنی حصہ کا قوم مسلم ایسی ایک وہ
ؒ   ہوگا انصافں جہا۔ گےں ہو حصہ کا ملت تر وسیع ایک وہ مگر ہوگا
 کے گزرنے وقت اور گی ہو آزادیں می کرنے ادا عقائد اپنےں انہیں جہا
 اور مضبوطؒ   توانا دن ایکں ہی جارہےں می ملک کمزور جس وہ ساتھ

 اس ہوگا کیا کلچر کا ان کہ تھے جانتے لوگ وہ طرح اسی۔ ہوگا خوشحال
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 کلچر وہ اور ہے کلچر ایک کا جسں ہی رکن کے مسلمہ امت وہ کہ لئے
 خطے ایک کسی اسالم۔ ہے آفاقی اور انسانی بلکہں نہی مذہبی محض
 بلکہ جائے رہ کر ہو رکن کا کلچر ہی ایک وہ کہ آیاں نہی کیلئے عالقے
 مذہب لہذا ہے کیلئے ممالک سارے اور زمانے سارے ، دنیا ساری اسالم
 پیش اصول چند کیلئے روکنے کو برائی کرتاں نہی ختم کو کلچر کے کسی
 سے حوالے کے لباس اسالم۔ ہے کردیتا منع سےں چیزو چند اور ہے کرتا

 وہں می جسں پہنی لباس کا طرح اس وہ کہ ہے کرتا رہنمائی کی خواتین
 پابندی کی حیاء و شرم اورں آئی نہ نظر کرتی نمائش کی جسم اورں عریا
 جھکا کوں نظرو اپنی وہ کہ ہے لگاتا پابندی یہ پرں مردو طرح اسیں کری
 حاللں می پینے کھانے اسالم۔ ں ڈالی نہ نظر بری پر کسی اورں رکھی کر
 کا صحت کیں لوگو یہ ہے مذہب آفاقی یہ کیونکہ ہے دیتا بتا بھی حرام اور
ں نہی پابندی کوئی سے حوالے کے ثقافت اسالم۔ ہے رکھتا خیال مکمل بھی
 ایسی یا ہے کرتا ممانت کیں بتو سے غرض کی پوجنے صرف بلکہ لگاتا

 اسالم ہو عریانی اور فحاشیں می جس ہے کرتا منع سے تصاویر
 بھی سے سجانے کوں گاہو عبادت مذہبی اپنی بنانے بلڈنگ خوبصورت

 کرنے مسمار کوں گاہو عبادت کیں لوگو دوسرے اسالم بلکہ۔  روکتاں نہی
 ۔ ہے کرتا منع بھی سے

ں نہی رائے دو کوئی بعد کے پاکستان قیام سے حوالے کے پاکستانیت 
ں می ان اورں ہی پاکستانیلوگ  والے رہنےں می حدود کی پاکستان کہ

 دشمن نےں انہو ہ مظاہر کا جس ہے ہوئی بھری کر کوٹ کوٹ پاکستانیت
 و الزم لئے اپنے کو پاکستان ،پاکستانی۔  کیا دوران کےں جنگو سے ملک
 سامنے ہمارے بھی بات یہں می مباحث کے قومیت۔ ں ہی دیتے قرار ملزوم
 پر بات اس نگار مضمون اور مفکر تمام سے حوالے کے قومیت کہ آئی
۔ ہے ضروری ہونا ایک کا فکر یا آہنگی ہم ذہنیں می قومیت کہں ہی متفق
 تو فیض احمد فیض ہے کرتا بات کی فکر انداز یکجا کیلئے قوم بھی سٹالن
 مخالفت کی پاکستان قیام البتہ۔ ں ہی کرتے تذکرہ کا قوم مسلمان کر کھل
 کسی وہ کرتےں نہی محسوس ضرورت کی اوطان کیلئے ملت سکالر مذہبی
ں می خیال کے ان تھے چاہتے کہناں نہی کاوطنں مسلمانو کو خطے خاص
 جزیرے ملک ایک کسی کو اسالم اورں ہی وطن کاں مسلمانو خطے سارے

 یہ کا پاکستان بانیان جبکہ سکتا جا کیاں نہی قیدں می مغرب و مشرق یا
 بھی نام کا کیمپ بنیادی ایک جسے۔ ہے ضروری بہت وطن کہ تھا تصور

 کیلئے قوم مفکرین بعض۔ گیا کیا موصوم سے کیمپ بیس اسے یا۔ گیا دیا
 جرمن کہں ہی سمجھتے وہ کرتےں نہی تصور ضروری ہونا کا وطن ایک
 کوریا بھی آج رہےں مدتو قوم ایک پر طور کےں حکومتو دو ممالک دو
 ایک مسلمان۔ ں ہی قوم ایکں می ممالک مختلف دو اورں حکومتو مختلف دو
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ں ہی ملک اپنے اپنے زائد سے پچاس کے ان مگرں ہی ملت ایک یاں ہی قوم
 بھی لڑائی سے دوسرے ایک کیلئے مفاد قومی اپنے ممالک مسلم یہ اور

 اورں ہی چاہتے کرنا خراب بھی حالت معاشی کی دوسرے ایکں ہی کرتے
 کرتے شرکت بھیں می کانفرنس کی اس تو ہے ہوتی بات کی امہ مسلم جب
 کا ساخت نفسیاتی کوئی ہے کرتا ذکر کا مذہبں می قومیت مفکر کوئیں ہی

 کے قوم کوئی اور ہے کرتا ذکر کا فکر انداز یکجہتی کوئی اور ہے ذکرتا
 ہے سمجھتا اہم کو وطنں می اس کوئی ہے کرتا ذکر کا نظریے یہودی
 اشتراکں می اس کوئی ہے سمجھتا اہم کو اشتراک معاشیں می اس کوئی
 اس کچھ اور۔ ہے سمجھتا اہم کو سیکولرازم کوئی ہے سمجھتا اہم کو زبان
 قومی کہں ہی متفق سے اس لوگ سبں ہی کرتے ذکر کا آہنگی ہم ذہنیں می

 ہٹلر جیسے پہنچایا نقصان کوں لوگو زیادہ سے سبں می دنیا نے عصبیت
 آیا سامنے ہمارےں می صورت کی عظیم جنگ دوسری تفاخر قومی کا

 بنی عذاب لئے کےں پرفلسطینیو نام کے تفاخر کے قوم اپنی قوم یہودی
 کہ ہے سامنے کے سب تذکرہ کا قوم روسیؒ   یورپی چینی آج۔ ہے ہوئی
 ۔ ں ہی رہے دھکیل پیچھےں می دوڑ کی تفاخر قومی کو دوسرے ایک وہ

ں نہی چیز اور کوئی کیلئے تنقید کوں لوگو جن بعد کے پاکستان قیام 
 شروع النا بحث زیر کو مباحث کے قومیت پاکستانی نےں انہو تو ملی
 قومیت اورں ہیں نہی یاں ہی قوم ایک والے رہنےں می پاکستان آیا کہ کردیا
ں انہو۔ کیا ادا کردار اہم نے ممالک مخالف کے پاکستانں می طوفان اس کے
 باور یہ نےں انہو اور کی کاری سرمایہ خاصیں می پاکستانی مشرقی نے
 زبان کی آپ ہو دور میٹر کلو ہزار ایک سے پاکستان مغربی آپ کہ کرایا
 سے ان بھی کاٹھ قد اور رنگ کے آپ ہے اردو زبان کے اُن ہے بنگالی

ں می ان اورں می آپ ملتاں نہی سے لباس کے آپ بھی لباس کا ان۔ ملنےں نہی
پاکستان  والے رہنےں می پاکستان مشرقی جبکہ۔ ہےں نہی مشترک قدر کوئی

 لکھیں می الخط رسم عربی اردو کہ تھے دیتے دلیل یہ مسلمانکے حامی 
 پاکستان مشرقی دشمن کا پاکستان جب ہے زبان کی جی نبی جو ہے جاتی
ں می پاکستان مغربی مباحث یہی تو تھا رہا چھیڑ مباحث کے قومیتں می

 اورں ادیبو تمام سمیت فیض احمد فیض لیکن تھا کرچکا شروع بھی
 والے رہنے اندر کے پاکستان کہ دیئے جواب مدلل بڑےں انہی نےں مفکرو
ں ہی قوانین اپنے کے ان ہے اسالمی یعنی ایک فکر انداز کا انں ہی قوم ایک
 تمام گئی بنائی کی دنیا قوم بطور پاکستانی اور ہے تہذیب اپنی کی ان

 مفکرین تمام کے دنیا سے حوالے کے قومیت۔ ہے اترتی پوری پرں تعریفو
 لوگ کچھ سے حوالے کے ریاست مگرں ہی جیسی ایکں تعریفی کی

 تھا سے وجہ کی کریسی تھیا اس خدشہ یہ کا انں ہی کرتے ذکر کا سیکولر
۔  کیا ساتھ کے انسانیت ملکر نے حکمران کلیسا رومن پر نام کے مذہبی جو
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 اس کہ تھا کرتا مسلط کر کہہ یہ پرں لوگو مرضی اپنی حکمرانں می جس
 پھر تو جائے ہو ایک حکومت اور مذہب جب۔ ہے حکم آسمانی یہ پاس کے

 کا نظام سیکولر کیلئے ریاست وہ ہے آتی پیش دقت کیلئے مذاہب دوسرے
 کا مذہب دوسرے کسی پر نام کے مذہب کہں ہی کرتے لئے اس مطالبہ

 مذہب یا عیسائیتں می ممالک جن کہں ہی دیتے دلیل یہ وہ ہو نہ استحصال
۔ ہوئےں نہی ختمں می ممالک ان سے وجہ کی ہونے سیکولر وہ ہے اسالم

 اس تصور یہ وہ ہے ہوتا کیلئے چالنے کو ریاست محض تو نظام سیکولر
 پر نام کے مذہب رویہ جو نے حکومت رومن کہں ہی کرتے پیش سے خوف

 بغاوت نے فرقے نئے کےں عیسائیو پر جس تھا رکھا روا سےں مسیحیو
 باور کوں لوگو بات یہ اور کردیا محدود تک چرچ کو کلیسا ہوئے کرتے
 مختلف معاملہ کا اسالم جبکہ ہے معاملہ کاذاتی انسان تو مذہب کہ کروائی

 سے جوعباداتں ہی حقوق معاشرتی دوسرے اورں ہی عباداتں می جس۔ ہے
 کواپنے معاشرے ایک پر طور بنیادی اسالم۔ ں ہی وسیع اور بڑے زیادہ
 چوری اور جبر ظلمں می معاشرے اس پھر اور ہے دیتا ڈھالں می قالب

  ۔رہتیں نہی چکاری

 عروج تحریک پسند ترقیں می برصغیر وقت کے عظیم جنگ دوسری 
 دیگر اور ترکی ایران، چین، تھا ہوچکا برپا انقالبں می روس تھی پر

ں می پاکستان آگیاں می وجود پاکستان کہ تھی متحرک اشتراکیتں می ممالک
 پسند ترقی تعداد بڑی کیں ادیبو والے آنے سے برصغیر اور موجود
 اور سوشلزم نظام، اشتراکیں می برصغیر وہ تھی وابستہ سے تحریک
 کےں یہا بعد کے پاکستان قیام لٰہذا تھے رہے کر ہموار راہ کی کیمونزم
 لٰہذا تھے منتظر کے آندھی سرخ وہ تھی کم دلچسپی کی انں می نظام مقامی

 راہ نئی ایک نےں انھو سے حوالے کے ادب پاکستانی اور قومیت پاکستانی
 پاکستان ہوئے پیدا شبہاتں می بارے کے وجود کے پاکستانں می جس اپنائی
 ادب اسالمی تحریک، کی ادب پاکستانی مقابلے کے تحریک پسند ترقیں می
 پسند ترقی اس جوں آئی سامنےں تحریکی ثقافتیو  ارضی اور تحریک کی

 بھی کے تحریک پسند ترقی ذوق ارباب حلقہ جبکہ تھا ردعمل کا تحریک
 پسند ترقی انجمناور  اپنایا رویہ انتہائی جب نےں پسندو ترقی تھی مخالف
 کے تنظیم اس تو ہوگئی ختم تنظیم مرکزی کیان  لگی پابندی پر مصنفین
 کیں تنظیمو ادبی ان ہوگئے شروع ہونا شاملں می ذوق ارباب حلقہ ارکان
۔ کیا پیدا ابہامں می بارے کے پاکستانیت نے کشمکش کی آپس اور وجہ

 سے تحریک پسند ترقی ادارے پبلشنگ اور خانے کتب جرائد،ں می شروع
 شائعں کتابیں می تعداد بڑی نےں انھو لٰہذا تھے ملکیت کی افراد وابستہ ہی
 کسی عالوہ کے تحریک پسند ترقی وہں می جنکیے  شائع میگزین ،ں کی
 مارکیٹ اورں خانو کتب بھی آج لٰہذا تھےں نہی تیار پر چھاپنے ادب کا اور
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 دستیاب کتب محدود والی آنےں می جواب کے اس ہے دستیاب ادب وہیں می
ں می برصغیر پھر اورں می لندن پہلے قیام کا تحریک پسند ترقی۔ ں ہیں نہی
 وہ اور دی بھی رکنیت نے پارٹی کیمونسٹ کی روس کو تحریک اس ہوا

 بھی معاونت کیں تنظیمو والی پھیالنے کو نظریات اور خیال ہم اپنے
 تھا ہوتا بھی بالواسطہ یا بالواسطہ کام یہ تھے کرتے

 ادبں می سرپرستی اپنی نے پاکستان حکومت بعد کے پاکستان قیام  
ں دیں نوکریا ہی کوں لوگو کے نظریات ان بھی پر ان نکالے جرائد جو کے
 و کم بھی آج دیا کر مامور پر کرنے شائع ادب کا مرضی اپنی ہیں انھی اور
 جن ہے کرتی شائع سے حوالے کے ادب پاکستان حکومت جرائد پانچ بیش
 کی ثقافت اور کلچر پاکستانی ، نظریہ دوقومی قومیت، پاکستانیں می

 بارہ پر خرچ سرکاری۔ ہے جاتی کی کوشش ہی کی دھندالنے کو تصویر
 زبان، اردو فروغ ادارہ نڈیشن،ؤفا بک نیشنل پاکستان، ادبیات اکادمی ادارے
 اعظم قائد الہور، اکادمی اقبال بورڈ، سائنس اردو الہور، بورڈ لغت اردو

 پاکستان، آف الئبریری نیشنل الہور، کمپلیس اقبال ایوان کراچی، اکادمی
 جن مگرں ہی موجودوغیرہ  آباد اسالم قائد ایوان کونسل، پاکستان نظریہ
ان اداروں کے  بجائے کی ان گئےکیے  قائم ادارے یہ لئے کے مقاصد
ان اداروں کو  لئے کے داری تعلق اورپروجیکشن  ذاتی اپنی سربراہ
 گئے رکھےں می ان صرف فنڈ واال ملنے کوں ادارو انں ہی کرتے استعمال
 کام اصل اور ہے ہوجاتا خرچ پر اے ڈی اے ٹی ،ں تنخواہو کی مالزمین

 لیا کر بھرتی کوں لوگو پسند منں میں ادارو ان بچتاں نہی ہی فنڈ لئے کے
 اکثر بھی وہں ہی گئے بنائے ہاسٹل جو لئے کے رہائش کیں ادیبو ہے جاتا

 دیئے پر کرائے ہی کوں تاجرو والے آنے سےں شہرو دوسرے اوقات
 یہ۔ ں ہی ہوتے استعمال پر طور وقتی لئے کے مشاغل دیگر یاں ہی جاتے
 کیا اوپر تذکرہ کا جس تھے گئے بنائے لئے کے کام اسی دراصل ادارے
 ۔ ہے جاچکا

 تھاں نہی موجود مواد ایسا پاس کےں ادیبو نئے بعد کے پاکستان قیام 
 کے پاکستانیت اور قومیت کلچر، ثقافت، پاکستانی وہ پر بنیاد کی جس

 کے جامعاتں کرسکی آبیاریں می سمت صحیح کی ادب سے حوالے
 ،ں نظمو ،ں ناولو ،ں افسانو کے مصنفین پسند ترقی انہی بھیں می مضامین
۔ تھے حاوی پر ادب پہلے سے پاکستان قیام جو ہے گیا کیا شامل کوں غزلو
 ادب، اسالمی ادب، پاکستانی تو جائے دیکھا اگر کوں الئبریریو کی ادب

ں می کتاب کسی اگر اور ہےں نہی میسر کتاب کوئی پر ادب ثقافتی ارضی
۔ ہےں نہی زیادہ سے صفحات دو یا ایک وہ تو ہے ذکر سے حوالے اس

 گیا دیا ترتیب مواد طرح اسں میں کتابو انہی خالف کےں تحریکو ان جبکہ
 کو ادب اور کلچر پاکستانی اور مخالف پاکستانں تنظیمی یہی جیسے ہے
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 توجہ کی اس تو ہے ہوتا رہا پڑھ کتاب کوئی جب۔ ں تھی والی دھندالنے
 پراپیگنڈے یکطرفہ وہ اور جاتیں نہی طرف کی رخ دوسرے کے تصویر

ں ادارو تعلیمی چیز کوئی جانب دوسری جبکہ۔ ہے جاتا چال ہوتااسیر  کا
 قطعی خوض و غورں می بعد پر اس ہے ہوجاتی رائجں می جامعات اور

 کیں نہی گوارا زحمت کی بدلنے اسے اور ہے پاتا قرار ممنوع طورپر
 ء۱۸۵۸ تو کیا رائج نظام تعلیمی جبں می برصغیر نے انگریز جیسے جاتی
 برطانیہ لئے کے کامیابیں میں پرچو امتحانی لیا امتحان کا میٹرک پہالں می
 نتیجہ یہ نے انگریز ہوئے کرتے موازنہ کاں علمو طالب کے برصغیر اور
 آدھیں می مقابلے کے انگریز سطح ذہنی کیں لوگو کے خطے اس کہ نکاال
 ۶۵ نمبر کم سے کم لئے کے کامیابیں میں پرچو امتحانی کے برطانیہ ہے

 ہوئے کرتے آدھا سے اس تناسب کا کامیابیں می برصغیر لٰہذاں ہی فیصد
 سہولت کی ممتحنں می ء۱۸۶۰ بعد سال دو پھر اور گیا رکھا فیصد۵.۳۲

 ترک کو نظامکا  میٹرکں می برطانیہ۔ گیا دیا کر فیصد ۳۳ اسے لئے کے
 طرح اسی باوجود کے گزرنے سال ۱۵۸ں ہا ہمارے مگر ہے جاچکا کیا

 ۔ ہے رائج
 بعض جو رہا آتا الء مارشل یاں حکومتی جمہوری غیرں می ملک

 اور بدعنوانی کیں سیاستدانو بعضں می اس تھا فعل انفرادی کاں لوگو
 مگر جاسکتا کیاں نہی نظر صرف سے اقتدار خواہش کیں حکمرانو فوجی
ں می اس اٹھائی آواز جو خالف کے آمریت اس نے تعداد بڑی کیں ادیبو

 ثابت یہ سے دلیل کسی وہ۔ ہے گیا کیا طعن لعن کو پاکستانیت اور پاکستان
 اور بدعنوانی اس اسالم یا نظریہ دوقومی ، پاکستان قیام کہ کرسکےں نہی
 جرنیل کسی پاکستان قیام یا ہے کرتا جوازمہیا کوئی کا رویے جمہوری غیر
 عطا سند کی لوٹنے خزانہ قومی کوں سیاستدانو یا خواہش کی اقتدار کی
 حکمران سیاستدان بدعنوان کوئی جبں می دور اس نےں انھو مگر ہے کرتا
 یہں میں کانفرنسو گئی بالئی کی اس تو ہے ہوتاں می اقتدار آمر یا ہے ہوتا
 کے جانے کے اس پھر اورں ہی ہوجاتے شامل کر پہن کپڑے اجلے ادیب
 نشتر پر قوم اجتماعی بجائے کی فرد اس وہں ہی کرتے تنقید جو بعد

 ٹھہراتے کو پاکستان بانیان اور پاکستان قیام دار ذمہ کا اس اورں ہی برساتے
 ایسا قصبہ یا شہر کوئی کا پاکستان پورے کہ کرتےں نہی ذکر یہ وہں ہی
 کپڑے پٹھے اورں ہی پذیر قیام یاں ہی سوتے پر پاتھ فٹ لوگں جہاں نہی

 ہے جاسکتا دیکھا بمبئی شہر کا بھارتں می مقابلے کے اس اورں ہی پہنتے
 پھٹےں ہی جاتی مرں وہیں ہی ہوتی پیداں نسلی کیں نسلو پر پاتھ فٹں جہا

 چہرے اور تن کےں لوگو ہے کرتی تن زیب آبادی زیادہ سے آدھی کپڑے
 طرف دوسری جبکہ ہے جاسکتی دیکھی افالس اور بھوک کی ان سے

 جسم ہوئے بڑھتے بدولت کی خوراکی خوش خواتین اور مردں می پاکستان
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 کرتے ورزش اور واکں می شہر اور محلے گلی ہر لئے کے کرنے کم کو
 کوئی کا آبیاری ذہنی ذریعے کے ادب تخلیقی کے ان مگر۔ ں ہی آتے نظر
 ۔ جاسکا دیکھاں نہی اثر موثر

 دے ٹاپک کوئی لئے کے ڈگری محض کوں سکالروں میں یونیورسٹیو
 کوں حوالو انہی کر لے حوالے سےں کتابو پرانی پر ان جو ہے جاتا دیا

 آپ اپنے لوگ لکھے پڑھے کمں می زمانے قدیم جیسےں ہی بڑھاتے آگے
 پر ان حاشیے پرں حاشیو کےں کتابو لئے کے کرنے ظاہر عالم مذہبی کو

 ء۱۹۷۷۔ تھے کرتے بیان تفصیل اورں تاویلی کیں حاشیو ان پھر حاشیے
 باعث وہ ہے جاتا پڑھایاں می ادب اردو جو ادب واال جانے لکھا بعد کے

 کے اسالم نظریہ دوقومی مگر کم خالف کےں آمروں می جس ہے تعجب
کیے  شامل استعارے اور کنائے اشارےں می جس۔ ہے گیا لکھا زیادہ خالف
 کےں سکالرو زہر یہ پر نام کے ‘‘ادب عالمتی’’ں می جامعاتں ہی گئے
 ۔ ہے جاتا ڈاالں می ذہن

 قوم سے حوالے کے ذات اور کسب لسانی،ں می نگاری مضمون اردو 
 اسالم جبکہ ہےں نہی موجود مواد کوئی لئے کے کرنے رد کو تصور کے
 ہے کرتا مسترد کوں عصبیتو سے حوالے کے کسب رنگ، زبان، نسل،

 لسانیت بھی آج پر طرز کی پاکستان مشرقیں میں عالقو کئی کے پاکستان
 اور تعلیمں می دنیا ساری ہے ہوتی آبیاری کی اسں ہی جاتے بوئے بیج کے

 خزانہ اور دفاع جیسے ہے ہوتی پاس کے مرکز داری ذمہ کی صحت
 کوبھی تعلیم تحت کے ترمیمں اٹھارویں می مگرآئین ہے ہوتا پاس کے مرکز
 کر سرپکڑ نے وزیر صوبائی کے سندھ اور گیا دیا کر ماتحت کےں صوبو
 پڑھائی اردو اور انگریزی سندھی کو طلباء جبرا  ں می سندھ آج کہ کہا

 اور بہر طرح پوری بھی سے زبان ایک کسی طلباء یہ جبکہ ہے جارہی
 پہلے نے جس تھا بویا نے انگریز بیج کا تعصب لسانی ہوسکتےں نہی

 دی اہمیت کو فروغ کےں زبانوں می صوبے ہر پھر اور کیا ختم کو فارسی
ں تاریخی کیں قومو لسانی کئی اور بنائے تہجی حروف کےں زبانو کئی
 کے مقاصد دورس یہ تھاں نہی عارضی یا وقتی کوئی کام سارا یہں لکھی
 ۔ ں ہی رہے دے نمو ہم بھی بعد کے سال ستر آج جسے گیا کیا لئے

 یہ علم طالب یا سیاستدان کوئی کہ ہےں نہی حیرت قابل سوال یہ آج کیا
 یا کلچر پاکستانی ہے، کیا قومیت پاکستانی ہے کیا پاکستانیت کہ کرے سوال
 کا اس سکالر عام یا ادیب نیا یقینا   ہے کیا ادب پاکستانی اور ہے کیا ثقافت
 اسے ہو نہ حاصل عبور مکمل پر اس اسے تک جب سکتا دےں نہی جواب
 بولی زبان ایک پار اس اور پار اس کے سرحد کہ جائے دیا کہہ یہ جب
 یہ توں ہی جیسی ایک بھیں چیزی دیگر اور ہے کلچر ہی ایک ہے جاتی

 طالب سے حوالے اس مگر ہے مترادف کے کہنے روشنی کو اندھیرے
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 اردو والی جانے بولیں می بھارت آج ،دکھائے تو روشنی کوئی کوں علمو
ں دائی اردو والی جانے لکھیں می پاکستان ہے مختلف سے اردو پاکستانی
 وہ جبکہں ہی کہتے ہندوستانی مکھی شاہ جسے ہے جاتی لکھی سے طرف
 زبان کی ادبں ہی لکھتےں می مکھی گرو سے طرفں بائی اردوں ہا اپنے

 قائدں ہی مختلف تحریرں می پاکستان اور بھارت جبکہ ہے ہوتی تحریری
 ان ہے الگ کلچر کاں مسلمانو کہ تھا دیا بتاں می الفاظ ٹوک دو نے اعظم
 ایک جو ہے الگ ثقافت کی انں ہی الگ قانون کے ان ہے الگ زبان کی

 کہ ہے جاتا بتایا سے تقریر اس ہی جملہ ایک کوں لوگو مگر ہے تفصیل
 سیکولر ایک پاکستان لٰہذا ہوگیں نہی ریاست کریٹک تھیا کوئی پاکستان
 مذہب یا کی اسالمں می اسں نہی ہی ہے کریسی تھیاں می اسالم۔ ہوگا ملک
 اسے کرنا عمل پر احادیث و کریم قرآن ہےں نہی نظام کوئی کا ٹھیکیدار کی

 نام کا مذہب شخص کوئی اب اور ہے ضروری لئے کے مسلمان ہر پڑھنا
 حکمران توں می کریسی تھیا السکتاں نہی احادیث یا آیت نئی کوئی کر لے
 کرکے منسوب سے آسمان بات ایک روز تھی ذات ہی ایک جو پوپ اور
 نہ مگر ہے ضد کی اسالم کریسی تھیا۔ تھے دیتے کر مسلط پرں لوگو
 قومی دو اور سے پاکستان پھر سےں مسلمانو اسے لوگ بعض جانے
 درست وہ کہا جو نے اعظم قائدں ہی جوڑتے کیسے اورں کیو سے نظریہ
 کرانا باور یہ ہندو جسےں تھی بھی لئے کے انگریز اسں باتی یہ کی ان کہا
 اس۔ ں ہی جارہے کرنے قائم آپ ریاست تھیاکریٹک نئی ایک یہ کہ تھا چاہتا
 شق کوئیں می اس۔ تھی دی کر نفی کی اس نے اعظم قائدں می جواب کے
 موجودہ مگر ہے دیا تصور کا ملت دیاں نہی تصور کا قوم نے اسالم کہں نہی

 دور قدر اس سے دوسرے ایک کوں مسلمانو نے تعلیم اور حاالت دنیاوی
 اورں ہی کرتے بات کی مفادات اپنے اپنے وطن اپنے اپنے وہ کہ ہے دیا کر

 بھائیں می آپس مسلمان تمام کے جس تھا دیا درس کا ملت جس نے اسالم
 ۔ ہوسکی نہ پیدا ح رو کیں ہی بھائی

 لسانیں یہا مگر بنا پر بنیاد کی اسالم اور نظریہ دوقومی پاکستان  
 پاکستانی ہے تقسیم کی پات ذاتں می جس قومیت اورایسی عصبیت
 مشرقی ہم سے وجہ کی جس ہے ہوا کیا کھوکھال کوں بنیادو کی معاشرے
 ملک دشمن کے پاکستانں می پاکستان مشرقی۔ بیٹھے دھو ہاتھ سے پاکستان

 تہذیب اور کلچرں وہا اور بویا بیج کا عصبیت لسانی تکں سالو کئی نے
 تنظیم دہشتگرد پھر اور کی پیدا نفرت خالف کے پاکستان مغربی پر نام کے
 آجں می دنیا ہی شاید۔ کیا لخت دو کو پاکستان کرکے داخل کو باہنی مکتی
 کہ ہےں می پاکستان ہوجتنی آزادی اتنی کوں اقلیتوں جہا ہو ملک ایسا کوئی
 منتخب بھی خود ہوکر کھڑےں می انتخابات عام پر طور جمہوری وہ

 کےں اقلیتو اپنے پھر اورں ہی لیتے ووٹ بھی پر نشست عامں ہی ہوسکتے
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 پھر اورں ہی ہوتے منتخب بھیں وہاں ہی ڈالتے ووٹ الگں می انتخاب
ں یہاں ہی آتےں می پارلیمان مطابق کے کوٹہ بھی پرں نشستو مخصوص

ں نشستی الگ الگ لئے کےں قادیانیو اورں عیسائیو ،ں سکھو ،ں ؤہندو
 ہوتاں نہیں می جامعات یا کتب نصابی کسی ذکر کا اس مگر۔ ں ہی گئی رکھی
 ہے ہورہا کچھ جو پر نام کے مذہب بھیں می ملک مہذب جیسے برطانیہ آج
 حوالے اس کو پاکستانں می پردے کے ادب مگرں ہی بندں آنکھی کی سب پر

 اس مگرں نہی بنیاد کوئی کی جس ہے جاتا ٹھہرایا الزام مورد بھی سے
ں نہی تھا چاہیئے ہوناں میں ادارو تعلیمی اور جامعات کام جو سے حوالے
 روس کہ کرتےں نہی حاصل سبق بھی سے حقیقت تاریخی اس ہورہاہم
 انداز روایتی پرانے اپنے وہ اور ہوا قابض پر افغانستان بعد کے کمپوچیا

 کر خرید کوں سیاستدانو کےں وہا پھر تھا ہوتا قابض پرں ملکو پہلےں می
 حصہ کا ریاست متحدہ اپنی کوں ملکو کران مال ساتھ اپنے کر دھمکا ڈرا
 سارے رشیاکے سویت آف اسٹیٹ یونائیٹڈ اپنیں وہا اورپھر تھا لیتا بنا

 کا ہونے آور حملہ پر بلوچستان بعد کے افغانستان وہ۔ تھا آتا لے عناصر
 کیاں میں کتابو نے مصنفین روسی اب ذکر کا جس تھا رکھتا منصوبہ جامع
 اور بھارت افغانستان، کر دے اللچ کوں لوگو بعض لئے کے کام اس ہے

 روکناں می افغانستان کو روس گئی کی ٹریننگ کی ان گیا بٹھایاں می روس
 کو معاملے سارے اس مگر تھی ضرورت کی پاکستان بھگانا سےں وہا
 امریکہ کام سارا نے پاکستان جیسے ہے جاتا کیا پیش طرح اسں می ادب
ں قربانیاں می پاکستان اور کیا لئے کے خوشنودی کی یورپ کیا، لئے کے
 ۔ ہوئے قربان لئے کے امریکہ لوگ والے دینے

 کے مہم پراپیگنڈہ لئے کے ڈالنےں می کھاتے اپنے کو کام تاریخی اس
 شہزادہ سفیر سعودی متعینں می امریکہ سے سال بائیس نے امریکہ تحت
 مصنف برطانوی‘‘پرنس دی’’ بیتی آپں می ء۲۰۰۶ کی سلطان بن بندر بن
 کو عرب سعودی اور امریکہ کریڈٹ سارا اور لکھوائی سے سیمسن ولیم
 چکر کے بڑھنے قیمت کی اس اور خریداری کیں خچرو کو قاری اور دیا
 آج ذکر حقیقی کا اس۔ کی پوشی پردہ کی حقائق رکھااوراصل ڈالےں می

 بتانے حقائق یہ بھی والے رکھنے ادراک کا اس بلکہ ملتاں نہیں کہی بھی
 دور الیکٹرانک یافتہ ترقی موجودہں ہی چراتےں آنکھیں کیو جانے نہ سے
 دشمن ہے جاتی کی شروع جنگ کی کلچر خالف کےں قومو دشمنں می

 کے مرضی اپنیں می اس ہے ہوتا آور حملہ پر نصاب تعلیمی کے مخالف
 داخلں چیزی ایسیں میں نصابو کے ان ہے کرواتا تعینات کوں لوگو

 حقائق کے قوم اور ملک نسل والے آنے آئندہ سے جسں ہی جاتی کروائی
 اور متزلزل عارضی محض کو بنیاد کی اس وہ بلکہ۔ ہو واقف نہ سے

 ۔ ں کری خیال حادثاتی
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 سے حوالے کے قومیتں میں ادارو سرکاری بھی آجں می پاکستان
 ،بڑھئی تیلی، جیسے ہے جاتا پکارا سے حوالے کے کسب کوں لوگو

 تعصب لسانی سے حوالے کے قومیت پھر یا قصائی نائی، موچی، مسلی،
 یہ مگر پٹھان بلوچی، سندھی، پنجابی، جیسے ہے جاتا کیا اجاگرں نمایا کو
 کا پنجاب پختونخواہ خیبر صوبہ پورا تک ء۱۹۰۱ کہ بتاتاں نہی کوئی بات

 گیا بنایا پی ایف ڈبلیو این کرکے الگ سے پنجاب اسے جب اور تھا حصہ
 پنجاب وہ کہکیے  مظاہرے اور احتجاج نےں لوگو کے سرحد صوبہ تو
 اور اٹک ضلع پر بنیاد کیں احتجاجو انہی پھرں ہی چاہتے رہنا ہی ساتھ کے

 ڈبلیو این صوبہ کو ہزارہ اور گیا کیا شامل دوبارہں می پنجاب کو میانوالی
 دیا لئے کے خوشنودی کی گورنر انگریز اسٹیشن ہل کرکے شاملں می ایف

 ادبی کسی حقائق یہ کیاں ہی بولتے ہی پشتو بھی لوگ کےں یہا گیاجبکہ
ں نہی ضرورت کی بتانے کو حقائق ان کیا اورں ہی آتے سامنے سے حوالے
 والے رہنے کے برصغیر ہے پیداوار کی انگریز تعصب لسانی یہ کہ ہے
 ہے ہوتا شروع سے قوم دراوڑیں نہی سے قوم ہندو تعلق کاں لوگو تمام
 بھی مغلں ہی بھی ایرانیں ہی بھی ترکں ہی بھی آور حملہ مسلمانں می جس
 ہنداسالمی سے اسی ہے شامل بھی محنت کی کرام صوفیاءں یہا اورں ہی

ں می تہذیب کی سالں ہزارو اس کلچر کا پاکستان موجودہ اور ہے بنا کلچر
ں نہی سے وجہ کی جبر کسی جو ہے خوشبو اپنی کی جس ہے کلچر بہترین
 بھیں می اسالمں وہا گیا بویا بیج لسانیں جہا پرں یہا۔ ہے ہوا پیدا خود

 سے کون کون جانے نہ اور مسالک اہلحدیث شیعہ، بریلوی، دیوبندی،
 کوئی کی اسں می اسالم جبکہ گئے کروائے شروع سلسلے کے تصوف
 سے حوالے اس ادیب کہ تھی بھی کی امر اس ضرورت ہےں نہی گنجائش

 کی سنی شیعہ ہے ایک تو اسالم مذہب کہ کرتا تحقیق سے خوفی بے بھی
 بریلوی دیوبندی، یہ مگر ہوئی شروع سےایرانیوں  اورں عربو تفریق
 کے مدارس ابتدائی کے ان نے کس کیے پیدا نے کس آئے سےں کہا وغیرہ
 علماء کے دیوبند مکتبہ اورں دی رقوم بھاری پہلے سے پاکستان قیام لئے

 کے ترویج کی اس پھر اور تھے حامی کے پاکستان تحریکں می شروع
 چلے جانب کی کانگرس پر انکار کے اعظم قائد اور مطالبہ کے رقم لیے
 جیسے ہے مختلف بالکل ذکرں می ادب کا واقعات ان اورں ہی حقائق یہ گئے
 کی اس تھے خالف کے پاکستان وہ لٰہذا تھے خالف کے اوطان لوگ وہ

 جبکہ معاملہ رقم کا تھا۔ ہےں نہی گنجائش کوئیں می اسالم

 کو خزانے قومی پر پیمانے اس نےں ادیبو بعد کے پاکستان قیام 
 سطح عوامی نے شخص کسی اگر کیں نہی مذمت کوئی کیں والو لوٹنے

 ہمنوا اپنا پسند ترقی جسے تھے جالب حبیب وہ تو ہے لکھا ادب کوئی پر
 دور کو اس ہے نظام جوں می چین کہ تھے لکھتے اور کہتے وہ تھے کہتے
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 ادیب ہمارا اگر۔ ہے دوست ہمارا چین کہ باوجود کے اس کرو سالم سے
 ادب کوئی خالف کےں بدعنوانو اورں والو لوٹنے خزانہ قومیں می ملک
 ہو مقبولں میں لوگو کہ سجائے سے خوبصورتی اس اسے اور کرے پیدا
 سارے بہتں می معاشرے توں لگی کرنے نفرت سےں بدعنوانو لوگ اور

 کسی پھر تو گےں کریں نہی بدعنوانی سیاستدان جبں ہی ہوسکتے کم مسائل
 کسی مگر۔ گا سکے ملں نہی جواز کا کرنے قبضہ پر اقتدار کو آزما طالع

 کھال راستہ لئے کے اس بجائے کی تھام روک دن پہلے کی بدعنوانی
 ادب ظاہری ٹھہرانا دار ذمہ اسے بعد کے جانے کے اس پھر اور چھوڑنا

 پاکستان قیام۔ ہوسکتاں نہی ادا حق کا کہنے حق کلمہ مگر ہے ہوسکتا پیدا تو
 ایک ہوئے پیدا طبقے تین سے اس آئی خوشحالی جو رفتہ رفتہ بعد کے

 شاملں می کالس اپر بھی کالس مڈل کالس، اپر اور کالس مڈل ایک غریب،
 کرسکے پیدا نام وہ تاکہ ہے تراشتی ادب مخصوص ایک لئے کے ہونے
 کہ ہے حیرت۔ کر کہہ بھال برا کو قیام کے اس اور ملک اپنے دھرتی، اپنی
 اور واریت فرقہ القانونیت، تشدد، و ظلم روی، راہ بے جھوٹ، ادیب یہ

 کرتےں نہی تخلیق ادب کوئیں می بارے کے ڈان والے بننےں می معاشرے
 خواستگار کے معاونت مالی لیے کے اشاعت کی کتب اپنی سے ان بلکہ
 ۔ ں ہی ہوتے

 کیا تخلیق ادب نے ادیب لئے کے نجات سےں برائیو توں می یورپ
 کی طبقے حکمران نکلی، چل روش ایک پھر اور رہا پھیلتا رفتہ رفتہ جو

 طرف کی اصالحں انھیں می جن گئے نکالے جرائد ایسے لئے کے اصالح
 کےں وہا پہرا کڑا اتنا پرحکمرانوں  بدعنوانں می یورپ آج۔ گیا کیا مائل
 کی آبیاری کی ذہن کے معاشرےں سالو نے جس ہے ہی سے وجہ کی ادیب
ں نہی محسوس شرم یا خوف کوئیں می کہنے برائی کو برائی معاشرہ اور
 ترغیب کی بنانے فن کو خوشنودی کی حکمران توں ہا ہمارے مگر کرتا
ں آمرو جوں ہی ملتےں می پاکستان ادیب ایسے شمار بے کو آپ۔ گئی دی
 وہ کہ ہے ہوتا محسوس توں لکھیں کتابی نےں انھو جب مگر رہے ساتھ کے

 نجوم ان کہ بناتاں نہی یہ ادیب ہمارا مگر تھے نجوم بڑے بہت کے صداقت
 پر کلچر پاکستانیں جہا ہماراادیب۔ گئی بھر سے گود کیچمک امر ں می
 ملک اور قوم زبان شدہ برآمد کہ ہے جاتا بھول کو بات اس وہ ہے کرتا بات
 الیٹ کو آپ اپنے لوگ کر بول زبان کی پاور سپر۔ کرتیں نہی ترجمانی کی

 ایساں می حقیقت مگرں ہی ہوسکتے شامل پر طور عارضی توں می کالس
 کہ ہے قاصر سے بتانے یہ ہماراادیب بھیں می بارے کے اردو۔ ہےں نہی

۔ ہےپیداوار  ہی کیں یہا جو ہے زبان کیں مسلمانو کے برصغیر ہی اردو
 انہی مسلم غیر کے برصغیر اور اپنایا نےں حکمرانو مسلمان جسے

 کی ان مگر تھے بولتے زبان یہ لئے کے خوشنودی کیں حکمرانو
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 اسی کو اردو اورں لی رکھ پر ماتھےں آنکھی نےں انھو ہی جاتے حکومت
 بت کے اس ہی جاتے کے قاسم بن محمد جیسے دیا دے قرار بیگانہ طرح
 کی ان کر بنا کوں بتو ان ہی خود وہ جبکہ تھے دیئے ہٹا سےں مندرو اپنے
 ۔ تھے کرتے پوجا

 رائج مکمل کو زبان اردوں می ء1973 نے پاکستان آف کورٹ سپریم
 کرنے نہ رائج مکمل اسے ہونے ختم مدت کی سال پندرہ لئے کے کرنے

 دے حکم کا کرنے رائج پر طور فوری سے 2017ں می فیصلے ایک پر
 کر پڑھوا سے باہر کوں بچو اپنے کالس الیٹ اور حکمران ہمارے مگر دیا
ں عہدو اعلیٰ  اور سروس سولں انھی کر دے ترتیب نصاب مطابق کے اسی
ں ہی دیتے درس کا پڑھنے اردو کوں لوگو عام وہ۔ ہے کرواتی تعینات پر

 مطابق کے انہی پھر اورں ہی دلواتے تعلیم انگریزی کوں بچو اپنے مگر
 پرں عہدو اعلیٰ ں نسلی کی انہی تاکہں ہی کرواتے مرتب انٹرویو اور ٹیسٹ
موجود ہے۔  پر طور کے مثال ءوبا کی ٹیسٹ ایس ٹی این حالیہں رہی فائز
 کیا پیش چربہ کا نظام کے یورپ مگرں ہی جاتے کمائے روپےں اربوں جہا
 واقفیت سے رموز ہی کے یورپ لئے کے کرنے پاس کو جس ہے جاتا

 مالی کو افراد بعضں می دور کے مشرف پرویز جنرل کام یہ۔ ہے ضروری
 اپنے نے کورٹ ہائی الہور ذکر کا جس گیا کیا لئے کے پہنچانے منفعت
 حکم کا کرنے وضع نظام اپنا خود کو جامعات کیااور تفصیلیں می فیصلے

 پیداں قباحتیکئی  دیگر کی طرح اس باوجود کے حکم عدالتی مگر ،دیا
 کیا رائجہی  کو چربے ملکی غیر اس لئے کےں مالزمتو اور ،ں ہی ہوگئی
 کے ادب اردو کہ ہوئیں نہی تحقیق کوئی بھی پر بات اس تک آج۔  ہے ہوا
 اور پاکستان نظریے، دوقومیں می ادب اپنے تھے چلتے پیدل جو ادیب کئی

 رہائش کیسےں می اورکنیڈا برطانیہ امریکہ، کر کہہ بھال برا کو پاکستانیت
 خود وہ جو تھا پارس سنگ سا کون ایسیں می ادب کے ان۔ ہوگئے پذیر
 کے قاری کہ ہے ممکن یہ گئے کر دےں نہی کو قاری اپنے گئے لے ساتھ
 کیا وصول ہیں می صورت اس نےں انھو معاوضہ کا کرنے پراگندا کو ذہن
 آگ ذریعے کے ادبں می معاشرے پاکستانی کوں لوگو بعض جانے نہ۔ ہو

 کے ادب کو معاشرے اور بجھانا آگ جبکہ ہےسوجھتی ں کیو کی لگانے
 ہمارا ہے، ادب حقیقی۔ ہے انسانیت ہی بچانہ سے ناانصافی اور ظلم ذریعے
 عریانیں می ان اور نامے سفر ملکی غیرں کہانیاں باتی الفطرت مافوق ادیب
ں ہی کرسکتے آبیاری کیسی کی نسل نوجوان کر لکھ جملے کے فحاشی اور
 ۔ 

 آبشار اور کرنے اظہار کا خوشبو مہک، فطرتی تروتازگی، تو ادب
 کی فنں می ادب ہے ذریعہ کا پہنچانے تکں لوگو کو آواز خوبصورت کی

 خوبصورت اس کو حاالت اقتصادی سنگین سے سنگینں ہی ہوتی جمالیات
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 ہوتے مائل طرف کی اصالح کی اس لوگ کہ ہے جاتا کیا بیانں می پیرائے
 اپنے وہ کہ ہے جاتی دی ترغیب کی مٹنے مر پر وطن کوں نوجوانوں ہی

 وقت ہمہ لئے کے پھوڑنے آنکھ کی والے اٹھانے آنکھ میلی طرف کی وطن
 ایسیں می ان اورں ہی لکھتے قصے کے شجاعت اور بہادری وہں ہو تیار
 کا آج مگر۔ ہے کرتا رشک پر اس نوجوان ہر کہں ہی التےں تاویلی ایسی
 اور دینے گالی کو وطن اپنے رہنےں می کنیڈا امریکہ، برطانیہ، تو ادیب
 آتا نظر بستہ کمر پر کرنے ثابت دشمن کوں ادارو اور عدلیہ فوج، ہی اپنی
 ہے جاتی کی سے پہلو منفی وہ تو ہے جاتی بھی کی تحقیق کوئی اگر۔ ہے
 پاکستان قیام ہے جاتا دیا رکھ کرکے بندں می صندوق ایک کو پہلو مثبت
 سے کوکھ کی نظریہ قومی دوں دونو یہ اور ہوئی پیدا پاکستانیت بعد کے
 بہتری اور فالح کی قوم کر رکھ ہرا کو پودے کے الوطنی حب۔ ہوئے پیدا
 عالقائیں رکھتیں نہی جذبہ کا الوطنی حبں قومی جو ہے جاسکتی کی

 انں ہی جاتی الجھں می جال ہوئے بچھائے کے غیرں می تعصب اورلسانی
 کےں لوگو ان کاٹنا کوں کڑیو عالقائی اور لسانی۔ ہے جاتا بکھر شیرازہ کا

 ۔ سکتے دیکھں نہی آگے سے ناک اپنی جو ہے ضروری بھی لئے
 بار گھر اپنےں دیں قربانیا وقت کے پاکستان قیام نےں لوگو جن
 کر قتل سامنے کےں آنکھو کی ان لوگ کئی کے خاندان اور آئے کر چھوڑ
 کر اغواء’’ں گئی لی اٹھاسے  راستےں بہنی ،ں مائیں بیٹیا کئی گئے دیئے
 اس لئے کے پاکستان اور نظریہ دوقومی فرد واال جانے بچ مگر ‘‘ںگئی لی

 پرں وہا اسے کہ تھا جانتاں نہی وہ تھا تاب بے لئے کے پہنچنےں می وطن
۔ پہنچاں یہا وہ بھی پھر مگر۔ گی ملےں نہی یا گی ملے جگہ لئے کے رہنے
 کلچر کوئی ہمارا کہ ہے سنتا یہ سے منہ کے ادیب پرں قربانیو اِن وہ جب
 دل کے اس تو ہےں نہی ثقافت کوئی ہماریں ہیں نہی قوم کوئی ہم ہےں نہی
 دینےں قربانیا لئے کے پاکستانں می پاکستان مشرقی۔ ہوگی گزرتی کیا پر
 تعداد کیں ہزارو بھی آج وہ کیں نہی قبول شہریت کی دیش بنگلہ نےں والو
 ان جاتا دیاں نہی کارڈ شناختی اور پاسپورٹں انہیں ہی پڑےں میں کیمپوں می
 بینک کے کر مالزمت۔ سکتے لےں نہی داخلہں میں سکولو بچے کے
 لوگں میں بینکو کئی بھی آج پر نام کے ان۔ سکتے کھولں نہی نٹؤاکا
 کے آنے پاکستانں انھی ہم مگرں ہی رہے کر وصول چندا کر کھول نٹؤاکا
 کسی بھی پر اسں ہیں نہی تیار لئے کے کرنے جاری تک پاسپورٹ لئے
 یہ ہےں نہی ضرورت کی دالنے توجہ کو ادیب طرف اس کیا لکھا نے ادیب

 کا اسرائیل یہودی کا دنیا ساری ہے پہلو منفی ایک کا کردار قومی ہمارے
 فلیٹ لئے کے اس رہے نہ یا رہےں می اسرائیل وہ ہے پاتا قرار شہری
 لئے کےں مسلمانو برصغیر نے ہم مگر ہے جاتا دیا دے کرکے تعمیر
 سے دیش بنگلہ ہم آج کوں والو لڑنے لئے کے پاکستان پھر اور کیا حاصل
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 وہ کہں ہیں نہی تیار لئے اس لئے کے دینے اجازت کی آنے پاکستان
 آبادں می گردونواح کے اس یا کراچی لئے کے معاش ہی آتے پاکستان
 بنیاد کی کیالسانیت۔ ہوگی اکثریت کی طبقے لسانی ایکں یو اور گا ہوجائے

  ۔کررہےں نہی نفی کی انسانیت اور اقدار اسالمی نظریے ہی اپنے ہم پر
 کےں نظرو ہماری سنائے جو نےں بزرگوں ہمی واقعات کے ہجرت

 دینےں قربانیا اور لڑنے لئے ہمارےں می دیش بنگلہ آج مگرں ہی سامنے
کی  پاکستان وقت اس نےں جنھو اورں ہی دوچار سے مصیبت جس والے

 قوانین االقوامی بین حکومت کیں وہاں انھیں بنائیں تنظیمی لئے کےحمایت 
 کرتے ورزی خالف کھال کھلم کی معاہدے گئے کیے ساتھ کے پاکستان اور

 بھی ادیب مگرں ہی گنگں زبانی کیں حکمرانو ہے رہی دےں پھانسیا ہوئے
ں فال کہ ہے لکھتا افسانے ضرور پر اس البتہ بولتاں نہی تو پر ظلم اس

 کوڑے کوں والو جانے پکڑےں می چھاپے پر خانے قحبہ اور خانے شراب
 پھانسی سرعام کوں لوگوں می تضاد کے ادب ہی اپنے پھر اور گئے مارے
 الزم پر ادیب ہر والے رہنےں می پاکستان۔ ں ہی کرتے بھی مطالبہ کا دینے
 پاکستان بانیان دیگر اور جناح علی محمد اعظم قائد اقبال، عالمہ وہ کہ ہے
ں کری آبیاری کی خطہ اس ہوئے کرتے حاصل رہنمائی سے نظریات کے
 حقیقی کے الوطنی حبں می پاکستان ہے بنا لئے کے رہنے تک قیامت جو

 جوں ہی ترکیبی عناصر دیگر کے اس اور ارضیت نظریہ، دوقومی اجزاء
 کرتے رہنمائی صحیح کی قوم یہی اورں ہی کرتے عطاقوم  ایک کوملک 
 شناخت کی اس پاکستان ہے وطن محب فرد ہر کا عزیز وطن۔ گےں رہی
 راست راہں انھیں ہی جاتے بھٹک بھی بچے کے گھر اوقات بعض لیکن ہے
ں وہا ہے داری ذمہ کی ادیبں جہا کرنا آبیاری کیں ذہنو کے ان النا پر

 سے حوالے کے ادب اورں دی مواد ایسا وہ کہ ہے فرض بھی کا جامعات
 کی کرنے کام پر موضوعات ایسے کو سکالرز والے کرنے ریسرچ
 آنے نئے وہ اور ہو اظہار کا پاکستانیت اور پاکستانں می جسں دی ترغیب
 پردہ بھی سےں گوشو خفیہ ان وہ ہو بھی راہ مشعل لئے کے سکالر والے
 نہ اور آئیں می وجود ہجرت بڑی سے سب کی دنیا لئے کے جسں اٹھائی
 اس کی ظاہر رضامندی پر قیام کے پاکستان نے انگریز بھی ہوئے چاہتے
 اور تھی ایماندار تھی، سچی جو ہے ضروری کرنا بھی ذکر کا قیادت کی
 دوٹوک ہونا، سچا ہونا ایماندار کاں حکمرانو تھی مخلص سے مقصد اپنے
 پر عروج بام کوں قومو ہی ہونا مخلص سے قوم اور ملک اپنے اور ہونا

 ۔ ہے پہنچاتا

 سامنا کا یلغار ثقافتی اور پراپیگنڈے ملکی غیر وقت اس کو پاکستان 
 ہے لیا کر منتخب کو میڈیا کے پاکستان لئے کے کام اس نے اس اور ہے

 ہے چکا سمجھ کو معامالت سارے بہت اب ادیب نوجوان کا پاکستان جبکہ
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 بوڑھی تھیں می رابطے سے غیر دیار سے حوالے کسی جو نسل وہ اور
 امر اس ضرورت ہے موجود تو ادب کردہ پیدا کا نسل اس مگر ہے ہوگئی
 سچ اور جھوٹ تاکہ جائے کیا کوپیش ادب مبنی پر حقائق کہ ہے کی

 ذریعے کےں ادیبو انں می ابتدا یلغار ثقافتی کی ملک دشمن۔ آسکے سامنے
 موڑ منہ سے اس نے ان لٰہذا سکا نکلں نہی نتیجہ خواہ خاطر کا جس تھی
 ایسی سے انں می بارے کے تہذیب اور کلچر قومیت پاکستانی وہ تھا لیا
 میڈیا الیکٹرانک مگر ہو شکار کا ابہام نسل نئی تاکہ تھے لکھواتےں باتی
 اور کتاب جبکہ ہے لیا بدل رخ اپنا نےں انھو ہی آتے کے میڈیا سوشل اور
 ضروری دینی توجہ طرف کی اس ہے ذریعہ موثر بڑا بہت بھی اب ادب
 کی دشمن پر وطنیت اور ثقافت کلچر، ، قومیت پاکستانی جبکہ اب۔ ہے

 ادیب حقیقی پر موقع اس ہے کم نسبت بہ کیں چینلو وی ٹی کاری سرمایہ
 حقائق ہوگا پیداں می فضاء کھلی وہ اب کیونکہ ہے ضروری جانا کیا پیدا کا

 ہمارا۔ گےں ہو برآمد نتائج مثبت کے اس پر آنے وقت اور ہوگی آگاہی سے
 اسے جب ہے کرتا ہی سےں خانو کتب تحقیق اپنی محقق اور ادیب دانشور
 تحقیق مزید پر اس وہ ہوگا میسر مواد حقیقی اور سچاں میں خانو کتب

 کو ادیب کے آج گی آئے بہتری تو ہوگا قابل کے بڑھانے اسے اور کرنے
 ہے ضرورت بھی کی کرنے اجتناب سے فلسفے زیادہں می ادب اپنے

 طرف کی فلسفے اور تصوف جوں ہی لوگ کم بہتں می دور اس کیونکہ
 اس دھارا کا معاشرے پھر بعد کے گزرنے وقت کہ بات الگ یہں ہی مائل
 تو گےں ہو متوجہ لوگ طرف کی ادب اور کتاب جب گا آئے کر مڑ طرف
 ۔ گا ہوسکے میسر سے آسانی مواد وافرں انھی

 کیں مسلمانو کے برصغیر نے ملک بھی کسی وقت کے پاکستان قیام 
 بلکہ تھی حاصل تائید کی ملک کسی کوں مسلمانو ہی نہ اور مددکی کوئی
 اسالم نظریہ بھی وہ اور قیام کے ملک اسالمی اس ممالک کئی کے یورپ
 ہمارےں می تناظر کے صورتحال اس تھے مخالف سخت پر بنیاد کی

 قیام کرسکا نہ ادیب ہمارا تھا چاہیئے کرنا کام جو کوں نگارو مضمون
 کے اشتراکیت پر ہونے بہتر صورتحال ہی بعد سال چند کے پاکستان
 کر شروع گانا گن کے روس اور چین ہم کہ تھی خواہش کیں والو چاہنے

 کے امریکہ ہم کہ تھی خواہش کیں متوالو کے نظام دارانہ سرمایہ اورں دی
 ہم کہ تھاں نہی ہی آمادہ لئے کے سوچنے طرح اس ذہن کا انں گائی گن

 ہے نظریہ ایک ہمارا ،ں ہی سکتے بنا تشخص کوئی اپنا الگ سےں دودھڑو
 بھائی اورمنصفانہ  عادالنہ وہ بلکہ دارانہ سرمایہ نہ ہے اشتراکی نہ جو

 کا ملت نظریہ ہمارا سے حوالے کےں مسلمانو جبکہ ہے مبنی پر چارے
 رہے خواہشمند کے دیکھنےں می نکاح کے کسی نہ کسیں ہمی لوگ یہ ہے
 ہم کہ کیں نہی ہی کوشش کی کروانے باور ذریعے کے ادب کو قوم اور
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 کرنا تحفظ کا مفادات اپنے ساتھ کے عزت اور غیرتں ہمیں ہی مرد بھی
 بھالئی کی عوام اور انحصاری خودں می جسں بنی ملک ایسا ہم چاہیئے
 کرکے تخلیق ادب سے حوالے اس ادیب اور نگار مضمون ہمارے ہو مقدم
 زندہ بغیر کے کسی ہم کہ ابھرتا نہ تاثر یہ آج تو کرتے ہنمائیار کی قوم
 ساتھ کے امریکہ ہم جیسے ہوتے پر مقام اس آج ہی نہ اور سکتے رہں نہی

 ۔ ں ہیں می تیاری کی عقد سے چین اورں ہیں می خلع حالت

 پر پاکستان سے مدد کی اسرائیل اور امریکہ افغانستان، نے بھارت 
 نے افواج ہماری مگر تھا معاملہ کا خلع وہی پردہ پس کی مسلط دہشتگردی

 یا گئے بھاگ دہشتگرد کروایا بازیاب کوں عالقو ان کرکے کاروائی ازخود
 دوچار سے شکست تھا پاور سپر برطانیہ جبں میں عالقو ان گئے مارے
 کرنے تسلیم کو اس وہ مگر ہے ہوچکی شکست بھی کو امریکہ اور ہوا
 نے پاکستان ہے چکا ٹوٹ سے حوالے اسی روس جبکہ ہے انکاری سے

 امریکہ جبکہ کیا فیصلہ کا روکنے راستہں می افغانستان کا روس ازخود
 سے حوالے کے معاونت مالی صرفں می جنگ اس بعد سال دو یورپ اور
 کی روس ادیب ہمارا مگر ہوئے شریک تک کرنے سپالئی اسلحہ اور

 کی ایشیاء سینٹرل ہے رہا ڈالں می گلے کے امریکہ سہرا کا شکست
 ہونا یکجا سے پھر کا جرمنی مغربی اور مشرقی ہونا، آزاد کاں ریاستو
 قوم کوں کامیابیو ان کو ادیب ہمارے۔ ہوا بدولت کیں قربانیو کی پاکستان

 کم بعض وہ مگر تھا چاہیئے بتانا کو دنیا ساری کر ڈالں می کھاتے کے
 متاثر سےں تقریرو کیں سیاستدانو غالم کے امریکہ پر طور ذہنی عقل،
ں ہی رہے ٹھہرا الزام مورد بجائے کی دینے کریڈٹ کا اس ہی کو خود ہوکر
 کارنامہ کا ادیب اور پراپیگنڈے کے یورپ اور برطانیہ امریکہ، بھی یہ۔ 
 ۔ ں ہی رہے لکھ نام کے ان کارنامے اورں قربانیا اپنی ہم کہ ہے

 امریکہ، یورپ، ہم تعبیر کی اس مگر ہے فرض پر مسلمان جہاد 
 کوئی کو ادیب ہمارے پر جسں ہی چاہتے کرنا سے مرضی کی برطانیہ
 ۲۶ جبکہ ہے جارہا کیا خارج کو جہاد سے تعلیم نصاف ابں نہی اعتراض

 ہے گیا کیا جاریں می صورت کی ‘‘فتوے’’ بیانیہ قومی کو ء۲۰۱۷ مئی
 قومی اور عزاممفتیان  کرام، علماء محققین، ۳۹ں می تیاری کی جس

 کے فکر مکتبہ ہر کے ملک جبکہ لیا حصہ نے کرام اساتذہ کے جامعات
 اور کی توثیق سےں دستخطو اپنے کی فتوے اس نے کرام علماء ء۱۸۲۹
 بیانیہ قومی اور فتویٰ  اس۔ کیا تحریر بھی نوٹ اضافی نے کرام علماء پانچ
 جہاد اور ہے فرض پر مسلمان ہر جہاد کہ ہے گیا کہا پر طور واضحں می
 ایک کا جسں ہی آتے دائرے تمام کے زندگیں می جس ہے وسعت بڑیں می

۔ ہے داری ذمہ کی ریاست صرفں می حاالت مخصوص جو ہے قتال دائرہ
 کی کمانڈر کردہ مقرر کے اس یا حاکم کےں مسلمانو کاروائی جنگی قومی
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 اجازت کی کمانڈر کو کرام صحابہ ہے جاسکتی کی ہی سے اجازت اعالنیہ
 کو شریعت اگر حکمران۔ تھیں نہی اجازت کی کرنے حملہ بغیر کے

 جاسکتی کیں نہی بغاوت خالف کے اس توں کری ہی تساہلں می نافذکرنے
 اسالمی کا اس اور ہے حرام سے رو کی قرآن خودکشی اور حملہ کش خود
 ۔ ہےں نہی وجود کوئیں می تاریخ

 جبکہ ہے حرام سے رو کی کریم قرآن بھی پرستی فرقہ
ں می اسالم بھی کی لینےں می ہاتھ اپنے قانون سے عنوان کے امرباالمعروف

 ہمارے بیانیہ قومی اور فتویٰ  یہ مشتمل پر صفحات ۸۱۔ ہے ممانعت
ں انھی پر جس ہے دستاویز ایک لئے کےں ادیبو اورں نگارو مضمون
ں می دنیا اور سے حوالے کے کرنے ختم کو دہشتگردیں می پاکستان
 لئے کے کرنے ختم کو تاثر غلط بنیاد بے خالف کےں مسلمانو اور پاکستان
ں ہاتھو کےں تکفیریو ان پاکستان کیونکہ۔ چاہیئے کرنا تخلیق ادب موثر
 ستر ہمارے سے جس رہا بنا یرغمال پر ایماء کے دشمن تک سال پندرہ
 معاشی کا زائد سے ڈالر کھرب ایک اور گئے دیئے کر شہید لوگ ہزار

ں دہشتگردو ان تک قریب کے دارلحکومت ہمارے دشمن پڑا اٹھانا نقصان
 اس تاہم دلوائی نجات کو قوم سے ان نےں ادارو قومی مگر تھا آیا لے کو

 سوالیہ ایک یہ رہا کیا کردار کا ادیب اور نگار مضمون ہمارے سے حوالے
 مضمون اور ادیب نقاد، لئے کے کرنے ختم کو نشان سوالیہ اس ہے نشان
 نصاب سے پر بنیاد کی تاثر غلط کے جہاد چاہیئے بڑھنا آگے کو نگار
 نہ محروم سے فرض اور نعمت آفاقی اس کو قوم کرکے خارج سے تعلیم
 ۔ جائے دیا کر

 ہے دی قربانی جو نے پاکستان افواج لئے کے نجات سےں دہشتگردو 
 سر کے پاکستان افواج سہرا کا جس ملتیں نہی مثال کی اسں می عالم تاریخ
 کا اس کو ان تھے شریف راحیل جنرل سربراہ وقت اس کے جس ہے

 ان کو نگار مضمون اور ادیب۔ ہوگا مترادف کے کشی محسن دینا نہ کریڈٹ
 دوقومی کہ چاہیئے بتانا کو دنیا ساری اور قوم سے جزیات کیں قربانیو
 وطن اس طرح کس سپوت کے ملک گئےکیے  حاصل پر بنیاد کی نظریہ
 مجموعی کا قوم سامنے کے دنیا ساری جب ادیبں ہی کرتے حفاظت کی

 کمیں میں سازشو اورں دوانیو ریشہ خالف ہمارے پھر تو گا رکھے مزاج
 ۔ ہوگی خوف بے اور توانا پاکستانیت کی مستقبل اور ہوگی

 مکتبہ ہرں می اس تو جائے کیا تجزیہ اگر کا دہشتگردی مسلط پر ہم 
ں ہی شامل بھی ادارے اور حکمرانں می جنں ہی دار ذمہ بھی لوگ کے فکر
 کینسر یہ اور دیاں نہی ثبوت کا کا داری ذمہ احساس بروقت نےں جنھو
 کا کسی سے حوالے اس تو ادیب مگر پڑا کاٹنا ذریعے کے آپریشن بڑے
 چاہیئے آنا سامنے بروقت سے حوالے اس اسے تھاں نہی پابند اور محتاج
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 جاگ سے غفلت خواب دار ذمہ ہوئے سوئے پر ؤدبا کے عوام تاکہ تھا
 یہ اب مگر پڑتا اٹھانا نہ نقصان مالی اور جانی بھاری اتناں ہمی اور جاتے
 تخلیق ادب وہ کر بڑھ آگے سے حوالے اس کہ ہے داری ذمہ کی ادیب
 ہموار زمین لئے کے جس جائے رہ رنگ ادب اور تاریخ کی دنیا کہ کرے
۔ ہے دیر کی اترنےں می میدان کر کس کمرں ہمی ہے موجود مواد وافر اور

 ابالغ ذرائع جبکہ ہوگا سپر سینہں می جہاد قلمی اس لشکر کاں ادیبو نوجوان
 اس کیونکہ ہے ضرورت کی سرجری بھی لئے کے کرنے درست قبلہ کا
 پتلی کٹھں میں ادارو دار ذمہ پھر اور سرمایہ مداخلت، ملکی غیرں می

 کےں شگافیو منہ قانونی جوں ہی گئے دیئے کروا بھرتی بیوروکریٹ
 ادیب اور ادب مگرں ہی رکھتے صالحیت کی بننے دستہ اول ہر سہارے

 ۔ چاہیئے کرنا ادا کردار بھرپور اپنا جسے ہے کھال راستہ ایک ذریعے کے
 

 :نتائج (ب
 کلچر، قومیت،ں ہا کےں نگارو مضمون اردو بعد کے پاکستان قیام ۔ ۱

 دوقومی۔  ہے تنوعں می مباحث سے حوالے کے پاکستانیت اور ادب
 سماجی اور سیاسی بعد کے ریاست والی ہونے قائم پر بنیاد کی نظریہ
 راستے کے تشکیک باعث کےں تحریکو ادبی مختلف اورں بحرانو

 پرں نگارو مضمون ہمارے اثر کا جس گئی چلی بڑھتی طرف کی
 کے ان وضاحت کی خدوخال کے پاکستانیت کہ ہے وجہ یہی ہوا بھی

ں جہتی کی اس مگر ہے بنتی تو موضوع بنیادی ایکں می مضامین
 نےں ادیبو والے رکھنے منظر پس فکری مختلف کیونکہں ہی متفرق
 ۔ کیا بیان اور سمجھا کو موضوع اسں می انداز اپنے اپنے

 بعد کے پاکستان قیام پیچیدگی فلسفیانہ کی کلچر اور قومیت پاکستانی ۔ ۲ 
 اشتراکیت، ، کلچر ، قومیت ہےں نمایاں ہا کےں نگارو مضمون کے
 ہوا عام بھی رویہ کا دیکھنے سے رنگ کے مذہب اور پسندی ترقی
 ۔ ہے آتی نظر پر عروج پریشانی فکری بدولت کی جس

 سبط احمد، سلیم ، عسکری حسن محمد جیسےں ادیبو ممتاز کے ملک ۔ ۳
 سےں زاویو مختلف نے دیگر و جالبی جمیل آغا، وزیر حسن،
 نتیجے کے جس ہے کی کوشش کی کرنے مرتب شناخت کی پاکستان

 مذہبی، سہولت بہ ہمں جنہی آئےں می وجود دبستان مختلفں می
 ترقیں ہی کرسکتے تقسیمں می زمرے ادبی اور فلسفیانہ اشتراکی،

 تعبیر کی پاکستان سے انداز اپنے اپنے نےں پسندو اسالم اورں پسندو
 کے قومیت کسبی لسانی، سے حوالے کے قومیت مسئلہ اور ہے کی
 کر مسترد دنیا ساریں جنہی گئی کیں نہی کوشش کی توڑنے کو بت

 ۔ ہے فقدان کا صورتحال اسں ہا ہمارے مگر ہے چکی
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 :سفارشات (ج
 کے پاکستانیتں می ادب اصناف دیگر عالوہ کے نگاری مضمون ۔ ۱

 سے الگ پر صنف ہر۔ چاہیئے جانی کی جستجو و تالش کی عناصر
 ۔ ہے موجود گنجائش کی جات مقالہ کے ڈی ایچ پی فل، ایم

 شائع انتخاب کے مضامین گئے لکھے سے حوالے کے پاکستانیت ۔ ۲
 ۔ سکے پہنچ باہم سہولت کوں والو کرنے تحقیق تاکہں چائی جانےکیے 

 کے مباحث تازہ سے حوالے کے ارضیت اور کلچر قومیت، پاکستانی ۔ ۳
 اشد کی وقت قیام کا ادارے نگران کسییا  تشکیل کی فورم ایک لئے

 رہنمائی اور مواد سے حوالے اس کو نسل نوجوان جو ہے ضرورت
 ادبی حکومتی موجودہ کام یہ ہو تربیت فکری کی ان تاکہ کرے فراہم
 ۔ ہے زیادہ سے دس تعداد کی جن ہے جاسکتالیا  بھی سےں ادارو

 کے کلچر پاکستانی اور ادب پاکستانی پاکستان، نظریہں می جامعات ۔ ۴
 سفارش بھی کی کرنے شائع کتابچے اور بنانے ڈیسک سے حوالے
 سکالرز اور اساتذہں می تناظر کے وروایت تاریخ حقائق، تاکہ ہے

 ۔ ں کرسکی ادا کردار اپناں می ترویج و تفہیم کی پاکستانیت

 اوطان اور کلچر ، نظریہ قومی دو بھیں میں کالجو اورں سکولو ۔ ۵
 کےں نعرو عالقائی و لسانی شمولیت کی مضامین کے محبت سے

 شاملں می اس کو آگاہی سے اثرات مضر کے بدعنوانی اور مضمرات
 ۔ چاہیئے جانا کیا
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