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ہرہ مانس یورسٹین یوہللا رب العزت کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے ہزارہ  
 یافرما یتہونے کا موقعہ عنا یاب یضسے ف یعلم ینہ  درسگاہ کے خز یمعظ یسیج

 اس درس گاہ کے قابل۔یسعادت بخش یسطح پر مقالہ لکھنے ک یک ی۔ڈیچا یاور پ

اُن کا حسن خلق  لکہبے مثال ب یںم یسصدر احترام اساتذہ نہ صرف درس وتدر
 ۔قابل ستائش ہے یہخصوصاً طلبا کے ساتھ اُن کا مشفقانہ رو

 یبعروج و زوال اور نش یہجائے تو  یاکا جائزہ ل یختار یاسیس یپاکستان ک 

ے ادبا نے اپن۔پڑے یعوام پر بھ یوفراز سے عبارت ہے اس کے اثرات پاکستان
لے پہ ۔مقالہ ھذاچھ ابواب پر مشتمل ہے۔یاحوالے اس کا پردہ چاک ک یاپنے عصر

ت رجحانا یگرناول کے د یںم یتہے روا یگئ یک یشپ یتروا یناول ک یںباب م

جحان ر یاسیس یںادب م یںدوسرے باب م۔ہے یاک یشرجحان کو پ یاسیکے ساتھ س
جن شعرا کے ہاں اس رجحان  یےاس ل۔ہے یابتدا شاعر یہے ادب ک یاگ یاکا جائزہ ل

د اُردو کے بع یشاعر ۔یںگئے ہ یےک یشاُن کے اشعار بطور حوالہ پ یاکو برتا گ

 یاماس کے بعد ق۔یںگئے ہ یےک یشکے چند حوالے پ جحانر یاسیس یںافسانے م
 یاگ ایباز گشت کو تالش ک یاسیس یںپاکستان سے قبل لکھے جانے والے ناولوں م

حوالے سے لکھے گئے  یاسیء تک س۱۹۷۱ء تا ۱۹۴۷ یںباب م یسرےت۔ہے

ء تک ۲۰۰۰ء سے ۱۹۷۱چوتھا باب ۔یاگ یاک یشناولوں کو حوالے کے طور پر پ
 ںیو پانچوء سے تاحال لکھے گئے ناولوں ک۲۰۰۰۔ہے یطپر مح ناولوں یاسیکے س

 ۔یاگ یاک یاننتائج کو ب ،یقحاصل ِتحق یںباب جبکہ چھٹے باب م

کے  رییات یتاہم مقالے ک یںمول نہ یکا کوئ یتوںعنا یاور اساتذہ ک ینوالد 
ً  یہکا تہہ دل سے شکر یسرپرست یاُن ک یںم   یںسلسلے م  ادا کرتا ہوں خصوصا

قتوں کا اور شف یتوںعنا یکڈاکٹر الطاف صاحب  یسراپنے نگران مقالہ استاد پرو ف
اور ہر مشکل مرحلے  یک یئ ہنمار یریجنہوں نے لمحہ بہ لمحہ م۔احسان مند ہوں

ا نذر عابد صاحب ک یسرڈاکٹرصدر شعبہ اُردو پروف یںم۔یہمت بندھائ یریم یںم

مانند ہے جس  یڑکیاُس گھنے پ یںشکر گزار ہوں جن کا وجود شعبہ اُردو م یبھ
 یسرپروف۔یںوقت تک ٹھہر جاتے ہ یکمسافر ا یےسستانے کے ل یںں مؤچھا یک

صاحب اور ڈاکٹر  یدمج یاضڈاکٹر ر یسرپروف ،صاحب عوانڈاکٹر ارشاد شاکر ا

 ۔جائے کم ہے یاادا ک یہشکر یرحمن صاحب کا جتنا بھ
کے داخلے سے اب تک کا گزارہ  یڈ۔یچا یپ یںمانسہرہ م یونیورسٹیہزارہ  

سے حاصل ہونے واال  یہاں۔ہے یہکا سرما یادوںصورت خوب یےل یرےہوا وقت م

کا درجہ  یلسنگ م یںم یاتسفر ح یرےاعتماد اور اساتذہ کرام کا خلوص م،علم
 یرےکام م یہہے  یدمگر ام،یہوں گ یاںخام یبہت س یںاگرچہ مقالے م۔رکھتا ہے

 باعث افتخار ہوگا۔  یےل
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 :باب اّول

 مباحث    یدی:تمہیتروا یناول ک اُردو
 

 یاز بھکا آغ یقصہ کہان یابتدا کے ساتھ ہ یک یزندگ یانسان یںم یادن        

ن کے ا یںتو حضرت آدم اور حوا کا قصہ جو جنت م یکھیںد یختار یک یا۔ دنیاہو گ
پر مختلف حاالت  ینپر آنے تک اور پھر زم ینسے لے کر اس روئے زم یامق

  ۔گزارنے پر مشتمل ہے یزندگ یانوواقعات کے درم

پر  یناس روئے زم یسےج یسےکا پہال قصہ تھا پھر ج یختار یانسان یہ
 یوںندگز یبسنے والے انسانوں ک یںاشرے ماس مع یاآتا گ یںمعاشرہ وجود م یانسان

 ۔یںہر یتیجنم ل یاںطرح کے واقعات رونما ہوتے گئے اور مختلف کہان یکئ یںم

 معاشرہ سے دوسرے یکا ینہبہ س ینہاور قصے نسل در نسل اور س یاںکہان یہی
پر  ،مافوق الفطرت عناصر جنوں یںپہنچتے رہے ان داستانوں م یںمعاشرہ م

 یشہزادہ شہزاد یکوئ یاور شہزادوں کے کردار ہوتے تھے کبھ یوںشہزاد،یوں

کو جنوں کے  یشہزاد یکوہ قاف جارہا ہے تو کوئ یےکو حاصل کرنے کے ل
الغرض ان داستانوں کے قصہ کا  ۔ہے اکو شش کر رہ یقبضے سے چھڑانے ک

ور کے ساتھ د یقتہوتا ہے اور اس کا حق یمبن یاپردن یالیتعلق مکمل طور پر خ

ہونے  داریشعور ب یانسان یدور کے ساتھ ہ یصنعت ۔ہوتا یںتعلق نہ یتک کوئدور 
 یشکے واقعات وکرداروں کو پ یزندگ یقیبارحق یپہل یںادب م یاناول نے جنم ل ۔لگا

پھر  یکنہوا ل یلکھنے سے ہ یکہان یہاتفاق یکتو اردو ناول کا آغاز ا یسےو یاگ یاک

ر کے ک یارھتے ہوئے باقاعدہ پالٹ کو تنقطہ نظر کو مد نظر رک یاس کے بعد فن
ت گزرنے وق یگئ یحاصل کرت یتسے مقبول یزیت یصنف بڑ یہناول لکھے گئے 

 ۔یگئ یکرت یتر ق نفص یہاور  یااضافہ ہوتا گ یںکے ساتھ ساتھ اس م

 :  یںرقمطراز ہ یڈاکٹر احسن فاروق 
 یںجسے معرِض وجود م ۔اہم صنف ہے یکا یناول ادب ک’’ 

 یزیانگر ۔ہوا یںعرصہ نہ یادہسے ز یوںصد ینآئے ہوئے ت

 یک یزوںمتعارف ہوا۔انگر یںادب سے ناول اردو ادب م

 یںم یربرصغ یںکے آخر م یصد یسویںان یہوساطت سے 

مراحل طے کر چکا  یمتعارف ہوا۔اور آج ارتقاء کے کئ

 (۱)‘‘۔ہے

ک اور ت یبچپن سے لے کر جوان ۔ہے یںجبلت م یانسان یسے دلچسپ یکہان
نہ  یہ۔ہے یاسے خود کو بہالتا آ  یوںسے لے کر بڑھاپے تک انسان کہان یجوان

 یکے حاالت وواقعات سے روشناس بھ یابلکہ دن۔طبع کا باعث ہے یحصرف تفر

 یک یسکے د یوںوپر ناور ج یوںشہزاد ،شہزادے یانسان کو کبھ یہ ۔یںہ یکروات
عشق حسن و یکبھ۔یںہ یلے چلت یںم یدانم و بزم کے مرز  یکبھ،یںہ یکرات یرس

 یوئک یساغرض ا۔یںم یوںسنگالخ گھاٹ یک یقتحق یاور کبھ یںکے سبزہ زارم

ار پر ک یصرف کہان یہ ۔نہ جا سکے یر کھ یادبن یک یجس پر کہان یںموضوع نہ
  ۔ہے یکہاں تک جا سکت ازپرو یک یلمنحصر ہے کہ اس کے تخ
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حسن  ںی۔جن میںہ یملت یںشکل م یاور داستان ک یلتمث یاںکہان یمقد یںادب م 

طوالت اور مافوق الفطرت عناصر  ،یںبلند پرواز یک یلتخ،وعشق،پندوموعظمت
جب  یکنل۔ہے یکے برعکس خوابوں ک یزندگ یقیحق یادن یان ک ۔بھرمار ہے یک

وجود  صنف ناول یک نئیکے رنگ جھلکنے لگے تو ا یزندگ یقیحق یںم یادن یاس

 ۔اور داستانوں سے نمو پاتا ہے یلوںتمث یڈھانچہ انہ یناول کا ابتدائ۔یئآ  یںم
 :  یںڈاکٹر عبدالسالم رقمطراز ہ  

اور داستان کے  یلتمث یںم یناول نگار یدور ک یابتدائ’’

 یںاور داستان م یلطرح تمث یاس ۔یںاثرات صاف نظر آتے ہ

 (۲)‘‘۔یںنظر آتے ہ یدہناول کے امکانات پوش

 ۔تاجاسک یاک یںاور داستان کے ناول پر اثرات سے انکار نہ یلتمث یعنی 

پائے  یھب یںجو داستانوں م یںواقعات نظر آتے ہ یسےتر ا یادہز یںناولوں م یابتدائ

 ۔آتے ںیمافوق الفطرت عناصر نظر نہ یںفرق صرف اتناہے کہ ناولوں م یںجاتے ہ
 ۔یںہ ینظر آت یریںتصو یقیحق یک یزندگ یانسان

ے ک‘‘ ناول’’کے آغاز وارتقا ء پر بات کرنے سے پہلے لفظ  یناول نگار 
 : یںہ یجات یک یشپ یلاس حوالے سے چند آرا ذ۔ہے یضرور یماخذ تک رسائ

 :  یںلکھتے ہ یبخار یلڈاکٹر سہ 
مخصوص  یکاس سے ا ۔زبان کا لفظ ہے یزیناول انگر’’ 

اثر  یرادب کے ز یزیجب انگر ۔ہے یصنف افسانہ مراد ہوت

‘ ‘ناول ’’ تو اس کا نام  یئمنتقل ہو یںزبان م یصنف ہمار یہ

 (۳)‘‘۔ یاچالآ  یاس کے ساتھ ہ یبھ

ے ک یزیلفظ ہے اور انگر یزیناول انگر یککے نزد یبخار یلڈاکٹر سہ 

ے ک یقیصد یثجبکہ ڈاکٹر ابوالل ۔ہے یاآ  یںلفظ اُردو زبا ن م یہ یاثرات سے ہ
 :  یںوہ لکھتے ہ۔زبان کالفظ ہے یناول اطالو یکنزد

جو  (Novella)شکل  یزبان کا لفظ ہے اس ک یناول اطالو’’ 

اور اس وقت جب  یاکے واسطہ سے آ  یزیانگر یںاردو م

 یسے ناول ک یثیتح یصنف ادب ک یکا یںم یزیانگر

 ( ۴)‘‘۔یںتھ یپختہ ہو چک یاتروا

 : یںہ یتےار دلفظ قر یزیاس کے برعکس آل احمد سرور ناول کو انگر 
کے اثر کے ساتھ ہمارے  یزیانگر۔لفظ ہے یزیناول انگر’’

 (۵)‘‘۔یاسارے ادب پر چھاگ یکھتےد یکھتےاور د  یاآ  یہاں

 اور اسے یںڈالتے ہ یروشن یلیڈاکٹر محمد عارف ناول کے ماخذ پر تفص 

زبانوں سے مل کر بنا ہوا لفظ قرار  یسیاورفرانس یہسپانو ،یزبانوں اطالو ینت

 ۔یںہ یتےد
زبانوں کے الفاظ  یورپی یناصطالح کے ماخذ ت یناول ک’’

 یسیاور فرانسNovela(  ی، ) ہسپانوNovella (ی)اطالو یںہ

Novelleیوبوکش :کا مفہوم ہے(Boccaciioک )1349) ی-

51 )Decameronرومانس کے  یںجن م یںہ یاںکہان یٹائپ ک

 (۶)‘‘۔یںہ یہوت یانب یاتحکا یک یبر عکس روز مرہ زندگ
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کے  یوںڈاکٹر ممتاز احمد خان توناول کے آغاز کا سہر ا عام قصے کہان 

لفظ  یسیاور ناول کو فرانس یاجنہوں نے ناول کا راستہ ہموار ک۔یںسر باندھتے ہ
 : یںہ یتےقرار د

اس کو ہم  ۔سے مشتق ہےNovellaلفظ  یسیناول فرانس’’

 لناول کے آغاز سے قب ۔یںکر سکتے ہ یرسے تعب یکہان

 یسےا یںجن م ۔قصے عام تھے یسےا یںم یہفرانس اور اطال

 کرتے یکردار عام تھے جو گھروں سے باہر نکل کر مہم جوئ

 اکدونوں قسم  یقیحق یراور غ یقیقصے کا ماحول حق ۔۔۔تھے

 یاول کن یںکا شائبہ نہ ہوتا تو بعد م یقتحق اگر یںان م۔ہوتا تھا

 (۷)‘‘۔یراہ ہموار نہ ہوت

کہ  یںکے مطابق ہم کہہ سکتے ہ یقتحق یداور جد یروشن یآرا کدرج باال  
اخذ اس کا م یکنل ۔ہے یکے اثرات سے آئ یزیانگر یںاردو م یتروا یلفظ ناول ک

 روزمرہ یںجن م یںتھ یہوت یاںکہان یسیا یلہناو ۔ہےNovellaزبان کا لفظ  یاطالو

شکل  یک یوںکہان یہرزم یکبھ یہ ۔ھےجاتے ت یےک یانواقعات ب یکے معمول یزندگ
َ  داستان گو ان کا  یںصورت م یواقعات ک یلوگھر یاور کبھ یںتھ یہوت یںم عموما 

 یزیگراور ان یںتھ یہکے ادب کا سرما یورپ یاںکہان یسار یہ ۔استعمال کرتے تھے
 یےنے ناول کے خدوخال واضح ک یوںکہان یانہ ۔ان کا رواج عام ہو چکا تھا یںم

 ںیاس م ۔عہد کا تر جمان ٹھہرا یدمنازل سے گزرتا ہوا جد یاور ناول اپنے ارتقا ک

جاتے  یےک یشپ یاتاور نظر یاالتخ،تجربات ،مشاہدات،کے واقعات یزندگ یانسان
  ۔یںہ

 یںاور اس م ۔تر واقعات پر مشتمل ہوتا ہے یبکے قر یزندگ یونکہناول ک     

جاتا ہے  ایلطافتوں کو مو ضوع بنا یوناورگ یچیداور پ یقتوںحق ،یوںتلخ یک یزندگ
 ینوکھا یہ یےتو لوگوں کے ل یآئ یںمعرِض وجود م ینئ یصنف نئ یہجب  یےاس ل

 ۔یاگ یاد نامکا  یالاسے ناو یےاس ل۔یتھ یزچ یاور نئ

ناول  یں(م Dictionary of literary termsٹرمز ) یریآف لٹر ڈکشنری
 ہے: یاگ یاک یانکو کچھ اس طرح ب

"Novel drived from Italian novell tale' piece of 

new and now applied to a wide varety of writings 

whose only common attribute is that they are 

extended pieces of prosefiction."(8) 

 ہے :  یک یوںکچھ  یفتعر ینے نا ول ک یبخار یلسہ 
خاص  یکس یںجس م ۔ںیقصے کو کہتے ہ یناول اس نثر’’ 

 یعکا س یواقعات ک یقیکے حق ینقطہ نظر کے تحت زندگ

 ( ۹)‘‘۔ہو یگئ یک

ذا اس  یادب کے توسط سے آئ یزیصنف انگر یہ یںچونکہ اردو ادب م  لہ 

 ھےیکد یناول کے معن یںاگر اردو م ۔یاگ یارکھ د یناول ہ یبھ یںکا نام اردو ادب م

 یقوم ۔ہو یالکھا گ یںقصہ ہے جو نثر م یا یکہان یلیتو ناول سے مراد تفص یںجائ
 ہے : یگئ یلکھ یںم لفاظان ا یفتعر یناول ک یںاردو لغت م یزیانگر
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 قییپالٹ کے ساتھ حق یچیدہپ یشکم وب یںقصہ جس م ینثر’’

 ( ۱۰)‘‘۔یںجائ یےک یشافعال ا ور مناظر پ،کے کردار یزندگ

 نیہے۔تاہم اردو کے مختلف محققناول داستان اورافسانہ دونوں سے مختلف  

 یناول ک یڈاکٹراحسن فاروق۔ہے یک یںمختلف اندازم یفتعر یاور نقادنے اس ک
  ۔یںکرتے ہ یںان ا لفاظ م یفتعر

 یتنوع یافتہ یترق یادہز یکا یافسانے ک یاناول داستان ’’  

 (۱۱)‘‘ ۔ہے

 ںیلحاظ سے ناول کے مفہوم کو واضح نہ یبھ یکس یفتعر یہ یناول ک 

 : یںجو آل احمد سرور لکھتے ہ یفتعر یکا یدمز یاس ک ۔یکرت
ناول کا اصل  ۔مسلسل قصے کا دوسرا نام ہے یکناول ا’’ 

 یضرور یےقائم رکھنا اس کے ل یدلچسپ ۔ہے یحمقصد تفر

 ( ۱۲)‘‘ ۔ہے

 :  یںہ یوں یناول کے معن یںاصطالحات م یدیکشاف تنق 
معقول  یکس یںہ یناول کے معن یںاصطالح م یک یاتادب’’ 

 اخذ کرنا جو یمعن یسےعبارت سے ا یپر کس یادبن یجواز ک

عدالتوں سے  یاور وصغ یعبارت کے الفاظ اور اس کے لغو

 ( ۱۳)‘‘ ۔براہ راست حاصل نہ ہوں

 اور تمام نا ولوں ۔ہے یعکاس یک یزندگ یموضوع تو انسان یادیناول کا بن 
ٹر ڈاک ۔ٹھہرا یانسان ہ یجانے والے موضوعات کا محورو مرکز بھ یےک یانب یںم

 :  یںکہتے ہ یںاس بارے م ینممتاز حس
 یجا سکت یتو بے شمار مو ضوعات پر لکھ یںکتا ب یعلم’’ 

ہوتا ہے اور وہ ہے  یہ یکناول کا موضوع ا یکنل ۔یںہ

 ( ۱۴)‘‘۔یزندگ

ول کے نا یچند نقادوں ک یںم ‘‘یدوتنق یختار یناول ک’’  ینیعباس حس یعل  

 :  یںکرتے ہ یانب یوںمتعلق آراء کچھ 
رار کرنے کا فن ق یانب قصہ یںنے ناول کو نثر م یولسنسٹ’’ 

 یرنگار نث یقتحق یکنائٹ نے ناول کو ا یگرانٹ کس ۔ہے یاد

 عےیقصے کے ذر یانہب ینے ناول کو نژ یکرب ۔ہے یاقرار د

 کیکے نزد یٹلیپر ۔ہے یاقرار د یتر جمان یک یزندگ یانسان

 ۔ہے یتاد انجامکے فرائض  ینہآئ یکا یےکے ل یناول زندگ

کا  یہے کہ ناول نگار وہ ہے جو زندگ یانے قرار د ینٹپ آرنلڈ

بغور مطالعہ کرے اور اس سے اس قدر متاثر ہو کہ وہ اپنے 

نہ رہ سکے اور  یربغ یےک یانمشاہدے کا حال دوسروں سے ب

کو سب سے  یقصہ گوئ یےل اپنے جذبات کے اظہار کے

 ( ۱۵) ‘‘۔وآلہ سمجھے یعہموزوناور مناسب ذر

 :  یںکرتے ہ یانب یںناول کا مفہوم کچھ ان الفاظ م یقیصد یثڈاکٹر ابوالل 
 یزیادب بالخصوص انگر یمغرب یہاںناول کا لفظ ہمارے ’’ 

قصے پر ہوتا ہے  یسےا یںکا اطالق نثر م یااسکے اثر سے آ 

 یوںکہان یالیخ یںواضح منظم پالٹ ہو اور جس م یکا یںجن م

 ےیک یانمعامالت اور واقعات ب ،کے مسائل یبجائے زندگ یک

 کیہو کہ ا طویلطرح اتنا  یداستانوں ک یماور نہ توقد یںجائ
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و ضرورت ہ یک ینمصنّف یکئ یکئ یےداستان لکھنے کے ل

 پر لکھا اور پڑھا یالیپ یکا یاور نہ اتنا مختصر کہ چائے ک

مناظر کا  یےطرح واقعات پر کرداروں کے ل یاس ۔جا سکے

 ( ۱۶)‘‘۔سمجھا جاتاہے یضرور یپِس منظر بھ

  : یںلکھتے ہ یںاصطالحات م یدیکشاف تنق یقیصد یظابواالعجاز حف 
 یںجس م ۔ہے یکہان یسیا یںناول سے مراد سادہ زبان م’’

آنے والے  یشواقعات اور روزانہ پ یکے معمول یزندگ یانسان

جائے کہ پڑھنے والے کو  یاک یانب یںمعامالت کو اس انداز م

ردار ک،یمنظر نگار ،پالٹ یدلچسپ یہ ۔ہو یداپ یدلچسپ یںاس م

 (۱۷)‘‘ ہے۔ اتیج یک یشسے پ یاور مکالمہ نگار ینگار

 : یںلکھتے ہ یاحسن فاروق 
ہے اور نہ محض  یہوت یرہو بہو تصو یک یناول نہ زندگ’’

ے بات ط یہ یونکہک یےہے اس ل حیات یدوہ تجد یاتح یدتنق

 ںینہ ہو وہ ہرگز دلچسپ نہ یوںک یقیحق یہ یساہے کہ ناول ک

 ینہ ہو اور کوئ یزشآم یک یلتخ یںجب تک کہ اس م ۔ہو سکتا

 یراوا نف یک یلتخ یںجس م یجاسکت یدکھائ یںنہ یسیداستان ا

 ( ۱۸)‘‘۔ہو ینہ مل یقتکے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ حق

ناول کے بارے  یجالب یلکے مولف ڈاکٹر جم‘‘ اردو لغت  یزیانگر یقوم 

 :  یںکہتے ہ یںم
 یدہیچپ یشو ب ینکمقصہ جس م ینثر یافسانو یلخاصا طو’’ 

افعال اور مناظر  ،کے کردار یزندگ یقیپالٹ کے ساتھ حق

 یکھید یپہلے سے سن یاقسم سے متعلق  ینئ،یںجائ یےک یشپ

 ( ۱۹)‘‘۔یںم یرائےدلچسپ پ یا یاںنماسے مختلف۔۔۔۔ یزچ

 لکھا ہے:  یںم‘‘  یآکسفورڈ انگلش اُردو ڈکشنر’’   
 ،انجانا ،انوکھا،یان ،یکہان ینثر یضخامت ک یکتاب’’ 

 (۲۰)‘‘یدجد

 :  یںلکھتے ہ یںم‘‘ نور اللغات ’’  یرنور الحسن ن یمولو 
واقعات خالف  یںلکھا ہوا جس م یںوہ قصہ نثر م’’            

 ( ۲۱)‘‘ نہ ہوں  یاسق

 لکھا ہے : یںم یروزاللغاتف  
متعدد افراد  یںمسلسل اور لمبا قصہ جس م‘‘ افسانہ  یلطو’’ 

 (۲۲)‘‘ ۔ہو یگئ یک یکردار نگار یک

 :  یںلکھتے ہ یبخار یلڈاکٹر سہ 
کے تصادم کا  یزندگ یاور خارج یباطن یناول انسان ک’’ 

 یبہ نسبت ہمار یانسانوں ک یمقصہ جو قد یمسلسل نثر یکا

 ( ۲۳)‘‘ ۔ہوتا ہے یبقر یادہسے ز یادہسے ز یزندگ

اور ا فسا نون یمحاصل ہے جبکہ قد یتکو اہم یزندگ یانسان یںناول م یعنی 

 یر انساناو یقتحق یادبن یناول ک یدجد ۔یںمافوق الفطرت عناصر ملتے ہ یںقصوں م

 ۔پر ہے یزندگ
 :  یںکرتے ہوئے لکھتے ہ ینناول کا عام مفہوم متع یقیصد یثابوالل  
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کے  یانسان یاتح یںقصہ جس م یسادہ نثر یساا یکا’’

آنے والے واقعات کو سادہ  یشموثر روزمرہ پ یکنل یمعمول

جائے تو ناول کے اس عام  یاکرد یشپ یںانداز م یساور سل

 یکا یثیتناول بہ ح یدجد یکنہے ل یہو جات یلتکم یمفہوم ک

 ( ۲۴)‘‘  یںسادہ قسم نہ یسیصنف کے ا

 سادھے یدھےس یںناول م یمہے کہ قد یہتھوڑا فرق  یںناول م یدو جد یمقد 

 ںیتنوعات پائے جاتے ہ یںناول م یدجاتا تھا جبکہ جد یاکر د یانانداز سے قصہ ب

ل احمد آ     ۔یںکے اعتبار سے نئے تجربات سامنے آئے ہ یکاسلوب اور تکن ،یتہئ
 یفرعام تع یاور ناول ک یںہ رتےوضاحت کے ساتھ ک یدمز یفتعر یسرور ناول ک

 : یںلکھتے ہ ،کرتے یںکو قبول نہ
ہے کہ وہ نثر  یجات یک یہ یفعام طور پر تعر یناول ک’’ 

۔۔۔ ۔ہے جو قابل لحاظ طوالت رکھتا ہے یانب یافسانو یکا یںم

ا ہے اس کا لحاظ ناول کا جس طرح ارتقاہو یںم یفاس تعر

م ہے کہ ہ یضرور یےکے ل یفتعر یناول ک ۔یارکھا گ یںنہ

 ںیروپ کا مطالعہ کر یخارج ،رکھیں یںکو ذہن م یختار یادب

ارم ف یانیہب یکناول ا۔یںملحوظ رکھ یاور ناول کے مواد کو بھ

 یموضوع یجس ک ۔عمل ہوتا ہے یمثال یکا یںاس م ۔ہے

تجربے Typical کے عالم سے یت۔۔۔۔۔ناول معصوم۔ہے یتاہم

 (  ۲۵)‘‘ ہے  یانمنزل تک کے سفر کا ب یک

وپ ر یاو ر خارج یختار یادب یےکے ل یفتعر یآل احمدسرور ناول ک یعنی 

رتے ک ینتلق یملحوظ خاطر رکھنے ک یناول کے مواد کو بھ ۔یںہ یتےد یتکو اہم

 ہے۔ یمنفرد انداز سے ہمارے سامنے آئ یکا یفتعر یاس طرح اردو ناول ک ۔یںہ
 :  یںہ یکا اظہار اس طرح کر ت یاالتاپنے خ یدیشمع افروز ز ڈاکٹر

 کے یزندگ یہکا بھرپور مطالعہ ہے  یزندگ یناول انسان’’  

 یروتص یسچ یسیا یک یقتحق بلکہ یںنہ یاناہم واقعات کا ب

ناول نگار کے تجربات اور خواب ہم آہنگ ہو  یںہے۔ جس م

 ی۔۔۔۔کچھ مسائل کبھیںکرتے ہ یشکر قوس قزاح کا منظر پ

 امنےسورج بن کر اس کے س یچانداور کبھ یکبھ،تارے

اور  ی،نشاطتلخ،یسچائ یک یجس سے زندگ ۔یںابھرتے ہ

 یک ی۔اس طرح ناول زندگیںہ ینظر آت یپھوٹت یںکرن یکرب ک

 (۲۶)‘‘ہے۔ یبھ یرہمہ تفس یک اس یںنہ یہ یرتصو

و ناول ک یںہے اس م یگئ یک یفتعر یانداز سے ناول ک یخاصے افسانو 
غموں  آنے والے یشپ یںم یزندگ یہے انسان یاگیاقرار د یرتصو یسچ یک یقتحق

اردو ناول  یںمعاصر منظر نامے م۔اظہار ناول ہے یناور مسائل کا بہتر یوںخوش

 یاردو ناول ک یںم نج ۔یںکے حوالے سے چند اچھے کام سامنے آئے ہ یدتنق یک
ں  ۔ہے یوضاحت کے ساتھ ملت یادہز یفتعر انہوں نے اردو ناول کے متنوع پہلوو 

  ۔ہے یڈال یپر روشن

 :   یںڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہ 
ہے ناول اپنے کرداروں کے  یسرگرم یقیتخل یناول انتہائ’’ 

 یہہ چونک ۔کرتا ہے یشقصے کو تمام تر تنوعات کے ساتھ پ

 یےاس ل۔کرتا ہے یشاور وسعت کے ساتھ پ یالو  قصے کو پھ
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 یتہو یگہرائ یانہفلسف یںاس م ۔ہے یتاروپ دھار ل یابعاد یہ

 ،سائلوممات کے م یاتح یںم یالرفعت خ یہہے اور 

 یہ ،دباو   یواحقائق کا جان ل یاور خارج یاستحصال اور داخل

 (۲۷) ‘‘ یںکا درجہ عطاکرتے ہ یہسب مل کر ناول کو رزم

ے انداز س یانہہے فلسف یگئ یڈال یسے روشن یگہرائ یاردو ناول پر کاف 

ں کو ب بلکہ  ۔ہے رکھتا یالو  ناول وسعت اور پھ۔ہے یاگ یاک یانناول کے متنوع پہلوو 

  ۔ظاہر کرتا ہے یکے تمام حقائق کو بھ یزندگ یانسان
 :  یںہ یقمر لکھت یدڈاکٹر ناہ  

ہ قص ینثر یساا یککا حامل ا ینگار یقتناول سے مراد حق’’ 

 کرداروں یانکے اتار چڑھاو  کا ب یزندگ یانسان یںجس م ۔ہے

َ  وس یکا یںارتقاکے تناظر م یوشعور یکے جذبات  عینسبتا 

 یذہن یک۔۔۔اس اعتبار سے ہر ناول ا۔جاتا ہے یاپر ک ینوسک

 کیا یاٹھانے ک نقابفطرت سے  یسفر کا آغاز ہے اور انسان

 ( ۲۸)‘‘ ۔کوشش

کے اتار چڑھاو   یزندگ یسے انسان یعےکرداروں کے ذ ر یںناول م یعنی 

 یاس ۔ا ہےجات یانئے پہلو کو روشن ک یکے کس یزندگ یانسان۔جاتا ہے یاک یانکا ب

 :  یںہ یکرت یاننظر ب یہناول کے حوالے سے اپنا زاو یدصبا جاو یسرطرح پروف
 یلوگوں ک یںہم یںصنف سخن ہے جس م یسیا یکناول ا’’ 

 یزندگ ںیہم یاںکہان یہ ۔کا پتا ملتا ہے یوںکہان یتیپر ب یزندگ

 یان راہوں پرلے کر جات ۔یںہ یکے بہت سے اسرار دکھات

 یتصوف ک یںان م ۔اُٹھے یںجن پر ہمارے قدم پہلے نہ ،یںہ

راہ  یک شقع یہاور  یبھ یعشق ک ،یںہ یہوت یبھ یںراہ

دراصل بندے کے عشق سے شروع ہو کر کائنات والے کے 

 ( ۲۹)‘‘ہے  یبدل جات یںعشق م

 نہ صرف۔یںہ یڈالت یکے فن پر روشن یفتعر یدرج باال تمام آراناول ک 

 یکئ یک یرتعبو یمتفہ یناول ک یہہے بلکہ  یہوت یسے آگاہ یاالتکے خ ینناقد
نقطہ نظر واضح کرنے  یکناول کے حوالے سے ا ۔یںہ یدور کرت یبھ یاںدشوار

  ۔یںہ یکرت یراہنمائ یہمار یںم

خاص نقطہ نظر کے  یکا یںجس م۔قصہ ہے یساا یککہ ناول ا یہمختصر  
 یاتن یںاس م ۔ہے یجات یک یترجمان یکے حقائق اور واقعات ک یتحت زندگ

 یکائنات اس کے اندر سموئ یہے کہ پور یہوت ینیآفر یاور معان یگہرائ،وسعت

کا  یزندگ یبھ یںہے تو ناول م یاکہا گ ینہکا آئ یہے اگر ادب کو زندگ یجاسکت
        ۔عکس نظر آتا ہے

 آغاز و ارتقا : کاناول  اردو
 پر نظر یخاگر تار ۔یاطرح مغرب سے آ  یاصناف ک یگراردو ناول کا فن د 

 ورپیناول  ۔ہے یسے ہوت یصد یںابتدا اٹھارو یناول ک یںم یورپجائے تو  یڈال

 یجب فرداور سماج ک ۔ہے یقتخل یدرار نہ عہد ک یہاور سرما یہکے نشا ط ثان
او را  یک یسائنس نے ترق ۔نظام پر زوال آنا شروع ہوا یردارکشمکش اور جاگ
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ں ؤہلوبہت سے پ اس وقت انسان اور اس کے مسائل کو ۔یںرونماہوئ یلیاںتبد ینقالب

 ۔یضرورت محسوس ہوئ یک یکھنےسے د
ب ج یاک یداراور محنت کو ب یقتخل ینے انسان ک یترق یدور ک یصنعت 

ہر قسم کے  ۔یاآ  یںسمجھا جانے لگا تو ناول وجود م یحقائق کا اظہار ضرور

ب اس صنف اد یےکے اظہار کے ل یاالتاور گہرے خ یفکر ،یانہفلسف ،یدہسنج
 یاار دکو قر ‘‘پامیال’’ یپہال ناول رچرڈ سن ک یںم یزیانگر ۔جانے لگا یاسے کام ل

منازل طے کر رہا تھا اس وقت  یجب ناول اپنے ارتقا ک یںم یورپ ۔جاتا ہے

 ۔یاء کا انقالت آ ۱۸۵۷جب  یںہندوستان م ۔داستانوں کا دور تھا یںہندوستان م
 یقتوںحق یک یتب زندگ ۔یاگقدم رکھا  یںم یادن یک یقتبجائے حق یک یادن یالیپھرخ

اول ن یںضرورت کے تحت ہندوستان م یسمجھا جانے لگا اس یاورضرور یانکا ب

 ی۔جنہوں نے اپنیںاحمد ہ یرنذ یاس کا آغاز کرنے والے ڈپٹ۔کا آغاز ہوا ینگار
 لکھا جسے‘‘ العروس  ۃمرا’’ قصہ یکضرورت کے تحت ا یاصالح ک یک یوںبچ

 ۔یاگ یاک یمناول تسل یابتدائ یںبعد م

 : یںڈاکٹر عبدالسالم لکھتے ہ 
جو نہ فن  یاآ  یںشخص کے ہاتھوں وجود م یسےاردو ناول ا’’

 یدتھا شا یاسے واقف تھا اور نہ اس نے ناولوں کا مطالعہ ک

ہو  یاآ  یںطرح وجود م یک‘‘ العروس  ۃمرا’’ناول  یکوئ یہ

 یباد یروجہ اس قدر غ یک یفتصن یناول ک یکس یہ یداور شا

 (۳۰)‘‘۔ہو یرہ

 دور: یناول کا ابتدائ اردو
ء سے پہلے کے ناولوں اور ۱۹۴۷ یکردور آغاز سے ل یاردو ناول کا ابتدائ 

احمد کواردو کاپہال ناول نگار  یرعام طور پر نذ۔ناول نگاروں کا احاطہ کرتاہے
اس  یامنظر عام پر آ  یںء م۱۸۶۹‘‘ ۃالعروسمرا’’ان کا پہالناول  ۔جاتاہے یاک یمتسل

 ں مثالً ناولو یمقصد ان کے باق یہیاور  ۔اکرنے کا مقصد اصالح تھ یرناول کو تحر

 یکھاد یںم یرہوغ‘‘فسانہ ء مبتال‘‘ ’’ابن الوقت’’ ‘‘توبتہ النصوح‘‘’’بنات النعش’’
خاص  یکجنہوں نے ا یںہ یساحمد اردو کے پہلے قصہ نو یرنذ ۔جاسکتا ہے

 کا بغور مطالعہ کر کے یزندگ یاور اخالق یمعاش ،یمعاشرت ،یاسیس یمعاشرے ک

ونے کا مشغلہ ہ یوقت گزار یا یقصہ اب محض دلچسپ یااٹھا یڑااصالح کا ب یک اس
کا بن چ یعہاور اصالح کا ذر یمصّور یکے مسائل ک یزندگ یبجائے معاشرت یک

 ۔ہے

 : یںلکھتے ہ یقیڈاکٹر افتخاراحمد صد 
اصالح کا جذبہ  یکا محرک قوم یقصہ گوئ یاحمد ک یرنذ’’

پہلو بہت  یاور اصالح یمقصد یںتھا ان کے تمام ناولوں م

ً ان ک یتمقصد یاحمد ک یرنذ یکنہے ل یاںنما  یکو عموما

ان  ۔یںدرست نہ یحتوج یہجاتا ہے  یاقرار د یجہکا نت یتمولو

 یکوںخاص دور کے تقاضو ں اور تحر یکا یتمقصد یک

 (۳۱)‘‘۔ہے یسے تعلق رکھت
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 یمتوسط طبقے ک ۔یرکھ یادبن یمسائل پر اپنے قصوں ک یانہوں نے سماج 

۔ ایسے موضوع بنا یقےپسندانہ طر یقتکو بڑے حق یزندگ یاور معاشرت یخانگ
 ۔یملت یںمثال نہ یکہ اس ک ینچےسچے نقشے کھ یسےکے ا یزندگ یلوگھر

اپنے  ۔ہے یک یبھ یعکاس یاصالح کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشرے ک یمعاشرت

 ۔یںہ یک یشپ یںاپنے ناولوں م یریںتصو یقیحق یمعاشرت ک یزمانے ک
 : یںلکھتے ہ یناگ یسان 

مخصوص عہد کے مخصوص  یکاحمد کے ناول ا یرنذ’’

ے احمد کا عہد بدل یرنذ ۔یںجاگتے مرقعے ہ یتےانسانوں کے ج

ء کے بعد کے ۱۸۵۷ ۔ہوئے تمدن او معاشرے کا عہد ہے

پاک و ہند کے متوسط طبقے کے مسلمانوں کے  یربرصغ

حاکم و  ،یریںتصو یک یزندگ یخانگ ،تعصبات یعموم

مشکالت اور گم کردہ  یبے بس عورتوں ک ،محکوم کے مسائل

وں احمد کے ناول یرنذ یفیاتک یو ذہن یجذبات ینوجوانوں ک ،راہ

 یاحمد نے اس دور ک یرنذ ۔یںہ یریںمختلف تصو یک

مخصوص طبقے  یکاور الجھنوں کو ا یقتوںحق ،یرتوںبص

 (۳۲)‘‘۔ہے یاک یشکے حوالے سے پ

نظر  اںینما یاحمد کے ساتھ رتن ناتھ سرشار کا نام بھ یرنذ یںدور م یابتدئ 
قسط وار شائع ہو ا۔پھر  یںپہلے اردو اخبار م‘‘ فسانہ آزاد ’’جن کا ناول  ۔آتا ہے

 یجاگت تییاو ر ج یقیحق یک یزندگ یںفسانہ آزاد م،یامنظر عام پر آ  یںشکل م یکتاب

 یبہذت یاور معاش یمعاشرت ،یسماج ،یاسیس یک نوںلکھ ۔یںہ ینظر آت یریںتصو
کے ہر شعبہ سے تعلق  یجاسکتا ہے زندگ یکھاد یںکا عکس ان کے ناولوں م

 ،نوابوں ،غرض پنڈتوں یںنظر آتے ہ یںرکھنے والے افراد ان کے ناولوں م

کے ساتھ  یتانفراد یہر شخص اپن یںخانہ ہے جس مکا نگار  یئسوںامرااورر
 یعکاس یسچ یک یزندگ یان کے ناول کے کردار آزاد اور خوج ۔موجود ہے

 ۔یںموجود ہ یاور ظرافت کے عناصر بھ یدلچسپ ،یشوخ ۔یںکرتے ہ

 : یںلکھتے ہ یباد ینحس یفلط 
جہاں آباد ہے ہر طبقے اور ہرفن کے افراد ملتے  یکا یںسر شار کے افسانوں م’’

دوسرے سے  یکا یہاور  یںہ یاتخصوص یانفراد یک یکسے ہر ا یں...ان م یںہ

اور  یپا شگفتگ یرد یرتیںس یرگھمب،یان کے عالوہ بعض اوچھ ۔یںہ یمختلف بھ
 یکتبسم ا یوقت یکا حاصلکا  یرتوںس یاوچھ ۔یںہ یطرف رجوع کرت یمقصد ک

 (۳۳)‘‘۔پا قہقہہ ہوتاہے یرناد

اس کے  یونکہک ۔زندہ رہے گا یںم یختار یاردو ناول ک‘‘ فسانہ آزاد ’’ 
کے  یوسعت اور گہرائ ۔یںسکتے ہ یکھخاص عہد کا لکھنو د یکسے ہم ا یعےذر

 ںیمثال آپ ہے سرشار اردو  کے پہلے ناول نگار ہ یناول اپن یہ یحوالے سے بھ

 یطرح ڈال یکرنے ک حاطہپر ا یگہرائ یاور اس ک ؤ یالکے پھ یجنہوں نے زندگ
 ۔ایسے آشنا ک یتروا یسیا یکا یںدور م یاور اردو ناول کو اس کے بالکل ابتدائ

 ۔یےکہنا چاہ یمہخ یشعظمت کا پ یجسے فن

 : یںلکھتے ہ یڈاکٹر احرا ز نقو 
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 یمضخ یسیا یکا یںم یختار یبالشبہ فسانہ آزاد ادب ک’’

 کے بحران کے عہد یزندگ یک یصد یسویںہے جو ان یزدستاو

 یبھ ںیم یفانتشار و بحران تصن یوہ یےاس ل۔ہے یفتصن یک

 یاور معاش یثقافت ،یاسیس یموجود ہے جس طرح سے ہمار

طرح  یرکھتا ہے بالکل اس یتاہم یوہ عہد بڑ یںم یختار

 یرکھت یتبہت اہم یبھ یفوہ تصن یںم یختار یہمارے ادب ک

 یڑب یک یبتہذ یہے کہ فن یفیتک یہی ی۔۔فسانہ آزاد ک۔ہے

 (۳۴)‘‘کتاب ضرورہے 

مخصوص  یبھ یںکے عالوہ ان کے دوسرے ناولوں م‘‘ فسانہ آزاد ’’  
 کے کردار اپنے عصر کے‘‘ فسانہ آزاد’’ ۔ہے ینظر آت یعکاس یک یبتہذ یلکھنو

 حوادث یاسیس یںالجھے ہوئے ہ یںمسائل م یںانہ یاور وہ کردار بھ ۔یںکردار ہ

سے  یخوبصورت یبڑ ےسرشار ن یںمبتال نظر آتے ہ یںم یشانیوںپر یاور معاش
ذا ان کے ناول فن کا عمدہ نمونہ ہے۔ہے یاک یشان کے کرداروں کو پ  ۔لہ 

 : یںپال اشک ان کے فن کے حوالے سے لکھتے ہ یمپر 
 ۔خاتم یموجد تھے اور خود ہ یسرشار اپنے فن کے خودہ’’

 یککہ ابل یںنہ یتو اندھ یک یبھ یدتقل یسرور اور سروانٹس ک

رنگ تھا اور اچھوتا  یان کا اپنا الگ ہ یک یارروش اخت ینئ

 نیکل یاڈوب گ یابھرا اور ساتھ ہ یانداز جو ان کے ساتھ ہ یہ

نے اپنے عہد  ارگے کہ سر ش یںکہ یہیاس کے باوجود ہم 

 یباد یں نہ کوئکو چھوا وہا یوںجن بلند یفن ک یںشباب م

 (۳۵)‘‘۔پہنچے گا  یپہنچا ہے اور نہ ہ

 اردو۔یاروش کا آغاز ک ینئ یکا یک یشرر نے اردو ناول نگار یمعبدالحل 

ساس کا اح یتاہم یخیتار یوہ مسلمانوں کو ان ک۔یرکھ یادبن یناول ک یخیتار یںم
 یک ثاریجرات و ا ،عزم استقالل یںسناکر انہ یںداستان یک یان کے ماض۔یںدالتے ہ

معاشرے سے مقابلہ کر کے  سالمیمعاشرے کا ا یسائیع یزن۔یںہ یتےد یبترغ

 اور‘‘  یںفردوس بر’’۔یںکوشش کرتے ہ یکرنے ک یداجوش پ یںمسلمانوں م
 تفاخر اور عظمت یکا یںان کے ناولوں م یںناول ہ یان کے ابتدائ‘‘ منصور موہنا

شرر  ۔ےہ یالتیاور تخ یقیحق یرفضا غ یکان کے ناولوں  یکنل ۔کا احساس ملتا ہے

 یرکھتا ہے انہوں نے پہل یتاہم یکے حوالے سے بھ یجترو یک ولکا نام اردو نا
اور ناول کو ناول سمجھ کر  یاناول کا لفظ استعمال ک یےدفعہ اپنے قصوں کے ل

 ،لکھا ہے

جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ  یاشرر کے ناولوں کو ناقص قرار د یمعبدالحل 
 یہے جبکہ ڈاکٹر ممتاز منگلور یاواقعات کو مسخ ک یخیاور تار یخانہوں نے تار

 : یںلکھتے ہ،کرتے یںنہ یماس بات کو تسل
 یخیشرر اردو کے پہلے اور سب سے بڑے تار یمعبدالحل’’

 یہ ںیان کے بارے م یکنل ۔یںرکھتے ہ یثیتح یناول نگار ک

ناول  یخیہے کہ ان کے تار یور ہوگئرائے شدت سے مشہ

رر ش’’اور بقول شخصے  یںاعتبار سے بہت ناقص ہ یخیتار

 یقتدرحق‘‘ ہے  یاکو ازحد مسخ ک چہرےکے   یخنے تار
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شرر کو دانستہ اور بعض نے نادانستہ ’’بعض نقادوں نے 

 (۳۶)‘‘۔باتوں پر ہے یسنائ یآرا محض سن یہے اکثر ک یابدنام ک

 بلکہ ۔یںرکھتے ہ یتمرزا رسوا خاص اہم یںدور م یابتدائاردو ناول کے  

ن کا ا یونکہک ۔یںمرزا رسوا کو اردو ناول کا پہال ناول نگار مانتے ہ ینبعض ناقد
 ؤاامر’’ مراز رسوا کے ۔پر پورا اترتا ہے یوںخوب یتمام فن‘‘ جان ادا  ؤامرا’’ناول 

 ایحوالے سے سقم پا یفن یںان م یںناول ہ یبھ ےجتن یںسے پہلے اردو م‘‘ جان ادا

 ۔رکھتا ہے یثیتح یرسوا ناول شاہکار ک یکنل ۔جاتا ہے
 : یںلکھتے ہ یفتح پور یرڈاکٹر ظہ 

بلکہ ان  یںنہ یںناول نگار ہ یابرسوا اردو کے پہلے کام’’ 

مستقبل کے ناول نگاروں کے ‘‘جان ادا  ؤامرا’’ کا شاہکار 

 (۳۷)‘‘۔پتھر بن جاتاہے یبھار یبھ یےل

 یںناول کے روپ م یںہے جس م یقتخل یادب یسیا یکا‘‘ جان ادا ؤامرا’’ 

 ،اںیدوست ،یاںدشمن ،یےرو یمنف ،سوچ یمذہب ،معاشرت ،یبتہذ یخاص عہد ک یکا

ہے کہ  یگئ یلکھ یںاس انداز م یکہان یاور اس پر رائج ک یمجبور یعورت ک
و کے لکھن یہ ۔ہے کتاحاصل کرس یتصالح یپڑھنے واال غلط کو غلط سمجھنے ک

 ۔ہے یکہان یزوال ک

 : یںالسالم لکھتے ہ یدڈاکٹر خورش 
خاص  یکزوال ا یہ ۔کا موضوع زوال ہے‘‘جان ادا ؤامرا’’ 

 ۔یمحدود تھ یںمعاشرت کا ہے جو اودھ کے چند شہروں م

ان کے  ۔چاہتے تھے یکھاناد یرتصو یرسوااس معاشرت ک

 (۳۸)‘‘۔تھا  یتصور بھ یکا یںذہن م

کے  یاتاپنے تمام رنگوں اور روا یبتہذ یخاص عہد ک یکا یںاس ناول م 
 ینف یجسے رسوا نے اپن ۔معاشرہ ہے یرلکھنو کا انحطاط پذ یہ ۔ساتھ موجود ہے

 کی۔ اسے ایںہ یتےطوائف کو بلند درجہ د یکہے وہ ا یامہارت کے ساتھ زندہ ک

 مثالً  ۔یںلکھے ہ یبھ ولمرزا رسوا نے اور نا ۔یںہ یتےعالمت قرارد یک یبتہذ
ن ا ۔یںمشہور ہ ‘‘یفذات شر’’،‘‘زادہ  شریف’’،‘‘یگمب یاختر’’،‘‘افشائے راز ’’

 ۔ہے یک یعکاس یک یبتہذ یرسوا نے لکھنو ک یںتمام ناولوں م

 : یںرقم طراز ہ یانصار یگمب یمونہڈاکٹر م 
 یشپ یریںتصو یجاگت یتیج یمعاشرت ک یانہوں نے لکھنو ’’

 یا یاختر یگمب یازادہ ہو  یفشر ایجان ادا ہو  ؤامرا۔یںہ یک

طرح  یافشائے راز ہر جگہ انہوں نے چابک دست مصور ک

 یاپنے مصنف ک یریںاکثر تصو یہے ان ک یک یمرقع کش

 ووالے مح یکھنےکہ د یںہ یپر اس طرح داللت کرت یفنکار

عکس  یبیتہذ یکا یںم یر۔۔۔ہر تصو۔یںرہ جاتے ہ یرتح

 (۳۹)‘‘موجود ہے 

انہوں نے عورتوں کے  ۔یںاس دور کے اہم ناول نگار ہ یبھ ی یرراشد الخ 
ر بے او یتمظلوم یعورت ک یہندوستان ۔ہے یاک یشپ یںمسائل کو اپنے ناولوں م

 ایعورتوں کے دکھ کو اپنا درد سمجھ کر ب ۔ہے یک یکش یرعمدہ تصو یک یچارگ

 ےیوہ عورت کے ل ےہ یاک ینکا تع یثیتح یعورت ک یںمعاشرے م۔ہے یان ک
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جہالت اور ،یاور ان کے حوالے سے تنگ نظر یںہ یتےقرار د یپردے کوضرور

شام ’’ اور‘‘ یصبح زندگ’’ان کے ناول ۔یںغلط رسم و رواج کا خاتمہ چاہتے ہ
 ۔یںنقطہ نظر سے لکھے گئے ہ یاصالح‘‘ یزندگ

 : یںآل احمد سرور لکھتے ہ 
داستان  یک یتمظلوم یکے ناول عورت ک ی یرراشد الخ’’

 یان ک ،انداز یغیتبل یان ک ،جذبے یمگر ان کے اصالح ۔یںہ

و اس ک یریراشد الخ ،یکسانیت یوال ینےاکتاد یان ک ،یتجذبات

 (۴۰)‘‘۔ یتید ینےد یںبڑادرجہ نہ یکوئ یںم

ہ چند اپنے زمان یمپر ۔چند کا نام سامنے آتا ہے یمکے بعد پر یریراشد الخ 

ان کے ناول گزشتہ  ۔یںکرتے ہ یعکاس یاور فکر و احساس ک یےرو ،روح یک
وجہ  یسب سے بڑ یان ک یںاعتبار سے چند قدم آگے ہ یسے فن یناول نگار

اپنے ناولوں  نےکا مشاہدہ ہے انہوں  یرنگ اور فطرت انسان یمقام یتخصوص

باشعور  اور یاک یدارسے ب یندن یسے محنت کشوں اور کسانوں کو گہر یعےکے ذر
ام اور ع یہاتانہوں نے د ۔یکوشش ک یسمجھانے کطبقے کو عام عوام کے مسائل 

 ۔یاکواپنے ناولوں کا موضوع بنا یزندگ یانسانوں ک

 : یںلکھتے ہ یںان کے بارے م ینہرام بابو سکس 
حاصل ہے کہ آپ  یتفوق یہناول نگاروں پر یگرآپ کو د’’ 

 کے کسانوں یہاںکے ہوبہو نقشے اور  یہاتد ینے ہندوستان

 یںسے اپنے ناولوں م یقعمدہ طر یتکے سچے واقعات نہا

 یںاس نہپ یںم یفتصان یمبالغے کو اپن یآپ کبھ یںہ یےک یانب

سے انحراف کرتے  یحق اور سچائ یاور نہ کبھ یتےآنے د

 (۴۱)‘‘۔یںہ

‘‘ اور بازار حسن’’، ‘‘عمل  یدانم’’،‘‘دان ؤگ’’ں ناول  یاچند کے نما یمپر 
 یکے نچلے اور متوسط طبقے کے معاشرت انہوں نے ہندوستان یںان ناولوں م۔یںہ

 معاشرت ،اصالح ۔صورت حال پر لکھا یو سماج یاسیس۔ہے یاک یشمسائل کو پ

 اپنے محب وطن ہونے ۔یےک یشپ یںاپنے ناولوں م یاتکے نظر یآزاد یکاور تحر
نگ ر یقوم یابنا یعہخدمت کا ذر یاور قوم یہوئے ناولوں کو ملک یتےکا ثبوت د

مزدوروں  ،کسانوں۔یںہ یجات یپائ یںت ان کے ناولوں م یاخصوص یاور مقام

 یبڑ یہاںکے مرقعے ان کے  یزندگ یہاتیمظلوموں کے جذبات اور د ،یبوںغر
 ۔یںعوام کے ترجمان بنتے ہ یہاتیدفعہ د ہلیوہ پ ۔یںکثرت سے ملتے ہ

 ۔یئجست لگا یبڑ یکاردو ناول نے ا یںچند کے زمانہ م یمکہ پر یہمختصر  

نئے نئے موضوعات ۔یاعطا ک ؤیالوسعت اور پھ یاردو ناول کو قدرت انہوں نے
 یمپر ۔یوسعت عطا ک یک یاردو ناول کو زندگ ۔یاقائم ک یہپسندانہ نظر یقتحق یئےد

ناول نگار سجاد  یاںکے نما وراس د ۔ہے یآگے بڑھت یتروا یچند سے ناول ک

 یزرگ’’احمد کا  یزعز‘‘شکست ’’ کرشن چندر کا ‘‘ رات  یکا یلندن ک’’ کا  یرظہ
 یترق یںان کے ناولوں م ۔یںسامنے آتے ہ‘‘ یرلک یھ یڑٹ’’اور عصمت کا ‘‘ 

کے  عبدالستار یان کے عالوہ قاض ۔جذبات کا غلبہ ہے یاور جنس یاتپسندانہ نظر

 فیتصن ںیاس دور م بھی‘‘یڈائر یمجنوں ک’’ اور‘‘ کے خطوط  لیلی  ’’اردو ناول 
 ۔ہوئے
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جائے تو اردو ناول  یدور پر نظر دوڑائ یسے پہلے کے اس ابتدائ یمتقس 

 موضوعات یتیروا ۔جاچکا ہے یاجس کا تذکرہ ک ۔ہے یسامنے آت یتروا یوہ یک
کا  یآزاد یکتحر یںکہ یںہے کہ ینظر آت یعکاس یماحول ک یو سماج یاسیاور س

 یوسعت اور گہرائ ،نوعت یںاردو ناول م ۔ہے ینظر آ ت یجوش اور جدوجہد بھ

 ۔ہے یآئ یںکے بعد کے دور م یمتقس

 کے بعد اردو ناول:  تقسیم
ے بعد ک یمتقس ۔یبہت بڑا حادثہ ثابت ہوئ یےہمارے ل یمتقس یک یربرصغ 
س حوالے ا یںرونما ہوئ یلیاںزبردست تبد یںم یزندگ یسماج ،یاسیس یک یربرصغ

 : یںکرتے ہ یرعبدالسالم تحر یسرسے پروف
 کہ اس نے ہمارا سب یاتنا بڑا حادثہ تھ یمتقس یک یربرصغ’’

 یبلند اخالق ،یانسان دوست۔یاکچھ تہ و باال کر کے رکھا د

 خس و خاشاک یںم یالبکے س یمتبہ ،یالمشرب یعوس ،یںقدر

نہ تھا جو زخم خوردہ نہ  یسادل ا ی۔۔۔۔کوئ۔طرح بہ گئے یک

 یسےمظلوم ا یہ تانیہندوسظالم تھا اور  یہ یتھا ہندوستان

 یسوتے بھ یقیعموماً تخل یںاور انتشار کے دور م یافراتفر

صرف بدحواس ہوکر رہ جاتاہے  یباد۔یںخشک ہوجاتے ہ

‘‘(۴۲) 

 یات کفساد۔سے گھبرا کر لکھا تھا یورشنے  یبوںکے فوراً بعد اد یمتقس 

 یک نیمہاجر ۔یاک یاناور وحشت کو ب یدرندگ یانسانوں ک ،یکش یرتصو یجذبات

راما  ںیفسادات پر لکھے گئے ان ناولوں م۔یںتھ یںگئ یک یشپ یںکرب ناک داستان
کا  یاختر ندو یدرش‘‘  یسرقص ابل’’ اسالم کا  یما‘‘  یاانسان مرگ’’ نند ساگر کا 

‘‘ فردوس ’’ اور‘‘ بے آبرو ’’  ،‘‘خون ’’ کا  یرام پور یسیق‘‘ اگست  ۱۵’’

 یء ک ۱۹۴۷ان ناول نگاروں نے  یںشامل ہ‘‘ خون  خاک اور’’ کا  یحجاز یمنس
اتا ج یاانداز پا یدرس اور جذبات یجابجا اخالق یںان م ۔یںہ یدہرائ یںداستان یںخون

 ۔ہے یمحسوس ہوئ یکم یوسعت اور فن ک یک یلتخ ،یگہرائ یک کرہے ف

 ،تیجنہوں نے ہ ۔سامنے آئے یناول نگار بھ یدہکے بعد چند سنج یمتقس 
احمد،  یززع یںان ناول نگاروں م ۔یںک یلیاںتبد یسطح پر نئ یک یکاسلوب اور تکن

احسن  ،ینانتظار حس ،ینحس یدر،عبدہللاح ینالع ۃقر ،یعصمت چغتائ ،کرشن چندر

 ۔یںشامل ہ یرہوغ ،ہاشمی یلہجم،یقیشوکت صد ،مستور یجہخد یفاروق
 یاردو ناول نگار ان کا نام۔سے ہے یکپسند تحر یاحمد کا تعلق ترق یزعز 

 ینہ کس یکس یںمقام رکھتا ہے انہوں نے اپنے ناولوں م یاںمنفرد اورنما یںم

نظر  یادہرومان اور جنس کے مختلف پہلوز یکنہے ل یامسئلے کو اجاگر ک یسماج
اور ‘‘  یستپ یسیا یبلند یسیا’’  ۔تھا یاسے پہلے لکھا گ یمتقس یزگر’’۔ یںآتے ہ

‘‘  شام اودھ’’ نے اپنے ناولوں  یاحسن فاروق یںان کے قابل ذکر ناول ہ‘‘ شبنم ’’

ے ک یعمدگ یکو بڑ یخو ثقافت اور تار یبسے تہذ یعےکے ذر‘‘ سنگم ’’ او ر
 ۔ہے یاک یشساتھ پ

 انہیجنہوں نے جنس کے فلسف یںناول نگار خاتون ہ یپہل یعصمت چغتائ 

 یمتقس‘ ‘ یرلک یھ یڑاور ٹ‘‘  یضد’’ان کے ناول  ۔لکھا پہلو پر کھل کر یاور جذبات
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 ںیبعد م یرہوغ‘‘  ی،سودائ‘‘معصومہ ’’  یکنہند سے پہلے منظر عام پر آئے ل

 یساور جن ؤدبا یاتینفس ،ٹنگھ یک یوںلڑک یںانہوں نے اپنے ناولوں م ۔لکھے
 ینبہتر‘‘  یرلک یڑھیٹ’’ ان کے ناول ۔الجھنوں پر لکھا ہے یضرورتوں اور ذہن

 ۔جاتا ہے یاقرار د

 : یںسرمست لکھتے ہ یوسفڈاکٹر  
متوسط  یکنے ا یعصمت چغتائ یںم‘‘  یرلک یڑھیٹ’’

اور  یجذبات یک یلڑک یپروان چڑھنے وال یںگھرانے م

 ہے اس یوہ پرورش پارہ یںاور ماحول جس م یزندگ یاتینفس

ے س یکے ساتھ اور اس درجہ فنکارانہ چابک دست یلقدر تکم

 یخارت یک یاردو ناول نگار‘‘  یرلک یڑھیٹ’’ ہے کہ  یاک یشپ

 (۴۳)‘‘۔ یبن گئ یلسنگ م یںم

 ۔یںہ یپن لے کر نمودار ہوت یاجدت اور موضوعات کا ن یاپن یدرح ینالع ۃقر 
 رکھتا ہے یثیتح یک یلسنگ م یںم یناول نگار یدجد ‘‘یاآگ کا در’’ان کا ناول 

سے  یخوبصورت یجدوجہد کو بڑ یسے پہلے اور بعد ک یممستور نے تقس یجہخد

 ۔کا دوسرا قابل ذکر ناول ہے نا‘‘  ینزم’’  یاک یشپ یںم‘‘ آنگن ’’ اپنے ناول 
 یزادآ  ۔ہے یصورت حال دکھائ یجرم ک یںم‘‘ یبست یخدا ک’’ نے  یقیشوکت صد

 ۔یاہےگ یاک یشمزدوروں کے حاالت کو پ ،اور کسانوں یکتحر یک

 ۔یہوئ یداپ یوسعت اور گہرائ یںاردو ناول م یںکہ ا س دور م یہمختصر  
 یںم یختار یجنہوں نے اردو ناول ک ،اچھے ناول نگار ملے یاردو ناول کو کئ

کتا جاس یکھاشعورد یگہرا سماج یںاس دور کے ناولوں م ۔یےاپنے کارنامے رقم ک

 ۔یںہ ےرکھت یتناول اہم یہ یفکرو فن کے حوالے سے بھ ۔ہے
 : یںہ یسلطان لکھت ہینروب 

 یدسے مختلف جد یزیت یکے بعد اردو ناول نے بڑ یآزاد’’ 

 (۴۴)‘‘۔ یںہ یںطے ک یںمنزل یرحجانات ک

 یمنظر نامہ اس بات کا غماز ہے کہ ناول نگاروں نے مغرب یدکا جد ناول

عالمات اور رحجانات کو اد ب  ،یکوںہے مختلف تحر یاادب سے بہت استفادہ ک

 ۔یںہ یےگ یےتالش ک یےجگہ نئے زاو یک یقوپرانے طور طر ۔ہے یاسمو  یںم
نئے  یھب تقاضےہے جس کے  یاوقت بدلنے کے ساتھ نئے سماج نے جنم ل یونکہک

 ۔یںہ
 : یںڈاکٹر محمد افضال بٹ لکھتے ہ 

اد ب سے استفادہ کرنے سے ناول نگاروں نے پالٹ  یدجد’’

کا  یکتکن یدجد یںم یاور مکالمہ نگار یکردار نگار یساز

 ےیکرنے کے ل یشکو پ یکاتتحر یمغرب یدجد ۔یاستعمال ک

رستہ  یااپنے سماج سے مواد حاصل کر کے اردو ادب کو ن

 (۴۵)‘‘ یافراہم ک

 یپھر اپن ۔یاادب کا گہرا مطالعہ ک یناول نگاروں نے پہلے مغرب یعنی 
نئے نئے تجربات  یںپھر ادب م یااقدار کا گہرا مطالعہ ک یاور ثقافت یسماج

وئے ہ یںنہ یسطح پر ہ یتجربات صرف موضوعات یہ یےسطح پر ک یموضوعات

حجانات ر یدجد میںناولوں ۔یںہ یںگئ یک ینتالشراہ ینئ یںہر جہت م یبلکہ ناول ک
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 یثقافت ،یاسیس ،یاس عہد کے ناول ہمارے سماج ۔یاک یشکو پ یوںاو رمثبت رو

ر اندازفک یاستعارت یعالمت یںکے ترجمان بن گئے جن م یوںرو یاتیاور نفس
ے آشنا ہو س یقتوںحق یانسان یسے قار یرناول نگار کے انداز تحر ۔یاگ یاک یشکوپ

 ،یکے استعمال سے سماج یدتکنیکوںنگاروں نے جد ولعہد کے نا یدجد ۔جاتا ہے

 ۔ہے یاک یشسے پ یخوبصورت یکوبڑ یوںرو یبیاور تہذ،یمعاشرت
 ینسمستنصر ح ،یممتاز مفت ،یہبانوقدس ،ینانتظار حس یںنظر نامے مم یدجد 

رحجانات اور تنوع  یدجد ۔جاسکتا ہے یاکا نام شامل ک یشمس الرحمن فاروق ،تارڑ

فکروں  یانسان نت نئ یںجس م ۔ہے یمعاشرہ بھ یسماج یاوجہ ہمارا ن یکا یک
 ۔پر انقالب رونما ہو رہا ہے طحس یاور ثقافت یسماج ،یاسیس ۔مبتال ہے یںم

 : یںسلطان رقم طراز ہ ینہروب 
کہ مادہ روح پر غالب  یہوجہ  یبڑ یکا یتنوع ک یںناول م’’

 یروحان ،یمذہب سے دور یںم یجےہے جس کے نت یاآگ

 ،خواہش یموت ک ،یتو قنوط یاسیت ،یوسیہمہ گر ما ،کرب

 ،یمفلس ،غربت ،یچیدگیاںپ یک یزندگ ،ٹوٹتے رشتے

 ،یدہشت گرد،تلوار یلٹکت یجنگ ک یٹمیا ،استحصال

ں اور  یانا آسودگ یرہمہ گ ،مسائل یوانئے جان ل ،کشیاںخود

دسترس  یمسائل جن کا حل انسان یو داخل یبے شمار خارج

 (۴۶)‘‘کا باعث بنا ہے  یلیوںتبد ینئ یںفکشن م ۔سے باہر ہے

 یہ یںجب ہمارے سماج م ۔ظاہر ہے کہ ادب پر سماج کا گہر اثر پڑتا ہے 

ے متاثر ہوگا تو اپن یبجب اد۔ہوگا یںنہ یوںاس سے متاثر ک یبسارا کچھ ہوگا اد

ذ ا ان سے رحجانات کے اثرات  یسمو نے ک یںاثرات ادب م کوشش کرے گا لہ 
 ۔ہوتا ہے کا ظہو ر دیلیوںتب ینئ ینئ یںم یجےجس کے نت ۔یںہمارے ادب پر پڑتے ہ

 کا نام سر فہرست ینانتظار حس یںلکھنے والوں مرحجانات کے تحت  یدجد 

اور  یکتکن ،اسلوب ،یاسامنے آ  یںء م۱۹۴۹جو  یںم‘‘  یبست’’ ان کے ناول  ۔ہے
خود  یو خارج یداخل یںہے اس ناول م ینظر آت یلیواضح طور پر تبد یںم یتہ

نئے ذائقے کا  یکزش سے ایآم یک یوماالکے اوراق اور ہندو د یڈائر ،یکالم

 ۔ہے یعالمت یثیتح یک’’  یبست’’  ۔احساس ہوتا ہے
ے بانو ہ یاک یشتجربہ پ یان یکا یںم‘‘  یلیپو ر کا ا یعل’’ نے  یممتازمفت 

’’  نے یناگ یسان۔ہے یاحرام و حالل کا تصور د یعےکے ذر‘‘ راجہ گدہ ’’  یہقدس
 قیصد۔ہے یاسے پردہ اٹھا یوںرو یسے سماج یعےکے ذر‘‘ یچھےکے پ یوارد

 نیہے مستنصر حس کھتار یتاس حوالے سے اہم یبھ‘‘ کوکر یشرپر’’سالک کا 

ہے  یجاسکت یکھیجھلک د یشعور ک یخیتار ی  اعل میں ‘‘ؤبہا ’’ـتارڑ کے ناول 
 ۔ہے یاگ یاک یشپ یںو فراز کو اس م یبنش یبیتہذ

 یشپ یںم یلتذکرہ ذشائع ہونے والے قابل ذکر ناولوں کا  یںم یصد یسویںاک 

 ۔جاتا ہے یاک
 خس’’ــ، ‘‘ یقلعہ جنگ’’،‘‘اور جوالہا ڈاکیا’’ـتارڑ کے   ینحس مستنصر

’ ’گل کا  یمرح‘‘چاند تھے سر آسماں  یکئ’’ کا  فاروقی ،‘‘کے زمانے وخاشاک

 غالم’’ کا  یگمرزا اطہر ب‘‘ہے  یآدم کھات یمٹ’’کا  یدشاہدحم‘‘ تالش  یجنت ک
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 یہبانوقدس‘‘دروازہ کھلتا ہے ’’کا  یالابدال ب‘‘ دائرہ ’’ محمد عاصم بٹ کا ‘‘باغ 

 العاصفہ’’ حسن منظر کا ‘‘ گھاٹ  یکاغذ’’کا  ینخالدہ حس‘‘ حاصل گھاٹ ’’ کا 
 یاتیوباسل ی،فکر یںنہ یہ یکہ ہمارا ناول فن یںطور پر ہم کہہ سکتے ہ یمجموع‘‘ 

 اسییس یںوسعتوں سے آشنا ہو کر ادب م یے گزر کر نئمنزلوں س یکیاور تکن

 ۔کر رہاہے ینمائندگ یبھ یرحجانات ک

 ناول کے رحجانات اور موضوعات: اردو
 یندگز یانسان۔رہتا یںنہ یساج یکا یشہہے کہ وقت ہم یقتمسلّم حق یکا یہ 

 یسےج ۔یںہ یرہت یآت یلیاںتبد یںہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس م یرپذ یرتغ

 یاالتاور خ یاتنئے نظر یہ یسےو ۔یںحاالت بدلتے ہ یاور معاشرت یسماج،یاسیس

نئے رحجانات سامنے آتے  ۔ہیں یآت یںوجود م یکیںتحر ینئ ۔یںہ یتےجنم ل
 یسا یناول نگار بھ۔سے اثر قبول کرتا ہے یلیوںتبد یذہن ان سات یانسان۔یںہ

 یہے اور اس یکھتاو دحاالت کے مخصوص دھارے ک یوہ بھ۔معاشرے کا فرد ہے

اور محسوسات کو قلم کے  یاالتہے اور اپنے خ یتاکے تحت لکھنا شروع کرد
شکل  ینہ کس یمحسوسا ت او ر جذبات کس یاالتخ یہیکرتا ہے پھر  یانب یعےذر

و شکل ارد یکا یکے اظہار ک یاالتخ یہ یسےا یںاردو ادب کا حصہ بنتے ہ یںم

 ۔ہے یسے ہمارے سامنے آت یعےناول کے ذر
 ایکاسفر طے ک یصد یباًڈیڑھاردو ناول نے آغاز سے لے کر اب تک تقر 

موضاعات ہمارے  یتیتو کچھ مخصوص اور روا یںاردو ناول کے آغاز م۔ہے

دو سے ار یوقت گزرنے کے ساتھ اور گزشتہ نصف صد یکنل۔یںسامنے آتے ہ
 ںیناول نے رحجانات اور موضوعات کے حوالے سے بڑے اہم موڑکاٹے ہ

نئے  نت۔یںہ یسامنے آئ یلیاںتبد یاور اسلوب کے حوالے سے کئ یکتکن،تیہ

 ییلوسعت،تنوع اور تبد یںہے اور اردو ناول م یاتجربات سے سواالت کو جنم د
 ۔ہے یرکھت یتاہم یبا ت بڑ یکرحجان کے حوالے سے ا یکنل۔ہے ینظر آت

 :یریںبقول ممتاز ش 
 یںدور م یکا۔رہتا یںقائم نہ یرحجان کبھ یہ یکا یںادب م’’

ردعمل  یںرحجان ہوتا ہے تواس کے بعد کے دور م یکا

 (۴۷)‘‘بالکل متضاد قسم کا 

 کیا یکنل یںوقت کے ساتھ نئے نئے رحجانات تو سامنے آتے ہ یعنی 
کہا  یںکچھ نہ یںرحجان کتنے عرصے تک غالب رہتا ہے اس کے بارے م

اثر  پر یاتاور نظر  یاالتخ،ہوئے حاالتحاالت پر منحصر ہے بدلتے  یہ۔جاسکتا

 یںم یجےجس کے نت یںہ یبدلت یںصورت یت ک یاراقدار اور مع۔یںانداز ہوتے ہ
ا نئے پنپنے والے رحجان کو اپن یتاکثر یک یبوںہوجاتا ہے اد یلتبد یرحجان بھ

ے رحجانات ک یادہسے ز یکا یںوقت م یہ یکہوتا ہے کہ ا یبھ یساہے اور ا یتیل

 یدائابت یںسے قبل اور بالکل آغاز م یآزاد۔رہتا ہے یلکھنے کا سلسلہ جارتحت 
 یجو سما یاسیتوس یآنے لگ یبمنزل قر یک یجب آزاد یکنتھا ل یرحجان اصالح

ہ ناولوں کا سلسل یخیاور تار یحاالت کے تحت لکھا جانے لگا ساتھ ساتھ رومان

سقوط ۔رحجان غالب رہاکا  یبوںطرف اد یکے موضوع ک یمرہا تقس یجار یبھ
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ناولوں  یروکو بھ یشعور ک۔یںجاسکتے ہ یکھےد یںناولوں م یڈھاکہ کے اثرات بھ

 موضوعات اردو ناول سے یہ یسےو یاپلٹا کھا یساغرض حاالت نے ج۔یاگ ابرت یںم
 جاتاہے۔ ایک یشجائزہ پ یدہچ یدہکا چ یلیوںجھلکنے لگے ان رحجانات اور تبد یبھ

 رحجان :  اصالحی
ادب برائے ’’رحجان کے تحت لکھنے والوں کا نقطہ ء نظر  یاصالح 

 اصالح کے یمعاشرے ک یبہوتاہے اد‘‘ادب برائے مقصد ’’بلکہ  یںنہ‘‘ یزندگ

ا ہے نظر رکھت یشکو اپنے پ یخراب یخاص معاشرت یقلم اٹھاتا ہے اور کس یےل
 یدوسر راو یںہ یجات یکھائید یاںخراب یرواج ک یاغلط رسم  یطرف توکس یکا

ہے مختلف واقعات  یجات یاصالح ک یک یاس خراب یںکے رنگ م یطرف کہان

ناول نگار ناصح کا کردار ادا کرتا ہے عموماً  ۔جاتاہے یاسے اخالق کا درس د
 اصالح ہوتا ہے مگر یجن کا مقصد معاشرت یںملتے ہ یادہز یںناول تعداد م یسےا

 ۔جاتاہے یار دکو نظر انداز ک یکفن اور تکن یںناولوں م یسےا

 : یںلکھتے ہ یہاشم ینالد یعڈاکٹر رف 
ناول لکھنا بہت مشکل ہے اور  یاصالح یعاریم یکا’’

اس سے عہدہ بر آہوسکتا  یفنکار ہ یکا یںمعنوں م یحصح

 (۴۸)‘‘ہے 

ان  ۔جاتا ہے یارحجان پا یاصالح یںاحمد کے نالوں م یرنذ یعام طورپر ڈپٹ 
 یہی اور۔یںکے ناولوں کے اکثر کرداروں کے نام ان کے صفات کو ظاہر کرتے ہ

ناصح  یکا یںاحمد اپنے ناولوں م یرنذ ۔یںبنتے ہ یلہکردار اصالح کا وس یصفات

الح و ف یان کا مقصد انسان یںہ ےاٹھات یڑااور اصالح کا ب یںہ یتےکا روپ دھارل
احمد کے  رینذ۔یںکرتے ہ یغتبل یرنے کک یاراخت یکیبہبود کا حصول رہا ہے وہ ن

 یارناول نگ یںغرض ابتدا م۔یںناول لکھے ہ یبعض لوگو ں نے اصالح یعالوہ بھ

 ۔طرف تھا یتر رحجان اصالح ک یادہکا ز

 رحجان : تاریخی
دور کو پس منظر  یکے کس یخرحجان کے تحت لکھنے والے تار یخیتار 

س ا یںہوتے ہ یخیعموماًتار یان کے کردار بھ۔یںکے طورپر استعمال کرتے ہ

 یا یتشخص یکرداروں ک یخیہے کہ تار یاہتمام کرناضرور یہحوالے سے 

 ۔شعور موجود ہونا چاہئے تاریخی یںان م۔واقعات مسخ نہ ہوں یخیتار
 : یںہ یناول کے حوالے سے لکھت یخیسلطان تار ینہروب 

و واقعات ک یخیاور تار یتشخص یخیتار یناول کس یخیتار’’

 یںام نہکا ن ینےداستان لکھ د یاواقعات  یاقصہ  یکبناکر ا ادیبن

ناول وہ ہوتا ہے جس  یخیکا تار یارمع یہے بلکہ اہم اور ادب

 (۴۹)‘‘شعور موجود ہو  یخیتار یںم

شعور دونوں موجود ہونے چاہئے  یخیاور تار یخیتتار یںتاہم ناول م 

سے  یپرانے دور کا نقشہ اس خوب یہے کہ وہ کس یہناول نگار کا کمال  یخیتار

صل حا یابیکام یںآنکھوں کے سامنے پھر جائے اس م یکے وہ دور ہمار ینچےکھ
ست زبرد یںاس م۔ہے کہ وہ گہرا علم اور مشاہدہ رکھتا ہو یضرور یےکرنے کے ل

 خییہر بات تار یںکہ اس م یںنہ یضرور یہ یےناول کے ل یخیتار ۔ہو یلقوت تخ



19 

شامل  یواقعہ بھ یاسوق ینقر یںاس م ۔ہو یاور مستند ہ یحسے بالکل صح یثیتح

 یںناول وہ ہوتا ہے جس م یخیاچھا تار ۔یکردار بھ یجاسکتا ہے اور فرض یاک
 یخارکے ساتھ ت یقےناول نگار کو بڑے سل اریخیاور ناول ملے جلے ہوں ت یختار

 ۔چاہئے یکرن یزشآم یک یلاور تخ

نظر  پر یجاتاہے اگر ماض یاناول کا موجد قرارد یخیشرر کو تار یمعبدالحل 
نظر آئے  یاںناول کے حوالے سے شرر کانام سب سے نما یخیتو تار یںدوڑائ

سلمانوں م۔ہے یاک یانب یںکو اپنے ناولونم یخشاندار تار یانہوں نے مسلمانوں ک۔گا

کا والے ناول نگاروں نے ان  نےآ  یںہے بعد م یاعظمت کا احساس دال یکو ان ک
 یںم یدتقل ینے ان ک یبط یکے ہم عصر محمد عل یبلکہ شرر ہ ۔یااثر قبول ک

اس حوالے سے مشہور  یکے نام بھ یحجاز یماسلم اور نس یما ۔ناول لکھے یخیتار

 ۔لکھ سکے یںاچھے ناول نہ ینشرر اور ان کے مقلد یکفن کے نزد ینناقد یںہ
 : یںڈاکٹر خالد اشرف لکھتے ہ 

نے درجنوں ناول  ینو مقلد ینمعاصرشرر اور ان کے ’’

 ہی ۔یںملغوبہ ہ یبو غر یبکا عج یلاور تخ یخلکھے جو تار

ہہ ب یںم یالبابال کے س یائیجوش اور اح یبزرگ اپنے مذہب

 یکے ساتھ انصاف کرسکے اور نہ ناول کے فن یخکر تار

 (۵۰)‘‘۔کوپورا کرسکے یتقاضوں ہ

 یشار پکرد یہے اور مثال یامسخ ککو  یخکا کہنا ہے کہ انہوں نے تار ینناقد 

 یناول ک یخیہے تار یشعور ضرور یخیتار یحناول کے صح یخیتاہم تار۔یےک

 ۔اہےجات یاک یشکو پ‘‘ سنگم ’’کے ناول  یڈاکٹر احسن فاروق یںمثال م ینبہتر

 رحجان : یو سماج معاشرتی
رہ سکتا اس کا  یںمعاشرے کا فرد ہے وہ معاشرے سے التعلق نہ یباد 

نانچہ چ۔ہے یشکشپ یحاالت اور مسائل ک یاپنے عصر کے سماج یضہفر یادیبن

نے جا یےک یںآڑ م یاو رمذہب ک یتالقانون،یبد عنوان یہوئ یلیپھ یںمعاشرے م

ائل پر ہوئے مس یلےپھ یںمعاشرے م۔یگئ یرکھ یادبن یوالے ظلم و ستم پر ناول ک
المہ ع۔ے اس موضوع پر لکھاتعداد ن یخاص یاچھ یناول نگا روں ک ۔یاگ یاقلم اٹھا

 یک یزندگ یں کؤچند نے گا یمپر ،کے مسائل پر لکھا یننے خوات یریراشد الخ

 ۔شعور ملتا ہے یبھرپور سماج یںان کے ناولوں م۔یک یشکشپ
 : یںکرتے ہ یرچند کے حوالے سے تحر یمڈاکٹر محمد افضال بٹ پر 

اور فکر  یےرو ،روح یک یزندگ یعوام یوہ اپنے زمانے ک’’

 یک یزندگ یمعاشرت یںان م۔یںکرتے ہ یعکاس یو احساس ک

ا فض یمخصوص تمدن یجو اپن ۔یںموجود ہ یریںتصو یقیحق

 (۵۱)‘‘۔یںہ یاور متحرک نظر آت یجاگت یتیج یںم

 : یکپسند تحر ترقی
 ،اسییکا بڑا ہاتھ رہا ہے س یکپسند تحر یترق یںم ینےاردو ناول کو فروغ د 
 ۔کے ہاں نظر آتا ہے یوںپسند ادب یوضاحت کے ساتھ ترق یادہشعور ز یسماج

اقدار کے خالف احتجاج بلند  یاور سماج یوںمحروم یانہوں نے متوسط طبقے ک

گوار خوش یکا یںاردو ناول م ۔یاک یشپ یںکو ناولوں م یزندگ یاور خارج یداخل۔یاک
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بنا  یعہا ذراظہار ککے  یوںاور سچائ یقتوںحق یک یکہ اس کو زندگ یداہوئیپ یلیتبد

 ۔یاگ ایاقدار کوروشناس کروا ینئ۔گئے یےتجربات ک یںم یکاسلوب اور تکن۔یاگ یا
ماحول اور سماج کا  ۔یاگ یاادب کے رحجانات کا عکاس بنا یاردو ناول کو عالم

 ۔یاگ یاک یہتجز

 ینعکو مت یزندگ یاور ذہن یاسیس،یسماج یںناول نگاروں نے اپنے ناولوں م 
 ۔یکوشش ک یکرنے ک

 :یںڈاکٹر محمدافضال بٹ لکھتے ہ 
 یشعور ک یسماج یںنے اردو ناول م یکپسند تحر یترق’’

اول ن ۔یکرد یداپ یلیتبد یںوسعت اور انداز فکر م یںم یتروا

 یقیحق یاس عہد اور سماج ک یںجس م یسمت د یسیا یککو ا

 (۵۲)‘‘ہے  یاگ یاک یشکو پ یرتصو

 یر،عصمتسجادظہ یںناول نگاروں م یکے ابتدائ یکپسند تحر یترق 

ان تما م ناول نگاروں  یںکرشن چندر کے نام سر فہرست ہ ،احمد یزعز ،یچغتائ
 یک یاتفسن یداور ارتقاء جد یہاپنے کرداروں کا تجز ۔یاسے کام ل یپسند یقتنے حق

ہے  یملت یتانفرد اوربہت تنوع  یںجس سے اس دور کے نالوں م۔یاک یںم یروشن

جانے لگے ادب کے  یےک یاتاحساسات اور جذبات کھل کر ب یسجن یںناول م
دف تھا کے مترا یکا کھلم کھال پرچار فحاش یجنس نگار یےکے ل ینقارئ یدہسنج

ن کے ا یونکہک یاکے الزام کو رد کرد ینے فحش نگار یوںپسند ادب یجبکہ ترق

 ۔ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے یکنزد

 رحجان : یوجنس نفسیاتی
بجائے حقائق پر زور  یک یلنے تخ یبوںاد یںرحجان م یو جنس یاتینفس 

ے اس حوالے س یاگ یاکھل کر ک یانجذبات و احساسات کا ب یجنس یںناولوں م۔یاد

 یناول نگاروں نے الشعور ۔یاگ یااستفادہ ک یسے بھ یاتفرائڈ کے افکار و نظر

 ۔یاک یشپ یہمحرکات کا تجز یاور ذہن یجاناتہ یاتینفس،رحجانات
 سب سے پہلے یقہکھوج لگانے کا طر یک یاتنفس یانسان یںاردو ناول م 

صرف طوائف  یںم‘‘ امراوجان ادا’’۔ان کے ناول یامرزا رسوانے متعارف کروا

 یںم اس یبلکہ ان تمام افراد کا جائزہ بھ یںنہ یانب یکا ہ یاتنفس یجان ک ؤامرا
 یداننے اس م سندوںپ یترق۔یںموجود ہے جو اس کے حوالے سے سامنے آئے ہ

ہے  یاآ  یھب یانکے ساتھ ساتھ جنس کا ب یاتنفس یںناول م ۔ہے یاکھل کر کام ک یںم

 ۔ہے یتامحرک کا کام د یےجذبہ فن اور ادب کے ل یکہ جنس یہان کا نظر
 : یںڈاکٹر خالد اشرف رقم طراز ہ 

 یک یتشخص یاہم ضرورت اور انسان یبھوک کے بعد جنس دوسر یںم یزندگ’’

ے ک یباد یےاظہار کا بڑا دخل ہے اس ل یجذبے کے الشعور  یجنس یںوونما منش
سے غور کرے اور  یدگیالزم ہو جاتا ہے کہ وہ جنس کے موضوع پر سنج یےل

 (۵۳)‘‘۔شامل کرلے یںاس سے متعلقہ مسائل کو اپنے موضوعات کے دائرے م

 یجنس یمعاشرے ک یںپسند ناول نگاروں نے ناولوں م یرترقیپسند و غ یترق 
 یک یوںجنس کجرو یکے پس پردہ ملنے وال یاتاخالق یمڈل کالس ک ،گھٹن

ہوئے  کرتے یشکشپ یجنس اور اس کے مسائل ک یںکہ یںکہ یکنل ۔یاموضوع بنا
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ور جذبے ا یجنس ہناول نگار کو چاہئے کہ و۔یاگ یااپنا یاور لذت کو بھ یانیعر

جذبے کے  یاظہار قوت سے جنساپنے  ۔اظہار کرے یسکشش کا مناسب اور نف
سے اشاروں اور عالمات  یقےموزوں طر یکنل ۔یںں سے پردہ اٹھائؤگوناگوں پہلو

 ۔جاسکتاہے یاک یانب یسے بھ یعےکے ذر

ت ہے کہ تح یاسامنے آ  یبھ یجہمثبت نت یکصورت حال کا ا یتاہم اس سار 
 یتہاالجھنوں کو ن یہونے وال یداپ یںم یجہکے نت یوںاور پابند ؤدبا یجنس ،شعور

ان  ۔ہے یگئ یک یشپ یرتصو یباطن یانسان اور سماج ک ۔یاگ یاک یانجرات سے ب

کے نام  یرہوغ یدیب ،یمفت ازممت ،یزاحمدعز یعصمت چغتائ یںناول نگاروں م
 ۔یںقابل ذکر ہ

 ہند اور فسادات : تقسیم
 یںم جےیاس کے نت ۔کا سب سے اہم واقعہ تھا یختار یک یرہند برصغ یمتقس 

نہ  یکا نام و نشان باق یتانسان ۔طوفان اٹھ کھڑا ہوا یکقتل و خون اور فسادات کا ا

دروں اور انسان دوست ق یتمام اخالق یاکرد یگانہنے اپنوں کو ب یمرہا بلکہ اس تقس
 یاردو دان طبقہ بھ یںمتاثرہونے والوں م ےس یماس تقس ۔یاگ یاکو فراموش کر د

فسادات اور ہجرت سے متعلق مسائل کا  یںاردو ادب م یںحاالت م یسےا۔شامل تھا

ہند کے حاال ت وواقعات نے تمام اصناف ادب پر  یمتقس یونکہک ۔تھا یذکرآنا الزم
 ۔شامل ہے یاردو ناول بھ یںان م ۔گہرا اثر ڈاال تھا

 بقول ڈاکٹر محمد افضال بٹ: 
ماحول کا  یکے اثرات اور نئے سماج یماردو ناول نے تقس’’

 یخی۔۔تار۔اردو کے ادباء نے یں۔۔اس دور م۔یاقبول کاثر 

کا  وںیرتحر یمسائل کو اپن یاور ا قتصاد یاتینفس ،یمعاشرت

 ،نہتے لوگوں کا قتل ،یپامال یقدروں ک یاخالق۔یاموضوع بنا

کے ذہنوں  یبوںاد انکے واقعات نے  یزیآبرو ر یعورتوں ک

 (۵۴)‘‘۔یاکو متاثر ک

ہند کے  یمفسادات اور تقس یںاپنے ناولوں مچنانچہ ناول نگاروں نے  

عمل رد یناول نگاروں کا جذبات یںاس کے بارے م یکنل ۔یاموضوعات پر قلم اٹھا
سے  یلکچھ نے تخ ،یک یکچھ نے ہوبہو منظر کش ۔دوسرے سے مختلف تھا یکا

ہند  یمتقس ۔یاک یشپ یںم یروںتحر ینے چھپے ہوئے محرکات کواپن یکچند ا یاکام ل

صے پہلے ح یںجاسکتے ہ یےک یمتقس یںلکھے گئے ناول دو حصوں م کے بعد
 یقتخل یادب ک یان ناول نگاروں کا مقصد اعل ۔یںہ یپر مبن یتجذبات یدکے ناول شد

قسم  یکرنا تھا دوسر یکش یرتصو یاور وحشت ک یدرندگ یبلکہ انسانوں ک یںنہ

کے  میناول تقس یہہے  یکم نظر آت یرتصو اتیجذب یفسادات ک یںکے ناولوں م
کے مسائل پر  ینہندوں اور سکھوں کا مسلمانوں سے سلوک اور مہاجر،محرکات

اور  یمجن ناول نگاروں                                                نے تقس یںہ یمبن

ا نام ک رمستو یجہخد یںان م ۔یےک یقفن پارے تخل ی  فسادات کے موضوع پرا عل
اس رحجان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھا جاتا  یبھبلکہ اب  ۔سرفہرست ہے

ل سکا نک یںہند کے موضوع سے باہر نہ یمادب تقس یتک اردو کا افسانو یابھ ۔ہے

 ۔اور ناولوں پر غالب ہے یوںموضوع کہان یہطرح  ینہ کس یاور کس



22 

 ڈھاکہ : سقوط
 حدگییعل یپاکستان ک یمشرق ۔یاآ  یشسقوط ڈھاکہ کا سانحہ پ یںء م۱۹۶۱ 

 یںان مپاکست ۔ناک سانحہ ہے یتکا سب سے اذ یختار یہمار یامکا ق یشاور بنگلہ د

بنگلہ  ۔سے گزرنا پڑا یامتبسنے والے لوگوں کو اس سانحے سے گزرتے وقت ق
موضوعات  یسےا اتالگ وطن اور اس کے اسباب و محرک یںصورت م یک یشد

حادثے سے متاثر اصناف اس  یجہاں دوسر ۔آئے یںادب م یجو ہمارے نثر یںہ

لے اس حوا یےسقوط ڈھاکہ نے گہرے اثرات مرتب ک یوہاں اردو ناول پر بھ یںہوئ
 انیعدم استحکام اور حکمران طبقے کے حاالت ب یاسیسے لکھے گئے ناول س

کے  وںیباد یہجرت کرنے کا دکھ کئ اورچھوڑنے  ینسر زم یآبائ یاپن یںکرتے ہ

 نیاور انتظارحس یدرح ۃالعینقر،یسن عسکرمحمد ح،یناصر کاظم ۔ہاں نظر آتا ہے
 ،یکو زندہ رکھا ہے۔ ناصر کاضم یسے اپنے ماض یعےکے ذر یروںتحر ینے اپن

 یتاہم یسقوط ڈھاکہ کے حوالے سے خصوص ‘‘یبست’’کا ناول  ینانتظار حس

 ۔رکھتاہے

 رحجان : سوانحی
 : یںرحجان کے حوالے سے ڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہ یسوانح 

 یں۔۔اس راہ م۔یںناول لکھنا آسان نہ یرحجان پر مبن یسوانح’’

اگر ناول نگار محض  ۔یںکے واقعات آڑے آتے ہ یزندگ یذات

 یےکا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے ل یوںزندگ یدوسرو ں ک

 کنیکردے ل یشمدد سے اسے پ یک یلہے کہ تخ یہ یآسان یکا

تو اسے  ہوںکے واقعات  یزندگ ینظر اپن یشجب اس کے پ

 (۵۵)‘‘ہے  یدرو بست کرنا پڑت یسنبھل کر واقعات ک

 ۔پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے یےناول لکھنے کے ل یسوانح یعنی 

ھر کو نکالناپڑتا ہے اور پ یاتکے بہت سے واقعات اور جزئ یزندگ یاپن یونکہک
اتھ س یںصورت م یسیا ۔لے سکتا یںکام نہ یسے بھ یامبالغے یلناول نگار تخ

 یںناول م یسےا۔ہے الگ سکت یکا الزام بھ یطرف سے دروغ گوئ یرہنے والوں ک

 یافطرف ک یاس رحجان ک ۔سے پڑھا جائے یچاہئے تاکہ دلچسپ یہون یبھ یدلکش
ناول  ینے سوانح یدرح ینالع ۃاور قر یاحسن فاروق ،یممتازمفت ۔متوجہ ہوئے یباد

 ۔یںلکھے ہ

 رحجان : رومانی
جس کے کردار و واقعات  یںناول لکھے جاتے ہ یسےحت ااس رحجان کے ت 

 حسن اور عشق یںواقعات کے تانے بانے م ۔ہے یہوت یکار فرمائ یرومان ک یںم
 اس حوالے یبھ یاںتمام سرگرم  یکرداروں ک ۔ہے یحاصل ہوت یتاہم یادیکو بن

اتاہے ج یاک یںانداز م نیروما یانتہائ یانتمام معامالت کا ب ۔یںہ یجات یسے دکھائ

 یزآم ریفضا تح یمسرت بہم پہنچانا ہوتا ہے ان ک یا یحناولوں کا مقصد تفر یسےا
ً تقر یہے ان ناولوں کے موضوعات بھ یہوت یاور عشق و محبت وال  سےیج یکا یبا

 ۔جاتا یاپا  یںتنوع نہ یاوسعت  ،یگہرائ یںان م۔یںہوتے ہ

 : یںڈاکٹر ممتاز احمد رقم طراز ہ 
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 یخاندان ،وں کے جھگڑے یدادجائ ،یدہ بیفر ،عشق ومحبت’’

 اور یرسوائ یشر پسند کرداروں ک ،و مالپ یجدائ ،یںرقابت

 یسےا یکامران ی،فتح مند یکے طرف داروں ک یرخ

 یک یناو ل زندگ یہ ۔یںمشترک ہوتے ہ یںموضوعات ان م

 (۵۶)‘‘۔کرتے یںکا اظہار نہ یرتبص یکس

 یجاتا اور نہ ہ یاک یںشمار نہ یںناولوں م یادب یناولوں ک یرومان یےاس ل 

 یکا یناول پڑھنے واال بھ یسےا ۔مقام و مرتبہ ملتا ہے یان کا کوئ یںادب م

 یدلچسپ یناولوں سے کوئ یدہو سنج یجسے خالص ادب۔مخصوص طبقہ ہوتا ہے
صوص مخ یہ یونکہک ہیںلکھے جاتے  یںاس قسم کے ناول ہر دور م۔ہے یہوت یںنہ

 ی  بشر ،بٹ یہرض ،آر خاتون ۔موجود ہوتا ہے اس حوالے سے اے یںطبقہ ہر دور م

 ۔یںرحمان کے نام قابل ذکر ہ
 یکے بعد اردو ناول نے بڑ یکہ آزاد یںطور پر ہم کہہ سکتے ہ یمجموع 

 جدت محض اسلوب یہ ۔یںہ یںطے ک یںمنزل یرحجانات ک یدسے مختلف جد یزیت

 یاپا تنوع یبھ یںکے موضوعات مبلکہ ان  یآت یںنہ یسطح پر ہ یک یکاور تکن
احمد اور انتظار  عزیز ،یاحسن فاروق ،یعصمت چغتائ ،یدرح ینالع ۃجاتا ہے قرا

ان کے ناولوں کے  ۔ہے یرنگارنگ یاتیاور اسلوب یکے ہاں موضوعات ینحس

اس ۔ہے یزبردست جست لگائ یکمحسوس ہوا ہے کہ ناول نے ا یہحوالے سے 
 یاسلوب ،یموضوعات یوہ بھ ۔حوصلہ بلند ہو اہےسے دوسرے ناول نگاروں کا 

 ۔یںہ ںیتالش م یک یجدت پسند کی یتنوع ینہ کس یسطحوں پر کس یکیاور تکن

 : یںہ یسلطان لکھت ینہتنوع کے حوالے سے روب یںناول م 
ہے کہ مادہ روح پر  یہوجہ  یبڑ یکا یتنوع ک یںناول م’’

 یروحان ،یمذہب سے دور یںم یجےہے جس کے نت یاغالب آگ

 ،خواہش یموت ک ،یتو قنوط یاسیت ،یوسیما یرہمہ گ ،کرب

 ،یمفلس ،غربت ،یچیدگیاںپ یک یزندگ ،ٹوٹتے رشتے

 ،یدہشت گرد،تلوار یلٹکت یجنگ ک یٹمیا ،استحصال

 اور بے یاںنا آسودگ یرہمہ گ ،یوامسائلکے جان ل یوںخودکش

 یمسائل جن کا حل انسان یو د ا خل یشمار دوسرے خارج

کا باعث  یلیوںتبد ینئ یںدسترس سے باہر ہے فکشن م

 (۵۷)‘‘بنا۔

 رحجانات بہت ۔تک آتے آتے ناول نے بہت موڑ کاٹے یصد یسویںتاہم اک 

ورت ص یشحد تک بدل گئے اور فکشن ان بدلے ہوئے رحجانات اور انسان کود ر پ
 یکیکناور ت یاتیاسلوب یفکر یںنہ یہ یہما را ناول فن ۔حال کا برمال اظہار کرتا ہے

 ۔ہو رہا ہے اروسعتوں سے آشن یمنزلوں سے گزررہا ہے اور نئ

 اقسام: یناول ک 
 یناول ک۔گے یںاقسام کا مختصر طور پر جا ئزہ  ل یاب ناول ک یںم یلذ 

 : یںمشہور ہ یادہاقسام ز یلمندرجہ ذ
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 ناول :  یرومان 
 نیتھے جو اسپرومان اس زبان کو کہتے  یںم یصد یںاور پندرھو یںچودھو 

آہستہ آہستہ رومانس کا اثر ونفوذ بڑھا اور اس  ۔اور فرانس کے عوام بولتے تھے

 ہیینکاور نظموں پر ہونے لگا جو اس زبان م یتوںگ،یوںکہان،کا اطالق ان قصوں
قصے  یکہ صرف وہ یتھ یضرور یحد بند یصرف اتن۔یںتھ یجات یاور گائ

 یھب یدق یہامتداد زمانہ نے  یکنے لہوتے تھ یںرومانس کہالتے تھے جو نظم م

شامل  یںم یاس برادر یقصے بھ ینثر یںم یصد یںاور سولہو یاٹھاد
 یمعن یرومان کا لفظ بالکل وہ یںزبان م یسیفرانس یںموجودہ زمانے م۔ہوگئے

بان ز یسیلفظ فرانس یہ یبھ یںم اردو۔یںناول کے ہ یںم یزیرکھتا ہے جو انگر

 ںیلفظ رومانس کے ہ یںم یزیجو انگر یںہ یوہ معن یہے اس کے بھ یاگ یاسے ل
 یالمث یںاس طرح کے ناول جو حسن وعشق کو اپنا موضوع بنائے۔رومانوں م یعنی

فسانہ  یمثال اور یںکئے جاتے ہ یشپ یکردار بھ یمثال۔یںہ یجات یبنائ یبھ یتائیںر

 ۔یںسنائے جاتے ہ یومحبت بھ شقہائے ع

 ناول : یاتینفس 
 تیرس،معاشرت یںناول وہ ہوگا جس م یاتیناول کے برعکس نفس یرومان 

ہو  یاگ یانفس سے کام ل یہوتجز یلتحل یںہو اور جس م یگئ یوکردار سے بحث ک

َ  ہاد اور سجاد  یممتازمفت،کرشن چندر،ی،بانوقدسیہرسوا، عصمت چغتائ یمثال 

 گے۔  یںشمار کئے جائ یںناولوں م یاتیکے ناول نفس یرظہ
جاتا  یاک یانب یکو بھ یاتنفس یپورے معاشرے ک یکا یںاولوں من یاتینفس 

ناول  ںیاصل م۔ہے یجات یبحث ک یپر بھ یاتنفس یہے اور بعض دفعہ کرداروں ک

ام ناول دونوں اقس یہ۔یںہ یجس سے اور اقسام آگے نکلت یںہ یںدو قسم یپہل یہی یک
  ۔ںیہ یجات یتصور ک ینہپہال ز یںصنف م یک ینگار

 ناول: یخیتار
 خییرکھا جاتا ہے کہ تار یالناول لکھتے وقت اس بات کاخاص خ یخیتار 

 یہ مصنف سے یجائے۔جہاں بھ یاک یانطور پر ب یحواقعات وکردار کو بالکل صح

ل لے گا تو وہ ناو یںطور پر صداقت سے کام نہ یخیکہ وہ تار یسرزد ہو گ یغلط
نس یٹھےکا پہلو اپنے ہاتھ سے گنوا ب یسچائ یعنیروح  یک  َ کے  یجازح یمگا مثال 

رف سے ط یجگہوں پر مصنف نے اپن یکا یکئ ینتوناولوں کا اگر جائزہ ل یخیتار

وجہ سے صداقت کا پہلو  یجس ک یںہ یئےوواقعات کرداروں پر ٹھونس د یاالتخ
سے  تیثیح یناول نگارک یخیشررجو کہ تار یمطرح عبدالحل یہے۔اس یاغائب ہو گ

سے انحراف کر تے  یختار یپر وہ بھ گہوںبعض ج یںجا نے پہچانے جاتے ہ

 ۔یںہوئے نظر آتے ہ
 ۔ےیبر قرار رکھنا چاہ یشہصداقت کا پہلو ہم یںناولوں م یخیبہرحال تار      

 ناول : یعصر 
و ہ ناول ہے  یہ۔ناول کے نام سے مشہور ہے یقسم عصر یکا یناول ک  

سال کے  یسدس ب یاپانچ ،چار یعنیمحدود ومخصوص زمانے  یکا یںجس م
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ناول  یسےا۔کئے گئے ہوں یشوساطت سے پ یخاندان ک یاشخص  یکا یحاالت کس

 یںان م یںناول ہوتے ہ یاتیدراصل نفس یہ۔آتے یںنہ یںصنف م یناولوں ک یرومان
 یمحدود عصر کے پورے پورے طبقات ک یکفرد کے حاالت کے ا یبجائے کس

ئے بے شمار ناول لکھے گ یسےا یںادب م یمغرب۔ہے یجات یک یانحالت ب یاتینفس

َ   یاگ یااس سے استفادہ ک یبھ یںاردو ادب م۔یںہ کا ‘ ‘ یلیپور کا ا یعل’’ ہے مثال 
 ونکہیآتا ک یںنہ یںصنف م یک یسینو لاگرچہ ناو  ‘‘یالکھ نگر’’ دوسرا حصہ 

کھ ال’’  سے  یثیتح یناول ک یعصر یکنہے ل یانواقعات کا ب یقیحق یںاس م

دور   شہاب کےقدرت ہللا یںاس م یونکہہے ک یجا سکت یپہچان کر وائ یک ‘‘ینگر
  ۔یںکے اردگرد کے واقعات ہ یزندگ

 ناول:  یاحتیوس رزمیہ
نئے ،سفر کے حاالت یوبحر یبر یںجن م یںناول وہ ہ یاحتیوس یہرزم 

ے گئے کئ یانب یرہکے معرکے وغ یکے واقعات اور بہادر یافتدر ینئے ملکوں ک

َ  فرانس  یکیمصنف بارو اور امر یزیانگر ،یمصنف جولس ورن یسیہوں مثال 
 خییبرونے ٹارزن کے سلسلے کے عالوہ اپنے مر یںگرے کے ناول م ینمصنف ز

 وںیہے جو اردو کے داستاں گو یاکا ثبوت د یقوتخل یلاس وسعت تخ یںناولوں م

 یںم یالبعض نقادوں کے خ یبھ یںداستان یہمار ۔تھے یابنا یںم یورپکے عالوہ 
حدود کے  یناولوں ک یہحمزہ  سب رزم یرداستاِن ام  یاہو  یالخواہ وہ  بوستاِن خ

 یکجو ا یںوہ تمام عناصر بدرجہ   اتم موجود ہ یںان م یونکہک یںہ یاندر آجات

 ۔ یںسمجھے گئے ہ یضرور یےناول کے ل یرومان

 ناول:  یجاسوس یا اسراری
جسے گاتھک  ینے اس طرح کے ناول لکھ کر ڈال‘‘ دالپول ’’ یادبن یان ک  

رح اس ط ۔کا بہت اثر ہے ینمن مصنفدالپو ل پر اس کے ہم عصر جر  ۔یںکہتے ہ

 دہیبہت پسند یںم یوںصد یںاوراٹھارو یںسترہو یںناول اس ملک م یکے جاسوس

ے راس جادو کے پٹا یںدالپول نے انگلستان م یکھید یکھاد یچنانچہ ان ک۔تھے
 ںیمقدار م یالکھوں ک یںکواس طرح سے کھوال کہ اس وقت تک مختلف زبانوں م

 ںیطرح ختم نہ یاور ان کا سلسلہ کس یںناول لکھے جا چکے ہ یوجاسوس یاسرار

 ایک یشناولوں کو پ یان اسرار یںمشرق ومغرب دونوں سمتوں م یہوتا اور آج بھ
مصنف مختلف حاالت  ۔عنصر تجسس ہوتا ہے یادیناول کا بن یجاسوس ۔جاتا ہے

ا ہے اور کھوجات یںم یرتحر یکرتاہے کہ قار یانب یفیتک یوواقعات سے اس قسم ک

 ۔ہونے واال ہے یااس کا تجسس بڑھتا ہے کہ نہ جانے آگے ک
 یںہوقعت ن یناولوں ک یاسرار یںنظروں م یک ینہے کہ ناقد یاگ یکھامگر د 

ناول ۔ہتار یںکا پہلو برقرار نہ یقتحق یںر ان ناولوں ماکثر مقامات پ یونکہک یہوت

 قتل کروائے جاتے یکئ یںوقت م یککردار سے ا یہ یکا یںکے بعض حصوں م
 محبوبہ کو بھگا لے جانے یطاقتور لوگوں سے لڑ کر اپن یادہوہ اپنے سے ز یںہ

 تےیبچے تو پسند کر ل یاناول کم شعور ذہن کے لوگ  یسےا۔ہوجاتا ہے یابکام یںم

 یبھ یںاردو ادب م۔بھاتے یںآنکھ نہ یکناول ا یسےذہن کو ا یشعور یکنل یںہ
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َ  ابن صف یکئ یسےا  یادب نیکاحمد کے ناول ل یاقاور اشت یناول لکھے گئے مثال 

 ۔یحاصل نہ ہو سک یتاہم یادہز یکو کوئ ناولوںکے  یسطح پر کس
ناولوں کے حوالے سے اردو ناول کے  یاور معاشرت یخیہم تار یںم یلذ   

 گے۔  یںکر یشبدلتے ہوئے منظر نامے کوپ

 ناول: یخیتار 
دونوں علوم  یہ۔یںعلم کے دو الگ الگ شعبے ہ یخادب اور تار             

 یدوسرے سے مربوط بھ یکدوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود باہم ا یکا
 یاس رشتے ک یانکے درم یخر تارادب او ۔گہرا تعلق ہے یںدونوں کا آپس م۔یںہ

 یںم ڈیایکلوپیانسائ دوار ۔ہے یموجودگ یشعور ک یخیتار یںم یقاتتخل یادب یادبن

 ہے۔  یگئ یک یوں یفتعر یک یختار
ن کا د یختار یاحادثے ،واقعے یکس یمعن یکے لغو یختار’’ 

کے حاالت  یعہد ماض یختار یںاصطالح م کرنا ہے۔ ینمتع

 (۵۸)‘‘۔ یںکو کہتے ہ یانوواقعات اور حادثات کے ب

تداء اب۔کا تعلق گذرے ہوئے حاالت وواقعات کے ساتھ ہوتا ہے یختار یاگو  
  ۔ہے یکہان یکا یناول بھ۔ہے یرہ یزشآم یک یماض یںم یسے کہان یہ

 : یمعظ یدوقاربقول س 
 یک یلداستان ہے جو تخ یسیا یکا یک یناول ماض یخیتار’’

 (۵۹)‘‘۔ہے یجات یکے ساتھ سنائ یزیرنگ آم

 یشپ یںانداز م یاتیاور جمال یفن یکگذشتہ واقعات کو ا یںناول م یخیتار 
 ین کخواہ ا ۔حقائق سے ہے یخیتر تعلق تار یادہناولوں کا ز یخیتار ۔جاتا ہے یاک

و کے فرق ک یخناول اور تار یخیتار یقیصد یثڈاکڑ ابوالل۔ہو یصورت کچھ بھ

 :  یںکرتے ہ یانب
ہوتا ہے جس طرح  یانحاالت وواقعات کا اس طرح ب یختار’’

حاالت  یںناول اور افسانے م۔یںآتے ہ یشپ یقتالحق یوہ ف

جس طرح ناول نگار اور  یںآتے ہ یشوواقعات اس طرح پ

تھا۔  ےیآنا چاہ یشپ یقتان کو درحق یںم یالکے خ یسافسانہ نو

 ایواضح ک یاور طرح سے بھ یکناول کو ا یخیاور تار یختار

 ںیہوتے ہ یقیکردار اور واقعات دونوں حق یںم یختار۔ہے یاگ

کردار اور  ،یتشخص یکرنے اپن یشاور مورخ ان کے پ

 یک یمرہاس کا کام ک ۔رکھتا یںشامل کرنے کا حق نہ یصلہف

نقل اتارنا ہے جو اصل سے  یسیا یکا یآنکھ سے اصل ک

 یںناول م ریخیخاص کر تا یںناول م۔موانحراف نہ کرےسرِ 

واقعات معامالت اور مناظر ناول نگار ،ہوں یقینام چاہے حق

 ناول صرف یخی۔۔۔۔ ان کو تاریںہوتے ہ یداوارپ یک یلکے تخ

ور کا شع یخناول نگار تار ینکہاس اعتبار سے کہہ سکتے ہ

واقعات کو اپنے  یاکرداروں  یخیرکھتا ہے اوربعض تار

 ( ۶۰)‘‘۔کرتاہے مالر استعبطور پِس منظ یںناولوں م

جبکہ  ہے یہو بہو نقل ہوت یاصل ک یخکے مطابق تار یقیصد یثڈاکڑابوالل 
کا درجہ حاصل ہوتا  یقوجہ سے تخل یک یزشآم یک یلناول کو تخ یخیتار
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کے واقعات اور کردار پس منظر  یخہے جس کو تار یقتخل یسیناول ا یخیتار۔ہے

 ے: ہ یااس طرح ک نہاور فکشن کا مواز یختارفاسٹر نے ۔یما۔یا۔یںفراہم کرتے ہ
ے س یقتحق یںکے مقابلے م یخاس اعتبار سے فکشن تار’’

سطح کے آگے  یظاہر یوہ واقعات ک یونکہہے ک یبقر یادہز

سے ہر شخص  یںکے امکانات کا احاطہ کرتا ہے اور ہم م

جانتا ہے کہ واقعات سے پرے  یںم یروشن یاپنے تجربہ ک

 وکاگر ناول نگار نے ان باتون یسےو ۔یںہ یوتہ یںکچھ بات یبھ

ت با یکوئ یہے جب بھ یال یںنہ یںطور پر گرفت م یحصح

 (۶۱)‘‘۔ہے یاس نے کو شش تو ک،یںنہ

 یکا۔ہے یتاقرار د یزچ یدرجے ک ی  سے اعل یخفاسڑ فکشن کو تار۔یما۔یا 

رخ  یںم یودناول نگار کے فرائض اور حدود وق یخیموّرخ اور تار فرق ہوتا ہے۔ مو 
اس  ۔کرسکتا یںانحراف نہ بھی مو سر سے صداقتـ یںم یانحاالت وواقعات کے ب

َ  بادشاہوں اور غ یک  ۔ہے یپر پڑت یزندگ یوں کیتشخص یمعمول یرنظر عموما 

رخ اپنے مزاج اور ۔ہوتے یںالئق توجہ نہ یکعام کوچہ گرد انسان اس کے نزد مو 
رخ کے تعصب  یمسلک کے مطابق واقعات ک تراش خراش کرتا ہے اس طرح مو 

 یکجبکہ ا۔صداقت پر مخصوص رنگ چڑھ جاتا ہے یاور تقدس سے واقعات ک
 بہتا بلکہ یںنہ یکے ساتھ ہ ؤبہا رجیطرح واقعات کے خا یناول نگارمورخ ک

 یو بھک یاتنفس یپس منظر اور انسان یعوامل اور معاشرت یبیتہذ یکات،تحر یداخل

 یرعماز سِر نو ت یعہد ک یکے کس یخمدد سے تار یک یلوہ تخ۔ہے نظر رکھتا یشپ
دد م یک یلوہ تخ یںجہاں خال ہوتے ہ یےاس عہد کو زندہ کرنے کے ل ۔کرتا ہے

 خیمدد سے تار یک یلہے کہ تخّ  یضرور یالبات کا خ یکہے مگر ا کرتاسے پرُ 

 یخیارت ۔ہوں یاسق ینوہ قر یںجائ یےک یشکے خال پُر کرتے ہوئے جو واقعات پ
ٹر اس اعتبار سے ڈاک۔یادہز یلتخ یںہے اور کہ یہوت یادہز یختار یںکہ یںناولوں م

 ہے :  یاک تقسیم یںناول کو چار حصوں م یخینے تار یاحمد فاطم یعل

 ناول  یخیخالص تار ۔۱ 
 ناول  یخیملے جلے تار ۔۲ 

 ہو (      یادہکا عنصر ز یلتخ یںناول )جن م یالیخ ۔۳ 

 ناول۔  یالیخالص خ ۔۴ 
ہے اور ناول کم۔اس  یہوت یادہز یخیتتار یںقسم م یپہل یناول ک یخیتار  

 یکنل ہوتا ہے یعاور صداقت کا دائرہ وس یقتحق ۔یںہوتے ہ یخیتار یکردار بھ یںم

  ۔ہے یزائل ہوجات یدلچسپ یناول ک
سے ناول کو جنم  یزشآم یک یلاور تخ یقتنگار حق ناول یںقسم م یدوسر 

جاتا  یاک یشکا رنگ چڑھا کر پ یلعناصر پر تخّ  یقیحق یںناولوں م یسےا ۔ہے یتاد

  ۔ہے
و کا دا من ت یخناول نگار تار یںقسم وہ ہے جس م یسریت یناول ک یخیتار 

کر ان کو  ینچھ یخیتتار یمدد سے اہم کردارو ں ک یک یلتخ یکننہ چھوڑے ل

ور ا یصدستّر ف یلتخّ  یںاس قسم کے ناولوں م۔ال کھڑا کر دے یںعصر حاضر م
 ہے۔  یہوت یصدف یسصرف ت یختار
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 اس طرح۔ہے یبرائے نام ہوت یختار یںناولوں م یخیقسم کے تار یچوتھ  

کردار اور واقعات خود ساختہ ہوتے ۔عہد ہوتا ہے یخیصرف تار یںکے ناولوں م
حاصل  یمکمل آزاد یاس طرح کا ناول لکھتے ہوئے مصنف کو ہر طرح ک ۔یںہ

 ہے۔  یہوت

 ےیناول کے فن کو سمجھنے کے ل یخیمحض تار یمتقس یہ یناول ک یخیتار 
 یخیتار ینادب کے ناقد ۔جاسکتا یاد یںقرار نہ یکو حتم یمہے ورنہ اس تقس یک

عہد کے ۔یںکرتے ہ یمتقس یںمختلف حصوں م یحوالوں سے بھ یگرد یناول کو کئ

وں کا مسلمان ۔ہے تاسک ایاجک یمتقس یںناول کو مختلف حصوں م یاعتبار سے بھ
ناول کو  یخیتار یبھ یںخانوں م یسےج یختار یدوِر زوال اور عصر،دوِر عروج

ل کو دو ناو یخیتار یطرح کرداروں کے اعتبار سے بھ یاس۔جاسکتا ہے یاک یمتقس

ں اور کردارو یخیبعض ناول معروف تار یعنیجا سکتا ہے۔  یاک یمتقس یںحصوں م
 ۔یںمعروف کرداروں سے متعلق ہوتے ہ یربعض غ

 ناول :  یخیتار یںم اردو
کے  یراحمدنذ ینقوش مولو ینکے اول یناول نگار یخیتار یںاردو م 

کا  یناول نگار یخیتار یںاگرچہ اردو م ۔یںملتے جلتے ہ یںم‘‘ ابن الوقت’’ناول

 یخیارت یںم‘‘ ابن الوقت ’’ یکنشرر کے ہاتھوں ہوا ل یمبھرپور آغاز موالنا عبدالحل
ناول  یخیوجہ سے اسے اردو کا پہال تار یک یموجودگ یکرداروں اور واقعات ک

وہ وقت تھا جب  یہ۔شائع ہوا یںء  م۱۸۸۸ابن الوقت ۔جا سکتا ہے یاقرار د

قسط  ںیم‘‘ دلگذار’’،‘‘ یناورج یزملک ا لعز’’ ناول  یخیشرر کا پہال تار یمعبدالحل
 یمولو ۔شائع ہوا یںصورت م یکتاب یںء م۱۸۸۹جو کہ ۔وار شائع ہو رہا تھا

کو  یخارت یےکرنے کے ل یشکو پ ؤکے اتار چڑھا یاستس یہندوستان ےاحمد ن یرنذ

ہے  یںناول نہ یخیتار یتیناول روا یہان کا  ۔ہے یاک یشپس منظرکے طور پر پ
ناولوں کے  یخیتار یاسے عصر یموجودگ یشعور ک یخیتار یںناول م یکنل

 یگ جائےبات واضح ہو  یہاقتباس کے مطالعہ سے  یلدرج ذ ۔ہے تییکر د یبقر

 کا عنصر کس قدر موجود ہے :  یخیتتار یںکہ ابن الوقت م
 ہیمنتازعہ ف یمنصِب ول یںعہد م یبہادر شاہ ظفر کے آخر’’ 

مرزا فخر ۔یںمرزا فخر الملک اور مرزا جواں بخت م ۔تھا

وجہ سے ان کے  یالملک کے اکبر اوالد اور روادار ہونے ک

اور نواب  یزانگر یںکہ اس گروہ م ی  حت ۔طرفدار بہت تھے

 یہوت خالہ یجو مرزا فخر الملک ک،یتھ یبھ یگممعشوق ب

 کے کھونٹے یگممحل ب ینتوالدہ ز ی۔مرزاجواں بخت اپنیںتھ

بڑا درخور  یںجن کو بادشاہ کے مزاج م ،پر کودتے تھے

خت ت یاتح ینپنے عتھابادشاہ کا زور چلتا تو جواں بخت کو ا

 (۶۲)‘‘۔یتےکرد یننش

دعوت کے موقع پر  یابن الوقت نے اپنے محسن مسڑ نوبل ک یںاس ناول م  

َ  جو ناول کے تقر یک یرتقر یلطو یکا لوقت ہے۔ ابن ا یطصفحات پر مح یسچال یبا 
 ی۔ مولویںہ یےک یانکے اسباب ب یجنگِ آزاد یء ک۱۸۵۷ یںم یرنے اس تقر

ے نقوش ابھارنے ک یبیاور تہذ یاسیاپنے زمانے کے س یںنے اس ناول م یراحمدنذ
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سے  یابن الوقت کو ہم آسان ۔ہے یاک یشکو پس منظر کے طور پر پ یختار یےل

 ناول کو ینے عصر ینیعباس حس یعل ۔یںکا نام دے سکتے ہ‘‘ ناول یعصر’’
نصر کا ع یخیتتار یںہے۔ ابن الوقت م یاقسم قرارد یکا یہ یناول ک یخیتار یبھ

ناول لکھنے کا آغاز  یخیخالص تار یںاردو م متاہ ۔واضح طور پر نظر آتا ہے

 ۔یاشرر نے ک یمموالنا عبدالحل
 ۔ناول لکھنے سے ہوا یکا آغاز سماج یناول نگار یشرر ک یمموالنا عبدالحل 

 یخیجبکہ پہال تار ،شائع ہوا یںء م۱۸۸۵‘‘  دلچسپ’’ناول  یان کا پہال سماج

اس ناول کا موضوع  ۔شائع ہوا یںء م۱۸۸۹‘‘  یناورج یزملک العز’’ ناول 
اور شاہ رچرڈ کو  یبیوا ینجنگ ہے جس نے سلطان صالح الد یبیصل یسریت

 وںیناول لکھنے کے محرکات  یہنے  یڈاکٹرا حسن فاروق ۔یشہرت بخش یرعالمگ

 :  یںہ یےک یانب
 نے یابیکام یسر شار ک یدتوجہ شا یطرف ان ک یناول ک’’

س ج ۔کہا جا سکتا یںکے ساتھ نہ یقین یہہو مگر  یمبذول ک

ہے کہ وہ جب انگلستان اور ممالک  یہہے وہ  یقینبات کا 

 یکر رہے تھے تو ان کے ہاتھ سکا ٹ ک یرس یک یورپ

 یسکاٹ نے کچھ سطح یںجس م یلگ یلسمانناول ٹ یخیتار

و موالنا ک۔یںہ یےک یاںکے نما یزندگ یا سالم ینقوش عرب ک

 ایگ یااسالم کا مذاق اڑا یںبات پڑھ کر محسوس ہواکہ اس م یہ

 یںضد م یانہوں نے اس ناول ک آکر یںجوش م یمذہب ۔ہے

و ک یختار یاسالم یںجن م یٹھان ل یلکھنے ک یںناول یسیا

چنانچہ ۔ئیںجا یدکھائ یاںبرائ یک یسائیتجائے اور ع یازندہ ک

 (۶۳)‘‘۔ان کے ناول نگار ہونے کا محرک ہوا یجذبہ   مذہب یہ

 صداقت پرکھنے سے قبل ڈاکٹر عبداالسالم یک یانکے ب یڈاکٹر احسن فاروق 

 یالکے ہم خ یہ یجو ڈاکٹر احسن فاروق یےچاہ یمال حظہ فرمان یرائے بھ یک
 :  یںڈاکٹر عبدالسال م لکھتے ہ۔یںنظر آتے ہ

سکاٹ کے  کا شوق والڑ ینگار ینناولشرر کے دل م’’

کہ  یاشرر نے محسوس ک ۔کر ہوا یکھکو د  Talismanناول

 یںکرنے م یشمسلمانوں کا کردار پ یںاسکاٹ نے اس ناول م

اسالم اور  یزبان یرچرڈ ک یںاس ناول م۔ہے یبرت یتنگ نظر

نے  ررش۔یںکلمات ادا ہوئے ہ یبااسالم کے متعلق چند ناز یبانئ

شرر  یاگو ۔کرنا چاہا یشپ یعےفن کے ذر یاس کا جواب اس

 (۶۴)‘‘۔ یانے اسکاٹ کے اس ناول کو نمونہ بنا 

 ںیآرا ء حقائق کے مطابق نہ یاور ڈاکٹر عبداالسالم ک یڈاکٹرا حسن فاروق   
 ایبات تو درست ہے کہ موالنا شرر نے اسکا ٹ کے ناولوں کا مطا لعہ ک یاتن ۔یںہ

 بجائے اس کا یے نفرت کہوئے اور انہوں نے اسکاٹ س یاور اس سے متاثر بھ

 ۔ہے یااحترام سے ک یشہذکر ہم
ناول نگا  یخیتار یںم یباچےکے د‘‘  یناورج یزملک العز’’ موالنا شرر  

 کہ: یںمشکالت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہ یک یر
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ہو جانا کچھ  یاران دنوں ت یےکے ل یفتصان یاس قسم ک’’

خاص کر سر  یبھ یںم یزوںکا کام ہے اور انگر یہ یزوںانگر

 ( ۶۵)‘‘ ۔والڑ سکاٹ کا

 ییباور تہذ یاسیہے کہ موالنا شرر کا زمانہ مسلمانوں کے س یہ یقتحق 

 ادیزوال کا زمانہ تھا وہ عہد ِ زوال کے مسلمانوں کو ان کے اسالف کے کارنامے 

 یخیکام وہ تار یہچاہتے تھے اور  یناد یکتحر یےحرکت و عمل کے ل یںدال کر انہ
  ۔کرنا چاہتے تھے ناول لکھ کر

 یزملک العز یںان م ۔ناول لکھے یخیتار ۲۳شرر نے  یمموالنا عبدالحل 

 ینام،مصر یزہعز،زوال بغداد ،ونجمہ یوسف ،یںفر دوس بر ،منصور موہنا ،یناورج
ے زمان یکا یاملک  یکا یانہوں نے کس۔مشہور ہوئے یادہبازار اور فتح اندلس ز

 ،انیران،افغانستا ،بلکہ عرب ایابن یںکے واقعات کو اپنے ناولوں کا موضوع نہ

واقعات پر اپنے  یخیممالک کے تار یرہاور عراق وغ یترک،ینروس،سپ،مصر
 جوش وجذبے سے لکھے یناول مذہب یہموالنا شرر نے  ۔ہے یرکھ یادبن یناولوں ک

جگہ پاتے  یعروج کے واقعات ہ اسالم کے دورِ  یںان کے ناولوں م یےاس ل ۔یںہ
 ۔موجود ہوتا ہے یشہہم یعنصر بھ یرومان یںکردہ واقعات م تخبان کے من ۔یںہ

 یکا یںوجہ سے ناولونم یجوش وجذبہ ک یعنصر ان کے مذہب یرومان یہتاہم 

  ۔ہے یتاکر ل یارصورت اخت ینقص ک یبڑے فن
اس کا تذکرہ ان  یںکے مقدمے م‘‘ انتخاب طلسم ہو شربا ’’ احمد  یزعز  

 :  یںکرتے ہ یںالفاظ م
لشکِر اسالم کے  یںعورت ینونازن ینحس یلشکر کفار ک’’ 

ںہ منصور  ۔یںہ یمبتال ہوت یںکے عشق م یاروںاور ع یروو 

کر لش یںاور فلپانا م یناورج یزملک العز،یلناحسن انج ،موہنا

 ہی ۔یچڑھ یںساحر کے ہاتھ نہ یعورت کس یکو ئ یاسالم ک

 یںم ملکوںاوڑھے دور دراز کے  یںسات سات نقاب ینخوات

اردو داستان  یبء تک غر۱۸۷۷۔ یںہ یمحفوظ رہت

ال مبت یںخواب خرگوش م یاس یسناول نگار اورا فسانہ نو،گو

حمزہ صاحبقراں کا ہو گا اور  یرلشکر ام یشہہم یرورہے کہ ہ

 ( ۶۶)‘‘۔یک یابلشکر افراس یروئنہ

 ینحس ی  مجتب یںپہلو کے بارے م یکے اس یشرر کے فن ناول نگار 

 : یںرقمطرازہ
ان کے لباس تو ضرور مختلف  یںہ یروشرر کے جتنے ہ’’

عادات و خصائل  ،یتیںذہن یسب ک ۔یںمگر سب مسلمان ہ یںہ

فرض شناس اور  ،جانباز ،صادق یورغ ،سب بہادر ۔یںہ یکا

جنگ  ،یںسب کے ذمے دو کام ہ ۔یںبے انتہا خوبصورت ہ

 پہلے ہفرض ہے ک یہکا  یروئنہ یان ک ۔ہوناکرنا اور عاشق 

بے مثل  یان ک یںتو وہ مسلمانوں سے نفرت کرے بعد م

شجاعت اور صداقت سے متاثر ہو کر اسالم قبول کر لے اور 

 یںناولوں م یاور رومان یخیکرے۔ان کے تار یسے شاد یروہ

 ( ۶۷)‘‘۔جذبہ کار فرما ہے یکا یہی
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مت عظ یمسلموں پر مسلمانوں ک یرتھے وہ غ یدائیموالنا شرر اسالم کے ش  

 ۔ہے یخام یبڑ یانداز ان کے ناولوں ک یغیتبل یہی ۔ڈھاک بٹھانا چاہتے تھے یک
جو ہر اعتبار سے بے  ۔ناول ہے یساا‘‘  یںفردوس بر’’ یںتاہم ان کے ناولوں م

َ  اس ناول کا تقر ۔مثل کہالنے کا مستحق ہے تا مراحل سے گذر یہر کردارارتقائیبا 

گفتگو  یا ن ک ۔یںزبان بولتے نظر آتے ہ یکردار اپنے اپنے طبقے ک ۔نظر آتا ہے
 اور یمنظر نگار ،یکردار نگار ،پالٹ ،ہے یارکھا گ یالحفظ ِ مراتب کا خ یںم

 ۔ہے ایشاہکار بنا د یکرکھتے ہو ئے شرر نے اس ناول کو ا یالکا خ یاںزبان و ب

  ۔شرر کا نمائندہ ناول ہے یہ‘‘  یںفردوس بر’’ 
ر اس سے متاث ،یمل یتناول لکھنے سے جو مقبو ل یخیموالنا شرر کو تار  

 ملک’’موالنا شرر کا پہال ناول ۔یںسر فہرست ہ یبط یمحمد عل یںہونے والوں م

 یںء م۱۸۹۲سال بعد  یناس کے ت ۔شائع ہوا یںء م۱۸۸۹‘‘  یناورج یزالعز
 یںم یداناس م طیب یشائع ہوا۔محمد عل‘‘ رتعب’’ کا ناول  یبط یمحمد عل

  ۔یںسے سامنے آتے ہ یثیتح یکے مِد مقابل ک موالناشرر

 :ـیبخار یلبقول سہ 
 یبادھر محمد ط چھپتا یںم‘‘ دلگذار ’’ ادھر شرر کا ناول ’’  

 ( ۶۸)‘‘۔ یتےناول چھاپ ل یکا یںم‘‘ مرقّع عالم ’’ 

 کہ: یںلکھتے ہ ینیعباس حس یعل 
 یسویںاردو دان طبقہ ان یںم یزندگ یان دونونحضرات ک’’  

منقسم  یںگر و ہو ں م یّبیاور ط یطرح شرر یک یروںاور دب

 ( ۶۹) ‘‘۔رہا

موالنا شرر کے  یںم یدانکے م یناول نگار یّبط یہر چندکہ محمد عل 

 ادہیز یناان کو موالنا شرر کا مقلدقر ار د یکنمِدمقابل کے طور پر وارد ہو ئے ل

 یداجدّت پ یطرح ک یکس یںناول کے فن م یخیکہ وہ تا ر یےاس ل ۔درست ہے
 یںکو نہ یبرابر یک ان یکنل ۔کرتے رہے یدتقل یبجائے مو النا شرر ک یکرنے ک

  ۔پہنچ سکے

 ،‘‘ یدہلو یولجعفر خاں د’’ ،‘‘عبرت ’’  یںکے ناولوں م یّبط یمحمد عل 
 ہیادسے سب سے ز یں۔ ان میںقابل ذکرہ‘‘  یاریرام پ’’ اور ‘‘  ینہاختر وحس’’ 

سر  یک یکا تعلق اٹل یکہان یک‘‘ عبرت’’  ۔یآئ یںکے حصے م‘‘ عبرت’’شہرت 

 ۔ےہ یروہ یکاس ناول کا ا جان یٹاکے گورنر کا ب یہسلطنت ِ اطال ۔سے ہے ینزم
کا کردار ہے جو کہ جان کا مصاحب  یکسمسشہرت کا سبب م یاس ناول ک یکنل

دو کردار ار یہہے۔  یاک یشپ یںروپ م یعالم ک یککو ا یکسمسے ممصنف ن ۔ہے

 ۔شمار ہوتا ہے یںناول کے بڑے کرداروں م
 ہے: یالکا خ یبخار یلسہ  

 یدگیاور سنج یتاور علم یذہانت و انکسار یک یکسمسم’’  

کا اعتراف اسے عبرت کا سب سے  یوںکمزور یکے ساتھ اپن

 (۷۰)‘‘ ہے  یتابڑا کردار بنا د

 رائے ہے کہ: یک ینیعباس حس یعل  
ہے جو  یاک یشکردار پ یساا یکنے ا یبط یںم‘‘ عبرت ’’  

 ( ۷۱)‘‘ ہے۔  یکسمسم یہہے  یفان یرغ
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اور شہرت کا سبب  یدلچسپ یناول ک یکا کردار ہ یکسمسم یںعبرت م 

 یںپس منظر م یخیکے تار یناول اٹل ۔ہے یںنہ یناول نقائص سے خال یہورنہ ۔ہے
ذوق  ، ،ردارتک ک یہاں ۔ہے یاگ یاک یشوتمدن ہندوستان کا پ یبتہذ یکنہے ل ایلکھا گ

 ۔یںکے شعر پڑھتے ہ یغالب  اور حال

ہے اس ‘‘ جعفروعباسہ ’’ناول  یخیاور تار یککا ا یبط یمحمد عل     
 ۔ہے یاگ یابہن عباسہ کا معاشقہ دکھا یک یداور ہارون الرش یجعفر برمک یںناول م

 یںاس ناول م ۔لکھا یںفضا م یہندوستان‘‘  یوید یولخضر خاند’’ نے  یّبط

الد  یٹیب یخضر خاں اور گجرات کے راجہ کرن رائے ک یٹےکے ب یخلج ینعالو 
 ینہندوستا یں۔اس ناول م،ہے یاگ یاکو موضوع بنا یمحبت اور شاد یک یوید یولد

 یاریمع یادہز ناولوں سے یگرد یانرہن سہن اور ر سوم ورواج کا ب ،معاشرت

 یںرقمطراز ہ یاخواجہ محمد زکر یںکے ناولوں کے بارے م یبط یہے۔محمد عل
 : 

ر کا شکا یناول کے فن کے متعلق اس غلط فہم یخیوہ تار’’ 

ات ب یدوسر یصحت کے سوا کس یواقعات ک یخیکہ تار یںہ

حاالنکہ اس دور کے  ۔یہوت یںضرورت نہ یےاس کے ل یک

 یتمعاشرت اورماحول کو برابر اہم ،رسوم ورواج ،عقائد

صحت کا کچھ نہ  یواقعات ک یخیتار ّیبط ۔ہے یحاصل ہوت

 ،صحت یادہشرائط ز یمگر باق یںہ یتےاہتمام کر ل چھک

ا جسے وہ پور یںہ یکا تقاضاکرت یلتخّ  یقیمطالعے اورتخل

 (۷۲)‘‘۔یںکرنے سے قاصرہ

 دہیاز یالصحت کا خ ینسبت واقعات ک ینے موالناشرر ک یّبط یمحمد عل 
شرر  طور پر ینے شعور یبط یںہ یچھےاعتبار سے ان سے پ یفن یکنرکھا ہے ل

گر وہ ا  ۔ان کے درجے کو نہ پہنچ سکے یکنل یکوشش ک یکرنے ک یرویپ یک

ہم مقام ا یکو ئ یدشا یںمنفردراہ کا انتخاب کرتے تو اردو ناول م یکوئ یےاپنے ل
  ۔یتےحاصل کر ل

کا آغاز  یناول نگار یخینے تار یبط یاور محمد عل موالنا شرر     

 ویںیسکا دوسرا دور ب یناول نگار یخیتار ۔یاک یںکے ربع آخر م یصد یسویںان
دور شرر اور  یہکے لحاظ سے  یاتخصوص ۔کے آغاز سے شروع ہوتا ہے یصد

ان سلط یںناول نگارونم یخیتار یاںاس دور کے نما ۔کا دور ہے ینکے مقلدّ  یّبط
ان  ۔یںشامل ہ یاور صادق سرد ھنو یریراشد الخ ،یآباد یرخ یاضر ،جوش یدرح

انہوں نے اپنے  ۔زندہ رکھا ہے یکو ہ یاتروا یک یّبناول نگاروں نے شرر اور ط

اوجود اس کے ب یکنہے ل یکوشش ک یکرنے ک یدااور جدّت پ یتانفراد یںناولوں م
 ۔ہوسکے یںنہ یابمکا یںسے باہر نکلنے م رکے حصا یّبوہ شرر اور ط

 ںیسے مشہور ہ یثیتح یافسانہ نگار ک یںجوش اردو ادب م یدرسلطان ح 

 ںیناول نگاروں م یخیتار یںلکھا ہے جو انہ یبھ  یساناولا یکانہوں نے ا یکنل
انہوں نے مو ضوع  یںم‘‘ ابن مسلم ’’ اپنے ناول ۔منفرد مقام عطا کرتا ہے یکا

۔ اس ہے یک یاراخت ہرا یک یتانفراد یےکے انتخاب اور مقصد کے حصول کے ل

 بیشرر اور ط ۔بن عبدالملک کا زمانہ ہے یدول یفہکے خل یّہناول کا زمانہ بنوام
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 یداجوش وجذبہ پ یںتازہ کر کے مسلمانوں م یاد یاسالف کے قابل فخر کارناموں ک

 یاور شجاعت ک یکے مصنف کا مقصد بہادر‘‘ ابن مسلم ’’  ۔یںکرنا چاہتے ہ
قدروں  یمثبت قدروں کا فروغ اور منف یعےوہ ناول کے ذر لکہب یںسنانا نہ یںداستان

کے عہد سے ہوتا ہے۔  یوسفناول کا آغاز حجاج بن  ۔یںمذمت کرنا چاہتے ہ یک

کے مظالم کو ناول کا موضوع  یوسفخاص طبقے پر حجاج بن  یکعوام کے ا
  ۔ہے یاگ یابنا

ول نا یخیانہوں نے تار یکنل ںیطور پر شاعر ہ یادیبن یآباد یرخ یاضر 

 نالڈیناول ر ینوںت یہان کے  ‘‘یرتصو’’اور ‘‘ نظارہ’’ ، ‘‘حرم سرا’’  ۔لکھے یبھ
(Renolds) ے ان ک ۔جانتے تھے یںنہ یزیانگر یآباد یرخ یاضر ۔یںسے ماخوذ ہ

‘‘ ناشاد’’  ۔ےیتلکھ ل یںزبان م یاپن یںانہ یاضر یںبعد م ،یتےمفہوم بتاد یںاحباب انہ

جنگ تخت  یانکے درم یٹوںشاہجہان کے ب یںان کا طبع زاد ناول ہے۔ اس ناول م
 بییاور تہذ یاسیس یعہد ک یہمغل یںاس ناول م ۔ہے یاگ یاکو موضوع بنا ینینش

 ۔یںہ یرینملتیتصو یک یزندگ

ء ۱۹۰۶‘‘ ودراج  ینشاہ’’ ناول  یخیکا پہال تار یریعالمہ راشد الخ 
آفتاب ِ ’’  ،‘‘ماہ عجم ’’ نے  یریاس کے بعد راشد الخ ۔بال قساط شائع ہوا یںم

اندلس ’’ ،‘‘ شام  ِ یاسمین’’  ،‘‘عروس کر بال ’’  ،‘‘محبوبہ خداوند ’’  ،‘‘دمشق 

 ۔ناول لکھے یخیتا یسےج‘‘ منظِر طرابلس  ’’اور ،‘‘دِر شہوار  ،‘‘ یشہزاد یک
ب ِدمشق آفتا’’ ۔یاکو ناولوں کا موضوع بنا یوںمقدس ہست ینے اسالم ک یریراشد الخ

 یاور شام ک یوںمعرکہ آرائ یکے عہد ک ؓیقاول حضرت ابوبکر صد یفہخل یںم‘‘ 

 توحاتف یک یرانا یںحضرت عمر ؓ کے عہد م‘‘ ماہ عجم’’  ۔یافتح کو موضوع بنا
 سے  ؓیناور آخر پر حضرت امام حس یگرفتار یشہر بانو ک یٹیب یک یزدگرداور 

حضرت عثمان ؓ  یںم‘‘ محبوبہ خداوند ’’  ۔ہے یاگ یاک یانکا قصہ ب یشاد یاس ک

‘‘ العروس ِ کرب’’  ۔ہے یاگ یاک یانفتح کا حال ب یطرابلس ک یںکے دور خالفت م
اور واقعات ِ کربال کو موضوع  ینیجانش یک یزید ،شہادت ی ک ؓ یحضرت عل یںم

 ہے۔   یاگ یابنا

 کرداروں ینسبت نسوان یمردانہ کرداروں ک یںوں مکے ناول یریراشد الخ 
ور ا یخیان کے تار یںہے۔ اس سلسلے م یکش بھر پور انداز سے ہوت یشپ یک

اصالح کا جذبہ ہر جگہ  یعورتوں ک ۔ہے یںفرق نہ یکوئ یںناولو ں م یمعاشرت
 :  یںلکھتے ہ یباحمد اد یساس حوالے سے او ۔ان پر غالب رہتا ہے

 ںیانما یادہکے کردار ز یروئنہ یںتمام ناولوں مموالنا کے ’’ 

لوں ناو یخیان تار ۔نمودار ہوتا ہے یںکہ یںکہ یروہ ۔یںہوتے ہ

م اشاعِت اسال یںان کے ناولوں م ۔یںہ یاتخصوص یہی یبھ یک

 ۔یجگہ جگہ ملے گ یجنگ بھ یکے عالوہ حسن وعشق ک

 (۷۳)‘‘۔ں یہ یوجہ سے ہوت یک یروئنہ یاںلڑائ یسیا

سے ہٹ کر  یتنے روا یریکے حوالے سے راشد الخ کرداروں ینسوان 
َ  نسوان یہاںکے  یبشرر اور ط ۔ہے یک یارراہ اخت ینئ یکا کردار  یعموما 

َ  ہ ۔یںکرتے ہ ینمائندگ یمعاشرت ک یسائیع مسلمان  یمالقات کس یک یروئناتفاقا 

 عشق کے ۔یںدوسرے سے عشق کرنے لگتے ہ یکوہ ا ۔ہے ینوجوان سے ہوجات
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 تییاسالم قبول کر ل یںبعد م یاسے پہلے  یشاد یروئنچند مراحل سے گذر کر ہ

راشد  یکنہے ل یوجہ مجنو نانہ محبت قرار پات یہے۔ اس طرح قبول اسالم ک
م بعد ازاں اسال ۔ہے یاقدار سے متاثر ہوت یپہلے اسالم یروئنہ یہاںکے  یریالخ

 ۔جاتا ہے ایں قبول ِ اسالم کا بہتر انداز پاایہکے  یریراشد الخ یاہے۔ گو یقبول کر ت

 یوصف ان کا اسلوب ِ نگارش ہے۔ وہ الفاظ ک یازیکے ناولوں کا امت یریراشد الخ
  ۔یںہ یتےتوجہ د یادہکرنے پر ز یداشاعرانہ لطف پ یںم یرتراش خراش اور تحر

ہندوستان تک پچاس ناول لکھ چکے  یمتقس یسردھنو یقیصد ینصادق حس 

’’  ،‘‘مشرق کے چاند’’  ،‘‘عروِس بغداد ‘‘ ’’ المقدس یتفتح ب’’  یںان م ۔تھے
 یقیصد ینمشہور ہوئے۔ صادق حس یادہز‘‘ عرب  یننازن’’اور ،‘‘دکن  یرش

 معاشرت یک لمانوںکے مس ی  تر ناولوں کا موضوع قروِن اول یادہکے ز یسردھنو

 خییناول ہندوستان کے تارکچھ  ۔یںکا رنامے ہ یزاسالم کے ولولہ انگ ینِ اور مجاہد
اپنے عہد کے سب  یسردھنو ینصادق حس ۔یںلکھے گئے ہ یبھ یںپس منظر م

وہ فن کے اسرارورموز سے نا آشنا  یکنناول نگار تھے ل یسزود نو یادہسے ز

 یت کا حد سے بڑھا ہوا شوق ان کے ناولونکو معمولیپندو نصائح اور رشدوہدا ۔یںہ
 ۔یتاہونے د یںسطح سے بلند نہ

 رائے با لکل درست ہے:  یہ یک یاحمد رضو یاءاس حوالے سے ض  
اپنے عروج  یہاںکے  یرنگ سردھنو یبانہواعظانہ اور خط’’

ں پر بھ یشپر نظر آتا ہے اور اس لحاظ سے وہ اپنے پ  یروو 

 ہیناول کے فن کا پا یخیتار یہاں۔۔اور ۔یںسبقت لے جاتے ہ

 (۷۴)‘‘۔اتا ہے ہو ج یچان یاور بھ

کہ وہ  یںکہہ سکتے ہ یںکے بارے م یسردھنو ینطرح ہم صادق حساس  

اصل ح یسامقاما یںہوئے ناول لکھنے کے باوجود ادب م یلےہزاروں صفحات پر پھ
  ۔یںلکھے جا سک یکرسکے کہ ان کے فن پر چند صفحات بھ یںنہ

کے آغاز سے شروع  یصد یسویںکا دوسرا دور ب یناول نگار یخیتار 

اور بعض  یسردھنو یناگرچہ صادق حس ۔ختم ہو جاتا ہےء تک ۱۹۳۶،ہوا
ناول  یبھ یںء کے عرصے م۱۹۴۷ء سے ۱۹۳۶ناول نگاروں نے  یگرد

َ  حق یکنلکھے ل کز توجہ کا مر یک ینصنف مصنف یناول ک یںاس عرصے م یقتا 
 ۔کیبن س یںنہ

’’ کے ناولوں  یدانز یجرج یباد یمصر یںکے آغاز م یصد یسویںب  

 دیاحمد اور س یعل یبکے تراجم بالترت‘‘  یوسفاور حجاج بن ‘ ‘سترہ رمضان 
 اس نے اپنے ناولوں یکنتھا ل یسائیان ع یدز یجرج ۔یےک یںظہور احمد نے اردو م

م ن کے تراج یداز جیجر ۔یاکے مشہور واقعات کو مو ضوع بنا یختار یاسالم یںم

اس کے برعکس اردو ناول نگاروں  یکنل یااردوناول نگاروں کو متاثر ک ینے بھ
کے  دانیز یان کے ناول جرج یےاس ل۔یاکر ل یارکا کھلم کھال انداز اخت یغنے تبل

اس  جائے تو یاجائزہ ل یاس دور کے ناولوں کا مجموع ۔پہنچ سکے یںناولوں کو نہ

 یبشرراور ط۔ہوسکا یںاضافہ نہ یقیحق یکوئ یںکے فن م لناو یخیتار یںدور م
وش ج یدرسلطان ح۔یاگ یاک یشکو پ یتوںشخص یمعظ یبھ یںدور مطرح اس  یک

 یسردھنو یناور صادق حس یریراشد الخ ۔مختلف مو ضوع ملتا ہے یکا یہاںکے 
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 امناک ںیپا اثرات مرتب کرنے م یراردو ادب پر د یکنکرتے رہے ل یدتقل یشرر ک

 :  یبقول ڈاکٹر احسن فاروق ۔رہے
 یںم یخیتار یک یفن ناول نگار یان ناول نگاروں کو بھ’’ 

گزرے دور  یںموجودہ دور م یہ۔ یےچاہ یجگہ نہ ملن یکوئ

ہ ک یںہ یظاہر کرت یہ یفتصان یاور ان ک یںکے نمائندے ہ

 (۷۵)‘‘۔یںاٹک کے رہ گئے ہ یںگڑھے م یہمارے ناول کس

واضح  کے یترق یقسم ک یناول کس یخیشرر کے بعد تار یمجموع یثیتبح 
طرف مائل رہا فن کا جو احساس شرر  یک یوںبجائے پست یک مدارج طے کرنے

 راشد ،جوش یدروہ سلطان ح ۔کے باو جو د نظر آتا ہے یوںتمام کو تاہ یہاںکے 

  ۔ےآکر ختم ہو جاتا ہ یہاںکے  یسردھنو یناور صادق حس یریالخ
اف اصن یگرد ۔اثرات کا دور تھا یرومان یںکا ربع اول ادب م یصد یسویںب 

 ۔طرز فکر کا عکاس ہے یرومان یناول بھ یخیطرح اس عہد کا تار یادب ک

 یکاحد سے بڑھا ہوا رجحان فِن ناول نگار یہانرومانیتناول نگا روں کے  یخیتار
 اس دور کے یےل ےک یپسند قار یقتحق یکا ۔کے اصولونکو مجروح کرتا رہا

پسند  یترق یںم یدہائ یچوتھ یک یصد یسویںب ۔یںناولوں کا مطالعہ کرنا ممکن نہ

توجہ  یادہپر ز یسیطور پر نا ول نو یمجموع یںاس دور م ۔کا آغاز ہوا یکتحر
 یبکا اد اس عہد ۔یاٹوٹ گ یکا زور بالکل ہ یسیناول نو یخیجبکہ تار یگئ ید یںنہ

َ  قرہند سے پہلے ت یمتقس یےاس ل ۔کے تابع ہے حریکاتت یطور پر عصر یذہن  یبا 

 سےیالبتہ بعض ا ۔ہو سکا یںقابل ذکر اضافہ نہ یںناول م یخیتار یںدس سالوں م
ر  پاکستان سے قبل ک ِیامکا آغاز ق یسیناول نگار ضرور تھے جنہوں نے ناول نو

ہ ناول ا ہوا جب دوباریدپاکستان کے بعد پ یامِ نکھار ق یںاس کے فن م یکنتھا ل یاد

 یسیق ،یحجاز یمنس ،یقمرا جنالو یںان ناول نگاروں م ۔یمل یتصنف کو مقبول یک
 مِ یناول نگار تقس یہ ۔یںکے نام شامل ہ یاحمد جعفر یساسلم اور رئ یما ،یرامپور

ا آغاز شہرت ک یان ک ۔کرسکے یںنہ یقتخل یزچ یمعرکے ک یہند سے پہلے کوئ

عد کے پاکستان کے ب یامِ ان کے فن کا مطالعہ ق یےاس ل ۔بعد ہوا کےپاکستان  یامِ ق
 جائے گا۔ یاک یںناول نگاروں م
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 جات حوالہ
 

       ۱۲۴ء،ص۱۹۴۸الہور، ،یدرد اکادم ،ہے یاناول ک ،ڈاکٹر ،یاحسن فاروق  ۔۱
سندھ،  یڈمیاردو اک ،یںم یصد یسویںاُردو ناول ب ،ڈاکٹر ،عبدالسالم ۔۲

      ۴ء،ص۱۹۷۳ی،کراچ

ء، ۱۹۶۰ ید،الہور،مکتبہ جد  ،یاُردو ناول نگار ،ڈاکٹر ،یبخار یلسہ ۔ ۳
  ۱۱ص

 مشمولہ : اُردو نثرکا ،نقطہ نظر سے یناول فن ،ڈاکٹر ،یقیصد یثابو الل  ۔۴

 ۲۰۱۲ہور، ال،یشنزک یپبل قارالو  ،یارتقا،مرتبہ : ڈاکٹر فرماں فتح پور یفن
   ۷۴ء،ص

  ۱۰۳ارتقا،ص یاُردو ناول کا ارتقا، مشمولہ : اُ ردو نثر کا فن ،آل احمد سرور ۔ ۵ 

کے تصورات،:پاکستان رائٹرز  یول اور آزادڈاکٹر،اُردو نا،محمد عارف  ۔ ۶
 ۲۵ص ء،۲۰۰۶ یٹوسوسائٹی،الہورکو آپر

اردو  یا نجمن ترق ،کے بعد اُردو ناول یآزاد ،ڈاکٹر ،ممتاز احمد خان  ۔۷

                                       ۴۶ص ،۲۰۰۸ ،یڈیشندوسرا ا،یکراچ،پاکستان
8. Cuddon J.A:Dictionary of Literary Terms ,Penguim J. 

2000, P599  

                                                     ۱۱ء،ص ۱ ۹۶۰،الہور ید،مکتبہ جد،یاردو ناول نگار ،یبخار یلسہ ۔۹
 یمقتدرہ قوم،طبع پنجم،لغت یزیانگر یمرتب :قوم ی،ڈاکٹر،جالب یلجم ۔۱۰

 ۱۳۲۸ص ء،۲۰۰۲ ،اسالم آباد ،زبان

 ،الہور یڈمی،اردو اک،یختار یدیتنق یاردو ناول ک،ڈاکٹر،یسن فاروقاح ۔۱۱
  ۸ء،ص۱۹۶۲

اردو  یانجمن ترق ،کے بعد اردو ناول یآزاد،ڈاکٹر،ممتاز احمد خاں  ۔۱۲

 ۳۹ء،ص۱۹۹۷ ،یکراچ،پاکستان
 یمقتدرہ قوم،اصطالحات یدیکشاف تنق،یقیصد یظحف ،ابواالعجاز  ۔۱۳

  ۲۳ء،ص۱۹۸۵اسالم آباد،،زبان
اردو  یکے بعد اردو ناول انجمن ترق یآزاد ،ڈاکٹر ،ممتاز احمد خاں  ۔۱۴ 

  ۳۹ء،ص۱۹۹۷ ،یکر اچ ،پاکستان

 ،ء۱۹۶۴،الہور ،یڈمیاردو اک ،یدوتنق یختار یناول ک ،ینیعباس حس یعل ۔ ۱۵
 ۵۵ص

ن، س۔،الہور ،سنز یروزف ،اردو ناول یدجد۔کا اردو ادب یقی،آجصد یثابوالل  ۔۱۶

  ۱۹۸۔ ۱۹۷ص 
 یممقتدرہ قو ،اصطالحات یدیمرتب : کشاف تنق ،یقیصد یظابواالعجاز حف ۔۱۷

 ۲۴ء،ص۱۹۸۵،اسالم آباد،زبان

 ۳۱ء، ص۱۹۶۴الہور،،یدرد اکادم ،ہے یاناول ک ،ڈاکٹر ،یاحسن فاروق ۔ ۱۸ 
 ،زبان پاکستان یمقتدرہ قوم،اردو لغت یزیانگر یقوم،ڈاکٹر،یجالب یلجم ۔۱۹

 ۱۳۲۸ص ء۲۰۰۶طبع پنجم،،اسالم آباد
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 یونیورسٹیاوکسفرڈ،یآکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنر،یشان الحق حق ۔ ۲۰

  ۱۱۰۴ص،ء۲۰۰۵ی،کراچ،یسپر
 ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،جلد سوئم،نوراللغات،یمولو،یرنورالحسن ن ۔ ۲۱

 ۱۴۸۶ص،ء۱۹۸۹

ص  ،الہور،یٹڈسنز لم یروزف ،اللغات اردو جامع یروزف،یمولو،ینالد یروزف ۔۲۲
۱۲۲۴  

 ۱۲ص ،یاردو ناول نگار،ڈاکٹر،یبخار یلسہ  ۔۲۳

 ینمشمولہ : اردو نثر کا ف ،نقطہ نظر سے یناول فن،ڈاکٹر،یقیصد یثابوالل  ۔۲۴
 ۸۱ص ،ارتقا

 ،یشنزک یالوقار پبل ،مرتبہ : عاصمہ وقار ،یداتمجموعہ تنق ،آل احمد سرور ۔۲۵

 ۵۸۸ء،ص۱۹۹۴الہور،
 یسوپروگ،طنز ومزاح یںاردو ناول م،ڈاکٹر،یدیشمع افروز ز  ۔۲۶

 ۲۵ص،ء ۱۹۸۸الہور،،بکس

فکشن  ،سروکار یراردو ناول کے ہمہ گ،ڈاکٹر،ممتاز احمد خان  ۔۲۷
س،الہور،     ۱۹۲ء ص۲۰۱۲ہاو 

 ،ستانزبان پاک یمقتدرہ قوم ،وقت کا تصور یںاردو فکشن م،ڈاکٹر،قمر یدناہ  ۔۲۸

  ۱۱۰ص،ء۲۰۰۸ ،اسالم آباد
 ،یشنزک یالفتح پبل ،اردو ناول اور پاکستان ،یسرپروف،یدصباجاو  ۔۲۹

 ۲۳۰ص ،ء۲۰۱۲ی،راولپنڈ

مشمولہ : ،یںم یروشن یوبغاوت ک یتڈاکٹر، اردو ناول روا،عبداالسالم  ۔۳۰
  ۱۷۷ء،ص۱۹۶۸ ی،کراچ،نگار

 یمجلس ترق،احوال وآثار یاحمد دہلو یرنذ یمولو،ڈاکٹر،یقیافتخار احمد صد ۔ ۳۱

  ۳۲۸ء، ص۱۹۷۱الہور، ،ادب
الہو ،یڈیشندوسراا یاتمکتبہ جمال،یناول نگار یاحمد ک یرنذ ،یناگ یسان  ۔۳۲

 ۵ء،ص۱۹۸۱ر،

من انج ،یناول نگار یرتن ناتھ سرشار ک ،ڈاکٹر،یدس،یباد ینحس یفلط  ۔۳۳
  ۱۵۰ء  ص۱۹۶۱ی،کراچ ،اردو پاکستان یترق

تان اردو پاکس یمغرب،ناول نگار یثیترتن ناتھ سرشار بح ،ڈاکٹر،یاحراز نقو ۔ ۳۴
  ۱۶۵ص  ،ء۲۰۰۶الہور، ،یڈمیاک

 ۲۲۵ء ص۱۹۶۴،آزاد کتاب گھر یمطالعہ دہل یکسرشار ا ،پال اشک یمپر ۔۳۵

 انیابمکتبہ خ،ناول یخیشرر کے تار،لفظ یشپ ،ڈاکٹر،یممتاز منگور  ۔۳۶
 ء  ۱۹۷۸،الہور،ادب

ء، ۱۹۷۰ی،راولپنڈ،حروف،یناول نگار یرسوا ک،ڈاکٹر،یفتح پور یرظہ ۔۳۷

 ۳۹۳ص
جان ادا ،السالم یدخورش ۔۳۸ ڈاکٹر ،مرتبہ ،مطالعہ یکمشمولہ :رسوا کا ا،امراو 

 ۲۰۱ص،ء ۱۹۸۸،الہور یری،الئبر یریمکتبہ م،یانصار یمونہم
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 یاتسوانح ح ،مرزا ورسوا،یمرزا محمد ہاد ،ڈاکٹر،یانصار یگمب یمونہم ۔ ۳۹

   ۱۸۶ء،ص۱۹۶۳الہور،،ادب یمجلس ترق،کارنامے یاور ادب
  ۱۰۸ص،ارتقا یمشمولہ :اردو نثر کا فن،اردو ناول کا ارتقا ،آل احمد سرور  ۔۴۰

 یلسنگ م،)مترجم( یمرزا محمد عسکر،ادب اردو یختار،ینہرام بابو سکس ۔ ۴۱

  ۴۳۴ص  ،ء ۲۰۰۸الہور،،یشنزک یپبل
 یمشمولہ :اردو نثر کا فن،کے بعد اردو ناول یمتقس،یسرپروف،عبدالسالم  ۔۴۲

 ۱۱۱ارتقا،ص

مشمولہ : عصمت ،یناول نگار یک یعصمت چغتائ ،ڈاکٹر،سرمست یوسف  ۔۴۳
 یژنورڈو،سلطانہ بخش یما :ڈاکٹر مرتبہ ،اور فن یتشخص یچغتائ

 ۵۰۰ء،ص ۱۹۹۲پبلشرز،

  ۳۸ یز،الہور،صدستاو،نئے ناول نگار ینت،سلطان ینہروب ۔۴۴
 ی،اسالماکادم یورپ،شعور یسماج یںاردو ناول م،ڈاکٹر،محمد افضال بٹ ۔ ۴۵

 ۲۷۱ص،ء۲۰۰۹اباد،

 ۔۴۴ص ،نئے ناول نگار ینت ،سلطان ینہروب ۔ ۴۶
  ۱۲۶ء، ص۱۹۴۳ ،الہور ،ادارہ یان ،یارمع ،یریںممتاز ش ۔۴۷

 ۱۲۲ص،اصناف ادب ،ڈاکٹر،یہاشم ینالد یعرف  ۔۴۸

 ۶۰ص،یزالہور :دستاو ،نئے ناول نگار ینت،سلطان ینہروب ۔ ۴۹
 ،فکشن ہاوس ،اردو ناول یںم یربر صغ ،ڈاکٹر ،خالد اشرف ۔۵۰

 ۲۹۷ء،ص۲۰۰۵الہور،

 ۶۷ص ،شعور یسماج یںمحمد افضال بٹ، ڈاکٹر،اردو ناول م  ۔۵۱
َ  ا  ۔۵۲  ۲۰۴ص ،یضا 

 ۳۵۷ص  ،اردو ناول یںم یربرصغ،ڈاکٹر ،خالد اشرف  ۔۵۳

  ۱۵۱ص  ،شعور یسماج یںاردو ناول م ،ڈاکٹر ،محمد افضال بٹ  ۔۵۴
  ۳۰۴ص  ،کے بعد اردو ناول یآزاد،ڈاکٹر ،ممتاز احمد خان  ۔۵۵

  ۳۰۲ص ،کے بعد اردوناول یآزاد ،ڈاکٹر،ممتاز احمد خان  ۔۵۶

 ۴۴ص ،نئے ناول نگار ینت،سلطان ینہروب  ۔۵۷
          ۴۲۹ء،ص۱۹۶۹الہور، ،سنز یروزف،مرتبہ،یکلوپیڈیااردو انسائ  ۔۵۸

 ۳ص،ء۱۹۶۶الہور، ،اردو مرکز،فن اور فنکار،یموقار عظ یّدس  ۔۵۹
 ۲۰۷،۲۰۸ص ،آج کا اردو ادب ،یقیصد یثڈاکٹر ابوالل  ۔۶۰

 نلیجوکیشگڑھ : ا یعل ،یمترجم ابوالکالم قاسم،ناول کا فن،۔فاسٹریما۔یا  ۔۶۱

 ۴۵،۴۶ء،ص۱۹۹۲،سؤبک ہا
 ۹ء،ص ۱۹۹۵الہور، ،ادب یمجلس ترق،ابن الوقت،احمد یرنذ یمولو ۔۶ ۲

الہور، ،یڈمیو اکارد،یختار یدیتنق یاردو ناول ک،یڈاکٹر احسن فاروق  ۔۶۳

 ۱۲۷،۱۲۸ص،ء۱۹۶۸
 ۳۴ء،ص۱۹۶۷،یکراچ ،سندھ یڈمیاردو اک،یدوتنق یقتخل ،ڈاکٹر عبدالسالم  ۔۶۴

 یمجلس ترق،ورجنا یزملک العز،شرر یمموالنا عبدالحل  ۔۶۵

  ۶۵ص  ،ء۱۹۶۴،الہور،ادب
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مکتبہ  ،یاز محمد حسن عسکر ،انتخاب طلسم ہوشربا ،مقدمہ،احمد یزعز  ۔۶۶

  ۱۱ء،ص۱۹۸۶ ،الہور،یریالئبر یریم
 ۱۹۵س،ن،ص،یکراچ،مکتبہ افکار،یادب وآگہ ،ینحس ی  مجتب  ۔۶۷

ء، ۱۹۶۰،الہور ،یریالئبر یریمکتبہ م،یاردو ناول نگار،یبخار یلسہ  ۔۶۸

 ۱۶۷ص
 ۱۹۶۴ ،الہور،یڈمیاک ید،الہوروتنق یختار یناول ک ،ینیعباس حس یعل ۔ ۶۹

 ۲۹۲ص ،ء

 ۲۱۵ص،یاردو ناول نگار،یبخار یلسہ  ۔۷۰
 ۳۳۵ید،صاور تنق یختار یناول ک ،ینیعباس حس یعل ۔ ۷۱

 یاتادب یخمشمولہ تار،دوسرے ناول نگار ،یاڈاکٹر خواجہ محمد زکر ۔ ۷۲

پنجاب ،محمود یاضمرتب ف ،جلد نہم ،مسلماناِن پاکستان و ہند
  ۵۱۵ء،ص ۱۹۷۲الہور،یونیورسٹی

                                                                   ۱۶۳ص  ،یکراچ،ن،س،سندھ یڈمیاردو اک،یدیںتنق ،یباحمد اد یساو     ۔۷۳

 جامعہ،اے اردو یممقالہ ا،کے بعد یمناول تقس یخیتار ،یاحمد رضو یاض  ۔۷۴
 ۵۹،۶۰ء،ص۱۹۶۲الہور، ،پنجاب

 ۵۱ص  ،یختار یدیتنق یاردو ناول ک ،یڈاکٹر احسن فاروق  ۔۷۵



 

 

 

 

 

 

 

 

 دومباب 

 روابط ی: باہمیاستادب اور س
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 :دومباب 

 روابط ی: باہمیاستادب اور س
 

تہ سے وابس یادب زندگ ۔کا حصہ ہے یست زندگ یاس ،کا عکا س یادب زندگ 

جس ماحول کے جو تقاضے  ۔کرتا ہے یانتمام امور کا احا طہ اور ہر پہلو کو ب
 یکس ۔کرتا ہے یانب یںانہ یعےادب کے ذر یبحوالے سے اس دور کا اد یہوں اس

 پر اثر انداز ہو نے والے شرےاور معا یلیوںتبد یملک کا ادب رونما ہو نے وال یبھ

طالعہ ادب کا م یکلکالس یداورکرتا ہے۔جب ہم جد یشپ یںئے م یراپ یعوا مل کو اس
دور کے  ہر ۔ہے یاگ یاک یشطور پرپ یاںپہلو کو نما یاسیس یںتو اس م یںکرتے ہ

 اور ینموپائ یںاردو زبان نے جس دور م ۔پہلو کا اظہار ملتا ہے یاسیس یںادب م

 ںیرجحانات ادب م یاسیس یہ یںدور م یا س یطرف گامزن ہو ئ یراہ ک یک یترق
 اشارے یاسیس یںجابجا ادب م یںاس دور کے ادبا کے ہاں ہم ۔شامل ہو گئے تھے

 ںیادب م یاکے بارے اشعار کہنے پر  یاستکو س یباد یںدور م جس یںملتے ہ

ے جان س یاپن یںاس جرم م یاجا ئے  یاکو شامل کرنے پر ملک بدر کر د یاستس
پہلو کو شامل  یاسیس یںبرمال طور پر ادب م یںہاتھ دھونا پڑے تو اس دور م یہ

 ڈییروکے سکے پر پ یئرنے فرخ س یجس طرح جعفر زٹل۔کرنا مشکل  جا ہے

 ۔موت کاسبب بنا یجرم اس ک یہتو اس کا  یکہ
 کا مشہور شعر ہے : یجعفر زٹل  

زدہر  گندم  و  موٹھ    سکہ

 و  مٹر               
بادشاہ           دانہ          

کش           فرخ         

 ( ۱)یئرس
 

کا  ترجحانا ینسیاسیادب م یںتر شعرا نے مبہم انداز م یادہجائے توز یکھاد 

ہلو پ یاسینے س یاردو شاعر۔یاک یارانداز اخت یاکثر شعرا نے عالمت ۔یااظہار ک
محمد ابو  یداس حوالے سے س یک یترجمان یکے ساتھ جن دوسرے گوشوں ک

 :  یںلکھتے ہ یکشف یرالخ
واقعات کے  یخیاور تار یاسیصرف س یںم یاردو شاعر’’ 

وں ہ بلک یملت یںنہ یہ یعکاس یگوشوں ک اور مختلف پہلو 

 یاور مل یہر قوم یک‘‘عہد بلوغ ’’زبان نے اپنے  یہمار

 (۲)‘‘   ۔ہے یک یتر جمان یک یکتحر

 جزو یکا یادب کا ہ یاستس ۔گہرا تعلق ہے یںست اور ادب کا آپس م یاس 

 ںیہم مختلف لغات کا مطا لعہ کرتے ہ یےومفہوم جاننے کے ل یکا معن یاستہے س
  ۔یںسامنے آتے ہ یممفا ہ یلتو اس کے درج ذ

ئے گ یےک یانب یممفاہ یلکے درج ذ یاستس یںاردو لغت م یزیانگر یقوم 

 :  یںہ
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 یاسیس ،اور مقاصد یاںحکمت عمل یمملکت ک یاکسیقوم ’’ 

 یاسیس ،اور ان کے مقابلے یقےجماعتوں کے طور طر

ان لوگوں  ،عقائد یاروابط  یاسیشخص کے س یکس ،معامالت

شان و  ،طاقت یجو ذات یاںنصوبہ بندم یا یاںدوان یشہر یک

‘‘ ۔ہوں  یامقاصد کے جو  یگرقسم کے د یااسیشوکت منصب 
(۳) 

 یعانم یلکے درج ذ یاستس یںمعتبر لغت ہے اُس م یکجو اردوکاا یہآصف فرہنگ

  ۔یںملتے ہ
 حکومت وسلطنت  یحفاظت ونگران ی۔ ملک ک۱’’

 نظم ونسق یر۔ انتظام ملک بندوبست داروگ۲

  یگوشمال ،یٹمار پ یدھمک ،یچشم سنائ ،یہ۔ تنب۳

 (۴) ‘‘۔یریسخت گ ،خوف دہشت ،قہروغضب ،۔ رعب داب۴

 یےک یانب یوںکچھ  یکے معان یاستس یںم یاوکسفرڈ انگلش اُردو ڈکشنر 

 :یںگئے ہ
  ،کے اصول یحکمران ،۔ حکومت کو چالنے کافنالف’’

اہل ِ اقتدار اور نظم  یںمعامالت جن م یاعوامی ی۔ ملکب

 ۔یاںحکومت سے متعلق سر گرم یااقتدار  ۔وحکومت کا دخل ہو

 یاعمل  یمیمنصب کو متاثر کرنے واال تنظ یا)ج(۔ اقتدار  

 (۵)‘‘اصول 

 ہے :  یگئ یک یوںوضاحت  یک یاستس یںاردو لغات م جامع
 یہتنب یجزااور سزا ک یحفاظت اور نگہبان یملک ک’’ ۔۱

 ،انتظام

سخت  ،دہشت،خوف ،یقہر و غضب سخت ،رعب داب۔ ۲ 

 ( ۶)‘‘ یگوشمال ،یٹمار پ یدھمک ،یریگ

ہمارے سامنے  ۔کا چلن عام ہے یاستس یںم یزندگ یمعاشرت اور انسان 
 یے کملک ومعاشر یبھ یکس یاستس یںہ یہوت یرورونماوقوع پذ یلیاںتبد یاسیس

 یتمادہ پرس یحاتتر ج یک یاستجب س ۔ہے یاہم کردار ادا کرت یںم یوتنزل یترق

 تیاست کے اندر روحانیہوں تو معاشرہ دن بدن بگاڑ کا شکار ہوتا ہے اور اگر س
  ۔ہے یعبادت بن جات یہہو تو  یںکاپہلو جاگز

 : ینبقول عبدہللا حس 
‘ بہتر خوراک  یسےج‘ فوائد کانام ہے یچند ماد یاستس’’

ر وا یقہحاصل کرنے کاطر یںانہ‘ بہتر رہائش ‘ بہتر لباس

 قینیفلسفے ہر  یعمل یرغ یا یماد یرغ یبھ یکس یا یوسوفیتھ

خدا ِم ہند کے ’کر سکتے۔۔۔ یںحا صل نہ یزیںچ یہکر کے ہم 

 یسک یںاور انہ ہیںتو ن یکارگو خا لصتاً ماد یقہاصول اور طر

 یںجولوگ مجلس م یونکہک ،کہا جا سکتا ہے یحد تک روحان

 ،اہےپڑت یناکو ترک کر د اپنے ہر آرام وآسائش یںانہ یںشامل ہ

 یک یبہتر یدوسرے لوگوں ک یںوہ کام کرتے ہ یکنل

 (۷)‘‘خاطر۔۔۔

تو وہ ضرور  ۔واقعہ رونما ہوتا ہے یکے سامنے کو ئ یباد یکس یجب بھ  

 ۔ںیپروان چڑھتے ہ یںم یرجحانات سماج ہ یاسیکرتا ہے س یاناور اُسے ب یتااثر ل
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 :یںلکھتے ہ یحنف یماور سماج کے حوالے سے شم یاستس  
تصور پنہا ں ہوتا ہے  یاسیس یکہرصورت ا یںلفظ سماج م’’ 

نا دانستہ  یاکرتاہے تو دانستہ  یدتنق یشاعر جب سماج ک یونکہک

موقف سے وابستہ ہو جاتا ہے  یاسیس ینہ کس یطور پر کس

محدودمخصوص  یکاسے اخالق کے ا یوابستگ یہاور پھر 

 (۸)‘‘۔ہے یتیتصور سے منسلک کرد

شعرا نے اپنے اپنے دور کے  ۔یسے ہوئ یابتداچونکہ شاعر یاُردوادب ک   

 یشپ یعےاور اُسے ادب کے ذر یکھانگاہ سے د یہحاالت کو اپنے اپنے زاو یاسیس
  ۔جاتاہے یاحوالے سے تذکرہ ک یاسیچند شعرا کاس یںم یلذ ۔یاک

 یوالئ یںہے جس م یمشہور مثنو یک یملک الشعرا  نصرت‘‘نامہ  یعل’’ 

جنگ وجدل اور  یآپس ک یک یواجیعادل اور مرہٹہ سرد اس یپور سلطان عل یجاب
کے حوالے سے  یکے فتنے اور مکار یواجیس ۔واقعات کا احوال درج ہے یگرد

 لکھتا ہے :  ینصرت

 ً کافر بے  یواس خصوصا
 نظام        

 یہفرعون کا ہے سو سا جو

 تمام        
مہلت  یںجلگ جگ م جلگ

 کو         یسہے ابل

 یستلب یچال ہے تُس ک تلگ
 (۹)کو 

 

 یسے غزل ک یجو مثنو یاک یدابڑاشاعر پ یساج ینے ول یاستر یدکن ک  
 یکا شاعر ہے ول یاتجمال یول ۔یااپنے فن کا لوہا منوا یںم یاور غزل ہ یاطرف آ 

 ۔اتا ہےج یاپا یعنصر بھ یخیوتار یاسیکے ساتھ ساتھ س یاتجمال یںکے اشعار م

 : یکشف یرقول ابوالخب  
پس  یخیجو تار یںاشعار مل جاتے ہ یسےکے ہاں ا یول’’ 

 یاور اپنے دور کے حاالت ک یںمنظررکھتے ہ

 (۱۰)‘‘۔یداوارہیںپ

 یاسعک یک یرتبص یاسیس یجو ان ک یںسے چند اشعار درج ہ یول یاتغزل  
 : یںکرتے ہ

رہے  یںہر گز نہ ملک

 آباد        
جس کے شہر  یںس تخت

 (۱۱) یاگ یار
 

 

 یافتح کا خوب بجا ڈنکا

 دکن اوپر         
برجا  یشاہ وال اورنگ
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 (۱۲)ہوئے اتال
 

 

دل کے خراب  ملک

 کرنے کوں          
 ،فوج  ہے   ،ہے   شاہ

 (۱۳)نقارہ ہے  
 

ہ سلسل یسااکھاڑپچھاڑ کاا یحکومت یںہند م یکے بعد شمال یباورنگ ز 
عام  یقتل وغارت گر یںم یدل ۔یدوبھر کرد یزندگ یشروع ہوا جس نے عوام ک

ل اہ ۔وخوار ہوئے یلامراء ذل ۔کازمانہ تھا یتباہ یاسیزوال اور س یاخالق یہ یہوئ

نے ۔ درد دل رکھیہوگئ مالشان وشوکت پا یہمغل یٹھہرے اور سار یرحرفہ بے توق
اس  ۔یتھ یآت یںراہ نظر نہ یکوئ یحاالت  بدلنے ک ۔والے مجبور وبے بس ہوئے

 یاور ان معامالت کو سرسر یکھےتمام مناظر آنکھوں سے د یہدور کے شعرا نے 

ے پر اثر انداز ہونے وال یہوئے زندگ یتےجانابلکہ حاالت کا ناقدانہ جائزہ ل یںنہ
ر تھااو یںڈھانچہ موجود نہ یاسیباقاعدہ س ینکوئیاس دور م۔یاک معوامل کو منظو

صورت نظر نہ  یکوئ یک یجب بہتر ۔ھاطرف جارہات یک یمعاشرہ دن بدن تنزل
 ۔یاک یارانداز اخت یتو شعرانے عالمت یآئ

 ذوالفقار :  ینبقول ڈاکٹر غالم حس 
کاذکر کرتاہے تو  یاںچمن اور آش‘باغ‘ شاعرجہاں گلستاں ’’ 

اپنے ملک ووطن اور گھر  یتہصاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کنا

 یروںلٹ‘ لوں قات‘ طرح ظالموں  یاس ۔بار کاذکر کر رہا ہے

کے لقب  یادص یاور کبھ یںگل چ یاورغارت گروں کو کبھ

‘ پھول ‘ گل‘ کو غنچہ  یوںکرتا اور چمن کے باس یادسے 

طرح دورامن وخوش  یاور اس یتاہےد یہپھل اور بلبل سے تشب

کو بہارسے اور دور انتشار واضطراب کوخزاں  یحال

 (۱۴)‘‘۔سے

س ا یاںاور آش یادص‘  یںگل چ‘ چمن‘ باغ‘ گلستان‘پھل ‘پھول ‘ گل‘ غنچہ   

کے تمام رنگ  یزندگ یںان عالمتوں م ۔یںہ یںمحبوب عالمت یدور کے شعرا ک

ب مصائ‘ ہونے والے غموں اآلم  یداسے پ یزندگ یاسیاور س یسماج ۔یںنظر آتے ہ
سے  ےیزاو ینہ کس ی۔ اس دور کا شاعر کسیاہےگ یاک یاناور دکھ کو ب یفوتکال

 کرتا نظر آتاہے :  یانکو ب ںیوان الم

گل کانے نام  یںکے چمن م اب
 و نشاں ہے

شہرہ       یابلبالں  ہے    فریاد

 (۱۵)خزاں  ہے
 

 

 یلطف رکھے ہے اس باغ ک کیا
 اے سودا   یرس

دے گل کونہ  یکھنےپر د شاخ
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 ( ۱۶)یںجس م یںگلچ
 

 

طو   یکوئ   یاہے    یزندگ 

 فاں  ہے 
کے    ینےتو  اس  ج  ہم

 (۱۷)مر  چلے  ہاتھوں
 

 
شاطر نے  ینہ سمجھے اور ہ یہ

  یںانھ یتھ یشہ د

آپ  کو    یںاپنے  سالط  یںم  زغم
 (۱۸)شہ  کر  گئے

 

 
نہ  اعتدال  پہ  ہر  گز    آیا

 مزاج  دہر 

گرچہ  گرم  و  سرد    میں
 (۱۹)یازمانہ  سمو  گ

 

 
 یاکاجب خزاں سے ہو گ یہ باغ

 خانہ خراب 

ے س یاںرہا تب بلبلوں کو آش کیا
 (۲۰)اختالط

 

  
نالے   کا   طور      یبھ   یہ

 ہے   قائم  

اک   خلق   پہ     خواب
 (۲۱) یحرام  ہوئ

 

 

  یشہ  کہ  ظلم  پہ  اس  ک  یہ  کیسا
 نگاہ  ہے 

جہاں داد  یکسے اس کے ا ہاتھوں

 ( ۲۲)خواہ ہے
 

 

پہچانتے   ہم   اپنے     نہیں
 آپ    یئںت

اس    یکوئ  یاک  زیادہ

 سے  لٹے  گا 
جرات    یںتنگ  آئے  ہ  بہ
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 اہل  اسالم 

کس  دن    یہکفر    الہی  
 (۲۳)گھٹے  گا 

 

 
دولت وحشمت  یک اسالمیوں

  یجو کچھ کہ تھ

  یرنے  بہ  تدب  یوںفرنگ  ظالم
 (۲۴)یل  ینچکھ

 

 

پرستار  اس  کے    کل
 تھے  جو  لوگ 

اُن  سب  کو  نوحہ    آج

 (۲۵) یکھاگر  د
 

 شعرا کے یگرشاعر متاثر نظر آتا ہے د یکسے ہر ا یستم گر یحاالت ک 

ل کو ماحو یاسیاور س یوںکٹھنائ یاپنے دور ک یشاعر بھ یصوف یساساتھ درد  ج
 ۔نہ رہ سکا یربغ یےک یانب

 :یر  م میرتقی
ے ک یر  ۔میںجاتے ہ و فراز پائے یببڑے نش یںکے زمانے م  یرم یتق یرم 

 یوعشرت ک یشاور ع یہوئ یسے بھر یوںخوش یزندگ یجن لوگوں ک یںزمانے م

 ۔یئگِھر گ یںمشکالت م یزندگ یکے اجڑنے پر وہ مفلس ہوئے ان ک یدل۔یحامل تھ
سب کچھ چھن چکا  توعشر یشپرساِن حال نہ رہا۔آرام وسکون اور ع یان کا کوئ

 ۔ان تمام حاالت و واقعات سے متاثر ہوئے  یرم ۔تھا

 :  یںلکھتے ہ ینہرام بابو سکس  
 یںہے جس م یہوئ یاور غم سے بھر یکیتا ر یادن یک  یرم’’

 (  ۲۶)‘‘۔یآت یںنظر نہ جھلک تک یک یدکہ ام

دن بدن ۔تک کے محتاج ہوئے یوآرام جاتا رہا اور وہ روٹ یشامرا کا ع 

پرحاالت نے م یاسیبگڑتے س کےیکے چند اشعار سے م یلذ۔یابڑا اثر ک یبھ یر   ر 

 جاسکتا ہے : یاصورت حال کا جائزہ ل یاسیس یزمانے ک
جو   ہو  سکے     امروز

 سو  کر   لے  

    یںخبر     نہ     یفردا     ک
 (۲۷) ہے     یاکہ   ک

 

 

ہے    یتال  یںنہ  یاں  یآج  کوئ  نام
 انہوں  کا 

سب    یہک  لوگوں کے  کل  مل جن

 (۲۸)تھا یںنگ یرز
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تھا  یںنگ یرز یکھتےد ہمارے
 ملک سب جن کے 

 ان ملک یتال یںنہ یاب نام بھ کوئی

 (۲۹)کا یروںگ
 

 

سر  کو  غرور  آج  ہے    جس
 کا   یتاج  ور  یاں

شور  ہے    یہیںاس  پہ    کل

 کا   یپھر  نوحہ  گر
کون    یامنزل  سے  گ  یک  آفاق

 سالمت  

    یاں     یںلٹا    راہ    م    اسباب
کا  لے سانس     یہر    سفر

آہستہ کہ نازک ہے بہت  یبھ

 کام 
  یشہاس  کارگہ  ش  یک  آفاق

 (۳۰)کا  یگر
 

  

  یملت  یبھ  یکآج  بھ  یںم  دلی

  یںانہ  یںنہ
تاج    یںکل  تلک  دماغ  جنہ  تھا

 (۳۱)و  تخت  کا
 

  
کو  یاروںآکر ان  یاب ک یںم دلی

  یکھانہ د

 یکچھ ہم بھ یدے گئے شتاب کچھ
 (۳۲)آئے یربد

 

 
خاک    یکہ  کحل  جواہر  تھ  شہاں

   یپا  جن  ک

  یپھرت  یںآنکھوں  م  یک  انہیں
 (۳۳)یکھیںد  یاںسالئ

 

 
خرابا     ہوا     جہاں          اب

 آباد 

  یاںہر  اک  قدم  پہ    ورنہ
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 (۳۴)گھر  تھا
 

 

کو  قدر  ہے    ٹھیکرے

   یںاس  کو  نہ
جب  کاسائے  سر    ٹوٹے

 ( ۳۵)فغفور  کا
 

 
سر  کشاں  جو  صا حب    یہاں

 تاج  و  لوا  ہوئے 

مال  ہو  گئے  تو  نہ  جانا   پا
 (۳۶)ہوئے  یاکہ  ک

 

 
سے  جدا  ہم  کو    یدہل  خاک

   یرگ یکبا  یاک

کدورت  سو    یکو  تھ  آسمان
 (۳۷)غبار  یوںنکاال  

 

 
سر  ناز  سے  اب    یںآتا  نہ  فرد

 کا   یروںکے  ام

آسماں  تک شور  جاوے    اگرچہ
 ( ۳۸)کا  یروںہم  فق

 

 
  یسےگلزار  زمانہ  کا  ہے  ج  حال

 کہ  شفق  

ہو جائے ہے اک  یکچھ اور ہ رنگ
 (۳۹)یچآن کے ب

 

نےم  پن کے اور بچ یکھاکو لٹتے اور بستے د یبار دل یکئ یںاپنے عہد م یر 

ب بنا کا سب یشانیوپر یتاذ یےکے ل یرکا زمانہ جہاں م یحاالت وواقعات کسمپرس
مدغم کرنا شروع  یںجوہر نے غم ذات کو غم کائنات م یقیکے تخل یرسے م یںوہ

اور زمانے کے  زندگی یذات۔عکاس ہے یاپنے عہد ک یشاعر یک یر  م ۔یاکرد

 یشاعر یان ک۔یالب ولہجہ عطا ک کو دوسرے شعرا سے منفرد یر  نے م یراتتغ
کے عہد کا ہر  یرم۔آواز ہے یدراصل ہر حساس اور درددل رکھنے والے فرد ک

 ۔کرتا نظر آتا ہے یانکوب یےالم یاسیوس یطرح ملک ینہ کس یشاعر کس

: یعل یدرح خواجہ  آتش 
 یشاعر یآتش   ک۔آتش  کاہے یعل یدرممتاز نام خواجہ ح یںشعرا م یلکھنو 

 یرتک یشپ یشعور کوبھ یاسیبلکہ س یںنہ یشاعر یصرف جذبات واحساسات ک
 ۔یکے ساتھ موجود تھ یوںتمام تر رعنائ یاپن یزندگ یںلکھنو  کے بازاروں م ۔ہے
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چھ بو کے سوا ک یک گوشتسڑے ہوئے  یںکہ لکھنو  کے بازاروں م یاوقت آ  یکا

 یصورت حال آتش  ک یاسیستمام  یہ ۔خون نظر آتا تھا یتھا ہر طرف خون ہ یںنہ
 ہے۔  ینظر آت یںم یشاعر

 : یںلکھتے ہ یجالب یلڈاکٹر جم 
ہے وہ  یہوئ یکے شعور سے جڑ یزندگ یشاعر یآتش  ک’’ 

 اور یںاپنے تجربوں اور مشاہدات کو شعر کاجامہ پہناتے ہ

ابھرتے  یںم یشاعر یان ک یبھ یاتعام مسائل ح یےل یاس

 تےیکھنظر سے د یدیوہ ان مسائل کو تنق یںاور سامنے آتے ہ

‘‘ ۔یںقدروں کا ادراک حاصل کرتے ہ یدائم یک یاور زندگ
(۴۰) 

 : یںکا ذکر کرتے ہ یتجبروبربر کے یزوںآتش  انگر 

سکتے  تھے  کہاں  کافر    یکھد 
 نمود  یمسلمان  ک

بت  آتش   سنگ    کر  کھود

 ( ۴۱)تربت  لے  گئے
 

 

  ہے  یچلت  یزنفاق  انگ  کیا

 ہوا  یںزمانے  م
مجموعہ  محبت    سیکڑوں

 (۴۲)ہو  گئے  یشاںپر
 

   

احتمال  یبخوب یںکرتے ہ بجا

 صدق وکذب آتش  
اخبار  یسے مختلف احوال بھ بہت

 (۴۳)آئے یںم
 

  

اثر  نشاں    ینام  کے  باق  سوائے

 سے  نہ  تھے 
 سے دب گئے دبے جو آسماں زمین

 (۴۴)سے نہ تھے
 

    

مردے کو درکار ہے غسل  ہمارے

 آب آہن کا 
انقالب  دہر  نے    یتہے  نہا  ستایا

 (۴۵)ہم  کو
 

 
  تو  یدہر  اگر  انصاف  پر  آئ  ہوائے

  یناسن  ل
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ہوں گے باہر  یںوبلبل چمن م گل

 (۴۶)باغباں ہوگا
 

طرز اظہار کے مالک ہونے کے باوجود آتش  کے کالم  یشانہاوردرو یرانہفق 

 ناوریوہ للکارتے ہ۔ہے یصورت ظاہر ہوت یک یےرو یفکر اور مزاحمت یاسیس یںم
   ۔یںسے گھبراتے نہ یصورت گر یحاالت ک

: شیخ  امام بخش ناسخ 
 ایبہت ساکام ک یےامام بخش ناسخ  نے جہاں زبان کو سنوارنے کے ل یخش 

 : یںملتے ہ یحوالے سے اشعار بھ یاسیوہاں ان کے س

   یںم   یزدل   ملک   انگر
 سے  تنگ   ہے   ینےج

روح   کو      یںرہنا   بدن   م

 ( ۴۷)فرنگ   ہے     یدق
    

 

کچھ    یںجنہ  یںنہ  خبر

         یانقالب  گردوں  ک
اقبال  و  جاہ    یّرن  غرور

 (۴۸)یںکرتے  ہ
 

دوبارہ لکھنو  کا سفر کرنا پڑا اس دور  یںوجہ سے انھ یمدوجذر ک یاسیس  

 ۔ہے یواضح نظر آت یںم یشاعر یجھلک ان ک یحاالت ک یاسیکے س

: مرزا   اسد ہللا خاں غالب 
ن کے ا ۔دور تھا ینحوالے سے بڑا سنگ یاسیمرزا اسد ہللا خانغالب  کا عہد س 

 ۔یتھ ینمو پارہ یتو دوسر یتھ یدم توڑ رہ یبتہذ یکا یںدور م
 :  یںاحمد لکھتے ہ یلعہد غالب  کے حوالے سے ڈاکٹر عق 

 یکا یںکشمکش کا عہد تھا جس م یکا عہد خود بڑغالب  ’’ 

 یجگہ بنارہ یاپن یبتہذ یاوردوسر یتھ  یختم ہورہ یبتہذ

نظام کا سورج  یاسیسال کے پرانے س یکڑوںجہاں س یتھ

نظام کا آفتاب طلوع  یاسینئے س یکغروب ہورہاتھا اور ا

 منظا یمیتعل یکا یتھ یلو مدھم پڑ رہ یفکر یکا ۔ہورہا تھا

دم اپنے ق یہرو یان یکا یںکے بارے م یہا تھا اور زندگٹوٹ ر

 یکغالب کا عہد ا یےاس ل ۔کوشش کررہا تھا یجمانے ک

 یعصر یوقت کئ یکبلکہ بہ  یںکا عہد نہ یثیتح یعصر

 (۴۹)‘‘۔کا عہد تھا یثیتوںح

 ییباس واقعہ نے تہذ ۔کا بڑا واقعہ ہے یزندگ یغدر کاواقعہ مرزا غالب  ک  
غالب  نے جو  یںم یجنگ آزاد ۔یےپر گہرے اثرات مرتب ک یزندگ یاسیاور س

اس دور کے حالت کا اظہار واضح  ۔یاکا موضوع بنا یشاعر یاسے اپن یکھاکچھ د

 ان حاالت یںمبہم انداز م نہایتمرزا غالب  نے  یےکرنا مشکل تھا۔ اس ل یںالفاظ م
 ۔یاک یانب یعےکے ذر یشاعر یکو اپن

 :   یںوالے سے لکھتے ہکے ح یتباہ یغالب  ملک ک 
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ہے مرگ  یںاہِل زبان م زبان

 یخاموش
 یروشن ہوئ یںبات بزم م یہ

 (۵۰)شمع یزبان
 

  

مرا راز نہاں  ینہکدہ ہے س آتش

 سے 
وائے !اگر معرض ِ اظہار  اے

 (۵۱)آوے یںم
 

م ختم قو یثیتبح یزندگ یک یوںسے قبل ہندوستان یجنگ آزاد یء ک۱۸۵۷  
 استی۔اہل سیاسب نے محسوس ک یاستکو شعرا اور اہل س یقتاس حق ۔یتھ یہوچک

اور شعرا نے اپنے اپنے انداز  ۔ہوا یںصورت م یہنگامے ک یجہکے احساس کا نت

گہرے احساس  بڑےمرزا غالب  نے اس صورت حال کو  ۔یااس کا اظہار ک یںم
 :  یاک یشپ یںم یشاعر یسے اپن

گردش ِ مدام سے گھبرا  کیوں
 نہ جائے ِدل

 یںو ساغر نہ یالہہوں پ انسان

  یںہوں م
رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے  یا

  یےکس ل

 یںجہاں پہ حرف مکرر نہ لوح
 (  ۵۲)یںہوں م

 

 ۔کے پہاڑ کھڑے ہوگئے یبتوںپر مص یء کے ہنگامہ کے بعد اہل دہل۱۸۵۷ 

کے بازار بے رونق ہوگئے  یدہل ۔یانے جنگلوں کا رخ ک یوںشہزادوں اور شہزاد
 یانلگے ان واقعات کو مرزا غالب  ب ینےد یدکھائ یراناور شرفاء کے مکان و

 : یںکرتے ہ

 وسعت پہ یںم یخراب یوہ بھ یںنہ کم
 معلوم   

کہ  یشہے مجھے وہ ع یںم دشت

 (۵۳)یںنہ یادگھر 
 

ازل ن یبتیںمسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے اپنے ملک و قوم پر جو مص 

    ہے : یاغالب  نے ان پر بڑے گہرے دکھ کااظہار ک ۔یںہوئ
 یار یادذوق وصل و  یںم ِدل

         یںنہ یتک باق

کہ  یسیا یلگ یںاس گھر م آگ
         یاجو تھا جل گ

دکھاتا ورنہ تجھ کو  یںنہ ِدل
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 بہار         یداغوں ک

کار  یاچراغاں کا کروں ک اس
 (۵۴)یافرما جل گ

 

 اور پورے ہندوستان کے مالک یاپر قبضہ کر ل یرنے برصغ یزوںجب انگر  
حوالے  حکومت آہستہ آہستہ اہل ہند کے یک یرگئے تو کہنے لگے برصغ یٹھبن کر ب

 یںخود سنبھال یذمہ دار یسار یاور اس پر اہل ہند حکومت ک ۔یجائے گ یکر د

 اس حوالے سے غالب نوحہ کناں ہے :  ۔گے
عمر  اثر  اک    یےکو  چاہ  آہ

 ہونے  تک       

ُزلف  کے   یہے  تر  یتاکون  ج 
 سر  ہونے تک       

ہے  حلقہ  صد    یںدام  ہر  موج  م 

 کام  نہنگ       
گزرے  ہے  قطرے   یاک دیکھیں

 پہ گہر ہونے تک       

صبر   طلب   اور   تمنا      عاشقی
 بے  تاب       

رنگ کروں  خون    یال  کا  ک دِ 

 (۵۵)جگر  ہونے  تک
 

 غالب  اپنے یونکہک ۔غالب  کو اپنے کھوئے ہوئے وقار کا سخت رنج تھا 

 اس  ۔وطن سے بے پناہ محبت کرتا تھا
 :  یاکے کھو جانے پر غالب نے گہرے دکھ کااظہار ک وقار

رنگا  رنگ    یہم  کو  بھ  یںتھ  یاد

 یاںبزم  آرائ
  یاںار  طاِق  نساب  نقش  و  نگ  لیکن

 یںہو گئ

خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ  جوئے
 ہے شام ِ فراق 

دو    یںسمجھوں  گا  کہ  شمع یہ میں

 (۵۶)یںفروزاں  ہوگئ
 

بھر کر لوٹا جب ملک و  یغدر کے واقعہ کے بعد فاتح نے مفتوح کو ج  

 یرانپ ۔یلحاظ سے اہِل ہند کو گزند پہنچائ یبیدولت سے مطمئن نہ ہوئے تو تہذ
ھا کہ ممکن ت یسےک یںان حاالت م ۔یگئ یسر توڑ کوشش ک یکو مٹا نے ک یبتہذ

ام تم یہ یںکے کالم م بغال ۔شاعر اس صورت حال سے متاثر نہ ہوتا یساغالب  ج

 برمال طور پر ملتا ہے :  یں۔جس کااظہار غالب  کے کالم میںموجود ہ یںصورت
شِب غم کا  یرےم یںکدے م ظلمت

   جوش ہے     
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سحر  سو    یلشمع  ہے  دل  اک

 خموش  ہے       
تازہ  وارداِن  بساط  ہوائے    اے

 ِدل       

ہوس  نائے  و    یںاگر تمہ  زنہار
 نوش  ہے       

عبرت    یدہ  مجھے  جو  د  دیکھو

 نگاہ  ہو       
  یحتسنو  جو  گوش  نص  میری

 ہے         یوشن

تھے کہ ہر   یکھتےشب کو د  یا
 شہ  بساط       گو

باغباں  و  کف  ُگل  فروش    دامانِ 

 ہے       
آ کر  تو    یکھےصبح  دم  جو  د  یا

        یںبزم  م

وہ  سرور و سوز  نہ  جوش   نے
 و خروش  ہے        

 یجل یفراق صحبت شب ک داغ

         یہوئ
 یہے سو وہ بھ یشمع  رہ گئ  ایک

 (۵۷)خموش ہے
 

 یسار۔معتوب ٹھہرے یںوجہ سے وہ بعد م یہونے کدربار سے وابستہ   

 حاالت یذات یںانھوں نے اپنے خطوط م۔کا شکار رہے یتنگ دست یمعاش یزندگ

  ۔ہے یاحاالت و معامالت کا ذکر ک یکے ساتھ بار بار ملک
رونما ہونے  یںکہ غالب نے معاشرے م ۔اندازہ ہوتا ہے یہکالم غالب سے  

سطح  قییبلکہ تخل یکھاکے محرکات کو نہ صرف داور ان  یلیوںتبد یاسیس یوال

 ۔یاک یبھ یشپر پ

 :ی  حال ینحس موالناالطاف
اصالح کرنے کا  یسے قوم ک یشاعر ینے اپن ی  حال ینموالنا الطاف حس 

 ی نے قوم ک  یحال یعےنظم کے ذر ۔غزل اور نظم کے شاعر تھے ی  حال ۔یااٹھا یڑاب

 یانہوں نے اپن یکوشش ک یحاالت کے دھارے کو بدلنے ک یاور سماج یاسیس

 است کے مصائبیس یاور برطانو یوںبرائ یمعاشرت یقوم ک یعےنظموں کے ذر
 ۔یےک یانومحاسن ب

 :  ںیکے حوالے سے لکھتے ہ یشاعر یہنظم ی ک  یعبدہللا حال یدڈاکٹرس 
 استعمال یےمسائل کے ل یاور قوم ینے نظم کو سماج ی  حال ’’

 (۵۸)‘‘ ۔یاک
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ور ط یبلکہ معاش یاک یوسء کے واقعہ نے نہ صرف مسلمانوں کو ما۱۸۵۷  

حمد  ا یدراہ سرس یاور فکروعمل ک یرہنمائ یک ی  چونکہ حال ۔یامتاثر ک یپر بھ
دردمندانہ دل رکھتے  یےمسلمانوں کے ل یخانہموار کررہے تھے جو خود بھ

صورت حال کا  سیاسی یند کاہِل ہ یںم ی نے ابتدا ہ  یموالنا حال یےاس ل۔تھے

    یحاالت وواقعات کو حال یاسیوس یہندوستان کے سماج ۔یاتھاشروع کرد یناجائزہ ل
 یںم یشاعر یو فراز کو اپن یباور زمانے کے نش یکھاد یںم یہ ینے کم عمر

 ۔یاسمو د

 بقول ڈاکٹر ساجد امجد :   
وہ  یںم یرجب برصغ یتھ یسال ک یسعمر ب یک یحال’’ 

 ایگو یانے غدر کانام د یزوںبرپاہوا جسے انگر یمانقالب عظ

 یاپن ،یکھاکود یلیوںانہوں نے باشعور آنکھوں سے ان تبد

 یمذہب ۔ہوئے یبدولت وہ اس سے متاثر بھ یافتاِدطبع ک

 ہبمذہب اور اہِل مذ یںنے ان کے دل م یتترب یگھرانے ک

 یمعاش یتھا اس نے مسلمانوں ک یابو یجمحبت کاجو ب یک

 یںوہ ان حاالت م یدعوت د یپرغور کرنے ک یپست یوسماج

خاکستر سے  یبجائے اس یہونے ک یوسدل شکستہ وما

مصروف  یںشعلہ بنانے م یںاور انھ یدنےکر یاںچنگار

 (۵۹)‘‘ ۔ہوگئے

صورت حال سے بہت متاثر  یاسیس یہندوستان ک ی  حال ینموالنا الطاف حس 

  ۔جاتا ہے یارنگ پا یاسیگہراس یںبعض نظموں م یان ک یےاس ل ۔تھے
 : یںچند نارنگ لکھتے ہ یڈاکٹر گوپ 

 یاسیاتس یجو ہندوستان ک یںاردو کے پہلے شاعر ہ ی  حال’’ 

 ایپر رود یغالم یسے متاثر ہوئے اور جن کا دل ہندوستان ک

ہ و یںمخالفت م یک یساور کانگر یوفادار یک یزوںگو انگر

 یںم یروںظموں اور تحران ن یکنل ،کے ہم نوا تھے یدسرس

 وطنیاور حب ال یترق یسماج یادہسے ز یدوست یزانگر

 (۶۰)‘‘۔ہے کاجذبہ تراوش کرتا

 اور۔وارد ہوئے تھے یںم یربرصغ یںتاجروں کے روپ م یزچونکہ انگر  
چال  سییاس یانھوں نے تفرقہ ڈاال اور اپن یےاپنے قدم جمانے کے ل یںہندوستان م

ار کااظہار افک یاسیکے س یحال۔بناپر پورے ہندوستان پر قابض ہوگئے یک یوںباز
  ۔ہے یاںع یںنظموں م یان ک

 : یںصورت حال کا اظہار کرتے ہ یاسیس یںم‘‘  یاستس’’نظم  یاپن  یحال 

جو  ملک   یتھ  یکہت یہ  تدبیر
 ہو  مفتوح    

  یےں  جمانے  کے لؤپا  واں

 تفرقہ  ڈالو     
عقل  خالف    اس  کے    اور

                           یتیمشورہ   د  یہ  یتھ

حرف  سبک  پھول   کے    یہ 
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 منہ    سے   نہ   نکالو    

جو    یاپر  رائے  نے  فرما
      یرہے تدب یکہت

اسے  اور  عقل  کا  کہنا    مانو

 نہ  ٹالو       یبھ
جو  کام  وہ   یںکے  ہ  کرنے

      یکنلکر تے رہو 

ک  ہو  اُسے  منہ  بات  سب  جو
 (۶۱)سے  نہ  نکالو

 

اہل ہند کو اس  یںم‘‘ حب وطن’’ نظم  ینے اپن ی  حال ینموالنا الطاف حس  
 انگتیگاتحادو یےہے اگر اپنا استحکام چاہتے ہوتو اس کے ل یابات سے آگاہ ک

 یبھ یہوئے کس یتےاتفاق پر زور د یباہم یںنظم م ی اپن  یموالنا حال ۔ہے یضرور

 :  یںرتے ہک ینتلق یجا ہونے کیککرتے بلکہ  یںنہ یصتخص یکوئ یںقوم ومذہب م
اُٹھو اہل  وطن    ہو  ہم  وطنو !  یابے  فکر  ک  بیٹھے

 کے  دوست  بنو !

ہم  وطن    ینہ  کس  یرخ  یاگر  چا ہتے  ہو  ملک  ک  تم
  یرکو  سمجھو  غ

کہ  ہو    یابودھ  مذہب  ہو    و ہند   یا   یںمسلمان  اس  م  ہو

 با ہمو
ہو    یامت  ہووے    ینج   یکہ  ہو  حنف  یاہو وے    جعفری

 یشنویب

  یسمجھو  آنکھوں ک  یکھونگاہ  سے  د  یٹھیکو  م  سب
 سب کو  یاںپتل

اتفاق   سے       یںشہر   ہ  اتفاق   سے   آزاد   یںہ   ملک

 آباد
 یک یروںکھاتے  غ  اتفاق    ہوتا    اگر    یںم    ہند

   یونکرک یںٹھوکر

سے ہات  یپو نج یاپن  یٹھیجب   اتفاق   کھو   ب   قوم
 (۶۲) یٹھیدھو ب

 یابھ ۔کا سامنا کرنا پڑا یمجنگ عظ یکو پہل یادن یںابتدا م یک یصد یسویںب 

 یمگ عظجن ینہ ہونے پائے تھے کہ دوسر یکے اثرات ماند بھ یمجنگ عظ یپہل
 یک یمحکوم قوموں کو آزاد یبہت س یںجنگوں م یان دو بڑ ۔یہوئ یسر پر آکھڑ

 ںیاور معاشرہ دو طبقوں م ہواانقالب سے شہنشاہت کا خاتمہ  ی۔ اشتراکینعمت مل

 یاشان مع ۔نظام ختم ہوا یردرانہبدولت جا گ ینظام معاش ک یاشتراک ۔یاہوگ یمتقس
ف توجہ طر یک یتکے بجائے ماد یتروحان ۔یمتاثر ہوئ یبھ یسے زندگ یلیوںتبد

سے محبت کا تصّور سامنے  یاءاش یبدولت ماد یدرانہ نظام ک یہسرما ۔یہوئ یزت

  ۔یرونما ہوئ تبدیلی یںواقدار م یاتتمام تر روا یہمار یںم یجےاس کے نت ۔یاآ 
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 یوجہ سے اہِل ہند کو کئ یک یمجنگ عظ یپہل یںکے آغاز م یصد یسویںب 

 یاس سے چشم پوش یمسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اردو شعرا نے بھ یو سماج یاسیس
 ۔ایمسائل کو موضوع بنا یو سماج یس ینسیام یشاعر یشعرا نے اپن یک یںنہ

وجہ  یہونے ک دحساس اور معاشرے کا فر یادہشاعر عام لوگوں سے ز یونکہک

 نیتال پا کر وہ خود غمگمب یںلوگوں کو رنج و غم م۔اثر قبول کرتا ہے یادہسے ز
 یاک یشکے تصّو ر کو پ یآزاد یوطن اور فرد ک ،شعرا نے قوم یےہوجاتاہے اس ل

 ۔ہے

 : یںذوالفقار لکھتے ہ ینڈاکٹر غالم حس 
 میتک برعظ یمجنگ عظ یکے آغاز اور پہل یصد یسویںب’’

حاالت سے دوچار ہونا پڑا اور جو  یاور سماج یاسیکو جن س

 یمختصرس یان ک ،منعکس ہوئے یبھ یںم یاردو شاعر

 یمحکوم یاسیس ،کا تصور یتہے : وطن اور وطن یہفہرست 

 یباشندوں ک یتڑپ، ملک یک یاحساس اور جذبہ  آزاد یدکا شد

 یزندگ ی۔۔۔۔ملک۔پر یزندگ یاور اس کا اثر اجتماع یاتفاق نا

نشان  یرجحانات ک یاور سماج یاسیچندخدوخال ان س یہکے 

رجحانات  یکے اصالح یصد یسویںجو ان ،یںکرتے ہ یدہ

 یعموم یاس دور ک ۔کے بعد رفتہ رفتہ بساط ہند پر ابھرے

اور عدم  ینیبے چ شدید یںکے ہنگام م ینامیدوبیمم یزندگ

کہا  یدتمہ یجسے عصرنو ک،ہے یجات یپائ یفیتک یک یناناطم

بدرجہ اتم موجود  یبھ یںم یاردو شاعر یدتمہ یہ۔جا سکتا ہے

 (۶۳)‘‘۔ہے

لہ کا مقاب یوںاتحاد ۔یاشعور د یاکا ن ینے اہل ہند کو آزاد یمجنگ عظ یپہل 

 ںیتو ان کے دلوں م ۔یاطرف رخ ک یکرنے کے بعد جب انھوں نے ہندوستان ک

 ںیطبقہ اس م یافتہ یماب صرف تعل ۔ہوا یداحاصل کرنے کا جذبہ پ یآزاد یبھ
 ۔ہوا یدارذبہ بہ جی یںکے دل م یلگا بلکہ ہر ہندوستان ینےل یدلچسپ

 : یںچند نارنگ رقم طراز ہ یڈاکٹر گوپ 
حاالت رونما ہوئے کہ  یسےکے بعد کچھ ا یمجنگ عظ یپہل’’

متوسط طبقے تک  یا یافتہ یمجدوجہدجو اب تک تعل یاسیس

 اور سچے معنوں یہوگئ یداور شد یعبے حد وس یمحدود تھ

 یکاروبار ک یں۔۔ ادھر جنگ م۔یبن گئ یکتحر یعوام یںم

 ۔کا دورشروع ہوا یکساد بازار یںکے بعد ملک م یگرم بازار

 تینچلے متوسط طبقہ، مزدوروں اور کسانوں پر اس کا اثر نہا

بے  یاسیبہت جلد س ینیبے چ یمعاش یگہرا ہوا اور ان ک

 (۶۴)‘‘۔یر کرگئ یاشکل اخت یک ینیچ

وہ دوسروں کے ۔موالنا حساس اور درد مند دل رکھنے والے انسان تھے 

 یںے ہکرت ینتلق یہی یاور دوسروں کو بھ یںہوتے ہ یکشر یخود بھ یںکھ درد مد

ھ ہے کہ لوگوں کے دک یںبات م یاس یخوشنود یک ی  کہ ہللا تعال یںوہ سمجھتے ہ
 ۔دار ہے ینہآئ کاں ؤپہلو یاسیکالم س یشتراُن کا ب۔درد کو بانٹا جائے
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 :یالہ آباد اکبر
اں احمد خ یدسرس یکناحمد خاں کے ہم عصر تھے، ل یدسرس یاکبر الہ آباد 

 دیاحمد خاں چاہتے تھے کہ مسلمان جد یدسرس۔اختالف رکھتے تھے یاتیسے نظر

مد اح یدسرس یاس حوالے سے اکبر الہ آباد یکنل ۔یںحاصل کر یعلوم سے آگاہ
ل کرنا کو حاص یمتعل گریزیان یاکبر الہ آباد یونکہک ۔ہوئے یںخاں سے متفق نہ

ر مقاصد کے اظہا یاکبر نے قوم۔کرنا تصور کرتے تھے یرویپ یک یزوںانگر

طور  یکردار عالمت یہ ۔یےکردار وضع ک یاور کئ یاک یارانداز اخت یعامت یےکے ل
 ،ںیکرتے ہ یترجمان یکے مختلف طبقات ک یزندگ یاسیس یک یرپر برصغ

 یمنکر ،یالمسٹر وچ ،ومس یگمب ،پنڈت اللہ ،بانھوں نے الٹ وصاح یںکرداروں م

 سے لے یدوس یخش ،ی  واعل یادن ،حاکم ومحکوم ،مرزا یروہ ،بابو ومال یبن،ونص
اں اکبر کے ہ یاحساس محکوم ۔ہے یاک یانطبقات کو ب یسبھ یرہوغ یکر گاندھ

پر  ارستعا یموقع مال انھوں نے فرنگ یجہاں بھ یںتھا اور انھ یاکر گ یارشدت اخت

 : یںپہلو کے غماز ہ یاسیو س یکے اشعار انقالب یلذ ۔یضرب لگائ یکار
 یک یبتہذ       یآپ کوسوجھ یک یلوٹ ہ یںم یروشن جس

     نہ کہوں گا یاس کو تجل یںم

اس کو تو   کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے         الکھوں
 ( ۶۵)گا  نہ کہو ں یترق یک یادن یںم

 

کہ آہ کرتا  یںنہ سمجھ یہ ڈرتا  ہوں   یہوئے  بھ  یتےل  سانس
 ہوں       

ہوں بات کرتا  یتاسانس ل  ہے    یمتغن   یبھ   یآزاد   اتنی

 ہوں        
سے  یہ یزتو انگر یںم     صاحب  خدا سے  ڈرتے ہوں     شیخ

 ( ۶۶)ڈرتا ہوں 

ہ کہ و یوجہ تھ یہ یسے مخالفت ک یمتعل یزیانگر یک یاکبر الہ آباد 
ے بڑے چھوٹ ۔ہے یاخالق کے بگاڑ کاسبب بنت یمتعل یزیسمجھتے تھے کہ انگر

 اقدار کو یپر مغرب یاتاقدار و روا یاور مشرق ۔احترام ختم ہوجاتا ہے یازوکا امت

  ۔جارہا ہے یامسلط ک
 :  یابقول ڈاکٹر خواجہ محمد زکر 

 ےیمخا لفت اس ل یفلسفے اور حکومت ک یم،تعل یداکبر جد’’ 

 ۔یںھت یکررہ یٹم یااقدار کو مل یتمام اخالق یہکرتے تھے کہ 

مداخلت  یڈھانچہ جو بعض دوسرے مذاہب ک یبیتہذ یمہمارا قد

رچا بسا  یںطور پر ہمارے اذہان م یکے باوجود مجموع یجاب

ے واالنظام اس سے ینجگہ ل یوہ ٹوٹ رہاہے اور اس ک ،ہے

ظاہر  ،ینقال ،یانتیبدد ،یبے اعتدال ،یبدترہے جو نفس پرست

 لگاتے یںوہ اس پر ضرب ۔سکھا رہاہے یدہ پرستاور ما یدار

 یکہ لوگوں پر اس نظام کا اثر بھ یںہ یکھتےمگر جب د یںہ

 ۔ںیپڑھنے لگتے ہ یہنسلوں کا مرث یہوتا جاتا ہے تو آنے وال
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 یکا شکار ہوت یوںبے شمار برائ یںنسل ئین یںم یالان کے خ

 ( ۶۷)‘‘۔یںہ یجارہ

رتا ہے ک یتشکا یوں یانقالب زمانہ ک یکوئ’’ نظم  ینے اپن یاکبر آلہ آباد 

 ۔ہے یاافکار کا ذکر ک یاسیاپنے س یںم‘‘ 
پاس ملت نہ رہا   یمروت نہ رہ یک یاشاہ وسلطان سے رعا  

  ینہ رہ یرتغ یک یند

دل کا مرکز نہ رہا    ینہ  رہے وہ حکومت نہ رہ یدےوہ عق  
 یطاقت نہ رہ یہاتھ ک

پہلے قبلہ   چادر یکرکے ادب کتہ  یگئ یاب تو رکھ د  

 (۶۸)فادر ہیں یرتھے اب صرف ڈئ
 

جناب  پنڈت جے چندو   یکشر یںہوئے ہ یںبحث م یکلاگرچہ پولٹ  

 بابو آشو توش  
سجھا    یںتوہے  بالکل  سکوت  اس مد م یںمگر ہم  

 ہوش   یذ یدمضمون  س یہ یںگئے  ہ

گوشہ گدائے    خسرواں  دانند  یشرموز  مملکت  خو’’  
 (۶۹)‘‘تو  حافظا  مخروش  ینینش

کا  یشاعر یکے تصادم کو اپن یبتہذ یو مغرب ینے مشرق یاکبر آلہ آباد 

ے شاعر ک یںانھ ۔چالوں سے واقف تھے یک یزوںوہ انگر یونکہک یاموضوع بنا
    ۔بہتر ہے یادہبجائے ناصح کہا جائے تو ز

 عالمہ محمد اقبال : 
ان  ۔یںنہ یعہحظ اٹھانے کا ذر یا یحمحض تفر یشاعر یعالمہ محمد اقبال ک 

موں نظ یبہت س یدار ہے۔اقبال ک ینہآئ یک یاتروا اقدارو یمذہب یہمار یشاعر یک

 یمذہب ہ یںکرن یاسیس یںم یشاعر یہے۔اقبال ک یغماز یشعور ک یاسیس یںم
 یکدں سمجھتے بلکہ ان کے نزینہ یعہکو مفادات کا ذر یاستوہ س ۔یںہ یسے پھو ٹت

 تعلق کے حوالے سے ڈاکٹر یاسیعالمہ اقبال کے س ۔و ملت ہے ینخدمت ِ د یاستس

 : یںعبدہللا لکھتے ہ یدس
ندہ ز یکہے کہ وہ ا یہ یلتخ یاسیاقبال کا سب سے بڑا س’’ 

 یکھتےکا خواب د یرتعم یک یکامل سوسائٹ اور بہمہ وجوہ

 (۷۰)‘‘۔یںہ

موجود  یبھ یںم‘‘ سلطنت’’نظم  یکا یرجحانات ان ک یاسیاقبال  کے س 
ہے۔ کہ محکوم اگر ظلم کے خالف  یااقبال   نے غالب اقوام کا تذکرہ ک یںجس م ۔یںہ

ال س یاسے بھ یجادوگر یسر اٹھاتا ہے تو حکمرانوں ک یےاحتجاج کرنے کے ل

ہے کہ وہ  یمحکوموں پر اس قدر اثر کرت یجادوگر یغالب اقوام ک ۔ہے یتید
 یسمو یکا یںپھر ان م۔یںتصور کرنے لگتے ہ یریامان دلکے طوق کو س یغالم

 ان کو بتاتا ہے کہ ۔جادوگر کے اثرات کو زائل کرتا ہے یہوتا ہے جو سامر یداپ

سب حکمران آذر  یباق ۔ذات ہے یکوحدہ ال شر یکے الئق صرف وہ یحکمران
  ۔یںکے تراشے ہوئے بت ہ
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  :  یںکہتے ہ یںم‘‘ سلطنت’’اقبال  نظم  

سلطنت اقوام   دان  الملوک  یہں تجھ کو رمز آ ؤآبتا  
 یہے اک جادوگر یغالب ک

ہے   یتیپھر  سال د  ہوتا ہے ذرا محکوم اگر یدارخواب سے ب  

 یساحر یاس کو حکمران ک
ہے  حلقہ     یکھتید   یازسے چشم ا یرتاث یجادوئے  محمود  ک  

  یساز دلبر یںگردن  م

ہے    یتاتوڑ د   یںآخر جوش مآجا تا ہے  یلخون اسرائ  
 یطلسم  سامر  یموس  یکوئ

حکمران  ہے اک    فقط اس ذات بے ہمتا کوہے  یباز یسرور  

  یبتان آزر  یباق ی،وہ
جس کے پردوں   نظام یکا جمہور یساز کہن مغرب یہے وہ  

 یصریاز نوائے ق یرغ یںہ یںم

تو  سمجھتا  ہے    پائے کوب یںقبا م  یاستبداد  جمہور یود  
 یپر یلمہے ن یک  یآزاد  یہ

 یںطب مغرب م  وحقوق یتو اصالح و رعا ینمجلس آئ   

 یاگر خواب آور یٹھےمزے م
 یہاک سرما یبھ یہ  االماں! ،گفتار اعضائے مجالس یگرمئ  

 یہے جنگ زرگر یداروں ک

اس سراب رنگ وبو کو گلستاں 
 سمجھا ہے تو 

 یاںشآہ ! اے ناداں قفس کو آ 

 (۷۱)سمجھا ہے تو
 

 یمقد یکو چھوڑ کر اپن یقوںمسلمان اپنے طور طر یںم یالاقبال کے خ  

  ۔یںسے دور ہوتے جارہے ہ یاتروا

 خان : یظفر عل موالنا
 یدشمن یزرجحانات اور انگر یاسیس یںم یشاعر یخان ک یموالنا ظفر عل 

 یشاعر یمسائل کواپن یاور ہنگام یاسیموالنانے س ۔یںبکثرت ملتے ہ ینکے مضام

 یموالنانے کبھ ۔یاقتدار کے خالف بغاوت ک یزانھوں نے انگر ۔یاکا موضوع بنا

انوں کو قدم قدم پر مسلم الیںچ یک یزوںانگر یونکہک یاک یںسے تعاون نہ یزوںانگر
ھتے ان سمج یںہندوستان کے مسلمانوں کو انسان نہ یزانگر ۔یںرہ ینقصان پہنچات

 یےل اس ۔بے وقوف بنانا ہے یںسے دولت کو لوٹنا اور انھ یوںکا مقصد ہندوستان

 ۔کوشاں رہے یےکے ل یاور حصول آزاد یمخالفت ک یک یزوںموالنانے انگر
 ن: بقول محمود الرحم   

 یثارا یدوسروں کو ہ یےکے ل یخاں حصول آزاد یظفر عل’’

برابر کے  یںوہ اس جدوجہد م ،یتےد یںوعمل کا درس نہ

 ( ۷۲)‘‘۔یںے ہنظر آت یکشر
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ا ک یدگیدونوں سے پسند یزحکومت اور انگر یک یزوںموالنا نے انگر  

 ےس‘‘قانون یاالقوام ینکا ب یورپ’’نظم  یان ک یعکاس یک یاالتان خ ۔یااظہار ک
 ہے :  ہوتی

   یںنہ   یوالو   تم   تو   سمجھتے   ہ   یورپ

 یںہو   انساں   ہم
ہو   تو   شائد     یاور   جو   سمجھتے   بھ

  یںجانتے  ہو  ناداں  ہم

عدل   تمہارا   ہے   زر   مغرب   جو   ہے   
 ملمع   مشرق   کو

  کنیزبان  سے ل  یگو  کچھ  بھ یںکہہ  نہ  سک

 یںہوگئے  کان  ہم
ہم  کو  ہمارے  حال  پہ  چھوڑے  آئے  ہم 

 سے باز یباس تہذ

  ےیچاہ ،مطلب   یںسے  ہم  یورپ  یںکچھ  نہ
 ( ۷۳)یںپاکستان  ہم

 

 :  یںلکھتے ہ یہاشم ینالد یعڈاکٹر رف 
 یدپسن یتاور حر یخودار،یباکیب ،یصاف گوئ یموالنا اپن ’’

نہ  یمحکوم یوجہ سے چھوٹے ِدل ودماغ کے لوگوں ک یک

 (۷۴)‘‘ نباہ سکے۔

 یدلدل سے نکاال اور کبھ یک یوسیموالنانے ہندوستان کے مسلمانوں کو ما 
 یںم اور ہر مشکل ۔تھا یقینموالناکا اپنے رب پر کامل  ۔یاہونے د یںنہ یوسما یںانھ

سے آگاہ  یبدل یموالنامسلمانوں ک ۔یںطرف رجوع کرتے ہ یکے دربار ک یاُس

 ۔ھےت یتےد یںہاتھ سے جانے نہ وکا پہل یدام یاس کے باوجود کبھ یکنل ۔تھے
 :  یںرقم طراز ہ یدیز ینڈاکٹر حس  

نظر  یحاضرہ پر گہر یاسیاتخاں   س یعلموالنا ظفر ’’ 

معامالت بہتر نہ  یاسیس ،یرکھنے اور مسلمانوں کے اقتصاد

 بیکو قر یوسیما یہونے کے سبب جاننے کے باوجود کبھ

قلم سے اس احساس  یتوانائ یبلکہ وہ اپن یتےنہ آنے د یبھ

 ولصکے ح ی  وہ بار بار رضا ئے الہ یںکو کم کرتے ہ یکمتر

 یاامیدوگ یںمانگتے ہ یں۔ بار بار دعائیںکرتے ہسجدہ  یےکے ل

 (۷۵)‘‘ ۔ہے یہوئ یلو لگ یکا یک

اور  ۔یرکھ یےشمع مسلمانوں کے دلوں روشن ک یک یموالنا نے آزاد 

 ۔جائے یاکہ اُن کے وطن کو آزاد کرد یاسے مطالبہ ک یزانگر

مقدر    یکھآنکھ  اور  د  کھول
 کا  بندوبست 

دست  جو کل تھے   یرآج  ز  ہیں

 دراز دست
غالم   ہے  آزاد   کر      ہندوستاں

 اسے 
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ہر    یہیکر  رہا  ہے    تلقین

 (۷۶)وطن  پرست
 

شعور واضح نظر آتا ہے۔ موالنا  یاسیس یںخاں کے کالم م یموالنا ظفر عل 

حاالت کو اپنا موضوع  یاسینے معاشرے کے مصائب واآلم اور اپنے دور کے س
 ۔یابنا

 :یرانیش راخت
 یترومان ۔کہا جاتا ہے‘‘ رومان’’شاعر یںم یکو اردو شاعر یرانیاختر ش 

اختر  یدڈاکٹر س ۔جاتا ہے یاپا یعنصر بھ یاسیس یںم یشاعر یکے ساتھ ساتھ ان ک

 :  ںیعوامل کے حوالے سے لکھتے ہ یاسیوس یترومان یک یرانیاختر ش یجعفر
 ییتل یںکوکھ سے جنم نہ یعنصر ک یکا یکس یترومان’’ 

عوامل  یاسیاور س یمعاشرت ،یسماج ،یبلکہ بہت سے ادب

 (۷۷)‘‘۔یںکرتے ہ یارت یروعناصر مل کر اس کا خم

رہ تذک یمسائل کا بھ یاسیکے ساتھ س یشاعر ینے رومانو یرانیاختر ش 
کے  یبتہذ یوہ مغرب ۔انقالب کے خواہاں تھے یںمعاشرے م یرانیاختر ش ۔ہے یاک

 قسمت کے سنورنے یہوئ یبگڑ یبڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے اور اہِل ہند ک

روپ  یوانیوجہ سے انسانوں نے ح یوہ شر جس ک ۔رہے تھے یکھکاخواب د
  ۔تھا اُسے ختم کرنا چاہتے تھے یاکرل یاراخت

 :  یںلکھتے ہ یںم‘‘ انقالب ’’ نظم  یاختر اپن 

  یقتحق  یک  یاوقت  کہ  دن  یاآ  گ 
 بدلے !

 یہبدلے،   یںزم ،بدلے آسماں

 فطرت  بدلے 
  یہوئ  یبڑھت  یقوموں ک مغربی

 رکے  یبتہذ

 یہوئ  یبگڑ  یقوموں ک مشرقی
 قسمت  بدلے

  یںحاضر  کا  شر  کم  نہ عہد

 سے  یوانوںح
    یترنگ  بشر  یہ ،شر  بدلے   یہ

 بدلے

  یزتم  یاور  خون  ک  رنگ
 یزمانے  سے  مٹ

 یک یقتفر  یاور  ذات  ک  نسل

 (۷۸)حالت بدلے
 

 یک یاور بے وفائ ،یبمکرو فر ،جھوٹ یادن یہ یککے نزد یرانیاختر ش 

 یانوہ د یںہ یتےد یدکھائ یلوگ ہ یاراپنے اردگرد ع یںانھ ۔ہے یآما جگاہ بن چک
 ۔ںیچالوں کو ختم کرنے کے خواہانہ یبنانے اور مکار لوگونک یرکو جنت نظ
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 : یمراد آباد جگر
 ںیکاشمار ان نظم گو شاعروں م یکے شاعر جگر مراد آباد  یصد یسویںب  

سے  نظر یجگرک ۔ہے یکرت یترجمان یک یاالتخ یاسیس یشاعر یہوتا ہے۔ جن ک

اتھ ساتھ کے س یاالتخ یاسیس یںنظموں م یان ک ۔یںنہ یدہپہلو پوش یمعاشرت یکوئ
بچوں کے  یںم اعریش یجگر ک ۔ہےمخلوق خدا کاذکر ملتا  یافالس سے مار

بے  ،بتغر ،افالس ۔یںہ یتید یسنائ یبھ یںآواز یبلکنے اور تڑپنے ک ،سسکنے

 یک یجگر مراد آباد۔یںہ یاںنما یںنظموں م یسب ان ک یہ یغالم،یبے درد ،یمہر
 ہے : یوضاحت کرت یرجحانات ک یاسیان کے س‘‘ قحط بنگال ’’ نظم 

شام   و  سحر     یںم  یبنگال  ک

 رہا  ہوں   یکھد
مگر    ،ہر  چند  کے  ہوں   دور

 رہا  ہوں  یکھد

   یہوئ    یمار    یافالس   ک
 مخلوق    سِرراہ

خاک  بے    ،بے  گور  و کفن 

 رہاہوں   یکھسر د
وہ   بلکنا     ،بچوں   کا   تڑپنا  

 وہ  سسکنا    ،

نظر      یوسما   یماں  باپ  ک
 ہوں    رہا   یکھد

و      یدردیو   ب   یبے   مہر

 یافالس   و  غالم
جدھر    ،ہے  شامت  اعمال 

 رہا  ہوں    یکھد

انسان  کے  ہوتے  ہوئے  انساں  
 حشر   یہکا  

مگر    ،جاتا  ہے   یںنہ  یکھاد

 رہا   ہوں  یکھد
   یہ   یںکے  پردے  م  یرتعم

 حکومت  انداز  

   یکھبہ   عنوان   ڈگر   د   یبتخر
 رہا   ہوں 

جانب    یارباب  وطن  کو  مر

 سے  ہو  مثردہ
کو    مجبور    سفر       یاراغ

 رہا  ہوں     یکھد

و       یو   آزاد   یداریب
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 اخالص    و  محبت 

اک   خلد   در   آغوش   نظر   
 (۷۹)رہا   ہوں  یکھد

 

 یلقدر پھ کامکروہ عمل اس یسازش اوردھوکہ دہ یب،فر،دغا یںمعاشرے م 
رست دار مفاد پ یہہے سرما یزاںانسان کے سائے سے گر یبھ یتچکا ہے کہ انسان

ان کا خون نچوڑ کر  ۔یںطبقے کا استحصال کررہے ہ یبمفاد عام کے نام پر غر

 یکہ اک یںہ یدپُر ام آبادیجگر مراد  یکنل ۔یںاور خزانے بھر رہے ہ یاںتجور یاپن
ے گ یںاپنے وطن واپس چلے جائ یزانگر یصورت حال بدلے گ یاسیس یدن ہمار

 ۔گے یںبسر کر یآزاد قوم زندگ یکا یثیتاور ہم بح

 :یآباد یحمل جوش
شعور رکھنے والے شعرا  یاسیکا شمار س یآباد یحشاعر انقالب جوش مل 

 جوش ۔کے بعد ہوتا ہے یمجنگ عظ یکا آغاز پہل یشاعر یہوتا ہے۔ جوش ک یںم
انقالب النا چاہتے تھے جہاں  یساا یکوہ ا ۔تھے یمنانقالب کے مت یںمعاشرے م

غال م  ینہ کوئ ۔ہو یمارب یکوئ یمفلس ہو اور نہ ہ یکوئ ینہ ہ ،نہ ہو یبغر یکوئ

حا الت پر  یاسیحاصل ہو۔ جوش اپنے ملک کے س یآزاد یکوشخص یکہو ہر ا
 :  یںرقم طراز ہ یڈاکٹر فرمان فتح پور۔کڑھتے تھے

اور مفکرانہ  یعتطرح حساس طب یک یاقبال  ہ یجوش  بھ’’ 

 یزبوں حال یو سماج یاسیس یذہن رکھتے تھے۔ ملک وقوم ک

 یںمعاشرے م یعےکے ذر یشاعر یپر کڑھتے تھے اور اپن

 ( ۸۰)‘‘۔تھے یکے متمن یکھنےد یلیاںتبد یخاص قسم ک

 یا ور دوسر یحاالت سے واقف تھے جس کا سامنا پہل یجوش ان تمام ملک 

وم تھے جو ق یکے متالش یڈرل یاسیس یسےا یکجوش ا۔رنا پڑاک یںم یمجنگ عظ

کام کرے جو خود پرست نہ ہو  یےکے ل یوخوشحال یترق یقوم ک ۔خواہ ہو یرکاخ
 یںم یڈروںل کےقوم  یبلکہ وہ قوم پرست ہو۔ جوش جانتے تھے کہ جب تک ہمار

جوش کے ۔کرسکتے یںکاحق ادا نہ یادتہو وہ ق یدانہیںجذبہ پ یساواسکندر ج یمورت

 ۔ملتا ہے یںم‘‘  یڈرخود پرست ل’’ نظم  یکا اظہار ان ک یاالتان خ
گو وہ شخص  جو تجھ  ،کہتا ہے غلط

 کہتا  ہے  یہسے 

 یںگوہر نہ یںبحر ہند کے امواج م کہ
 ملتا

ہند    یارد  یعنی ،ہے یبھ یہگو  غلط

 کے  اندر 
و ا سکندر   یمورجذبہ  ت  یںم کسی

 ملتا  یںنہ

ہندوستان والوں  ،ہے یبھ یہگو  غلط
  یںم ینےکے س

 ا ملت یںنہ یبرو زور فاتح خ یرشب دل
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جرات  یاس بات سے انکار ک مگر

  یہوت یںنہ
 یڈھونڈنے سے بھ یںاس خطے م کہ

 ملتا  یںنہ یکٹرکر

ہے کہ پورے  یجہنت یہکا  اسی
  یںبراعظم م

  ریڈاپنے  کو  بھال  سکتا  ہو  وہ ل جو

 ملتا  یںنہ
کہ ہر گوشے  ،یجہتن یہاس کا  اور

  یںہر گھرم ،یںم

’’   یںملتے ہ  یکڑوںتو س‘‘ خدا ’’
 (۸۱)ملتا  یںنہ‘‘   یغمبرپ

 

اقدار سے دور لے  یمشرق یعےکے ذر یبتہڈ یمسلمانوں کو مغرب یزانگر  
 ےیسوچ کو ختم کرنے کے درپے تھے اس ل یوہ ہند کے مسلمانوں ک۔جارہے تھے

کا  یرہنمائ یہے کہ وہ آئے اور مسلمانوں ک یںتالش م یڈرکیل یسےا یجگر  کس

 ۔یڑااُٹھائےب

 : یضاحمد ف فیض
 اسییس یںم یشاعر یک یضاحمد ف یضکے نظم گو شاعر ف یصد یسویںب 
وں مزدور ،الجھنوں یک یانھوں نے حقائق زندگ ۔یںعناصر واضح ملتے ہ یوعمران

کا  یشاعر یاپن یموضوع کو بھ یاسیکے مسائل کے ساتھ ساتھ س یبوںاور غر

 یترجمان یک تحاال یاسیکے تجربات اورس ینے زندگ یضاحمد ف یضف ۔یاحصہ بنا
 ۔ہے یک

 : یجالب یلبقول ڈاکٹر جم 
کے مشاہدہ و تجربہ کا احساس  یزندگ یںم یشاعر یک یضف’’

طور پر  یاںنما یںجو پہلے دور م یتہو تاہے اور وہ فرار

 یتہو یلتسے بد وابستگی یںدوسرے دور م۔ہے یمترشح ہوت

 یدلکش یوہ حسن ک یےکے ل یرد ی۔۔تھوڑ۔ہے یمعلوم ہوت

 یحزمانے کے دکھ اور درد کو محبت پر ترج،بھول جاتا ہے

 (   ۸۲)‘‘ہے۔ لگتا ینےد

 ،ںیراحتوں کو پسند کرتے ہ یزمانے ک یادہراحتوں سے ز یوصل ک یضف 

کے غم واآلم ناتواں پر جھپٹتے ہوئے عقاب  یادن ،پاپ کے پھندے ،ظلم کے بندھن

خون  ۔یںنظروں سے اوجھل نہ یان ک ۔یںجو پر تولے چاروں طرف منڈال رہے ہ
 ںیکے دل ودماغ م نبکتے ہوئے جسم ا یںسے لتھڑے ہوئے اور کوچہ وبازار م

سب کچھ سمجھتے  یپہلے وہ وصل محبوب اور غم محبوب کو ہ۔یںسماجاتے ہ
 یتو انھوں نے برمال کہا کہ زندگ یکے حقائق پر نگاہ پڑجب زمانے  یکنتھے ل

دلبراں یںاس م یںنہ یتیںاذ یک یصرف محبت ہ یںم  راںیگد یثساتھ حد کے سِرّ

 جاسکتا : یاک یںکو فراموش نہ
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  یریمحبت   م  یس  یمجھ  سے  پہل

 محبوب   نہ   مانگ
  یریمحبت   م  یس  یمجھ  سے  پہل

 محبوب   نہ   مانگ

نے  سمجھا  کہ  تو  ہے  تو    یںم
 یاتدرخشاں  ہے   ح

غم    ہے   تو   غم   دہر  کا      یرات

 ہے    یاجھگڑا   ک
  یںصورت  سے  ہے  عالم  م  یریت

 بہاروں  کو  ثبات

   یںم   یاآنکھوں   کے   سو ا   دن   یریت
 ہے    یارکھا  ک

   نگوں   یرتو   جو   مل   جائے    تو   تقد

 جائے  ہو  
نے  فقط  چاہا  تھا     یںم ،نہ   تھا    یوں

 ہو  جائے   یوں

   یںزمانے   م   یںدکھ   ہ   یاور   بھ
 محبت   کے  سوا

   یوصل   ک   یںہ   یاور   بھ  یںراحت

 راحت  کے  سوا
      یمانہکے    بہ      یوںا ن     گنت     صد

 طلسم 

    یںو   اطلس   و    کمخاب   م   یشمر
 بنوائے    ہوئے 

جابجا    بکتے    ہوئے   کو   چہ   و   

 جسم     یںبازار   م
  یںلتھڑے  ہوئے  خون  م  یںخاک   م

 ( ۸۳)نہالئے  ہوئے
 

ناتوانوں اور عاجز انسانوں سے محبت کرنے  ،یبوںغر یضاحمد ف فیض

وہ درد کے  ۔طرح سمجھتے تھے یدستوں کے مسائل کو اچھ یروالے تھے وہ ز

ہ و ۔نرم گوشہ رکھتے تھے یںدل م یےمارے اور بے کس ومجبور لوگوں کے ل
فاک س ،یرانیو یہوئ یجھلس یدہر ک،پکار یوسما یجسم ک ،بے سود تڑپ یدل ک

کوچہ وبازار اور  ۔کر بے قرار ہوجاتے تھے یکھکو د یاور مدقوق جوان یحامس

و اپنے ک یتنسانوہ ا۔کر تڑپ اٹھتے تھے یکھشاہراہوں پر بکتے ہوئے خون کو د
 ۔بغاوت پر آمادہ کرتے تھے یےکے ل یجائز حقوق تک رسائ

 : یںلکھتے ہ یجالب یلڈاکٹر جم 
 یک یتوہ سماج کو انسان،یںمحض وقت کے شاعر نہ یضف’’

ان تمام ظلم کے  ۔پر پہنچانا چاہتا ہے یاور جائز بلند یقیحق
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طلسمات سے  یمانہاور بہ یدوںق یبندھنوں اور رسم و رواج ک

 یںوجہ سے سماج م یانسان کو نجات دالنا چاہتا ہے جس ک

 (۸۴)‘‘۔یںبرسوں سے ناسور بہہ رہے ہ

سے محبت، عشق  یترہنے کے اصول اور انسان یںانھوں نے معاشرے م 

 : یںلکھتے ہ یںم‘‘سے یبرق’’نظم  یاپن یضف ۔یکھیسے س یہ

   یک   یبوںغر   ،یکھیس   یعاجز
  یکھیس   یتحما

دکھ  درد    ،و  حرماں  کے   یاس

 یکھےس  یکے  معن
دستوں   کے   مصائب   کو     یرز

  یکھاسمجھنا   س

سرد   آہوں   کے   ُرخ   درد   کے  
  یکھےس  یمعن

  یںکے  روتے  ہ یٹھب  یںجب کہ
 جن کے  یکسوہ  ب

بکتے  ہوئے    یںاشک  آنکھوں  م

  یںسو  جاتے   ہ
پہ      ناتوانوں   کے   نوالوں

 عقاب   یںجھپٹتے   ہ

بازو  تولے  ہوئے  منڈ  التے  
   یںہوئے  آتے  ہ

  یںبکتا  ہے  بازار  م  یجب  کبھ

 مزدور  کا  گوشت
کا        یبوںشاہراہوں    پہ    غر

 لہو    بہتا    ہے 

رہ  رہ  کے    یںم  ینےس  یآگ  س
 ہے  نہ  پوچھ   یابلت

   یو   ہاپنے   دل   پر   مجھے   قاب

 ( ۸۵)رہتا   ہے   یںنہ
 

کرسکے۔ ان کا  یںغم سے نجات حاصل نہ یاویمحبت کے باوجود دن یضف 

م غ یاویکہ وصل محبوب کے باوجود دن یںوہ سمجھتے ہ یےہے اس ل یغم اجتماع

 ۔وہ احساس رکھنے والے اور درد مند انسان تھے یونکہک ۔یںسے چھٹکارا ممکن نہ
 اپنے غم سے وہ یےاس ل یتھ یمشکالت دور کرکے راحت ملت یدوسروں ک یںانھ

 ۔دوسروں کے غم کو محسوس کرتے تھے یادہز
 : یںڈاکٹر ساجد امجد لکھتے ہ 

بڑے  یکائنات کا غم انسان دوست ،یتآفاق،روزگار ،غم’’

نظر آتا  یبھ یہاںکے  یضسب کچھ ف یہ یںچمکدارلفظ ہ

 یتآفاق ،یاںدست یرہچ ی۔۔غم روزگار سے مرادسامراج ک۔ہے
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 یسے ہمدرد مزدوروںاور  یوںسے مراد ہر جگہ کے اشتراک

 (۸۶)‘‘۔ہے

ان انس یںنظم م یکوہ ا ۔یںہ یتےد یحغم ذات پر غم کائنات کو ترج یضف 

 : یںکا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہ یدوست
ہو        یبھ    یریتو    گر    م

 جائے

    یونہیکے    غم        یادن
 گے      یںرہ

ظلم    ،پاپ  کے   پھندے  

 کے  بندھن 
اپنے   کہے   سے   کٹ  نہ  

 گے   یںسک

    یںغم    ہر    حالت    م
 مہلک   ہے

اور          یااپنا     ہو      

 کا      یکس
     یج     ،رونا     دھونا    

 کو     جالنا 

   یوں    ،ہمارا       یبھ   یوں
 ہمارا  یبھ

نہ   جہاں    کا    غم      یوںک

  یںاپنا    ل
     یریںسب    تدب     یںبعد    م

 یںسوچ

سکھ    کے        یںبعد    م
 یکھیںسپنے    د

      یریںتعب       یسپنوں       ک

     (۸۷)یںسوچ
 

دہراتے  ںیکو بار بار نہ یافلسفہ یغامپ یکس یںاپنے کالم م یضاحمد ف یضف 

 ینفرادکا ا یتشخص یبلکہ ان ک یںکا شاعر نہ یالخ یمرکز خاص یوہ کس یےاس ل
 یک ان ۔ڈھلتا ہے یںصفات م یشکرہوکر شعر یروش یںاحساس م یاجتماع ،احساس

 یاور ان ک یتشخص یان ک یہے۔شاعر یتید یمدغم دکھائ یںمعاشرے م یشاعر

 یونکہک ۔کا شاعر کہا جاتا ہے یزندگ یںانھ یےاس ل ۔معاشرے کا خاکہ ہے یتشخص
 یک عتیحساس طب ۔یاکا موضوع بنا  یکو شاعر یزندگ یقینے حق یضاحمد ف یضف

کر بے قرار  یکھڈھائے جانے والے ظلم وستم کو د یںوجہ سے وہ معاشرے م

کہ ظلم کرنے والے اپنے مقصد  یںکرتے ہ برمالاور اس کا اظہار وہ  یںہوجاتے ہ
 یںم‘‘امش یکا یزندان ک’’نظم  یکو اپن یاالتان خ ۔ہوں گے یںنہ یابکام یکبھ یںم

 : یںکرتے ہ یانب
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کہتا      یالخ   یہمدل   سے   پ

 ہے
  اس   یہے   زندگ   یریںش   یاتن

 پل  

ظلم    کا    زہر    گھولنے    
 والے

گے  آج  نہ    یںکامراں  ہو  سک

 کل
    یجلوہ    گاہ ِ   وصال    ک

 یںشمع

چکے   اگر      یوہ   بجھا   بھ
 ؟  یاتو   ک

تو  ہم     یںچاند  کو  گل   کر

  (۸۸) یںجان
 

 یختم ہوچک یںحکومت یسامراج کے سخت مخالف تھے فوج یوہ برطانو 

ورہے کے متوالے پابند سالسل ہ یآزاد۔بڑا کٹھن تھا یےدور ہندوستان کے ل یہ ۔یںتھ
کا مظاہرہ کررہا  یزیوںاور ہالکت خ یتبربر ،سامراج ظلم وستم یبرطانو۔تھے

 یئک یںہوئے انھ ھتےکو بغاوت سمج یشاعر یک یضبرطانوں حکومت نے ف۔تھا

 یبھ یضاحمد ف یضطرح ف یکے خواہاں ہر شخص ک یڈاال۔ آزاد یںم یلمرتبہ ج
 یبسر کرنے کے متمن یزندگ یںں مؤسے نجات حاصل کرکے آزاد فضا یغالم

الم غ۔یںنہ یزچ یسے بدتر کوئ یالمنعمت اور غ یسے بڑ یآزاد یونکہک۔تھے  

ے اس کے لب اظہار س یونکہہے ک یہوت ربدت یجانوروں سے بھ یزندگ یانسان ک
 ۔کرسکتا یںنہ یقاصر اور وہ کھلم کھال احتجاج بھ

 : یںلکھتے ہ یلویسند یڈاکٹر شجاعت عل 
 ینعمتوں سے محروم ہوجات یسار یاپن یزندگ یںم یغالم’’

ہ ہوتا و یںاپنا نہ یزبان کچھ بھ ،دھن من،غالم انسان کا تن۔ہے

ر کا ذک یبتوںمص یظلم کے خالف آواز اُٹھاتے ہوئے اور اپن

 کش مکش سے یاتیاس نفس یضڈرتا ہے۔ف یکرتے ہوئے بھ

 یںاور انہ یںکرتے ہ یہمت افزائ یوہ مظلوموں ک یںواقف ہ

 (۸۹)‘‘۔یںجرآت دالتے ہ یاظہار ک

 یبھ یضاحمد ف یضکرنے والے ف تصورات حاصل یسے انقالب یتاشتراک 

ہے کہ ماحول بدل دو انسان بذات خود بدل  یدہکا عق یتاشتراک ۔شاعر تھے یانقالب
ام سے نظ یاسیبھوک اور س،یمفلس ،یبدحال یںنظام م یاشتراک یےل یاس۔جائے گا

 ہوا اس یداپ یںکے ردعمل م یدار یہنظام سرما یہ ۔ہے یتکرار ملت یک یدلچسپ

اس نظام کو بدلنے کے  ۔داخل ہے یںسرشت م یسے اس ک یبغاوت آغاز ہ یےل
اس کے ساتھ قدم  یاور مظلوم لوگ بھ یبچاہتے تھے کہ مزدور،غر یضف یےل

کرتے  یگدائ یجو ہر در ک یںکے آوارہ کتے کہتے ہ یوںوہ مظلوموں کو گل۔یںمالئ

ے ان ک ۔ہے یکبن چ یباس کے باوجود ہر در سے دھتکار ان کا نص ۔یںپھرتے ہ



69 

 یہوجائے تو ظالم اپن یدارب یےمظلوم اگر اپنے حقوق کے تحفظ کے ل یںم یالخ

نے کو اپ یادن یمظلوم مخلوق پور یہکہ  یںوہ کہتے ہ ۔گے یںبھول جائ یسرکش
 ایک یدارب یںہے کہ انھ یمگر ضرورت اس بات ک ۔ہے یروند سکت یںقدموں م

درد مند شاعر نے اپنے ماحول کو بھر پور مشاہدہ کرتے مظلوموں کے  اس۔جائے

  ۔یک یداپ یداریاندر احساس ب
 :یںلکھتے ہ یڈاکٹر شجاعت عل 

سارےجہاں  یںدل ہے جس م یساا یکا یںم ینےکے س یضف’’

 یکا صرف مشاہدہ ہ یشوہ اپنے گردوپ،کا درد بھرا ہوا ہے

 (۹۰)‘‘۔یںکرتے ہ یبلکہ مجاہدہ بھ کرتے یںنہ

 یک یعکاس یشعور ک یاسیس یںم‘‘کتے’’نظم  ینے اپن یضاحمد ف یضف 

 ہے :

کے  آوارہ  بے  کار     یوںگل  یہ
 کتے

جن  کو  ذوق     یاکہ  بخشا  گ
 یگدائ

   یہپھٹکار   سرما   یزمانے   ک

 ان  کو 
   یدھتکار  ان  ک  یجہاں  بھر  ک

  یکمائ

مظلوم   مخلوق   گِر   سر      یہ
 اُٹھاتے 

  یتو   انسان   سب   سرکش

 بھول  جائے
کو       یاتو    دن    یںچاہ    یہ

 یںاپنا   ل

تک  چبا   یاںہڈ   یں   کؤآقا   یہ
  یںل

ان  کو  احساس  ذلت   دال    یکوئ

 دے 
دم    یہوئ  یسوئ  یان  ک  یکوئ

 ( ۹۱)ہال  دے
 

 یبھ یاںسخت یوبند ک یدق یںمحبت م ینے وطن ک اس محب وطن شاعر  
وہ مزدوروں اور  ۔بے قرار رہے یےاور وطن دونوں کے ل،وہ اہل وطن ۔یلیںجھ

وہ  ۔کو ختم کرنا چاہتے تھے یہر برائ یکے ساتھ معاشرے ک یتحما یک یبوںغر
وس افس ۔نہ ہو مرہے تھے جہاں انصاف ہو ظلم وست یکھوطن کا خواب د یسےا یکا

ن ا ۔پر ظلم ڈھائے گے یبوںغر یکے بعد بھ یآزاد ۔ن کا خواب پورا نہ ہوا! کہ ا

 یک یضکا ظہار ف یاالتان خ ۔تھا یاجاتاہر آواز کو دبا د یکے حلق سے نکلنے وال
 ہے : یاگیاک یںم‘‘کے یوںگل یریت یںنثار م’’ نظم یکا
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  کے  اے  یوںگل  یتر  یںنثار  م

 وطن   کے   جہاں 
  یہے  رسم  کہ  کہ  کوئ  یچل

 نہ  سر  اُٹھا  کے  چلے

   یرہ    یالجھت   یشہہم   یونہی
 ہے   ظلم   سے   خلق

   ،ہے    یرسم  نئ  ینہ  ان  ک

 ہے  ینئ  یتر  ینہ  اپن
تو    یںگر  آج  تجھ  سے  جدا  ہ

 کل  بہم  ہوں   گے 

   یجدائ   یرات   بھر   ک   یہ
 (  ۹۲) یںبات   نہ   یتو   کوئ

 

وہ معاشرے کو ظلم وستم سے پاک کرنے کے ساتھ ظلم وستم کے کوہِ گراں  
 یسے پاک ہوگا اور محکوم ہ یکہ معاشرہ ہر برائ ۔ختم کرنا چاہتے تھے یکو بھ

 یکا اظہار انھوں نے اپن یاتو نظر یاالتخ یاسیان س ۔گے یںاس کے حاکم ٹھہر

 ہے : یاک یںم‘‘گے  یکھیںہم د’’نظم 
           یکھیںد       ہم     

 گے 

  یالزم  ہے  کہ  ہم  بھ
 گے  یکھیںد

وہ   دن   کے   جس   کا  

 وعدہ   ہے 
   یںجو    لوح    ازل   م

 لکھا    ہے

جب   ظلم   و  ستم   کے  
 کوہ  گراں

طرح   اُڑ      یک   یروئ

 گے    یںجائ
ہم     محکوموں     کے    

 ں    تلےؤپا

دھڑ      دھڑ   یجب   دھرت
  یدھڑکے  گ

اور     اہل    حکم    کے    

 سر    اُوپر
کڑ    کڑ       یجب    بجل

  یکڑکے  گ

جب    ارض    خدا   کے   
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 کعبے   سے

سب     بُت   اُٹھوائے    
 گے     یںجائ

    ،ہم     اہل     صفا   

 مردوِد    حرم
مسند    پر    بٹھائے     

 گے     یںجائ

اچھالے    سب   تاج   
 گے     یںجائ

سب    تخت    گرائے   

 گے     یںجائ
بس     نام    رہے    گا    

 ہللا    کا

ہے      یجو    غائب    بھ
  یحا ضر   بھ

ہے       یجو      منظر   بھ

 یناظر    بھ
    یاور   راج   کرے   گ

 خلق    خدا

ہوں  اور     یبھ   یںجو   م
      (۹۳) ہو    یتم  بھ

 

بڑھ  یجبرو استبدادکتنا ہ،یںپابند کرل یجذبات کو جتنا بھ یںطاقت یطاغوت 
و کے متوالوں ک یوآزاد یتوہ حر ۔نہ ہوجائے یوںک یادہز یظلم وستم کتنا ہ،جائے

دن  کیجبر ان کے سامنے ا۔گے یںآئ یںباز نہ یوہ کبھ یںگانے سے منع کرد یتگ

سند پ یترجائ یہ ۔اور نادم ہوگا ندہپر شرم یےہوگا اور ہر جابر اپنے ک سرنگوں
کہ ظلم  یںوہ کہتے ہ۔یاہوئے اور نہ دوسروں کو ہونے د یوسشاعر نہ خود ما

کو سورج طلوع ہو اور اس سورج کے  یآزاد۔ہے یعمر تھوڑ یکرنے والوں ک

ے کے حصول ک یآزاد ۔یںکرتے ہ ینتلق یطلوع ہونے تک وہ دوسروں کو صبر ک
 یںم یحصول آزاد یکنل۔یںستم برداشت کرنے پڑتے ہ ہیںظلم سہنے پڑتے  یےل

 مظلوم یںآتا ہے جب تمام مظلوم ظالم کے خالف کھڑے ہوجاتے ہ یساوقت ا یکا

 ۔یملت یںپناہ نہ یںاس بغاوت سے ظالم کو موت کے سوا کہ یک

 جالب: یبحب 
وں  نظم یجالب ک یبکاآغاز کرنے والے حب یشاعر یانداز سے اپن یتیروا

تل وغارت ق یہند کے وقت ک یمتقس۔یںعناصر کثرت سے پائے جاتے ہ یاسیس یںم

طبقوں کے دشمن  یتو وہ حکومت یکھےجالب نے جب د یبکے مناظر حب

لوگوں  رطخا یوہ سمجھتے تھے کہ ان طبقوں نے فقط اپنے مفاد ک یونکہک۔ہوگئے
 ۔ں تلے کچل ڈاالؤحقوق تک کو پا یادیکے بن یتاور پھر انسان یاک یمکوتقس
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 یںکے ممنون اور ڈالر کے غالم ہ یسب فرنگ یروز،یرام یںنظر م یان ک 

اور  سے ناواقف یلفظ آزاد یہ۔یرہ یتحکمران طبقے سے اکثر شکا یںانھ یےاس ل
 یںوعشرت م یشحالت سے بے خبر ع یعوام الناس ک یںاونچے اونچے محلوں م

 کے مسائل حل کرنے یبوںان کے پاس وقت ہے اور غر یےکے ل یروںام ۔یںمگن ہ

لوں چلنے وا یدلسفر کرنے والے پ یںم یوںگاڑ۔یںان کے پاس وقت نہ یےکے ل
ان کے  یزیںم یراستہرنگ برنگے کھانوں سے پ ۔کرتے یںسے ہاتھ مالنا گوارا نہ

 یبغر ہی۔یںہ یںداشتائ یاںاور کرس یںوزارت یںمحبوبائ یک یروںان وز۔یںسامنے ہ

ان کا مطمع ۔یںبسر کررہے ہ یزندگ یوآرام ک شیعوا م کا خون چوس کر خود ع
 سالمت رہے : یکرس یہمار یکنجائے ل یہے تو چل یہے کہ جان جات یہینظر 

    یکوئ   ،   یممنون    فرنگ    یکوئ

 ڈالر     کا    غالم 
لب      یمحکوم   ان   ک   یںدھڑکن

 کا  نام    یپر   آزاد

  یںمعلوم  کس  حالت  م  یاان  کو  ک
 عوام   یںرہتے  ہ

 

 کرام ِیرانوزر یہ        
ان  کو   فرصت   ہے  بہت   

 یےکے  ل  یروںاُونچے  ام

   یںفون   قائم   ہ   یلیان   کے   ٹ
  یےکے  ل    یروںسف

وقت   ان   کے  پاس  کب  ہے  ہم  

  یےکے  ل  یروںفق
  ،ہم    یںسکتے   انھ   یںچھو   نہ

 ان  کا  اونچا  ہے  مقام
 

 کرام یرانِ وز یہ                          

تو   شام      یہاںصبح   چائے   ہے   

 کھانا   ہے   وہاں
ہے     ینہ  ہوں   مغرور  چلت  یوںک

 دکاں  یان  ک  یاںم

پر      یڈیور   یںچاہ    یہجب   
  یہاں   یںجھاڑ   سکتے   ہ

کس    یہکار   پر    ، یدلپ  یںہم  ہ

 طرح  ہوں  ہم  کالم
 

 کرام یرانِ وز یہ     

   یںم   یخاطر   اسمبل   یقوم   ک
    یںہ   یمر  جاتے  بھ   یہ

بات        یقوت    بازو   سے    اپن 
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  یںہ    یمنواتے   بھ

ا ور  گا    یںہ  یبھ  یتےد  یاںگال
  یںہ  یکھاتے  بھ  یاںل

    ،  یںآبرو   ہ   یوطن   ک    یہ

 ان   کو   سالم    یجئےک
 

 کرام یرانِ وز یہ       

محبوبہ     وزارت          یان     ک
 یاںکرس    یںداشتائ

ہے   تو   جائے       یجان    جات

 یاںکرس  یںپر    نہ   جائ
    یوںکب    تلک      یہ    یکھیےد

   یاںکر س   یںچالئ   یہ

حکومت        یان    ک    یعارض
 یامان    کا    ق    یعارض

 

 (  ۹۴)کرام یرانِ وز یہ          
 االتیجالب بے خوف و بے باک اور نڈر شاعر تھے انھوں نے اپنے خ یبحب 

اور  یبہتر یعوام ک ۔یاک یںکا اظہار حکومت وقت کے سامنے بے باک انداز م

 عوام یشہانھوں نے ہم۔ان کے ہاں موجود ہے یعمدہ شاعر یےفالح و بہبود کے ل
 ۔ایکا درس د کرو ف یتحر یںکرتے ہوئے انھ یزرو کو ت یشعور ک یکے سماج

 یانھوں نے ہزاروں کے مجمعے کے سامنے اپن یںپاکستان کے مختلف شہروں م

ا اظہار محبت ک یکے ساتھ اپن یڈیلآئ یگاکر عوام پاکستان اور درست اسالم یںنظم
ثر  یچیدہپ یادہسے ز یروںنعرہ باز تقر یں کؤرہنما یاسیس یںنظم یان ک ۔یاک اور مو 

 ۔عوام کے دکھ سکھ کے ساتھ تھا ناان کا ہنسنا رو۔یںتھ

تو  یںک ینالگراہ یبھٹو نے اپن یخان سے جب ذوالفقار عل یوبا یلڈمارشلف 
عالمت بن چکے تھے انھوں نے اس وقت علم  یجالب    قوم یباس وقت تک حب

شان  یک ینخوش اوردانالوگ اس آئپہ  ینء کے آئ۱۹۶۲جب قوم  ۔یابغاوت بلند ک

اور  یجہت یک کوتصور کرتے تھے کہ قوم  یہوہ ۔لکھ رہے تھے یدےقص یںم
کہ  االعالن کہرتھے یجالب عل یباس کے برعکس حب۔یمل گئ یادبن یک یخوشحال

 ینان کے اپ‘‘دستور’’مشہور زمانہ نظم  یان ک۔کرتے یںنہ یموہ اس بات کو تسل

 ہے: یکرت یترجمان یک یاالتخ یوعمران یاسیس
   یجس   کا   محالت   ہ   یپد

 جلے    یںم

  یوںخوش  یچند  لوگوں  ک
 کو  لے  کر  چلے 

ہر    یںوہ   جو   سائے  م

 مصلحت  کے  پلے 
دستور   کو    صبح       یسےا
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 بے   نور    کو

    یںم    ،مانتا     یںنہ   یںم
 مانتا     یںنہ

   یںخائف   نہ   یبھ   یںم

 تختہ   دا ر   سے
منصور  ہوں     یبھ   یںم

 سے  یارکہہ  دو  اغ

ڈراتے   ہو  زنداں     یوںک
 سے  یوارد   یک

بات   کو  جہل     یظلم   ک

 رات  کو  یک
    یںم    ،مانتا     یںنہ   یںم

 مانتا     یںنہ

پھول   شاخوں   پہ  کھلنے   
 تم  کہو  ،لگے 

جام    رندوں   کو   ملنے   

 تم  کہو  ،لگے 
کے  سلنے     ینوںچاک   س

 تم  کہو   ،لگے 

ذہن  ،اس   کھلے   جھوٹ  کو 
 لوٹ  کو  یک

    یںم    ،مانتا       یںنہ    یںم

 مانتا    یںنہ
  یوںتم   نے   لوٹا   ہے   صد

 ہمارا   سکوں 

اب   نہ   ہم   پر   چلے   گا  
 تمہارا   فسوں

کس    یںتمہ  یںچارہ  گر  م
 طرح سے کہوں  

   ،چار ہ   گر     یںتم   نہ

 مگر  ،مانے    یکوئ
    یںم    ،مانتا       یںنہ    یںم

 (۹۵)مانتا    یںنہ
 

 یسیا۔ہے یہوئ یقتخل یعمدہ شاعر یموضوعات پر بڑ یاسیس یںادب م 
طور پر باشعور بناتا ہے اور وہ اونچے  یاسیس یکوبھ ینظموں کا مطالعہ قار

 زیانگر۔کوشش کرتا ہے یحاصل کرنے ک یماحول سے آگہ یاسیدرجے کے س

 خلیقاتت یدرجے ک ی  شعرا کے ہاں اعل یگراقبال اور ان کے ہم عصر د یںدور م
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کے  یعام آدم یاستاور س یووٹر کے دروازے تک آگئ یتجب جمہور ۔یںہ یملت

 یشاعر یکو اپن یتروا یجالب نے اس یبتو حب یبن گئ روزمرہ معمول کا حصہ
 یاستجب س یےک یانب یاتنظر یاسیدور کے س یسےا یککا حصہ بناتے ہوئے ا

روزمرہ  یالناس ک واماور اس کا تعلق ع۔حوالے مل رہے تھے یکو نئے ثقافت

سپر پاور رہنما حکومت اور دوسرے لوگوں کے قول ۔سے قائم ہورہاتھا یزندگ
ے کے اظہار ک یاالتجس نے خ۔ید یلتشک یادن یالیخ یکا یک یاتنظروقرار نے 

رانوں حکم یملک یرکا واسطہ غ یاستس یپران۔یاجرا ت مندانہ آواز کا مطالعہ ک یےل

 یزخ ینمع یےاُن کے ل یاتنظر یاسیکردہ س یشکے پ بجال یبجب کہ حب۔سے تھا
 یےآنے کے ل یںم رائے کے اظہار کے بل بوتے پر اقتدار یجنہوں نے عوام۔تھے

 یوہ من مان یےتھے اس ل یکے سخت حام یاتنظر یاسیجالب  اپنے س۔یجدوجہد ک

کرنے پر حکومت پر سخت  یاراخت یہانھوں نے دوغال رو۔حکومت کے خالف تھے
نظم  یوہ اپن۔کے دشمن تھے یتاور آمر یکے حام یتوہ جمہور یک قیدتن

 : یںکہتے ہ یںم ‘‘یتجمہور’’

دس           
کروڑ       

 انسانو!

      یزندگ    
 یگانوسے         ب

 

صرف  چند  لوگوں  
 نے

   ینےج   یسےخاک   ا

 پر  
  تم  یبے   شعور   بھ

 کو

   یہسوچتا   ہوں  
 ناداں  

    یدہقص    یہاور   

 گو
علم  لے    یںہاتھ  م

 کر

   یہکب  تلک   
 یخاموش

 

   یناحق   تمہارا    چھ
 ہے

   نایج  یکوئ  یبھ   یہ

 ہے
بے    شعور   کہتے   

 یںہ

رہتے    یںکس  ہوا  م
  یںہ

  جن   یہیفکر   ہے   

 کو
تم   نہ    اُ ٹھ   سکو    

 لوگو

چلتے      پھرتے     
 زندانو

 

 دس       کرو ڑ       انسانو!
    یہ    یںمل   یہ

 یریںجاگ

    یہ   یںم   یرکوںب
 یںفوج

  ییتکس   کا   خون   پ

 یںہ

کس  کے  بل پر  
 یںہ  یتیج
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محنتوں  کا    یکس  ک

 پھل
جھونپڑوں  سے  

 یرونے  ک

جب   شباب   پر   آ   
 کر

  ینکس  کے  ن

 یںروتے  ہ
     یکاش    تم   کبھ

 سمجھو
 

     یکھات    یںداشتائ

 یںہ
  یآت  یںصدائ  یوںک

 یںہ

لہلہاتا            یتکھ
 ہے

راتا      کون      مسک

 ہے
   یکاش    تم    کبھ  

 جانو
 

 دس       کرو ڑ       انسانو!

بولنے      پہ       

 یپابند
   یغالم    یںپاؤں    م

 یک

آج    حرِف    آخر   
 ہے

ِدن   ہے   چند  

 لوگوں   کا
اُٹھ  کے  درد  مندوں  

 کے

  یںتم  نہ  یںجس  م
 شامل

دوستوں     کو      

 پہچانو
 

سوچنے     پہ     

 یریںتعز
   یںہ   یآج   بھ

 یریںزنج

بات    چند    لوگوں     
 یک

رات    چند    لوگوں   

 یک
صبح   و   شام   بدلو   

 یبھ

وہ     نظام    بدلو    
 یبھ

دشمنوں     کو       

 پہچانو
 

 (۹۶)دس       کرو ڑ       انسانو!

 یچھپ یںوہ ہر فرد م۔تھے شاعر یجالب انتھک اور باہمت عوام یبحب 
 یےل تھے۔ اس یموقع کے متالش یمساو یےکو بروئے کار النے کے ل یتوںصالح

ہو  یجو استحصال سے پاک معاشرے کا باس۔فکر کا مرکز آزاد انسان تھا یان ک

صداقت پر  یک سوچ یاپن یںکا کلچر اور امن کا دور دورہ ہو۔ انھ یجہاں روادار
ے کے اس رشت۔مضبوط رشتہ تھا یانان کے اور لوگوں کے درم یقین یہیتھا  یقین

فکرو اظہار کے جذبے نے ان کو بے پناہ  یتوقار اور حر یاستحکام اور انسان

 ںیڈروپاکستان کے ل یناور وہ تاعمر سرزم۔یطاقت وقوت اور استقامت عطاکر د
 یرتقد یکا مقصد مشرق یزندگ یان ک۔مصروف عمل رہے یںکے خالف جنگ م

 یگزند۔کو ختم کرنا اور اہل ہوس کو معاشرے سے ہٹانا تھا یروںغم کے اندھسے 

 ایانھوں نے ظلم کے خالف علم بغاوت بلند ک یےکو غموں سے نجات دالنے کے ل
 جنگ لڑتا رہا : یک یکو بتاتا رہا اور آزاد ین لوگوںاور اپنے ت
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کو    یاس  دھرت  یرےجب  تک  چند  لٹ

  یںہ  یرےگھ
 

  یجنگ     رہے     گ     یاپن          

اہل   ہوس   نے  جب  تک  اپنے  دام  
  یںہ  یرےبکھ

 

 یجنگ     رہے     گ     یاپن          

اپنے    یارومغرب  کے  چہرے  پر  
 ہے    یالل  یخون  ک

   ؤنا  یاب  اس  کے  سورج  ک  یکنل

 ہے  یڈوبنے   وال
جب  تک  غم    یںم  یرتقد  یمشرق ک

  یںہ  یرےکے  اندھ
 

 یجنگ     رہے     گ     یاپن           

ہو  ہم  اس  کا  سر خم    یبھ  یںظلم  کہ

 گے  یںکرتے  جائ
  یئےاب  اپنے  لہو  کے  د  یںمحلوں  م

 گے  یںنہ  جلنے  پائ

سے   جب   تک  صبحوں  نے    ںؤیاکٹ
     یںہ  یرےمنہ  پھ

 

 یجنگ     رہے     گ     یاپن              
ہو      یاے   اہل   کرم  تم   ٹول   یاجان   ل

 یک   یاروںع

  یتبس یہبن  کے رہے   یوںدست  نگر  ک
  یہے  خود داروں  ک

جب  تک    یںڈوبے  ہوئے  دکھ درد م

  یںہ  یرےسانجھ  سو
 

 یجنگ    رہے    گ     یاپن          
(۹۷) 

ت منافق،یوںانھوں نے ناہموار۔شاعرتھے ینتط یکاور ن یمجالب عظ یبحب 

انھوں نے ہر غاصب اور آمر کو ،یںلکھ یںکے خالف نظم یوںاور منافقانہ رو

وں انھ ۔یغذا اور عزت نفس اُن کا اوڑھنا بچھونا تھ یان ک یاماصولوں کا ق،للکارا
ے اُنھوں ن۔یاک یںپرورش کر کے اپنے کردار کو تباہ نہ یک یدوںام ینے طوالن

 اءیخان اورض یوبصدر ا۔یامشکالت کا صبرو استقالل سے مقابلہ ک یہرطرح ک

 ینکا اعزاز حاصل کرتے ہوئے محروم یاور نظربند یریالحق کے ادوار تک اس
 یا درد کتنہ یںم اتذ یوہ اپن ۔یبرت یںغفلت نہ یوکالت کے فرائض سے کبھ یک

ورت ص یآواز ک یوہ اپنے عہد کا تبصرہ کرتے ہوئے اپنے عہد ک۔تھے یکتحر

طور پر جبرو ظلم کے خالف اور انسان دوست شاعر  یوہ فکر۔پہچانے گے یںم
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ہ و۔پر اُمن اور متوازن معاشرہ کے خواہاں تھے یےنوع انسان کے ل یوہ بن۔تھے

 اُن سے دوسروں یکرتے اور نہ ہ یشانکو پر یپاک باطن انسان تھے نہ خود کس
وہ ۔تھے یزحقوق عز یاور بشر یاںزادآ  یشخص یںانھ۔یجات یکھید یشانیپر یک

 وہ حقوق ۔کرے اور دولت سے ماالمال ہو یترق یازچاہتے تھے کہ ہرفرد بال امت

الف کے خ یوںناہموار۔کے ادراک رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتے تھے یشہر
حوالے  ییاسس یںم‘‘ یاپاکستان کا مطلب ک’’نظم  یوہ اپن۔ہ نبرد آزما نظر آئےیراندل

 : یںسے بات کرتے ہوئے لکھتے ہ

کپڑا      اور             ،     یروٹ
 دوا 

گھر      رہنے      کو      

 چھوٹا     سا
        یممفت        مجھے        تعل

 دال 

مسلماں         یبھ     یںم
 ہوں     وہللا

پاکستان       کا        مطلب       

 یاک
 ۔۔۔۔ ال  الہ    اال  ہللا

سے     مانگ          یکہامر

   یگنہ       بھ
مت      کر     لوگوں     

  یکتضح     یک

روک       نہ        
  یکتحر        یجمہور

     یچھوڑ       نہ      آزاد

 راہ       یک
پاکستان        کا        مطلب        

 یاک
 ال  الہ    اال  ہللا۔۔۔۔

سے            یروںوڈ      یتکھ

 لے    لو 
سے             یروںلٹ  یںمل

 لے    لو

سے           یروںُملک     اندھ
 لے     لو

      یرہے      نہ       کوئ

 جاہ        یعال
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پاکستان        کا        مطلب        

 یاک
 ال  الہ    اال  ہللا۔۔۔۔

      ،سندھ            ،سر حد     

 بلوچستان
پنجاب           یںم      ینوںت

 جان      یک

اور     بنگال     ہے    سب     
 آن    یک

آئے    نہ    ان    کے    

 لب    پر     آہ 
پاکستان        کا           

 یامطلب        ک

 ال  الہ    اال  ہللا۔۔۔۔
ہے                  یہیبات         

  یادیبن

ہو                لوگوں         کو  
 یآزاد

ہو                 یغاصب         ک

  یبر باد
      یںحق       کہتے       ہ

 حق      آگاہ

پاکستان        کا          
 یامطلب         ک

 (۹۸)ال  الہ    اال  ہللا۔۔۔۔
 

اور حق  یشیدرو یاُن ک ۔صفت انسان اور حق گو شاعر تھے یشوہ درو 

مزاحمت  یخواہشات ک یاویاُنھوں نے دن۔یابہادر اور نڈر بنا د یںنے اُنھ یگوئ

 یتدرد اور آمر ،دکھ،ضرورتونکو ٹھکرا کر عوام کے مسائل یاُنھوں نے ماد۔یک
 ۔یاکے خالف بال خوف خطر اظہار ک یوںنا انصاف یکے خالف اور حکمرانوں ک

 یاویوہ دن۔رہے کرتے ینتلق یحق ک یوہ سچ لکھتے رہے اور دوسروں کو بھ

 سے رخصت یاسچ کا ترانہ گاتے ہوئے دن یازآسائشوں کے حصول سے بے ن
 ۔لوح جہاں پر کندہ کروا گئے یےکے ل یشہہم یشہاور اپنا نام ہم۔ہوگئے

 :  احمد فراز 
ہوئے پشاور سے  یداپ یںاردو ادب کے معروف شاعر احمد فراز کوہاٹ م 

 یچلت یہ سے حکومت سے آنکھ مچولوج یک یاتنظر یاسیاپنے س۔یحاصل ک یمتعل

وہ توانا آواز  یںم یسہنا پڑا اردو شاعر یکا عذاب بھ یمدت تک جالوطن یکا یرہ
 یناناب،خواب یرےم ،آشوب ردد ،یںکوچوں م یآواز، گل یافت،بےنا،تنہا تنہا۔تھے
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 یقاتتخل ی)ترجمہ(اُن ک یریم یںآواز،جاناں جاناں،یزہر یزہخواب ر یرےم،شہر

 یک یشاعر یاحمد فراز ک۔کے عنوان سے چھپ چکا ہے‘‘اثاثہ ’’ یاتاُن کا کل۔یںہ
ارت سے عب ؤسلگا یٹھےم یٹھےتو عشق ومحبت سے بھرپور اور م یسےشہرت و

فراز ۔ہے یدرد سے خال یوانہکہ د یںنہ یساہرگز ا یکنہے ل سےوجہ  یک یاتغزل

ہے  یبے باک یقسم ک یکا یںم یشاعر یاُن ک۔کامسلک پاکستان سے محبت ہے
 یقتحق یاس ک۔وجہ سے اُن کا آہنگ بلنداور انداز طنز سے رچا بسا ہے یجس ک

 : یںطرف اشارہ کرتے ہوئے وہ خود لکھتے ہ یک
باشعور اور حساس لکھنے واال اپنے عہد اور  یبھ یکوئ’’

 یاسیبرت سکتا اور س یںلوگوں کے مسائل سے تغافل نہ

 (۹۹)‘‘۔تارکھ سک یںرو نہآب یک یقاتتخل یاپن یرکے بغ یرتبص

 سقوط ڈھاکہ۔ہے یکرت یعکاس یاپنے عہد کے مسائل ک یشاعر یفراز ک 

بڑے  یکس یہ یدتھا جس نے شا یزطوفان بال خ یساا یکجو ا یجیےلے ل یہ یہکا الم
ہر ۔اُس کے اثرات ظاہر نہ ہوئے ہوں یںم یہو اور شاعر یاشاعر کو متاثر نہ ک

۔دوسرے شعرا کے اڈھاکہ نے بہت گہرا اثر چھوڑحساس شخص کے دل پر سقوط 
سحر ’’نظم  یکا یاُن ک۔یںاس سانحے پر آنسو بہائے ہ یساتھ ساتھ فراز   نے بھ

 : یںکرتے ہ یعکاس یدرد ک یکے اشعار اس ک‘‘کے سورج

 سحر کے سورج
 رورہاہوں  یںم

 شوق لہو لہو ہے  یراکہ م

 شوق  یراوہ م
 نمو ہے  یدل ہے مر یرابازو ہے م یراجو م

 اطراف کا نشاں  یرےجو م

 آبرو ہے  یریم
 لہو لہو ہے

 سحر کے سورج 

 یکنصف تار یںم
 نصف روشن ہوں

 ہوا ہے  یاک

  یاتجھے گہن لگ گ
  یابٹ گ یںوجود ٹکڑوں م یراکہ م

 ہے  یاگھٹ گ یںم یروںشعاعوں کا نور اندھ یتر

 ہے  یاکٹ گ یںم یکہ ہر رشتہ رفاقت ہ
 سحر کے سورج

 ہوں  یاہوگ یرنصف تصو یک یکراپنے پ یںم

 ہوں یاہوگ یرتحق یآج اپن یآپ ہ یںم
 ہوں  یاہوگ یراسم تصف یںم

 ں ؤکس طرف کو جا یےبس اپنا آدھا بدن ل

 ںؤکسے دکھا
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  یاںکرچ یجاں ک یشہش یہ

 ں ؤکہا ں چھپا یزےاپنے خواب ر
 ں ؤحدت کہاں سے ال یاپن یںم

 سحر کے سورج

 ُرکے یآندھ یستم ک
 جھپک سکوں گا  یںاُجاڑ آنکھ یہ یںو مت

 سسک سکوں گا 

 بارش تھمے یلہو ک
 بدن کو تھپک سکوں گا  یاس دکھ یںتو م

 ہوں  یںکے دہرے م یجانکن یںتو م یابھ

 یکھوںجو بچھ چکے وہ چراغ د
  یکھوںکہ اپنے ماتھے کا داغ د

 سحر کے سورج 

  یںکے قافلے ہ یقوںتو ان رف یںنظر م یمر
 نکلے تھے سراُٹھائے قدم جمائےجو گھر سے 

  جو منتظر تھے 

 کہ رزم گاہ طلب بالئے
 یںم یہر گھڑ یجو آزمائش ک

 جالئے یںمشعل یک یقیں

  یےناموس کے ل یوطن ک
 بے شمار بازو علم اُٹھائے 

 عہد کرکے  یہرواں ہوئے تھے 

  یںکہ جان یںرہ یںجان یکہ اُن ک
  (۱۰۰)مگر وفا پر حرف نہ آئے 

و ان ت یںسے وعدہ ہے کہ اگر وہ صبر کرنے والے ہ ینکا مومن ی  تعالہللا  

ہم  یںجنگ م یء ک۱۹۶۵بناپر  یجذبے ک یاس۔ہے یکفار پر بھار یکم تعداد بھ یک
 ۔یء کے برعکس ہم نے بغاوت ک۶۵ یکنل یادشمن کو منہ توڑ جواب د ینے بھارت

 ڈالنے پر مجبور اریہتھ ادراور بہ یادے د یںاپنے بہادروں کو دشمن کے نرغے م
 نظم یاس حوالے سے احمد فراز اپن۔یگئ یمل د یناموس پر مٹ یوطن ک۔ہوگئے

 : یںدرد کرب کے آنسو بہاتے ہ یںم

اب    کس    کا    جشن    
 مناتے     ہو

کا    جو        یساس      د

 ہوا       یمتقس
    یتاب    کس    کا   گ

 سناتے     ہو 

جو   دو    اس     تن     کا   
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 ہوا       یمن
 

 

اس    خواب     کا     جو    

 یزہر     یزہر
      یان      آنکھوں     ک

 ہوا       یرتقد

اس     نام    کا    جو    
 ٹکڑے   ٹکڑے 

بے            یںم      یوںگل

 ہوا      یرتوق
 

 

اُس     پرچم    کا    جس    

 حرمت       یک
        یںبازاروں       م

  یہوئ         یالمن
کا     جس         یاُس    مٹ

 حرمت       یک

منسوب     عدو     کے       
  ینام       ہوئ

 

 

اُس    جنگ    کا     جو   
 تم    ہار      چکے 

اس     رسم     کا     جو    

 یںنہ  یبھ   یجار
اس     زخم      کا      جو   

 پر   نہ  تھا   ینےس

س    جان   کا   جو      ا
 (۱۰۱) یںنہ    یبھ    یوار

 

جائے تو پتا چلتا ہے کہ وہ براہ راست اس  یاک یہکا تجز یشاعر یفراز ک 
 یک ںؤاُنھوں نے راہنما۔یںاحتجاج کرتے ہ یداور اس کا شد یںسانحے سے متاثر ہ

س ا ان کا کالم۔ہے یااحتجاج ک یدپر شد یوںاور موقعہ پرست یوںمکار،یاریوںع

   ۔کا مظہر ہے یقتحق
 کے یمرض یحاکم نے محکوم کو اپن یںحاکم اور مسلمان محکوم ہ یزانگر 

نے مسلمانوں کو فضول  یزوں۔ انگریابسر کرنے پر مجبور کرد یمطابق زندگ

اقدار سے دور  یوجہ سے وہ مشرق یمصروف کر رکھا تھا۔ جس ک یںمشاغل م
کھالنے  ناکہ وہ بھوکے کو کھا یتھ یہ یحکمت عمل یک یزانگر ۔ہوتے جارہے تھے

 ،یاسیس یجوش اہل ہندوستان کو ہر طرح ک یکنکے بجائے مارنا پسند کرتے تھے ل
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بق کے مطا یمرض یدالنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپن یآزاد یاور ذہن یمعاشرت ،یمذہب

ار جان نث ،م۔راشد۔ن ،امجد ید۔مندرجہ باال شعرا کے عالوہ مجیںبسر کرسک یزندگ
کے  یقاسم یماحمد ند ،احسان دانش ،یگور کھپور راقف ،یانویساحر لدھ اختر،

 ۔یںرجحانات پائے جاتے ہ یاسیس یبھ یںکالم م

ور ا یاسیس ،یخیتار ،یسماج یبھ یںطرح اردو افسانہ م یاصناف ک یگرد  
اردو  ۔بہت گہرا اور مربوط نظر آتا ہے یمسائل کا عکس شروع سے ہ یعالم

ند سے چ یمپر یمنش ۔یامسائل کا ترجمان بن گ یو خارج یداخل یافسانہ ابتدا سے ہ

الب مسائل کو افسانے کے ق یاسیاور س یخیتا ر ،یاستیر ،یپہلے اور بعد کے ملک
ر کے خاص ادوا یرنظر رکھ کر برصغ یش۔ ان تمام انسانوں کو پیاگیاسمو د یںم

 یںہندوستان م یجنگ آزاد یء ک۱۸۵۷ہے۔  یجاسکت یمرتب ک یختار یعصر یک

 یسلاور ن یجخل یطبقات ،حسد ،تعصب یمذہب،یتفرقہ وار،نفرت یہونے وال یداپ
 یکتحر ،یاستس یک یگمسلم ل ،قحط بنگال ،بنگال یمتقس ،ہینظر یدو قوم ،جنون

 ۔یکیںتحر یک یغاور تبل یمتنظ ،مذہب یلیتبد ،سنگھٹن یشدھ ،یبتہذ یسیبد ،خالفت

 یاہل کاروں کے باہم یسرکار ،ظالم ومظلوم ،مہاجن ،یجنہر ،ساہوکار ،یندارزم
 ۔ےیحکمرانوں کے رو ریزوطن انگ یآزاد یکتحر یو نا انصاف یتجھگڑے بربر

تان پاکس یامق یاگو یسیاںادارے اور پال یتڑپ، حکومت یک یآزاد ،محبت یوطن ک

دب ا ۔یاگ یامسائل کو اردو افسانے کاحصہ بنا یاسیو س یخیسے قبل تمام تار
اپنے اردگرد رونما  یبہوتا اور اد یںنہ یقتخل یںوسعتوں م یماورائ یسمانوں کآ 

کے  جب داستانوں یاردو کہان ۔ہوسکتا یںغفلت کا شکار نہ سےہونے والے مسائل 

صر تو مخت یطرف پلٹ یک یوںتلخ یمافوق الفطرت ماحول اور رومان سے حقائق ک
اتھ س یکدونوں دبستان ا یقتاور حق یتافسانے کے دور کا آغاز ہوا اگرچہ رومان

  ۔چلتے رہے

 کو نئے دور کے تقاضوں کا یہورہا تھا زندگ یلاب حاالت کاچوال تبد یکنل 
ھا ت یکا عمل جار یختشکست و ر یاقدار اور جمے جمائے نظام ک یسامنا تھاپران

ے آغاز ک یصد یسویں۔ انیاہوتا چالگ یبکے قر ینگار یقتاردو افسانہ حق یےاس ل

 یندن یونیدور اف یہچکا تھا۔  دلب یکسرمنظر نامہ  یاور سماج یاسیس،یخیتار یںم
النے د یسے آگاہ یشلگانے جھنجھوڑنے اور گردوپ یںمسلسل ضرب ،سے جگانے

 یہ کنیل۔یطرف کروٹ ل یک ینگار یقتسے حق یتنے رومان یتب کہان۔کا دور تھا
ا ک یالوںان خواب گوں خ ۔یکتھا نہ تھ یک یادن یک یالوںصرف خ یبھ یترو مان

  ۔کھلتا تھا یسمت بھ یک حاالت یخارج یچہدر یکا

 بقول ڈاکٹر انوار احمد: 
منظر  یسماج ،یاسیس یہ یکا یہجائے تو  یکھاغور سے د’’ 

ان  ،انحراف اور استرداد ،اضطراب اور ہلچل ۔کا عکس ہے

جگہ  یکا ۔کرتا ہے یداوحدت پ یباطن یںدونوں منطقوں م

 نتویفراہم کررہے ہ ینتسک یکر نفس یکھمرتفس جذبات د

 یک یجہالت اور محروم ،یغالم ؤ،سبھا یدھےجگہ س یدوسر

مستبد طاقت کے خالف جنگ کاعزم نقارے پر چوٹ لگا 

 یلافسانہ نگاروں کا سر خ یوجہ ہے کہ رومانو یہی ۔رہاہے



84 

پسند ترکونسے اپنے رشتے کا برمال اعالن کرتا  یتحر یلدرم

کا وارث راشد  یاتاخالق یرسخت گ یاحمد ک یرنذ یمولو ۔ہے

 یلوح ہکے خالف جہاد کرتا ہے جوساد یتاس مولو یریالخ

چند روح عصرسے  یماور پر یتھ یپہنائے جا رہ یڑیاںکو ب

اور جذبات سے گزر  یپسند یتمکالمہ کرتا ہے کہ مثال یوں

اور وقت کے غلبے سے آزاد  ینگار یتواقع یجکر سما

  (۱۰۲)‘‘۔جا اترتا ہے یںم یدشوار گزار گھاٹ یک یقتحق

 ریااواپنا موضوع بنا یبدلتے ہوئے ان حاالت کو افسانہ نگاروں نے بھ  
 ۔اُفق پر بڑے بڑے نام سامنے آئے یفسانو

 : یلدرم یدرح سجاد
 یآخر یدور اپن یاسیس یکا یںسامنے آئ یلیاںتبد یبڑ یبڑ یںاس دورم 

نظام جنم لے  یان یکراکھ سے ا یک یطرف اس یدوسر یکنسانس لے رہا تھا ل

اور اہل  ۔یتھ یلغار یک یلیوںتبد یاسیاور س یعلم ،یسائنس ،یمعاشرت ینئ ۔رہاتھا
 یںنہ اس سے بے خبر یکبھ دباا ۔سے گہرا اثر قبول کررہے تھے یلیوںہند ان تبد

 میاور قد یہوت یرکو ان متغ یلدرم یدرسجادح یلے سرخک یکتحر یرومان ۔تھے

اس عہد کے  یںنے خوش رنگ اسلوب م یلدرم ۔انداز کا سنگم کہا جاتا ہے یدجد
    ۔یاک یانمسائل کو ب

 :  یںڈاکٹر محمد عالم خان رقم طراز ہ 
 یکے حاالت سے پور یشاپنے گردو پ یلدرم یدرسجاد ح’’ 

شعور  یطرح باخبر تھے اور اپنے عہد کا گہرا معاشرت

وجہ سے  یتسلط ک یملک یرغ یںہندوستان م ۔رکھتے تھے

طرح آگاہ  یاس سے پور ۔کررہا تھا یلتبد یںسماج جو شکل

کومحض زبان و  یانشاء پرداز یانہو ں نے اپن یےاس ل ۔تھے

ن ہ ابلک ۔رکھا یںلطافتوں اور نزاکتوں تک محدود نہ یک یانب

 یفرسودہ نظام ک ۔مخصوص نظام فکر تھا یکنظر ا یشکے پ

ف کے خال یوںناروا پابند یتنگ نظر سماج ک یوناورجکڑ بند

شدت سے محسوس  یردعمل تھا۔ جسے انھوں نے بڑ یکا

 (۱۰۳)‘‘۔تھا یاکرل

 یوسماج یاسیکے افسانوں کے موضوعات اس دور کے س یلدرم یدرسجاد ح  

 یتحر یآزاد ،یپسند یترق یںم یترک یںاس دور م ۔یںپس منظر سے جڑے ہوئے ہ

م اور کے تراج یروںتحر یکا ترک یلدرم ۔کے اثرات غالب تھے یداریب یاسیاور س
 ستیکو نئے اطوار ز قوم یبلکہ ان کا مقصد اپن یسے محبت بال جواز نہ تھ یترک

  ۔سے روشناس کرانا تھا

 :  یںڈاکٹر انوار احمد رقم طراز ہ 
ے ک یہترک یںمسلمانوں کے دل م یعہد کے ہند تو اس یکا’’ 

 ۔ےینظر رکھنا چاہ یشکے جذبات کو پ یدتمحبت اور عق یےل

 ،کلچر یکا دروازہ ہونے کے باعث مغرب یورپ یہدوسرا ترک

قربت محسوس کرتے  یلرازم سے ذہن یکواور س یشنلزمن

 یارنے سرک یلدرم ۔استعمار سے لڑرہاتھا یمغرب یہوئے بھ

 یپسند اور انقالب یترق ،یالمالزم ہونے کے باوجود روشن خ
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ترکوں سے جس طرح رابطہ رکھا اور ہندوستان کے پہلے 

ان خ یپر خان یگرفتار یک یحسرت موہان یںمقدمے م یاسیس

 یتحر ینام سے جس طرح مضمون لکھا وہ ان ک یکے فرض

 (۱۰۴)‘‘۔کا مظہرہے یاور استعمار دشمن یپسند

 یککا جادو ا یلدرم ۔ہے یابڑے حلقے کو متاثر ک یکنے ا درمیل یدرسجاد ح 

ال ان چ یںم یرویپ یگروہ ان ک یککا ا یبوںاد ۔عرصے تک سر چڑھ کر بولتا رہا

تح ف یازن،،یعل یازحجاب امت ،یمجنوں گورکھ پور ،یںکرنے والوں م یرویپ یک
 ریاگرچہ آخرالذ کر کاانداز تحر ہےجاسکتا  یاجوش کا نام ل یدراور سلطان ح یپور

 ۔ہے یبکے قر ینگار یقتحق

 :یفتح پور یازن  
 یںہ ںیک یشپ یریںتصو ینحس ینے جہاں حسن وعشق ک یفتح پور یازن 

 یو ثقافت کا رنگ اپن یبتہذ یاور مقام یتالسطور جذبہ حر ینوہاں ان کے ہاں ب
 جھلک دکھا جاتا ہے :

 یزہ آپ مجھے انگرہے ک یہ یتشکا یمجھے سب سے بڑ’’ 

خاتون ہو کر شوہ ہائے  یاور آپ ہندوستان یںہ یسمجھت یوںک

 (۱۰۵)‘‘۔یںہ یپسند کرت یوںمغرب ک

 تےیکو رد کرد یتو محکوم یتجبر یاسیس یاپنے عہد ک یفتح پور یازن  

اگست  ۲۴’’۔یںکے خالف ہ یکے نام پر شر پسند یدےاور عق یوہ فرقہ پرست یںہ

 پرو ٹسٹنٹوں کے قتل عام پر احتجاج یںکے عنوان سے لکھے افسانے م‘‘ ء  ۱۵۷۲
  ۔یںکرتے ہ

 :  یںڈاکٹر محمد عالم خان رقم طراز ہ 
موضوعات کے عالوہ کچھ  یاتیجمال یںکے افسانوں م یازن’’

ر رکھ نظ یشکو پ یادوںبن یجو معاشرت یںہ یافسانے بھ یسےا

حسن بہت کم اور  یافسانو یںان م یکنل یںکر لکھے گئے ہ

منا فقت اور  یت،مولو یںان افسانوں م ۔ہے یادہانداز ز یہطنز

 (۱۰۶)‘‘ ۔ےہ یاگ یاکو موضوع بنا  یتنگ نظر یمعاشرے ک

کرنے والے انتہا  یحاتنشر یمن مان یعقائد ک ینے مذہب یفتح پور یازن 

 ۔ہے یاکا پردہ چاک ک یکار یباور فر یظاہر دار یک یوںپسند مولو

 جوش : یدرح سلطان
 یک یالجوش  خواب خ یدرکے مقلد سمجھے جانے والے سلطان ح یلدرم  

بلکہ جوش  اپنے عہد کے مسائل سے جڑے رہے  ۔رہے یںنہ ینپناہ گز یںم یادن

’ ’جوش  کا پہال مجموعہ ۔یےک یرافسانے تحر یشعور کے حامل کئ یاسیاور س

 یجوش  اپن ۔ےہ‘‘ جوش نگر’’شائع ہوا دوسرا مجموعہ  یںم ۱۹۲۷‘‘ افسانہ  جوش
 ۔ںیو تمدن کا اظہار کرتے ہ یبتہذ یاور بالخصوص اسالم یمشرق یںم یقاتتخل

 :  یںکرتے ہ یالکلچر کو ضرررساں خ یاور مغرب

 :  یجئےجملے مال حظ ک یہمثال  
نقطہ نگاہ سے  یرےم یںدوسرے انسان م یاور کس یںآپ م’’ 

 ںیاڈوائر اور ڈائر م یساج یہ یساتو ا ۔سکتا ہےفرق ہو یادہز
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 یماب کالے آد ۔جانتا تھا یلپہلے وہ کالے کتے کو نجس اور ذل

 ( ۱۰۷)‘‘۔جانتا ہے ،یلذل یادہز یکو اس سے بھ

 :یںرقم طراز ہ ینالد یاثاور فن کے حوالے سے محمد غ یتمقصد یجوش ک 
بار بار  یےاس ل ۔مقصد فن پر غالب آجاتا ہے یہاںان کے ’’

طنز  ،یدتمہ یمبلغ اور ناصح بن کر لمب ،مقرر یںم یوںوہ کہان

 یانھوں نے ہندوستان ۔یںاور مذاق کے ساتھ آن دھمکتے ہ

 یخواہش کو بھ یبہتر نظام حکومت ک یکاور ا یاستس

 (۱۰۸)‘‘۔ہے یاموضوع بنا 

وطن فرقہ  ی،آزاد،سرکار یزانگر ،اداروں یحکومت ،جماعتوں یاسیس  

 ۔طرح موجود ہے یپور یںان کے افسانوں م یانکا ب یتاور جذبہ  حر یپرست

 چند: یمپر 
تمام  یہ ونکہیک یاکہا گ یےکو افسانہ اس ل یوںکہان یابتدائ یچند ک یمپر یمنش 

 مافوق الفطرت یاںکہان یہورنہ  ۔یںہ یگئ یوحدت تاثر کے ساتھ لکھ یاںکہان
 یاستان۔ دیںہ یہوئ یلکھ یںطلب م یدشد یالعقول واقعات اور مقصد ک یرمح ،عناصر

کو جس  یزندگ یںافسانوں م ابتدائیچند کے  یمپر یفضا رکھنے کے باوجود منش

چند  یمپر ۔ہے یںنہ یںداستانوں م یعکس پران یساکا ا یزندگ۔ہے یاگ یاک یشطرح پ
 یتحرو یمحبت اور آزاد یوطن ک یںم یسیبت یماور پر یسیپچ یمپر ،کے سوز وطن

کے حوالے  یےحاالت کے تجز یاسیواقعات اور س یخیتا ر ۔بہت ہےتڑپ  یک

  ۔ہے یابتدا ان کے پہلے مجموعے سوز ِ وطن سے ہوت کی یوںسے کہان
 :  یںچند لکھتے ہ یمپر یںم یباچےسوِز وطن کے د 

ا ہوت یرتصو یسچ یقوم کا علم ادب اپنے زمانے ک یکہر ا’’ 

تے اور جو قوم کے دماغوں کو متحرک کر یاالتہے جو خ

وہ نظم ونثر کے  یںگو نجتے ہ یںجذبات قوم کے دلوں م

 ےینآئ یسےج یںسے نظر آتے ہ یصفائ یسیا یںصفحوں م

نے بلوغت کے  یالخ ی۔۔ اب ہندوستان کے قوم۔صورت یںم

ہے اور حب وطن کے جذبات  یاقدم اور بڑھا یکا پر ینےز

ر ممکن کہ اس کا اث یونکرک یںسر ابھارنے لگے ہ یںلوگوں م

 (۱۰۹)‘‘۔یںاس اثر کا آغاز ہ یاںچند کہان یہادب پر نہ پڑتا 

 محبت یوطن ک یںانداز م یسوِز وطن اس مجموعے کا پہال افسا نہ ہے جو داستان 

 ۔کرتا ہے یشکے جذبے کو پ

 :  یںافسانہ سوِز وطن کے حوالے سے مشرف احمد لکھتے ہ  
ا ک یہے کہ اس کہان یتجاسک یکے ساتھ کہ یقینبات  یہ’’

ہے اور ہندوستان پر تمام حملہ آور اقوام  یخیتار ؤیالپھ یزمان

چند کے عہد کے  یمسرا پر یسے متعلق ہے جس کا آخر

 (۱۱۰)‘‘۔۔۔یںحکمران ہ یاجنب

 یںوں مافسان یچند کے ابتدائ یمپکار پر یک یپسند یتاور حر یوطن پرست 
اس کا ملک اور حکومت  یونکہک ۔ہارا ہوا بہادر ہے یکمحمود ا یخش ۔ہے یجات یپائ

اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ اس  یتترب یک یٹےوہ اپنے ب یکنہے ل یچھن چک

  ۔سلطنت کو آزاد کرا سکے یہوئ ینیچھ
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 یتمہار یارعا یہتاج تمہارا ہے ؛ اور  یہ ،ملک تمہارا ہے یہ’’

ش شمرتے دم تک کو یالنے ک یںاپنے قبضے م یںہے تم انھ

 ںیاور تمہ یںناکام ہوجائ یںکوشش یکرتے رہنا اور اگر تمہار

 تیوص یہیہوتو  یبموت نص یک یبے سرو سامان یہی یبھ

 (۱۱۱) ‘‘۔یناتم اپنے فرزند دلپسند سے کرد

کے جذبے کو  یتوطن دشمن طاقتوں سے وطن کو آزاد کروانے اور حر  

  موجود ہے : یںخواہش اس افسانے م یدشد یمنتقل کرنے ک یںنسلوں م یآنے وال
 یک ی  قوم کے اقتدار اعل یاپن یعنیتخت و تاج کے حصول ’’

ہندوستان کے حاالت سے  یکہان یہکے حوالے سے  یافتباز 

 ( ۱۱۲)‘‘۔ہے یمنطبق ہوجات یبھ

بلکہ وہ موجودہ  یںنہ یچند کے دوسرے دور کے کردار داستان یمپر 

 کہیونک ۔یںل سے جڑے ہوئے نظر آتے ہصورت حا یاسیوس یسماج یمعاشرے ک
 سماج ۔یتھ یجا رہ یجنگ لڑ یبیتہذ یکنہ تھا بلکہ ا یکا دور ہ یدور غالم یہ

 ۔ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے تھے یسےج یاستاور س

 بقول محمد حسن:  
جبر سے  یاستحصال کے اس یسماج یتحس یعصر یہ’’ 

 ۔ہے مضطرب یےکے ل یلتکم یہے جو اپن یتحس یہوئ یتڑپت

 یںکو نہ یاقدار ہ یاس اضطراب نے ہمارے سماج اور اس ک

 یزندگ یذات یہمار ،کو ہمارے اندرون کو یتوںشخص یہمار

 یالمغ یاسیسبب تھا س یمرکز یکاس کا ا ۔یاکو پارہ پارہ کرد

 (۱۱۳)‘‘۔نظام یاتیہونے واال نو آباد یدااس سے پ اور

 یکا یںکے افسانوں م‘‘ سوِز وطن ’’ مجموعہ  یچند کے افسانو یمپر  
خو اہش  یکا یسمت آمادگ یک یتوطن ۔پر داخت ہے یک یےنظر یکاور ا یالخ

جدوجہد  یلگان کے خالف عمل‘‘ برباد  یاںآش’’ جبکہ ۔کاوش ہے یاور آرزو ک

 ۔ہے یتید یسنائ یبھ تباز گش ینوالہ باغ ک یاکے اہم واقعے جل یختار یںاس م ۔ہے
 یںن ملگ یک یاور آزاد یںہ یتےد یدکھائ یکے حاالت و واقعات بھ یدیوںق سییاس

 سامنے آتا ہے اقتباس مال حظ ہو : یعورتوں کا کردار بھ
 ۔ایشوہر مارا گ ۔یابرباد ہوگ یانہاس کا آش یںباغ م یانوالہجل’’ 

 یتھا جسے وہ اپنا کہہ سکت یسانہا یاب کوئ ۔لڑکے مارے گئے

 یدل قوم ک یباور ان دس برسوں سے اس کا حرماں نص

تالش کررہا تھا جن اسباب  یاور سکون ک یتشف یںخدمت م

اس کے سہاگ  ۔یاکرد یراننے اس کے بسے ہوئے گھر کو و

ہ و یںان اسباب کو مٹانے م ۔یکرد یگودسون یاس ک ۔کو لوٹا

 یسے بڑ یبڑ ۔یمجنو نانہ جوش کے ساتھ مصروف تھ

اب اس کے پاس اپنے  ۔یتھ یکر چک یوہ پہلے ہتو  یاںقربان

تھا۔  یاگ یاک یدل ودماغ کو قربان کرنے کے سوا اور رہ ہ

 نمود یاتقاضا ہو  یککا ا یبتہذ ،قوم ،خدمت یےاوروں کے ل

 (۱۱۴)‘‘ ۔یعبادت تھ یہتو  یےاس کے ل یعہذر یککا ا

اور  یاسیحاالت سے جڑے ہوئے تھے نہ س یچند نہ صرف عصر یمپر 
 یعہو  ثر ذرم یساا یکبلکہ وہ ادب کو ا ۔کا اثر قبول کر رہے تھے یلیوںتبد یخیتار

 ۔یںجا سک یےمقاصد حاصل ک یو اصالح یکرتے تھے جس سے قوم یالخ
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 : یںلکھتے ہ یدڈاکٹر انور سد 
کروٹوں سے نہ  یاور سماج یاسیس یچند ملک ک یمپر’’

سے اصالح  یلےصرف متاثر تھے بلکہ وہ ادب کے وس

کے  ینےکو فروغ د یکوںتحر یک یحب وطن اور آزاد،تمدن

 (۱۱۵)‘‘۔تھے یبھ یحام

عور ش یاسیوس یو شاعر عصر یباد یشترب یںچند کے ہم عصر ادبا م یمپر 

واقعات کو  یاسیوس یخیسے بہرور تھے۔ اگرچہ انھوں نے براہ راست ان تار
 یںم ہیانیب یاکرداروں کے طرز عمل  یںفضا م یادب ک یتوبھ یابنا یںموضوع نہ

 شیضرور پ سکا عک یآگاہ یواقعات اور عصر یخیوتا ر یاسیاپنے عہد کے س

 ۔ہے یاک

 :یریعالمہ راشد الخ 
 یعکاس یحاالت ک یاسیکے افسانے اپنے عہد کے س یریعالمہ راشد الخ 
 یک یرتو اس کے اثرات برصغ یء( شروع ہوئ۱۹۱۴) یمجنگ عظ یپہل ۔یںکرتے ہ

ہندوستان کے بہت سے لوگوں کو  ۔ں پر مرتب ہوئےاور معاشرے دونو یشتمع

 یادربہ نیجہاں انھوں نے اپ یاد یجطرف سے ہندوستان سے باہر بھ یک یہبرطان
کہ ان خدمات کے  یتھ یدکو ام یوںہندوستان ۔کے جوہر دکھائے یاور جوانمرد

 یشراکت اور خود مختار یادہز یںہوم رول م یںانھ یہحکومت برطان یںصلے م

پنے ا یزدھچکا لگا جب انگر یدمسلمانوں کے جذبات کو اس وقت شد یکنل ۔یدے گ
 ایوں پر مسلمانوں کا اعتماد ٹوٹ گیزانگر ۔بدل گئے یکسرہوئے وعدوں سے  یےک

 تیاسس یطرف سے برطانو یان ک یبڑھنے لگ ینیاحتجاج اور بے چ یںاور ان م

  ۔یہونے لگ یدپر تنق یباور تہذ
 یںنگ مج ۔یہوگئ یزکے بعد ت یمجنگ عظ یر پہللہ یک یدو تنق ینینکتہ چ 

اور جو وعدے مسلمانان ہند سے انھوں نے  یتھ یکو فتح حاصل ہوئ یوںاتحاد

ان  ۔تھے ان سے مکر گئے یےدوران جنگ ک یںکے بارے م یہترک یافتہشکست 
وں ترک یںجن م۔یےک یرافسانے تحر ینے کئ یریموضوعات پر عالمہ راشد الخ

لتا م یجہت یکاور ان کے ساتھ اظہاِر  یالتتفص یجنگ ک ،یتمظلوم ،یبہادر یک

ملے کے ح یطرابلس پر اٹل یںم‘‘ مغرب یدشہ’’ کا افسانہ  یریعالمہ راشد الخ ۔ہے
 یک یلڑک یہودیبہادر  یکا یہ ۔ہے یاگ یاکو موضوع بنا یجانثار یاور ترکوں ک

ہے  یکرت یشادترک کے ساتھ  یکے بعد ادہم نام ےہے جو اسالم قبول کرن یکہان

وہ اس کے اصرارپر شک  یکنل ۔ہے یپر آمادہ کرت یتشمول یںاور اسے جنگ م
 تییداد شہادت د ،ہے یپہنچ جات یںجنگ م یدانباال خر وہ خود م ۔کا اظہار کرتا ہے

  ۔ہے یشہادت کو بڑے حوصلے سے قبول کرت یاور شوہر ک یٹےب ۔ہے

اشاعت  یختار یںکے آخر م‘‘ داغ  یاہس’’ کا افسانہ  یریعالمہ راشد الخ  
اس  یونکہرکھتا ہے ک یتاہم یبڑ یںم یختار یسال ہندوستان یہ ۔ء درج ہے۱۹۱۹

مام جلسہ عام کا اہت یںباغ م یانوالہجل ۔یاگ یاکرد یزت یددھارے کو مز یاسیسال س

 داخل ہونے کے یںاندر تھا اور اس م ےک یواریباغ چار د یہ ۔یاگیاکوک یلاپر ۱۳
ر سے جب امرتس یقےپرامن طر ۔ھوٹے چھوٹے دروازوں سے گزرنا پڑتا تھاچ یےل

نے چال یداخل ہوگئے تو جنرل ڈائر نے فوج کو ان پر گول یںکے لوگ اس باغ م



89 

 اور باغ کے اندر الشوں کے یالوگوں کا وہاں سے نکلنا مشکل ہوگ ۔یاکا حکم دے د

اس  ۔یاگ یااہتمام نہ ک یکوئ یکو ہسپتال پہنچانے کا بھ یوںزخم ۔انبار لگ گئے
 یاہس’’ یدشا ۔یرہ یتید یسنائ یرتاد یںگونج اردو افسانے م یاندوہناک واقعے ک

آمر حکمرانوں کے  یںجس م ۔اظہار ہے یواقعے کا پہال افسانو یخیاس تار‘‘ داغ

 یںداز مان یظلم وستم کو مذمت کےکرتے ہوئے اہل ہند پر ان  یانغرور تکبر کو ب
 ہے۔ یاگ یاک یشپ

 یحصہ اس یکا آخر یہے اس کہان یاتح یجو موت ہے وہ قوم ک یک یدشہ 

ے عالمہ اس یتھ یلجو تمث یچند کے افسانوں ک یمپر یمنش ۔ہے یرتفس یمصرع ک
بان اوروطن پر قر یاڈھال د یںم یثیتح یخیتار یباغ ک یانوالہنے جل یریراشد الخ

 مطلق یکا یںافسانے کے آغاز م ۔یسنائ یدنو یجا وداں ک یاتہونے والوں کو ح

ہ جواب پسندان یقتکا حق یروز یںاور جواب م یرتقر یرعونت بھر یالعنان بادشاہ ک
  ۔ہے یبڑا فطر

 : یںلکھتے ہ یگڈاکٹر مرزا حامد ب 
 یریکہ راشد الخ ینہ ہوگ یسے خال یبات دلچسپ یہ یہاں’’ 

چند سے بہت پہلے حب  یمجوش نے پر یدراور سلطان ح

اس  ۔یاکو اپنا موضوع خاص بنا یدشمن یزاور انگر یالوطن

 یخصوص‘‘ داغ یاہس’’ کا افسانہ  یریحوالے سے راشد الخ

 باغ کے یانوالہداغ واضح طور پر جل یاہس ۔توجہ کا طالب ہے

 یہندوستان ک یںسانحے سے متعلق افسانہ ہے جس م یمعظ

 ( ۱۱۶)‘‘۔ہے یاگ یااور دکھا  یکھاکا خواب د یآزاد

کارناموں کا  یخیتار ی،عقائدو شعار کے ساتھ اسالم یریراشد الخ عالمہ 

 یشسے پ یجانبدار یرحاالت کو انھوں غ یاسیاس عہد کے س۔یںذکر کرتے رہے ہ
 ۔ یاک

 :ینیعباس حس یعل 
 ’’۔رنگ موجود ہے یوعصر یاسیس یںکے افسانوں م ینیعباس حس یعل 

 یخیتار و یاسیس یندوستان اپناس دور کا ہ یںکے اکثر افسانوں م‘‘  یگھومن یلہم

ان  ۔اور جدت ہے یتازہ کار یںان کے افسانوں م ۔شناخت کے ساتھ موجود ہے
وہ ۔یوتہ یںنہ حسوسم یدگیاور بوس یکہنگ یافسانوں کا مطالعہ کرنے سے آج بھ

ن ا یںکو مرکز توجہ بناتے ہ یتجبر یعدم مساوات اور مذہب ک یتر معاش یادہز

 یکے اندر اٹھنے والے احتجاج یبوںغر یںنہ یغربت کے مناظر ہ یںکے افسانوں م
 یبھکار’’ خصوصاً  ۔موجود ہے یحدت بھ یکا ابلتا ہوا الوا اور اس ک یجواال مکھ

 ییاسس یہندوستان ک یںم‘‘ بجہنم’’، اور ‘‘کفن’’، ‘‘نچہ  اطم’’ ،حسن رہگزر ،‘‘

 ۔ہے یاگ یاکے مختلف موضوعات کو موضوع بنا یختار
کو  تیفیک یہے اس کے تذبذب ک یڈجو کا مر ینشیامم‘‘ یبھکار’’ نہ افسا 

اوجود اس کے ب یکنمخالفت کرتا ہے ل یحکومت ک یزیوہ انگر ۔ہے یاگ یاک یانب

 یاںرنوک یزیانگر یڈکا مر یدوسرے کئ یونکہک ۔ہے یتاسول سرو س کا امتحان د
س سول سرو یامش ۔ںیبسر کررہے ہ یزندگ یک یطور پر خوشحا ل یکرکے معاش
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ل سروس سو یامامداد کا منتظر ہے۔ش یبیغ یکس ،معجزے یکس یےکے ل یجہکے نت

  ۔پر نکالتا ہے یبھکار یکناکام ہوتا ہے اور اپنا غصہ ا یںکے امتحان م
 ۔ہے یبڑھا د یتاہم یطنز نے افسانے ک ینظام پر گہر یومعاش یاسیس 

عمل ردعمل اور کے افسانے نچلے درجے کے کرداروں کے  ینیعباس حس یعل

 یو معاش یاسیس یاور ملک ک یںکے پول کھولتے ہ یہسے طبقہ اشراف یوںرو
 ۔یںکا نشانہ بناتے ہ یکصورت حال کو تضح

اسٹالن  ۔یتھ یہند پر پڑ رہ یندھمک سرزم یانقالب روس ک یںاس دور م 

ور ا یتھا۔ رجعت پسند یاپر بات کرنا رواج بن گ یاتکے نظر یرہوغ ینناور ل
   ۔نوجوانوں کا مشغلہ تھا یدار نظام کے خالف نعرہ باز یہسرما

جنگ کا دور آتا ہے تو خلق خدا پر  یافسادات  ،آفات یملک پر جب کوئ 

ٹ لو،اغوا ،یاندوز یرہذخ ۔یںکا فائدہ کچھ لوگ ضرور اٹھاتے ہ یمسلط عذاب الہ
 ۔ےہ یجات یسے دولت جمع ک یقوںاور ناجا ئز طر یمہنگائ ،یبردہ فروش ،مار

 ۔ہے یثابت ہوت یعہکمانے کا ذر یہروپ یبتمص یعوام ک

 ہاںیسفر کرتاہے اور  یںم یلاٹھائے ر یںکا اور ڈان اخبار ہاتھ م یرپترنص  
وں انجمن یسفارشوں اور قوم ،یوںقال باز یاسیس ،یوںموجود لوگوں سے بد عنوان

م جعل پورا سسٹ ۔سن کر بد مزہ ہوجاتا ہے یںبات یک یٹھوںوالے س ینےکو چندہ د

 ییاسان کا س ۔چل رہاہے یےمفادات کے تحفظ کے ل یشخص ،پر استوار یساز
حاالت کو بگا ڑنے والے عناصر  یاور ملک یسے بے زار یاستدانوںنقطہ نگاہ س

 ،یںماعتج یاسیس ،عناصر یجنون یسے فائدہ اٹھانے والے مذہب یفرقہ پرست یعنی

 ۔کا ہےسے نفرت  یٹھوںوالے س ینےفنڈز د یںانھ
 : یںرقم طراز ہ یدڈاکٹر انور سد  

 یشطرف پ یک یادن یک یقتسے حق یادن یک یلچنانچہ وہ تخ’’ 

 (۱۱۷)‘‘۔یںہ یتےبنا د یمعمول یرکو غ یکرتے اور معمول یقدم

ے وطن س ،سے نفرت یفرقہ پرست یںکے افسانوں م ینیعباس حس یعل 

’’ ۔ےہ یتید یدکھائ یوسیحاالت سے ما یاسیوس یمحبت اور ہندوستان کے حکومت
احساسات  یہ یںم یرہوغ‘‘ماں کے دو بچے ’’اور ‘‘دھرم  یسد’’، ‘‘بوڑھا اور باال 

        ۔یںہ یاںنما

 واال لحن: ینےکا چونکا د انگارے
سے لے کر  یجنگ آزاد ۔جا رہا تھا یاسمو یںآوازکواردو افسانے م یعصر 

 یزیانگر ،خالفت ترک مواالت یکرتح ،یموںتنظ یاسیس ،بنگال یمتقس ،قحط بنگال
 یمذہب ،باغ یانوالہجل ،منٹو مارے اصالحات یاں،عمل دار،یاںدار یرجا گ ،اداروں

 یسر گرم یکون س یکیںتحر یک یآزاد ،نقالبا یصنعت ،یلیاںتبد ینیآئ ،یمیںتنظ

ء کے آغاز ۱۹۰۰ ۔یتھ ینہ دے رہ یسنائ یںگونج اردو افسانے م یجس ک یتھ
 یسالوں کے عرصے تک کئ یسدور اگلے ت یہسے شروع ہونے واال افسانے کا 

شعور رکھتے تھے اور  یاسیو س یخیلوگ تار یہ ۔یاہوگ ینمعتبر ناموں سے مزّ 

پر افسانہ مغرب سے  یہاں ۔چاہتے تھے یکھنااور آزاد د خوشحالہندوستان کو 
ے رکھت یسے آگاہ یاتنظر یغربفلسفوں اور م یمغرب یباد یہمتعارف ہوا تھا 
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دنوں  ان ۔ادب سے آشنا نہ تھے یاور مغرب یکوںتحر یبراہ راست فکر یکنل ۔تھے

 ںیحاصل کر نے کے سلسلے م یمجو تعل ۔گروہ ابھر رہا تھا یادب یکنوجوانوں کا ا
 یممالک ک یاور گھٹن کا موازنہ مغرب یزندگ یوہ اہل ہند ک ۔تھا یمملک مق یرونب

 ،یتطائفس ۔ں سے کررہے تھےؤآزاد فضا یک یورپاور  یترق یاور سائنس یصنعت

ہڑ  ،نوںین یو یڈٹر ۔یںتھ یبلند ہورہ یںآواز یک یتاور اشتراک یتنراج ،یتجمہور
 خوف وحراس ،ینیبے چ ۔کا دور شروع ہوچکا تھا یکساد باز قتصادیتالوں اور ا

 کش یباہم یداروں ک یہاور سرما یتھ ینعرے اور جدوجہد جار یاسیکے ساتھ س

پھا  ،یجال وطن ۔یتھ یرہ یلطرف دھک یک یمجنگ عظ یکو دوسر یامکش دن
جھوڑ جھن ھیکو ب یبوںحاالت کے تصادم نے اد یاور عالم یان ملک یاںگول ،یاںنس

ورت ص یک‘‘ انگارے ’’ کتاب  یمختصر س یکا یجس کا اظہار افسانوں ک ۔یاتھاد

جہاں اور  یدرش ،یاحمد عل ،یرسجاد ظہ یںان نوجوانوں م ۔سامنے آتا ہے یںم
پرا  ،سے انحراف یانتہا پسند یمذہب یںمحمود الظفر کے لکھے ہوئے افسا نوں م

 یمساوات کے خالف صدائے احتجاج بلند ک معد یاقدار سے نفرت اور معاش ین

 ۔کا دور تھا یاتفلسفوں اور نئے نظر ،یکوںدور تحر یہچونکہ  ۔یتھ یگئ
و جذبات ک یجس نے انقالب ۔الخصوص انقالب روس کے اثرات بہت گہرے تھےب

 ،کے جا رحانہ تسلط یزوںانگر ،یجناقابل عبور خل یںم یرام،یبغر ۔یتھ یہوا د

 یسب عناصر کس یہگھٹن  یجنس ،اور مذہب کے نام پر استحصال التجہ ،بھوک
 ۱۳۴چھپنے واال  یںء م۱۹۳۱اور اس بغاوت کا اعالن  ۔بغا وت کا مواد تھے یبڑ

  ۔یاگ یاک یعےمجموعہ انگارے کے ذر یصفحات پر مشتمل افسا نو

 : یںلکھتے ہ یموقار عظ یدس یسروف پر
لخت  یکاور اس نے  ،افسانوں کا مجموعہ انگارے شائع ہوا’’

توڑ پھوڑ کے  یشےکے ش یتوںروا یسار یموضوع اور فن ک

 یدجد یںجس م۔یڈال یادبن ینئے فن ک یکاور ا یئےرکھ د

 یاور اقتصاد یاستس ،یوںنظر یمحرکات نئے معاش یاتینفس

 تشکس یقدروں ک یاور روحان یمذہب یہم آہنگ یمسائل ک

 یزوںفرسودہ چ یسیج یاور پالٹ اور کردار نگار یختور

 یامتزاج تھا کہ نہ صرف افسانو یساا یککا ا یازیسے بے ن

 یاآگ بھونچال یکا یںم یزندگ یمعاشرت یبلکہ پور یںادب م

 یہ یااسے الٹ پلٹ کر رکھ د ۔اور اس نے جو کچھ پرانا تھا

 کے انقال اس یکنل یامجموعہ چند دن بعد نظر سے اوجھل ہو گ

 بے شمار یجدت ک یےتاثر نے اردو افسانے کے ل یںب آفر

 (۱۱۸)‘‘۔یںکھول د یںراہ

’’ ۔کے پانچ افسانے شامل تھے یرسجاد ظہ یںمجموعہ ا نگارے م یافسانو 

’’  ،‘‘ہنگامہ  یہپھر ’’ ، ‘‘ یدالر’’ ، ‘‘بشارت  یجنت ک’’ ،‘‘ یآت یںنہ یندن
 ،‘‘رات  یمہاوٹوں ک’’ کے دو افسانے تھے  یاحمد عل ۔‘‘رات  یکا یک یوںگرم

 کیاور ا‘‘  یرس یک یدل’’ افسانہ  یکجہاں کا ا یدہڈاکٹر رش‘‘ آتے  یںبادل نہ

 یجواں مرد’’ افسانہ  یکالظفر کا ا محمود۔موجود تھا یچھےپردے کے پ’’ ڈرامہ 
سانے اس اف ۔یانے اردو ترجمہ ک یراور پھر سجاد ظہ یالکھا گ یںم یزیجسے انگر‘‘

ھٹن کا گ یاسیجبر اور س یخیتار ۔افسانہ نہ لکھا یکوئ یدکے عالوہ انھوں نے مز
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اس اقتب یککا ا ‘‘یآت یںنہ یندن’’ ۔سامنے آتا ہے یںان افسانوں م یجہنت نطقیم

 : یکھئےد
ے ب یز۔ بد تمیاموت کا فرشتہ آ ،دو سال، سو سال ،سال یکا’’ 

 رییبھاگ ورنہ ت یابھ،بھاگ ،سے یہاںکا چل نکل  یںہودہ کہ

 ۔۔ ہنستا ہے۔یک یاںپھر بڑے م یدم کا ٹ لوں گا۔ ڈانٹ پڑے گ

 یفرشتے ک یرےت ،۔۔ سامنے دانت نکالے۔کھڑا ہے یوں؟ ک

۔ یسیت یسیا یک یادن اری۔۔ س۔یکفرشتے  یرےت ،یسیت یسیا

 (۱۱۹)‘‘۔یسیت یسیا یاکبر تمہار یاںم

 یصورت حال پر طنز ک یاسیاور س یملک یںتشنج والے اسلوب م یاس ذہن 
 ،الیاور بے مہار الفاظ کا تال زمہ خ یاالتبے ربط اور منتشر خ یکنل ۔ہے یگئ

 یاسیس ییسا ۔جا سکتاہے یاشکل قرار د یکوئ یک یکتکن یدجد یسیرو ج یشعور ک

 یدہپوش یںکہ یوجوہات بھ یک یےمتوازن رو یراس غ یصورت حال کے اندر ہ
ور ا یآزاد ۔تھا یال یناور استحصال نے چھ یتحمل اور برداشت کا مادہ غالم ۔یںتھ

ا طنز، ک یریلہجہ اور راشد الخ یماچند کا دھ یمپر ۔یںتھ یاٹھ رہ یںآواز یانقالب ک

 ۔یہوچک بہت یحتاور پندو نص یاصالح پسند یک یدسرس ۔یگزر چک یبھ یفیںتعر
 اب چوٹ لگانے کا زمانہ تھا :  یاگزر گ یکا دور بھ مفاہمتمصالحت اور 

مارا ہ یںبے تکا پن ہے جارج پنجم کے تاج م یاواہ واہ واہ !ک’’

 رہ گئے نہ منہ ،یزچرا کے انگر ۔ہے لے گئے یراہندوستان ہ

 اب یںدم ہاتھ م یرہ گئ ۔یاچڑ یک سونے ی! اڑ گئ یکھتےد

دم نہ چھوٹنے  ۔ہات سے نکل جائے یکہ دم بھ یںچاہتے ہ

 تو یدم چھوٹ ،ورپہلوان لگائے جاز  یرےپائے شاباش ہے م

 (۱۲۰)‘‘۔یعزت گئ

 ،مکا دکھانے ۔ضرورت ہے یاور زہر خند ک یکتضح ،اب تمسخر یعنی  
 ۔صورت ہے یکا یہ یبرہنہ ک یعنیمنہ چڑ ھا نے 
قل ھو ا ہلل  یںآنت یںم یٹہے پ یہوا چل یآج اچھ یک یآزاد’’

 یاموت  ۔یںہ یںکے چکر م یکہ آزاد یںاور آپ ہ یںہ یپڑھ رہ

بھر  یٹپ یرام یکوئ ،ی! نہ مجھے موت پسند نہ آزاد یآزاد

 (۱۲۱)‘‘۔دے

 تیقحق یبعض افسانے بالکل بے ضرر سماج یںمجموعے م یاس افسانو 

 یںجس م‘‘  یرس یک یدل’’ جہاں کا افسانہ  یدرش یسےج ۔پر مشتمل تھے ینگار
 یعورت کے بچنے کے منظر کو خوب یکہوس پرست نگاہوں سے ا یمردوں ک

 یسنائ یںزتمام آوا یکے ہاں اپنے عہد ک ینانگارے کے مصنف ۔ہے یاگ یاک یانسے ب

 ۔یںہ یتید
سے  یاتنظر یمعاشرت ،یاسیکے بعد نئے نئے س یمجنگ عظ یہندوستان پہل 

 یجےتجبر کے ن یاسیاور س یبدحال یاقتصاد یکیںتحر یک یآزاد ۔متعارف ہورہاتھا

ے عقب ک یکوںان تحر یاور انتہا پسند یفرقہ پرست۔یںتھ یکررہ یارشدت اخت یںم
اور گھٹن کے خالف  دحالیب یاخالق یمذہب ،یاس اقتصاد۔یتھ یرہ یلپھ یںم

 یللتح یاتینفس یفرائڈ ک یںجس م ۔اعالن جنگ ہوا یکا یںصورت م یانگارے ک

 ےیسرو ج یشعور ک یجوائس ک یمسج ،یاتنظر یکارل مارکس کے معاش ،ینفس
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 یںب ماد ۔بنے یاتنظر یہیکا محرک  یکپسند تحر یترق ۔یگونج تھ یک یاتنظر

ھو گ یوتیج ،ملک راج آنند ،یرسجاد ظہ یںم دگانکا آغاز کنن یکپسند تحر یترق
 یوالکا ہ یمجنہوں نے اس تنظ ۔یںکے نام آتے ہ یراور ڈاکٹر تاث ینمود س پر ،ش

 یںء م۱۹۳۶صدارت  یرز یچند ک یماور اس کا پہال اجالس پر ۔یاک یارت یںلندن م

طن کے ب حاالت یخیو تار یاسیس ،یوملک یعالم یبھ یمتنظ یہدراصل  ۔منعقد ہوا
اور  یمذہب ،یآنے والے انقالب نے معاشرت یںروس م یںء م۱۹۱۷ ۔یہوئ یداسے پ

وں حاالت دگرگ یاسیوس یمعاش یبھ یںہندوستان م ۔یانظام کو ہال کر رکھ د یمعاش

 یداقہ پوفادار طب یکا یےنے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے ل یزوںانگر ۔تھے
 یک یتعنائ یںصورت م یرشوتوں ک یاسیس یرداریاںجاگ یبڑ یبڑ یںجنھ ۔یاک

معاشرہ عدم مساوات کا شکار ہوا اور  یپرانا زرع یوںوجہ سے صد یجس ک ۔یگئ

زدور م یتجس نے کھ ۔یامطلق العنان طبقہ قابض ہوگ یکذرائع پر ا یداواریتمام پ
بے  وراافالس  ،یغالم یےبلکہ اس کے ل ۔یانہ ل یںم یکارمحنت کو ب یاور کسان ک

کے اوقات کا ر مشکل بنا نے مزدور  یترق یصنعت ۔کے سوا کچھ نہ چھوڑا یبس

اور اتحاد کارل مارکس کے  یداریاحساس ب یںبھر کے مزدوروں م یادن ۔یےدئ
 یاستر یاگو،یشواپ یدان اور مذہب یاستس ،دار یہسرما ۔تھا یاکرد یدانے پ یاتنظر

 یوںدکوشاں تھے اور ص یےبچا نے کے ل کونظام  یدار یہستون سرما ینوںت یہکے 

سمٹ  یںطاقت اور دولت چند ہاتھوں م ۔تھا یعوام کا استحصال جار یبسے غر
 سمجھا جانے لگا تھا۔ یںسوشلزم م یہ  ان مسائل کا حل نظر۔یتھ یکررہ گئ

 : یںہ یفردوس انور لکھت یڈاکٹر قاض 
اثرات اور ان  یاسیبحران کے س یء کے معاش۱۹۳۳۔۳۲’’ 

 شپ کا وجود کا رخانوں یٹرڈکٹ یہٹلر ک یںم یکے تحت جر من

 یہونے واال انقالب یدامنظم قوت کے تحت پ یمزدوروں ک یںم

 ڈریکے ل یپارٹ یمونسٹک یہبلغار یںم یشعور جرمن یجماعت

 یںم ساور انگلستان اور فران یکہکا مقدمہ۔۔۔ امر یژوفپ

مزدوروں کے بڑے بڑے  یےکے ل یرہائ یمتروف ک

کے تمام  یا۔۔ آسٹر۔ہڑتا ل یمزدوروں ک یںفرانس م ،اجتماعات

مزدور وں کا آمرانہ حکومت کے  یںشہروں م یبڑے صنعت

اور  یلڑائ یںفوج م یمزدوروں اور سرکار ،خالف احتجاج

 یاالقوام ینجدوجہد اور ب ،تمام واقعات یہ ،ناکام مزدور انقالب

نے ہو یدابحران سے پ یاقتصاد ،یاسیکے اس س یاجنگ اور دن

طلبہ کے  یاثرات اس وقت ہندوستانصورت حال کے  یوال

 ےیکے ل یمجو تعل یےشدت سے محسوس ک یاس گروہ نے بھ

 (  ۱۲۲)‘‘۔تھا یممق یںاس وقت لندن م

عقد من یںم یسمحنت اور کوشش سے پر یباربس ک یہنر یباد یسیفرانس 
کے  یبوںدا یںبرائے تحفظ کلچر م یسکانگر یک ینمصنف یاالقوام ینب یہونے وال

 تیاالپسند خ یان تر ق ۔یاگیاقرار د یرائے کو ضرور یاظہار اور آزاد یآزاد یےل

اس  ۔مناسب تھے تہائیحاالت ان یمعاش یاسیہندوستان کے س یےکے فروغ کے ل
ً اس عہد کے تقر یےل  یکحراور اس ت یک یدتائ یک یاالتنے ان خ یبوںاد یسبھ یبا

   ۔یگئ یچل یحاصل ہوت یتکو مقبول
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 :  یںلکھتے ہ یرظہ سجاد
 یک یمتنظ یک یکتحر یپسند ادب  یجب ہم نے تر ق’’          

کے ساتھ ہمارے  یتخصوص یںتو   چندبات  یاجانب قدم اٹھا

ا رخ ک یکتحر  یپسند ادب یکہ ترق یہپہلے  تو  یںسامنے تھ

 یانہکسانوں  اور درم ،مزدوروں  ،جانب یعوام ک یملک ک

والوں اور ظلم  ۔۔۔ ان کو لوٹنے۔یےچاہ جانب ہونا یطبقہ ک

کا وش سے عوام  یادب یمخالفت کرنا  ، اپن یکرنے والوں ک

  ۔۔کرنا یداجوش عمل اور اتحاد پ ،حس وحرکت،شعور یںم

 ،مخالفت کرنا جو جمود یاورتمام ان آثار  اور رجحانات  ک

‘‘ ۔فرض ٹھہرا ین۔۔ہمارا اول۔یںکرتے ہ یداپ یرجعت پست ہمت
(۱۲۳)  

 یپہلو کے ساتھ داخل یسے جڑے اس خارج یتپسند ادب کے معش یترق 

 ۔یانے فراہم ک یاتنظر یاتیپہلو فرائڈ کے نفس

 :  یںاحمد رقم طراز ہ عزیز
ے ک یلیتحل یاتنفس ،نگاروں یداور تنق یبوںاد یاشتراک’’

 یاس ک ۔کا بڑا اثر ہے یروںتحر یآڈلر ک ،ینگ ،اماموں فرائڈ

جو  یںہ یمل گئ یںقدر یادب کو وہ باطن یوجہ سے اشتراک

 (۱۲۴)‘‘۔یںنہ ملت یںم یہہتو ج یغالباً محض معاش

افسانہ نگاروں نے  یالجھنوں اور بھوک کو کئ یاور خارج یداخل یک انسان
چند  یںم ان ۔یاگ یاکے اثرات کا سراغ لگا یاتپسند نظر یجن پر ترق ۔یاموضوع بنا

خواجہ احمد  ،احمد ینی،عزیزعباس حس یعل ،یاحمد عل ،یربڑے نام سجاد ظہ

 یاتح ،یدیراجندر سنگھ ب ،ائیعصمت چغت ،اوپندر ناتھ اشک ،عباس، کرشن چندر
افسانہ نگاروں کے  یان سبھ یقاسم یماحمد ند ،یمحمد حسن عسکر ،یہللا انصار

ر حاالت کا پ یاسیاورس یملک ۔یںرجحانات موجود ہ یاتیاور نفس یجنس،یہاں معاش

ل حاالت کے ردعم یاسیوس یملک یہ یو اٹھت یکتحر یہبلکہ  ۔موجود ہے یتو بھ
 اسییاور س یلیتبد یخیاردو افسانہ ہر تار یاس سے پہلے بھ ۔تھیکے طور پر 

  ۔موجود رہاتھا یشہردعمل کے ہمراہ ہم

 :     یںلکھتے ہ یرظہ سجاد
ء کے ختم تک کا زمانہ ) جب ۱۹۳۹سے لے کر  ۱۹۳۶’’ 

نئے  یںجنگ کا آغاز ہوا( ہمارے ملک م یعالم یدوسر

 یہوئ یبلند عزائم اور جھلمالت ،یکوںتحر یانقالب یاالتخ

 یںکے دور م یمحکوم یتو سامراج یوںکا زمانہ تھا۔ یدوںام

 یدقوم کے دل سے آزا یہمار یاجبآ  یںنہ یساوقت ا یبھ یکوئ

 ینانیبے اطم ۔ہے یرہ یبغاوت بار با رہوت ۔ہو یلگن مٹ یک

تسلط کے خالف  ونییرب۔یرہ یظاہر ہوت یںمختلف شکلوں م

 ۔سے اظہار ہوتا رہا یقوںنفرت اور غصہ کا مختلف طر

والے اور ان کے ساتھ مل  ینےحکمرانوں کا ساتھ د یرونیب

 یاور ظلم کرنے والے حقارت ک یقوم پر سخت یکر خود اپن

وضع قطع  یحاکموں ک یزانگر ۔جاتے رہے یکھےنظر سے د

کرنے والوں کو عام لوگوں نے  ینقال یک یاور طرز زندگ

ظر ن یتمسخر اور ذلت ک یشہاور ان کو ہم ید یںپناہ نہ یکبھ
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سے ان  لسو سا یڑھسو ڈ یںہمارے ادب م ۔یاگ یکھاسے د

 (۱۲۵)‘‘۔جذبات اور تاثرات کا برابر اظہار ہوا ہے یقوم

 یملک یپسند ادب بھ یترق ۔ترجمان رہا یشہکا ہم یختار یاردو ادب ملک  

۔ ان یتھ یزگونج ت یک یےنظر یںصورت ہے ادب م یکا یکے ردعمل کحاالت 
 یملک یںکے افسانوں م یرہسعادت حسن منٹو وغ ،یسجل یمادبا کے عالوہ ابراہ

  ۔رنگ موجود ہے یاسیوس

 یاگ یارجحانات کو موضوع بنا یاسیس یبھ یںکے عالوہ ناول م یشاعر 
تو ادبا نے جہاں  ۔کے بعد جب اردو ناول کا آغاز ہوا یجنگ آزاد یء ک۱۸۵۷

رجحان کو بطور خاص  یاسیس یںوہ یک یدوسرے موضوعات پر خامہ فرسائ

 یرذن یڈپٹ ۔ےاحمد کے سر ہ یرنذ یاردو ناول کے آغاز کا سہرا مولو یاموضوع بنا
جن ۔ںیجاسکتے ہ یےبہت سے ناول نگاروں کے نام ل یسےاحمد سے لے کر تاحال ا

احمد کے بعد  یرنذ یڈپٹ ۔یںرجحانات امڈے نظر آتے ہ یاسیس یںکے ہاں ناول م

 ،رکرشن چند ،یعبدالستار، عصمت چغتائ یقاض،ینیعباس حس یعل ،چند، یمپر
  ،بٹ یزنثار عز ،طارق محمود ،یدرح ینالع ۃقر ،یہللا انصار یاتح ،احمد یزعز

 ،یاروقاحسن ف ،یہاشم یلہجم ،یفضل یمفضل احمد کر ،مستور یجہخد ،ینعبدہللا حس

انور  ،یقیشوکت صد ،احمد یحفص یہرض،یممتاز مفت ،یحجاز یمنس ،ینانتظار حس
  ۔ےہ یتید یبازگشت سنائ یاسیس یںجن کے ناولوں م۔یںہ یسےسجاد کے نام ا

 احمد: یرنذ ڈپٹی
ء ۱۸۳۰ یدائشآپ کا سن پ یںاحمد اردو ادب کے پہلے ناول نگار ہ یرنذ یڈپٹ 

 یکے وقت ڈپٹ یجنگ آزاد یء ک۱۸۵۷۔یاکو انتقال ک ۱۹۱۲ یمئ ۳ہے انہوں نے 

 یاسیبرپا ہونے والے س یںم یصد یسویںلہذا ان ۔یبرس تھ ۲۷عمر  یصاحب ک
ر ت یادہاحمد کے ناول ز یرنذ یڈپٹ ۔یکھاسے د یانقالب کو انہوں نے بالغ نظر

مدنے جس ناول اح یرصورت حال کو نذ یوسماج یاسیس یکنل۔یںہ یاصالح

ء ۱۸۵۷ یںشائع ہوا جس م یںء م۱۸۸۸ناول  یہ ۔وہ ابن الوقت ہے یاکاموضوع بنا
ً اور اس کے بعد تقر یناکام جنگ آزاد یک  یزندگ یاسیس ،یسوانح یبرس ک یست یبا

 ںؤمختلف پہلو یںاحمد اس ناول م یرنذ ۔ش منظر ہےیاس ناول کا پس منظر اور پ

سامنے  ںیحجتہ االسالم کے پردے م یںکہ ،ابن الوقت یںکہ یںسے جلوہ گر ہوتے ہ
ابواب پر مشتمل  ۲۸ ۔اجاگر ہوپاتا ہے یاس طرح منشائے مصنف بخوب ۔یںآتے ہ

  ۔کرتا ہے یشناول ہر باب کاموضوع سلسلہ وار الگ پ یہ

ء ۱۸۵۷ ۔ہے یاگ یاصورت حال کو خاص موضوع بنا ینئ یںابن الوقت م 
 یزراور انگ ۔یاگیانظر بند کرد یںل کر کے رنگون مبہادر شاہ ظفر  کو معزو یںم

اور  ۔گئے تھے یےجو پہلے حاکم تھے محکوم بنا دئ ۔از سرنو آباد ہو رہے تھے

الم غ یرا اور وہ بزوِرشمشیتلوار کے زور پر غالم بنا یںنئے حکمرانوں نے انہ
 یابن الوقت کو اس صورت حال کا ادراک بخوب ۔تھے یبنائے رکھنے کے اہل بھ

 سے خطاب کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہے :  یزوںانگر یںتھا وہ نوبل کے ڈنر م
ِر اور بزو یافتح ک یرنے اس ملک کو بزور ِشمش یزوںانگر’’

رو ف یغدر کو بھ یراس پر قابض رہے اور بزور شمش یرشمش

 (۱۲۶)‘‘۔یاکرد
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جب ابن الوقت قلعہ جاتا ہے تو اس وقت بہادر شاہ  یںحالت م یجنگ ک 

 یر کافس یزسے ملتا ہے اور نوبل کے ہاتھ انگر یتابیب یکا خادم خاص بڑظفر  
   ۔تھماتا ہے اس پر ابن الوقت کا دلچسپ تبصرہ مالحظ ہو یچٹھ

 دن یککا وہ حال کہ ا ی؟ مردانگ یکس برتے پر تتا پان’’ 

ے اپن ،یاس درجے ک یمغز یدارں نہ رکھا۔بؤقلعے سے باہر پا

‘‘ ۔یںسے ملے ہوئے ہ زوںیخاص الخاص خدمت گار انگر
(۱۲۷) 

کے  یزوںتو وہ انگر یتھ یاںع یان پربخوب یبز دل یخاندان ک یجب کہ شاہ 

وقات ا یفوج ظفرموج ک یابن الوقت کو مغل تاجدار اور اس ک ۔نہ ملتے یوںساتھ ک

 : یسوچ تھ یہی یلہذا اس ک ۔اندازہ تھا یکا بخوب
 ،نہ ہوں یوںہزار غدر ک یسےا یسےا ،یںغدر نہ یکا’’ 

بلکہ غدر کے بعد  یںنہ یجانے وال یعمل دار یک یزوںانگر

 یدارمستحکم اور پائ یادہگا پہلے سے ز یٹھےجو تسلط ب

 ( ۱۲۸)‘‘۔ہوگا

نو دن  ینےمہ یننوبل صاحب نے ت ۔جو ابن الوقت نے سوچا تھا یہوا وہ  
عد کے ب یرتسخ یک یدہل یکنل ۔دوران جنگ ابن الوقت کے رحم وکرم پر گزارے

ظار گھنٹوں انت ۔کچھ اور ہے یشان ہ ینوبل کو ملنے جاتا ہے تو اس ک یجب وہ اس

 حاصل ہوتا۔  یابینامور شرفا کوشرف ِ بار یتکے بعدابن الوقت سم

 رتن ناتھ سرشار:
 یاںرجحانات نما یاسیس یبھ یںم( ۱۸۸۰رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد ) 

ے۔ نام ہ یسنات یصلہکا متفقہ ف یوںہمجول یور اپنجب حسن آرا آزاد کو اپنا ا ۔یںہ

آزاد  اس سے یکنل ۔پر عمل کرنا ہوتا ہے یاتآزاد کو کچھ ہدا یےکرنے کے ل یداپ

شرط عائد  یکڑ یکلہذا آزاد پر ا یںنہ نکا جو چرچا ہوا اس سے حسن آرا مطمئ
 ہے : یسو حسن آرا آزاد سے مخاطب ہوت ۔ہے یجات یک

کس کے  ۔یاسے آپ کا ذکر کروں تو کہوں ک یکس یںم’’ 

کس کے نواسے۔۔۔۔۔۔اپنے ،یںکس کے پوتے ہ ،یںلڑکے ہ

 یاور بہادر یتحم ی۔۔۔۔۔ کوئ۔یجئےفکر ک یمشہور کرنے ک

۔۔۔۔۔اب روم ۔بات ہو کہ جو سنے عش عش کرنے لگے یک

مدد آپ پر فرض  یروم ک۔ہے یجنگ چھڑنے وال یںوروس م

تمغے لٹکائے  یےخوب جوہر دکھا ئ۔۔۔۔۔تبع بسالت کے ۔ہے

 کے ی۔۔۔۔۔آپ ہ۔یںتو وہ نام ہو کہ ہندوستان بھر م یےہوئے آئ

ہمارے  یآزاد غاز یاںم یںچرچے ہوں اور ہم فخر سے کہ

 ( ۱۲۹)‘‘۔یںشوہر ہ

گ کے رن یانسان دوست یسپاہ بھ یترک یںنہ یآزاد ہ یکسر شار کے نزد 
 یروس ۔یںجنون سے مبرا ہ یمذہب یے بھہے آزاد کو چاہنے وال یہوئ یرنگ یںم

عوام جن  یتو ہزاروں روس یںجانے والے ہ یبریاکے طور پر جب آزاد سائ یدیق

 : یںکا پر زور مطالبہ کرتے ہ یرہائ یک یدیمسلمان ق ،یںکا مذہب اسالم نہ
ننا اتنا س ۔یےاور کہا بس اب چل یاآزاد کو کاسکوں نے ساتھ ل’’

نہ  یکہ اگر آزاد نے رہائ ینے ٹھان ل یوںتھا کہ ہزاروں آدم

 (۱۳۰)‘‘۔گے یںکو فوراً پھونک د یمےتو خ یپائ
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وہ آزاد کو بھاگ جانے پر  ۔کا پہرہ آزاد پر ہے یطرف جس فوج یدوسر 

 ۔اکساتا ہے
نے آزاد کو بھاگ جانے  یآزاد کے پہرے دار کاسک فوج’’ 

 ( ۱۳۱)‘‘۔یانہ ککو قبول  یثاراس ا یمگر آزاد نے ہ یبھ یاپر اکسا

سر اف یرسنئ ۔یآگئ یںم یرےفوج کے گھ یطرح روس یجب ترک فوج بُر  

ے وہ اپن یجلد ہ ۔یقبول ک یذمہ دار یتوڑنے ک یراتھا اس وقت آزاد نے گھ یمارب

 یدیق یفوج یروس یکاس کے ساتھ ا یونکہک ۔یاسرخرو واپس آ  یتسم یوںنو ساتھ
 نام لکھتا ہے :  ےجنگ سے حسن آرا ک یدانء کو آزاد م۱۸۷۷۔تھا یبھ

ہ ک یںہ یےقدم ل یرےنے م یوںمرتبہ دودو ہزار سپاہ ینت’’  

کہ تم نے فالں  یںغالم ہ یدہآزاد پاشا ہم سب تمہارے درم ناخر

 (۱۳۲)‘‘۔یعزت رکھ ل یروم ک یںاور فالں جنگ م یدانم

 یدونوں اطراف سے روس یخطرناک ہوگئ یبا ر صورت حال انتہائ یکا  

 یاونا مرنے ہ یسیاںکہ فرار پال یاک یصلہکرنے لگے ترک افسروں نے ف یگولہ بار

لشکر  یسرو یرانہبجائے دل یہٹنے ک یچھےمگر آزاد پ ۔گرفتار ہونے سے بہتر ہے
 یگتڑپ تڑپ کے زند کےبلکہ حسن آرا  یںنہ یجان ک یاپن یںگھس گئے انہ یںم

دسمبر ۱۰عمل کا اصل جوہر  یآزاد یآزاد نے اپن ۔یفکر الحق تھ یگزارنے ک

 : یادکھا  یںجنگ م یدانء کے م۱۸۷۸
 یک۔۔۔۔۔ا۔ہزاروں کا خون ہونے لگا یںمنٹ م یکا یکا’’ 

 ،اور پاشا یکجانب ا یطرف سے سپہ ساالر گئے دوسر

وہ دونوں تو بعد جنگ گرفتار  ۔سمت آزاد فرخ نہاد یسریت

 یونسےھ گھنٹے تک دس ہزار آدممگرآزاد پاشا نے چ ۔ہوگئے

 یاقتاور ل یاس جوانمرد یااورکا مقابلہ ک یوںاٹھتر ہزار آدم

 ( ۱۳۳)‘‘۔۔۔۔۔سبحان ہللا ،کے ساتھ لڑے کہ سبحان ہللا

 یبقا اور آزاد یک یہآزاد کا خالفت عثمان یروسرشار کے فسانہ آزاد کے ہ 
 ۔ عالم کا باب ہے یخبلکہ تار یںنہ یجانا محض داستان سرائ یںم یخاطر ترک یک

 :عزیزاحمد
ناول آگ کا  ۔یاک یرتحر یںء م۱۹۴۶‘‘ آگ ’’ احمد نے اپنا نا ول  یزعز  

 یہوئ یشماالً جنوباً آگ لگ یکنتو سو رہاتھا۔ ل یرہے اس وقت کشم یرموضوع کشم

لے رہا  یںم یٹلپ یکو اپن یاستوںر یشیائیا یانقالب وسط یطرف روس یکا ۔یتھ
 ریکشم۔یزوروں پر تھ یک آزادیتحر یقوم یںجانب ہندوستان م یتھا۔ تو دوسر

نگھ نے گالب س ۔یںتھ یوستدور تک پ یںم یختار  یںجڑ یک یپسماندگ یاسیس یک

 یڑھر بھپ ۔تھا یداپر خر یمتارزاں ق یتسے نہا یزوںانگر یرکشم یتسم یریوںکشم
 یہسرما یںم یادن ۔تعلق یاسے ک یبر تہذاو یممانند بکنے والوں کا تعل یک یوںبکر

 یریوںکشم ۔یتھ یآت یںنظر نہ یبرف پگھلت یک یرکشم،یتاشتمال یاآئے  ظامدارانہ ن

 رییوالے خود متمول کشم یدنےکہ اسے خر یمظلوم تھ یادہعورت سب سے ز یںم
 عصمت یعورتوں کو بھ یعمر فرنگ یڑادھ یںم یوںتو سرد یہاں ۔تھے یمرد بھ

 یرکشم مصنف کو ۔ھیت یپڑت یکرن یےہوس کے ل یک یروںہ یا یوقت گزار یفروش

 یکتحر‘‘ ہندوستان چھوڑ دو ’’  یء ک۱۹۴۲ ۔یرونہ ہ ینظر آئ یروئننہ ہ یںم
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اور  گیتاہم مسلم ل ۔ہے یکرت یداکے آثار پ ی یدارب یاسیس یںنوجوانوں م یریکشم

مسلمانوں کا مطالبہ پاکستان ہے اور  ۔یںکے مخالف ہ یکاس تحر یپارٹ یونسٹکم
کے  یزوںخاطر انگر یاتحاد ک یمحاذ آرا جمہور الففاشزم کے خ یونسٹکم

 ںیکو جنگ کے اس مرحلے م یزوںخدشہ ہے کہ انگر یںانہ۔یںبنے ہوئے ہ یاتحاد

جو  ںیانور م۔یٹھیںنہ دے ب یںم یغالم یک یوںناز یںنکال کر ہم ہندوستان کو کہ
ے اس رلہذا ناظ ۔انتشار کا شکار ہے یمگر وہ فکر یںمکانات ہبننے کے ا یروہ

ل ناو ۔ہے یتاالئن د یجدوجہد کرنے ک یںجہت م یک یآزاد یاقتصاد یک یرکشم

 :یںحوالے سے رجحانات موجود ہ یاسیس یبھ یںم‘‘ آگ’’
 ۔یںعقل و دانش سے محروم رہ یخواجگان ک یںد و نسل’’ 

نسل مختلف ہوکہ اس کے روبرو انقالب اور  یسریت یدشا

آگ لہک لہک کر  یںاور شمال م ۔یںروشن ہ یںراہ یک یآزاد

 یہ  یاک شائع یانب یکنے مسلمانوں کے نام ا یننل ۔یگئ یلتیپھ

 یشیائیا یوسط ۔تھا یغامپ یکا انقالب یمساوات او ر  برابر

 ایگ یاکا عہد ک یتحق خوداراد یتسم یحدگیکو عل یاستوںر

 (۱۳۴)‘‘۔تھا

لک پورا م۔ٹوٹ رہاتھا یکا جمود بھ یرانقالب کے ساتھ ساتھ برصغ یروس 
 تھا:  یںم یٹلپ یک یداریب یاسیس

لنے کے بل چ یوںانسان کو گھٹنوں اور کہن یںباغ م یانوالہجل’’

ملک  یوں۔ان پر آگ کے گولے برسائے گئے یاگ یاپر مجبورک

وں اپنوں نے اپن یںآگ م یبجھت یاس لگت ۔یآگ لگ گئ یںبھر م

 (۱۳۵)‘‘۔یاکو بھون کے کھانا شروع کرد

 یتھ یلے چک یںزد م یکو اپن یرکشم یچنگار یک ی قوم ِ یرتو غ یتحر 

 سے اصل صورت ِ حال پر پردہ ڈال رہے تھے : یانیتاہم ارباب ِ اقتدار غلط ب
ہے دونوں  یسرکار بتات یجتن یںپرسکون نہ یحالت اتن’’

پر تشددعورتوں  یارعا ،یگرفتار یں کؤماکے رہن یوںپارٹ

 یمٗو قف ک یسب کچھ سرکار یہ ،چالنا یاںاور بچوں پر گول

کرتا ہے آگ تو خواجہ غضنفر جو  یدترد یںبھر پور انداز م

آگ  یک وکبھ یںم یرکشم،برآں یدمز یدکان تک پہنچ گئ یک

جل کر خاکستر ہونے  یںنظام کو اس آگ م یمہاجن یتھ

نظام کو  ی۔۔۔۔۔اس مہاجن۔آگ یبھوک ک’’  ۔تھا یشکاخطرہ درپ

 ی؟ ہر طرف آگ ہ ینظام کو نہ جالئے گ یرداریاور جاگ

 (۱۳۶)‘‘ ۔۔۔۔۔۔آگ

 تییاور وال یسید ۔گماشتوں کا سرپرست تھا یسامراج اپنے مقام یبرطانو  

 ۔یاد یلدھک یںآگ م یجنون ک یں نے عوام کو مذہبؤآقا

 :یہللا انصار حیات
ء( پانچ جلدوں پر ۱۹۶۹‘‘ )لہو کے پھول ’’ کا ناول  یہللا انصار یاتح  

زمانہ  یہ ۔ء تک ہے۱۹۵۰ء سے ۱۹۱۱ ؤیالاعتبار سے اس کا پھ یزمان۔مشتمل ہے

 سییبنگال کے خالف کانگر یمتقس ۔کے اہم مراحل پر مشتمل ہے یختار یہندوستان
 یںم یہلد یت کدارالسلطن سےکلکتہ  ،دربار یدہل ،بنگال یمتقس یختنس یکتحر

 یک یدہشت گرد ،یشنخالفت سائمن کم یکتحر ،عدم تعاون یکتحر ،یمنتقل
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 ،یںجنگ یمدو عظ ،شہادت یک یوںبھگت سنگھ اور اس کے ساتھ ،یںواردات

 ،یادآز یکہندوستان چھوڑ دو تحر ،قرار داد الہور ،یںوزارت یسیکانگر ،انتخابات
نگ کے ان تمام اہم س یخناول تار یہ یںفرقہ ورانہ فسادات اور ہجرت ،پاکستان یامق

موالنا  ،نہرو ،جناح ،یگاندھ یںناول م یخیاس تار ۔کااحاطہ کرتا ہے یلہائے م

  ۔یںہ یکردار بھ یخیتار یسےج یحسرت موہان ،آزاد
ن کوشش اصالح کا کھوکھال پ یک یج یگاندھ یںکہ یںکہ یہللا انصار یاتح 

 : یںہ یتےے کا موقع دے دبات کرن یثابت کرنے والے کردار کو بھ
ے ن یج یکے مسئلے کو گاندھ یجنہوں کہ ہر یپوچھت یںم’’ 

 ۔یابنا ںینہ یوںکا مسئلہ ک یبوغر یرام ۔یابنا د یوںہندو مسئلہ ک

تو  ایکا مسئلہ جو ہندو مسئلہ بنا کر اٹھا یجننے ہر یج یگاندھ

وجہ سے  یسمجھنے لگے اور اس یڈرمسلمان ان کو ہندو ل

 (۱۳۷)‘‘ ۔ےکو ہندو جماعت سمجھنے لگ یسکانگر

 یاتح یںپاکستان کا تعلق ہے اس ضمن م یکاور تحر یگمسلم ل ،جہاں تک 

بے کو پاکستان کے مطال ۔یںنقطہ  نظر کا اظہار کرتے ہ یکٹر کانگرس یہللا انصار
قرار  یموقع پرست یں کؤبلکہ مفاد پرست رہنما یںنہ یکتحر یک یآزاد یوہ قوم

 ۔یںہ یتےد

 خواجہ احمد عباس: 
 یکہان یک یآزاد یکء( تحر۱۹۷۵‘‘ )انقالب ’’ خواجہ احمد عباس کا ناول  

 یک یگاندھ ۔ہے یانوالہ باغ کے سانحے سے ک یامصنف نے اس کا آغاز جل ۔ہے
 یںکے خاص موضوعات ہ یفآمد، خالفت اور بے مثال ہندو مسلم اتحاد اس تصن

 یرفتہ سوشلزم ک ہکا مظلوم فرد رفتکردار پسے ہوئے طبقے  یقصے کا مرکز

 جہت یاشتر اک یک یآزاد یکتحر‘‘انقالب’’اس حوالے سے  ۔طرف مائل ہوتا ہے
 کا ترجمان کہا جا سکتا ہے : 

 یک یبخون اور تہذ یںسنگم جس م یساا یککا ا یتانسان’’ 

سلطنتوں  یاسالم ،ی۔۔۔۔امجد عل۔یںتھ یآکر مل یںدھا رائ یکئ

تھے تو بہت سے دوسرے لوگ ہندو رہے  یکھکے خواب د

نفرت  یںلوگوں م ۔رہے تھے یکھخواب د یراج کے بھ

ڈر اور  کامسلمانوں  یںں کے دل مؤہندو ۔ڈر تھا یں۔۔۔۔ان م۔یتھ

جب ڈر کے مارے انسان  ۔ں کا ڈرؤہندو یںمسلمانوں کے دل م

 یلگتا ہے تو خون خرابہ الزم یکھنےحکومت کے خواب د

 (۱۳۸)‘‘۔ہوجاتا ہے

 بانو: یالنیج 
 یرتبکھ یٹوٹت یآباد ک یدربانو نے ح یالنیج یںء( م۱۹۷۶‘‘ )غزل  یوانِ ا’’ 

 یدرد حکے داما ینواحد حس یتسم یصراور ق یواسنج ۔ہے یک یانب یکہان یک یبتہذ
فسادات  ،اغب یانوالہپھر جل یںسے وابستہ ہ یککردار تلنگا نہ تحر یسےخاں ج یعل

ر آباد پ یدراور آزاد ہندوستان کا الحاق ح یںہ یںپر شور ہوائ یک یماور جنگ عظ

و بے  یبے عمل یاور نظام ک یاںطفالنہ کا روائ یک ینالمسلم یناصرار اور اتحاد ب
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ے ک یناناحساس کمال و اطم یبھ یںکے بند معاشرہ م یدرآبادعوامل ح یہہے  یبس

 : یںدشمن بنے ہوئے ہ
وقت  سےیرہے تھے ا یٹبستر سم یااپنا بور یزانگر’’

اتحاد  یونکہک یتھ یہوئ یمچ یکھلبل یبڑ یںم یاستوںر

اور نظام  ینہ تھ یںآباد کے الحاق کے حق م یدرح ینالمسلم

ادھر نہرو سو  ۔یتھ ینظر آرہ یکھسکت یچےن یکو اپنے گد

 ییندارزم یاک یںکانگرس راج م یےتھے اس ل یشلزم کے حام

سوچ رہے  یہی؟ سب  یتھ یرہ سکت یباق یدار یراور جا گ

اس کے باوجود اس نے واحد  ،تھا یںم یدہل یٹننٹ بؤما ۔تھے

کا  یرداروںراشد اور تمام ہندوستان کے نوابوں جاگ ،ینحس

 یاکر ل یصلہنہرو کو با نٹنے کا ف،جناح ،وسکون ینچ

 ( ۱۳۹)‘‘۔تھا

مک سرکار کے ن یزانگر ۔یاکا صلہ تمام نوابوں نے پا یسے وفادار یزانگر 

اب کہاں  ۔آزاد تھے یںپر ظلم وستم کرنے م یتنمک خوار رع یخوار نواب اپن
 ۔ہے یاں نے نہرو اور جناح کے رحم وکرم پر چھوڑ دؤآقا ۔الج یک ینمک خوار

 :  ہے یآگئ یامتق یہوئ یہے اور باآلخر ٹل ینمک خوار ہونے لگ یبھ یتاور رع
ے فوج کا مقابلہ کرنے پہنچ گئ یک یونین یننہتے نوجوان انڈ’’ 

 ۔۔۔۔سب۔طرح پسنے لگے یتنکوں ک یچےکے ن ینکوںاور ٹ

مفاد پرست خود ساختہ  ۔فرار کے راستے ڈھونڈ رہے تھے

آگے  ۔۔۔معصوم اور نہتے نوجوانوں کو بہکا رہے تھے یڈرل

 (۱۴۰)‘‘۔وبہا د یقطرہ بھ یخون کا آخر یےبڑھو وطن کے ل

ر نقصان سراس یکنل یاپا یضوفاداروں نے تو ف،یزانگر یںم یاس کا روائ  

 ۔اُٹھانا پڑا یعوام کو ہ

 :یدرح ینالع ۃقر 
 یہ ۔ء ہے۱۹۴۹صنم خانے  یبھ یرےم’’ رکا پہال ناول  یدح ینالع قرۃ

لو  پو ،چو یان کے بچوں پ ،ینسب گھرانے کنور عرفان عل یکرواہاراج کے عال
 ںیصنم خانے م یبھ یرےول مکے نا یدرح ۃالعینقر ۔ہے یکہان یاور رخشندہ ک

 :  یںرجحانات موجودہ یاسیس
دولے کے ہا تھ  یومو س ۔طرح شور مچ رہا تھا یبا ہر اس’’

جنگ  ۔یسے با ہر نظر ڈال یچےسے گالس لے کر اس نے در

فو جوں کے کو نوائے دن رات  یکنل ۔یتھ یختم ہو نے وال

نہ  یکراستے پر سے گزرتے رہتے تھے اور ا یاس پہا ڑ

 لےکو جا نے وا یمپوںآجا تا تھا مختلف ک یشحاد ثہ پ یکا

بار  افسر ہو ٹل کے ۔جا تا یاپٹرول ل ،دستے وہاں پر آکر رکتے

 (۱۴۱)‘‘۔پر تازہ دم ہو تے

 یھائناول ڈ یہ ۔ہے یعوس ینوسکا ک ‘‘یاآگ کا در’’ کے ناول یدرح ینالع ۃقر 

ونما ہوتے وہاں پر مصنفہ مختلف پہلو ر یںہے جہاں اس ناول م یطہزار برس پر مح
 :  یاہےک یشپ یپہلو کو بھ یاسینے س

قت و یککہ ا یتھ یک یگو ئ یشیناور گو تم سدھار تھ نے پ’’

نذر  یاور جنگ ک یالبشہر آگ اور س یہآنے واال ہے جب 
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 یوشکے شہنشاہ دار  یرانا ،یاودے، اس شہر کا با ن ۔ہو گا

مگر  ۔۔۔۔یاپر قبضہ ک یونانجس نے  ،اول کا ہم عصر تھا

 ی؟ گو تم نے اداس یںکرتے ہ یوںدوسرے ملکوں پر وہ حملہ ک

جما عت پر قا  یجماعت کو دوسر یکا یانسانوں ک۔سے کہا

 ریقوم کو تسخ یقوم کا دوسر یکا یکس ۔یےبض نہ ہو نا چا ہ

رنا ک یکن یخب یک یبتہذ یکا دوسر یبتہذ یکا یکس ،کرنا

بات مت  یک یےست کے نظر یاس ۔گناہ ہے یاخال ق ۔غلط ہے

 (۱۴۲)‘‘ہے۔  یت اجاکوکھ یمچھل یدوسر یمچھل یککروا

 یںکہ گزرے زمانے اور لمحہء موجود م یامحسوس ک یہگوتم نے جب   
وہ ہر شے  یےاس پر حملہ آور ہے جس سے وہ بے حد خوف زدہ ہے اس ل ہرشے

  سے الگ ہو جاتا ہے۔

 عبدالستار: قاضی
 یخا ص یںشعور م یخیعبدالستار کے تار یقاض کے مصنف‘‘داراشکوہ ’’ 

وں ہے کہ مسلمان یاجاگر ہوجا ت یقتحق یہداراشکوہ کے مطالعے سے  ۔ہے یگہرائ
 یپڑ چک یںدراڑ یںاور مشترکہ کلچر م یتمتحدہ قوم یںم یکے زمانہ عروج ہ

 یحال خاص صورت یک یآزاد یقوم یتھ یبٹ چک یں۔ قوم فاتح اور مفتوح میںتھ

لگا  ینکع یک یاتعقائد و نظر یعکاس یک یصاحب ماض یقاض ۔یتھ یکمبہم ہوچ
رجحان  اسییس یںداراشکوہ م ۔یںسے کرتے ہ یجا نبدار یربلکہ سائنٹفک غ یںکرنہ

 :     یجئےکا مطا لعہ ک
 یکہار کا فتو   یانعظام اور مفت یانِ برادران اسالم !۔۔۔۔۔۔ قاض’’  

جہاد  ،شخص کے خالف تلوار اٹھا نا جہاد ہے یسےہے کہ ا

نمازوں اور نفل کے  یعبادت تہجد ک یآج تمہار ،اکبر ہے

رکابوں اور تلواروں کے  یگھوڑوں ک ۔یںنہ یںروزوں م

کفر پرا  اورطرح اٹھو  یک یروںش ۔ہے محفوظ یںم قبضوں

 (۱۴۳)‘‘۔س کا دروغ ثابت کردو

کہ وہ جاگ  یںکرتے ہ یداپ یکتحر یںصاحب لوگوں کے دلوں م یقاض  

 ۔یںجنگ لڑ یبقا ک ینسلوں ک یاپنے حقوق اور آنے وال یںاُٹھ
رجحانات کا مختصر منظر  یاسیپاکستان تک س یامدکن سے ق یاُردو شاعر 

 سے شروع ہونے واال سلسلہ  یاورغواص ینصرت،یجعفر زٹل۔ہے یکرت یشنامہ پ

اس  بدلتے ہوئے حاالت کے۔پاکستان سے قبل اور بعد کے شعرا تک آپہنچا ہے یامق
 یومل یقوم یتسم یاالتخ یمزاج اور انفراد یاجتماع یںجائزے م یاجمال

 ںیحاالت کا اظہار مختلف اور مختلف ادوار م یاسیس۔ہے یاگ یاک یشاحساسات کو پ

سوچ کے حامل شعرا اس  یاور مل یاجتماع۔ہوتا رہا ہے یانشعرا کے قلم سے ب
بنا پر وہ بطور مصلح اپنا کردار ادا  یمشاہدے ک یقعم۔ہوئے یںفرض سے غافل نہ

ے ک یشاعر۔یاادا ک یضہاور اصالح کا فر یرہبر  یانھوں نے قوم ک۔یںکرتے ہ

اد سج۔یاگ یارجحانات کوبطور خاص موضوع بنا یاسیس یںساتھ اردو افسانے م
ا قلم اُن ک یںوہ یںہ یٹےپہلو سم ینے اندر رومانوکے افسانے جہاں اپ یلدرم یدرح

 ینے حسن وعشق ک یفتح پور یازن ۔کرتا ہے یشماحول کا منظر نامہ پ یاسیس

 یمپر،جوش یدرسلطان ح۔سامنے رکھا یرجحانات کوبھ یاسیکے ساتھ س یروںتصو
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 ایرجحان کو موضوع بنا یاسیس یںافسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں م یگراور د

افسانے سے قبل ناول نگاروں کے ہاں دوسرے موضوعات کے ساتھ ساتھ اُسے 
رتن ناتھ ،مداح یرنذ یپاکستان سے قبل ڈپٹ یامق۔ہے یاگ یاک یانرجحان کو ب یاسیس

  ۔ہے یاناول نگاروں کے ہاں اس موضوع کو برتا گ یگراحمد اور د یزعز،سرشار

 حوالہ جا ت
  
 یرقانجمن ت ،حسن ید(مرتب: رشیجعفر زٹل یاتزٹل نامہ )کل،یجعفر زٹل   ۔ ۱

 ۲۶۵ص ء،۲۰۰۳ یدہل ینئ ،اردو،)ہند(

 یاتنشر ،پس منظر یخیاور تار یاسیکا س یاردو شاعر ،یرابوالخ ،یکشف   ۔ ۲
  ۲۳۵ء ص ۲۰۰۷ ،الہور ،اردو بازار

ء، ص ۲۰۰۲،اسالم آباد ،زبان یمقتدرہ قوم ،اردو لغت یزیانگر یقوم    ۔۳ 

۱۵۱۱  
 ،ہورال ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یہفرہنگ آصف ،یمولو ،یدس ،یاحمد دہلو   ۔ ۴

  ۱۴۱ء، ص  ۲۰۰۲

ء، ص  ۲۰۰۳ یسپر یونیورسٹیآکسفورڈ  ،یآکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنر    ۔۵
۱۲۷۵  

  ۶۰۹ص ،ن،ت ،ینشہاب الد یدمرتبہ : س ،جامع اردو لغات    ۔۶

 ،ء۲۰۱۳ ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یںاداس نسل ،ینعبد ہللا حس    ۔۷
  ۲۴ص

ر الہو ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یشاعر یاور نئ یدیتجد ،یحنف یمشم    ۔۸

 ۲۷۵ء، ص  ۲۰۰۸
 ،الہور،ینقوس ،یجالب یلمرتب : ڈاکٹر جم ،ینصرت یواند ،ینصرت     ۔۹

 ۲۳۴ص  ،ء۱۹۷۲

 ۱۱۲ص  ،پس منظر یخیاور تار یاسیکا س یاردو شاعر ،یرابو الخ یکشف    ۔۱۰
  ۲۵ص ،ء۱۹۵۴ ی،اردو،کراچ یانجمن ترق ،یدکن یول یاتکل ،یدکن یول   ۔  ۱۱

ً ا    ۔ ۱۲  ۱۷۰ص  یضا
ً ا    ۔۱۳   ۲۳۰ص  یضا

پس  یاور سماج یاسیکا س یاردو شاعر ،ڈاکٹر ،ذوالفقار ینغالم حس    ۔۱۴

  ۱۲۵ص ،ء۱۹۹۸الہور،  ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،منظر
ہ الہور : مکتب ،ذوالفقار ینمرتبہ : ڈاکٹر غالم حس ،ان زادہ یود ،شاہ حاتم   ۔ ۱۵

  ۴۱ص،ء۱۹۷۵ ، ادب ِیابانخ

 ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،سودا   یاتمرزا کل ،یعمحمد رف ،سودا    ۔۱۶
 ۱۰۷ء،ص ۲۰۰۶

 یصلالف ،محمد خاں یمرتب : ڈاکٹر عل،درد یواند ،خواجہ ،درد یرم    ۔۱۷

 ۱۵۹ء ص ۲۰۰۹ ،الہور ،ناشران
ً ا  ۔  ۱۸   ۱۸۵ص  یضا

 ۴۲ ص  ًیضاا    ۔۱۹
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 ینئ ،مرتب : ڈاکٹر فرحت فاطمہ ،یدہلو یقین  ِیواند ،انعام ہللا خاں ،یقین    ۔۲۰

 ۱۴۵ص  ،ء۱۹۹۵ ،اردو یانجمن ترق ،یدہل
 یقمجلس تر ،)جلد اّول(، مرتبہ : اقتدا احسن ،قائم یاتکل ،ینالد یامق،قائم    ۔۲۱

  ۲۷۲ص ،ء۱۹۶۵ ،الہور ،ادب

  ۵۶ص  ،قائم )جلد دوم ( یاتکل ،ینالد یامق ،قائم    ۔۲۲
مجلس  ،ڈاکٹر اقتدار احسن ،مرتبہ ،جرات ،یواند ،قلندر بخش ،جرا ت    ۔۲۳

   ۷۹ص،ء ۱۹۶۸ ،الہور ،ادب یترق

 ،ادب یمجلس ترق ،سوم( یوان)د،یمصحف یاتکل ،یغالم ہمدان ،یمصحف    ۔۲۴
    ۴۱۱ص  ،ء۱۹۷۱الہور، 

  ۱۲ص،جرا ت یواند ،قلندر بخش ،جرا ت   ۔ ۲۵

    ۱۷۹ص،ن،ت ،الہور ،یہمکتبہ عال ،ادب اردو یختار ،ینہرام بابو سکس    ۔۲۶
 ،ورالہ ،یشنزک یپبل یلاول ( سنگ م یوان) د یرم یاتکل ،  یرم یتق یرم    ۔ ۲۷

  ۱۰۳ء ص۱۹۸۷

 ۲ص  یر،م یاتکل ،یر  م یتق یرم ۔۲۸ 
ً ا ۔   ۲۹  ۲۴۳ص  ،یضا

ً ا ۔   ۳۰  ۶ص  ،یضا

ً ا ۔   ۳۱  ۳۴ص  ،یضا
 ۱۵۴ص  یضاً،ا ۔   ۳۲

 ۱۰۲ص  یضاً،ا ۔   ۳۳

 ۴۲ص  یضاً،ا    ۔۳۴
 ۲۱۸ص  یضاً،ا ۔   ۳۵

ً ا ۔   ۳۶  ۱۶۳ص  ،یضا

ً ا ۔   ۳۷  ۲۶۵ص  ،یضا
  ۲۴۳ص  یضاً،ا   ۔ ۳۸

   ۶۰ص  یضاً،ا    ۔۳۹

 ،ادب یمجلس ترق ،)جلدسوم( ،ادب اردو یختار ،ڈاکٹر ،یجالب یلجم    ۔۴۰
  ۷۳۶ء، ص ۲۰۰۶ ،الہور

 ،ء۱۹۶۳ ،یکراچ ،یڈمیآتش، اردو اک یاتکل ،خواجہ ،یعل یدرح ،آتش    ۔۴۱ 
 ۳۵۴ص

ً ا   ۔ ۴۲  ۳۵۲ص  یضا

 ۵۵۶ یضاً،صا    ۔۴۳
 ۳۵۴ یضاً،صا    ۔۴۴

  ۵۳۱یضاً،صا   ۔ ۴۵

  ۱۲۲یضاً،صا   ۔ ۴۶
ہور، ال ،یڈمیمقبول اک یر،عالم گ یب)جلداّول(، مرتب :اورنگز،یاتناسخ کل   ۔ ۴۷

 ۔ ۴۸ ۴۴۱ء،ص۲۰۰۶

  ۱۳۸یضاً،صا ۔۴۸
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  ۱۹۰ص ،ت۔ ن ،الہور ،یشنزک یشاہد پبل ،جہاِت غالب ،ڈاکٹر ،احمد یلعق    ۔۴۹

  ۶۹ص ،ء۱۹۸۹الہور،  ،سنز یروزف ، غالب ِیواند ،غالب اسد ہللا خاں    ۔۵۰
ً ا     ۔۵۱  ۱۶۸ص ،یضا

 ۱۰۲ یضاً،صا    ۔۵۲

 ۹۴ یضاً،صا ۔   ۵۳
 ۳ یضاً،صا    ۔۵۴

 ۷۲ یضاًصا    ۔۵۵

 ۱۰۳ یضاًصا    ۔۵۶
ً ا    ۔۵۷  ۱۶۳ص  یضا

ء، ۲۰۰۳ ،یشنزک یپبل یلسے اقبال تک : سنگ م یڈاکٹر، دل ید،س ،عبد ہللا    ۔۵۸

  ۲۶۰ص 
قار الو ،اثرات یبیکے تہذ  یرپر بر صغ یاردو شاعر ،ڈاکٹر ،ساجد امجد    ۔۵۹

  ۴۳۱ء، ص ۲۰۰۳ ،الہور ،یشنزک یپبل

 ،یاور اردو شاعر یآزاد یکتحر یہندوستان ک ،ڈاکٹر ،چند نارنگ یگوپ    ۔۶۰
  ۳۲۷ ص ،ء۲۰۰۵ ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م

 ،ء۲۰۰۵ ،الہور ،بک ٹاک ،یحال یاتکل ،موالنا ،ینالطاف حس ،یحال     ۔۶۱

  ۲۱۲ص
  ۴۰۱یضاً،صا    ۔۶۲

پس  یاورسماج یاسیکا س یاردو شاعر ،ڈاکٹر ،ذوالفقار ینغالم حس    ۔۶۳

  ۳۴۵ص  ،منظر
 ،یاور اردوشاعر یآزاد یکتحر یہندوستان ک ،ڈاکٹر ،چند نارنگ یگوپ   ۔ ۶۴

  ۳۵۳ص 

 ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یاکبر آلہ آباد یاتکل ،یدس ،یناکبر حس    ۔ ۶۵
  ۱۷ص ،ء ۲۰۰۸

  ۳۲ص  ، ًیضاا     ۔۶۶

 ،ہمطا لع یدیو تنق یقیتحق ،یاکبر آلہ آباد ،ڈاکٹر ،خواجہ ،یامحمد زکر     ۔۶۷
  ۲۰۸ص ،ء۱۹۸۶ ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م

 ۳۵۷ص  ،یاکبر آلہ آباد یاتکل ،یدس ،یناکبر حس    ۔۶۸
ً ا    ۔۶۹    ۱۶۳ص  ،یضا

  ۲۷۱ص  ،سے اقبال تک یول ،ڈاکٹر ،یدس ،عبدہللا   ۔ ۷۰

 ۱۳۳ت۔ ن، ص  ،الہور ،یالاقبال، مکتبہ دان یاتکل ،ڈاکٹر ،محمد اقبال ۔   ۷۱
 یقادارہ برائے تحق یقوم ،کے اردو شعرا یجنگ آزاد ،محمود الرحمن    ۔۷۲ 

  ۳۰۲ء ص۱۹۸۶ ،اسالم آباد ،ثقافت یختار

 ،ء۱۹۶۳الہور،  ،یسمطبع اردو پر ،نگارستان ،موالنا ،خاں یظفر عل    ۔۷۳
 ۴۳ص

لہ مشمو ،ینعت نگار یخان ک ینا ظفر علموال ،ڈاکٹر ،یہاشم ینالد یعرف    ۔۷۴

 ۱۳ء، ص ۱۹۸۸الہور  ،یشنزک یپولمپر پبل ،ادب یکا شعر یصد یسویں: ب
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 یمجلس ترق ،خاں احوال و آثار یموالنا ظفر عل ،ڈاکٹر،یدیز ینحس یرنظ    ۔۷۵

 ۲۳۸، ص۲۰۱۰ ،ادب، الہور
 ،کتب ،ناشران و تاجران یصلخاں،الف یظفر عل یاتکل ،خاں یظفر عل    ۔۷۶

 ۳۲۰ء،ص ۲۰۰۷الہور،

مکتبہ  ،یشاعر یاور اس ک یرانیاختر ش ،ڈاکٹر ،یدس ،یاختر جعفر    ۔۷۷
  ۹ء، ص ۱۹۹۱ ،الہور ،یہعال

 ،ء۱۹۹۳الہور،  ،یشنزک یالوقار پبل ،یرانیاختر ش یاتکل ،یرانیاختر ش     ۔۷۸

 ۷۷۱ص 
ء، ص ۲۰۰۳ ،الہور ،علم وادب ینہخز ،جگر یاتکل ،یجگر مراد آباد    ۔ ۷۹

۷۱۲  

نج گ ،یاور فراق گور کھپور یآباد یحجوش مل ،ڈاکٹر ،یفرمان فتح پور    ۔ ۸۰
 ۳۷ص  ،ء۲۰۰۰الہور،  ،یسشکر پر

 ۱۰ص ،ء۲۰۰۷،یکراچ،بالل پبلشرز ،ونغمات یاتآ  ی،آباد یحجوش مل    ۔ ۸۱

 یپبل یل:سنگ م یکراچ،ڈاکٹر،ادب،کلچر اور مسائل ،یجالب یلجم    ۔۸۲
 ۲۰۵ء،ص۱۹۸۶،یشنزک

 ۶۱ت۔ن،ص،الہور:مکتبہ کارواں،نسخہ ہائے وفا،یضاحمد ف یضف   ۔۸۳

 ۳۰۸ص،ڈاکٹر،ادب،کلچر اور مسائل ،یجالب یلجم    ۔۸۴
 ۷۰ص،نسخہ ہائے وفا،یضاحمد ف یضف    ۔۸۵

 یبیکے تہذ یرپر برصغ یساجد امجد،ڈاکٹر، اُردو شاعر    ۔۸۶

 ۵۰۱،ص۲۰۰۳یشنز،ک یالہور:الوقارپبل،اثرات
 ۱۷۲ص،نسخہ ہائے وفا،یضاحمد ف یضف   ۔۸۷

 ۱۸۰یضاً،صا    ۔۸۸

ہ مشمول،یضوانقالب کا علمبردار ف یتڈاکٹر،حر،یلویشجاعت احمد سند   ۔ ۸۹
 یمطالعہ )مرتبہ:ڈاکٹرطاہر تونسو یدیتنق یتشخص یقیتخل یک یض:ف

   ۱۱۴ء،ص۱۹۸۹الہور، ،یشنزک یپبل یل(،سنگ م

 ۱۲ص،یضوانقالب کا علمبردار ف تیڈاکٹر،حر،یلویشجاعت احمد سند    ۔۹۰
 ۸۰ص،نسخہ ہائے وفا،یضاحمد ف یضف    ۔۹۱

 ۱۶۳یضاً،صا    ۔۹۲
 ۲۵۲یضاً،صا   ۔۹۳

 ۱۲۳ص،ء۲۰۱۰،طاہر سنزپبلشرزالہور،جالب یبحب یاتِ کل،جالب یبحب   ۔۹۴

 ۱۴۰یضاً،صا    ۔۹۵
 ۱۴۲یضاً،صا    ۔۹۶

 ۱۴۷یضاً،صا   ۔۹۷

 ۱۷۵یضاً،صا   ۔۹۸
 ۱۱ص،ء۱۹۸۷ ،جاناں جاناں )اثاثہ(جامعہ امارات بتہ المتحدہ،احمد فراز   ۔ ۹۹

 ۴۹یضاً،صا   ۔۱۰۰

 ۳۲،۳۱یضاً،صا    ۔۱۰۱
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آباد،  لیصمثال پبلشرز، ف ،کا قصہ یصد یکاردو افسانہ ا ،ڈاکٹر،انوار احمد ۔۱۰۲

  ۴۵ص ،ء۲۰۱۰دوم، 
علم وعرفان  ،رجحانات یرومان یںاردو افسانے م ،محمد عالم خان،ڈاکٹر ۔ ۱۰۳

 ۸۳ء،ص۱۹۹۸الہور،،پبلشرز

 ۴۵ص  ،کا قصہ یصد یکاردو افسانہ ا ،ڈاکٹر ،انوار احمد ۔ ۱۰۴
بک  یسٹ ،مشمولہ :جمالستان ،یآزاد یدافسانہ شہ ،یفتح پور یازن ۔ ۱۰۵

 ۳۶ء، ص۲۰۰۵،اّول ی،کراچ،پوائنٹ

 ۱۸۹ص ،رجحانات یرومان یںڈاکٹر، اردو افسانے م ،محمد عالم خاں ۔ ۱۰۶
، ،یسالناظر پر ،فسانہ جوش ،جوش یدرسلطان ح ۔   ۱۰۷ لکھنو 

 ۴۱ء،ص۱۹۲۷

 اںینگارشات م،ہندو مسلم فسادات اور اردو افسانہ ،یخش ینالد یاثمحمد غ  ۔۱۰۸
 ۹۵ص  ،ء۱۹۹۹ٹمپل روڈ،الہور،۳یمبرزچ

 یرحب وطن کے قصے معروف بہ سوز وطن و س ،نواب رائے ،چند یمپر ۔ ۱۰۹

س۔ ن،ص  ،الہور،اشاعت اّول  ،بک ڈپو ،یسپر یکٹرکال یالنیگ ،یشدرو
  یباچہد

 اشاعت ی،کراچ،یڈمیاک یسنف ،مطالعہ یدیچند کا تنق یمپر ،مشرف احمد  ۔۱۱۰

 ۱۶۳ص ،ء۱۹۸۶ ،اّول
 ۲۰ص ،حب وطن کے قصے ،چند یمپر  ۔۱۱۱

 ۱۶۴ص،مطالعہ یدیچند کا تنق یمپر ،مشرف احمد      ۔۱۱۲

چند  یممشمولہ : پر ،ذہن اور آرٹ،چند زمانہ میپر ،ڈاکٹر ،محمد حسن ۔   ۱۱۳
  ۳۹ص،مرتبہ : مشرف احمد ،مطالعہ یدیکا تنق

س یحال ،زادراہ ،برباد یاںآش ،چند یمپر ۔ ۱۱۴ اشاعت  ی،دہل،پبلشنگ ہاو 

 ۴۲ص  ،ء۱۹۳۶،اّول
ت الہور، اشاع،یہمکتبہ عال ،یںکر وٹ یاردو افسانے ک ،ڈاکٹر ید،انور سد ۔۱۱۵ 

 ۱۸ء، ص ۱۹۹۱ ،اّول

، اسالم آباد ،یاتادب یاکادم ،یتروا یڈاکٹر،اردو افسانے ک یگ،مرزا،حامد ب ۔ ۱۱۶
  ۱۴۵ص ،ء۱۹۹۱ ،پاکستان

ہور، ال،یڈمیمقبول اک ،ڈاکٹر، مختصر اردو ا فسانہ _عہد بہ عہد ،یدانور سد ۔۱۱۷
 ۲۷۶ء، ص۲۰۰۷،اشاعت اّول

ن مشمولہ : داستا ،وجدت یتروا یںمختصر افسانے م یسر،پروف ،یموقار عظ ۔۱۱۸

 ۱۲۵ء، ص۲۰۰۶ الہور، یشنز،ک یالوقار پبل ،سے افسانے تک
: یر، مد۲۷نمبر  یافسانہ صد ،یمشمولہ : روشنائ ،یآت یںنہ یندن ،یرسجاد ظہ ۔۱۱۹

 ۲۲۳ص،ء۲۰۰۶ ،پاکستان ،یکراچ،دائرہ ینثر ین،الد یناحمد ز

ء، ۱۹۵۵مشمولہ: نقوش، افسانہ نمبر، الہور: ،یآت یںنہ یندن ،یرسجاد ظہ ۔۱۲۰
 ۱۰۷ص

 ۱۱۶یضاً،صا ،یآت یںنہ یندن یضاً،ا ۔۱۲۱
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مکتبہ ،کے رجحانات یار دو افسانہ نگار ،ڈاکٹر،یفردوس انور قاض ۔۱۲۲

  ۲۴۵ء، ص ۲۰۰۴یہ،الہور،اشاعت،عال
 ۲۳ء، ص  ۲۰۰۸ یشنز،ک یپبل یلسنگ م،پسند ادب یترق ،یرسجاد ظہ ۔۱۲۳

ء، ۱۹۸۶،اشاعت اّول،ملتان ،کاروان ادب  ،پسند ادب یترق ،مداح یزعز ۔۱۲۴

 ۳۷ص
 ۱۶۱ص،ء۱۹۷۶ ،اّول،یکراچ ،یالمکتبہ دان ی،روشنائ یر،سجاد ظہ ۔۱۲۵

 میاحمد مرتبہ: ڈاکٹر سل یرنذ یمشمولہ : ڈپٹ ،ابن الوقت ،احمد یرنذ ۔   ۱۲۶

 ۱۲۶ء، ص ۱۹۹۴الہور،  ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،اختر
  ۷۱ص یضاً،ا ۔    ۱۲۷

 ۸۱ص  یضاً،ا ۔    ۱۲۸

 ،ہورال ،یشنزک یپبل یلرتن ناتھ سرشار فسانہ آزاد،جلد اول سنگ م ۔    ۱۲۹
 ۳۳۷ء، ۱۹۸۴

ً ا ۔    ۱۳۰  ۲۰۶ص ،جلد سوم ،یضا

ً ا ۔    ۱۳۱  ۲۶۷ص  ،یضا
ً ۔    ا۱۳۲  ۴۲۵ص  ،جلد دوم ،یضا

ً ۔    ا۱۳۳  ۱۱۴۴ص  ،جلد سوم ،یضا

 ۱۳۲ء، ص ۱۹۶۹ ،الہور ،یدمکتبہ جد ،آگ ،احمد یزعز ۔  ۱۳۴
ً ا   ۔ ۱۳۵  ۱۳۵ص  ،یضا

ً ا ۔ ۱۳۶  ۱۵۱ص  ،یضا

،  ،کتاب داں ،یںجلد ۵لہو کے پھول  ،یہللا انصار یاتح ۔ ۱۳۷ ص  ،ء۱۹۶۹لکھنو 
۱۶۰۰ 

  ۵۶۶ص  ،ء۱۹۷۵ ،طبع اّول ،یسنسار، بمبئ یان،انقالب ،خواجہ احمد عباس ۔ ۱۳۸

 ۲۳۲ص ،ء۱۹۷۶ ،یدہل ینئ،ناولستان ،غزل یوانا ،بانو یالنیج  ۔۱۳۹ 
  ۳۱۵یضاً،صا ۔ ۱۴۰

 ،رالہو ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،صنم خانے یبھ یرےم ،یدرح ینالع ۃقر ۔ ۱۴۱

 ۶ء، ص ۲۰۰۹
 ۲۷ص،ء۲۰۱۳ ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یاآگ کا در ،یدرح ینالع ۃقر ۔ ۱۴۲

  ۹۶ص،ء۱۹۷۶ ،یٹڈمکتبہ جامعہ لم ،داراشکوہ ،عبدالستار یقاض ۔ ۱۴۳



 

 

 

 

 

 

 

 

 باب سوم

 یاسیس یںاردو ناول م یپاکستان

 رجحانات

 ء(۱۹۷۱ء تا ۱۹۴۷)
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 باب سوم:

ء تا ۱۹۴۷رجحانات) یاسیس یںاردو ناول م یپاکستان

 ء(۱۹۷۱
 

 یاس رجحان کو ابتدا ہ یںاہم جز ہے ادب م یکا یاستس یںم یزندگ یانسان 

 یامق ۔یاک یشاس رجحان کو پ یںادبا نے اپنے انداز م ۔جاتا رہاہے یاک یانسے ب
 یڈاکٹر احسن فاروق ،یاحمد، عصمت چغتائ یزپاکستان سے قبل کرشن چندر،عز

قابل ذکر  یگرکے بعد د اکستانپ یامق ۔یںہ یسامنے آت یریںتحر یک یبوںاد یسےج

، ممتاز مستور یجہخد ،یقیشوکت صد ،بٹ یزنثار عز ،یدرح ینالع ۃفن کار مثال  قر
 ۔شامل ہوگئے یںاس قافلے م یبھ ینعبدہللا حس،یحجاز یمنس ،یمفت

 اسییرجحان کے ساتھ ساتھ س یخیتار یںکے بعد فکشن م یمجنگ عظ یپہل 

وہ مناظر  کے یتباہ یںم یمجنگ عظ یپہل یونکہک ۔یاگ یاموضوع بنا یرجحان کو بھ
جان ومال  یںم یمجنگ عظ یکر انسان کانپ اٹھا دوسر یکھسامنے آئے جسے د

 یفکرو یذہن یںرپ میوٹوٹ گئے اور  یکارڈکہ سابقہ سارے ر یہوئ یوہ تباہ یک

 ایہوئے کہ انھوں نے پوچھنا شروع کرد یشانکے حامل افراد اس قدر پر یکج
جس  ایگروہ سامنے آ  یساا یکخدا ہے ؟ پھر ناول لکھنے والوں کا ا یا)نعوذباہلل( ک

صورت حال کے ساتھ  یمعاشرت یکو بھ ستیانے دوسرے رجحانات کے ساتھ س

 اسییتڑپ نے جو س یک یآزاد یںدلوں م کےکے لوگوں  یربرصغ ۔یکھاجوڑ کر د
 یےجماعتوں نے جس طرح اس مقصد کے ل یاسیاور س یک یداصورت حال پ

 ۔حصہ بنا یوہ سب ناول کا بھ یکوشش ومحنت ک

 ۔کے وقت ہندو مسلم اور سکھ مسلم فسادات عروج پر تھے یامپاکستان کے ق 
 یارد یساا یکتھے آگ اور خون کا ا یاسےدوسرے کے خو ن کے پ یکہندو مسلم ا

د ڈاکٹر محم یںہوگا اس بارے م یارود یآسمان بھ یدکر شا یکھبہہ رہاتھا جسے د

 :  یںذاکر لکھتے ہ
ان  فرقہ وارانہ تعصب اور کشت وخون کے جو مظاہرے’’

ال مث یاس ک یںم یختار یک یاآئے مہذب دن یںم یکھنےدنوں د

مکان جال کر خاک کر  ۔گھر کے گھر اجڑ گئے ۔ہو یہ یدشا

دربدر مارے مارے پھرنے پر  ینبے گناہ مسک۔گئے یےدئ

 لتاومجبورہو گئے۔ سالہا سال سے فرقہ وارانہ منافرت کا کھ

 (۱)‘‘۔یںپڑ گئ یںخطرے م یںقدر یانسان ۔ہوا الوا ابل پڑا

 یاسیس یکے وقت ہمار یجا سکتا ہے کہ آزاد یااس سے اندازہ لگا  
خصوصاً آدرشوں  یعکاس یصورت حال ک یاس۔یتھ یاصورت حال ک یومعاشرت

داستان سے  یآنے ک یںنئے خود غرض سماج کے ظہور م یککے ٹوٹنے اور ا

 ۔ہمار ا ناول بھرا پڑا ہے
حانات رج یاسیس یںط ڈھاکہ تک جن ناولوں مپاکستان کے بعد اور سقو یامق 

ء(فضل ۱۹۴۹‘‘)خاک اور خون ’’کا  یحجاز نسیم یںجا سکتا ہے ان م یاکا جائزہ ک

 یخداک’’کا  یقیء(شوکت صد۱۹۵۷‘‘)خون جگر ہونے تک ’’کا  یماحمد کر
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کا  یہاشم یلہء(جم۱۹۶۱‘‘) یلیپور کا ا یعل’’کا  یء(ممتاز مفت۱۹۵۷)‘‘یبست

 ینء(عبدہللا حس۱۹۶۲‘‘)معصومہ’’کا  یء(عصمت چغتائ۱۹۶۱‘‘)تالش بہاراں ’’
 ۔یںء( شامل ہ۱۹۶۲‘‘)آنگن’’مستور کا  یجہء(اور خد۱۹۶۲‘‘) یںاداس نسل’’کا 

 ء(:۱۹۴۹اور خون) خاک
ء(کا ناول چار حصوں ۱۹۴۹یف)سن تصن یحجاز یمنس‘‘ خاک اور خون ’’  

 ریبرصغ یںاس م ۔کے عنوان سے ہے‘‘ یںمسکراہٹ’’ پر مشتمل ہے پہال حصہ 

 یمسل یروناول کا ہ ۔کا عکس ہے یمطمئن اور مسرور زندگ یرہنے والے ک یںم
خراماں  یںم یوںواد ینحس یاور اس کے چند دوست احباب بچپن اور لڑکپن ک

کھ ہندو س ۔یںاور تضاد نہ ینمنافرتم یوںکے باس یربرصغ ۔یںخراماں جا رہے ہ

ے بہ گاہ یںمسلم قوموں م یرالبتہ غ یںکے ساتھ رہ رہے ہ یاور مسلمان امن وشانت
 یتادبا د کے ساتھ یاور خوش اسلوب یباکیب یمجس کو سل ۔ابھرتا ہے یچگاہے اونچ ن

 یکرداروں کا ال ابال یںاس م ۔عنوان سے ہے کے‘‘  یںدھڑکن’’ہے دوسرا حصہ 

ے کر ل یپاکستان انگرائ یکتحر یںپختہ ہورہے ہپن ختم ہورہا ہے وہ بالغ اور 
 تضادات یںہندو اور سکھ مسلمانوں کے خالف صف آرا ہورہے ہ ۔ہے یہورہ یدارب

ہے  قینیکا شہر گورد اسپور پر سکون ہے سب کو  یمسل یکنل یںبڑھتے جا رہے ہ

 ہندو سکھ اور مسلمان بزرگ گائے گرنتھ اور یکنشامل ہوگا ل یںپاکستان م یہکہ 
 یطرح زندگ یک یوںسے بھائ ینامن چ یںکہ آپس م یںقرآن پر حلف اٹھاتے ہ

کا  فسادات یںعنوان ہے جس م یرکے ز ‘‘یرسرخ لک’’ حصہ  یسرات ۔گے یںگزار

گورد  ۔پر غم وغصہ کا اظہار ہے یزیشر انگ یک یڈکلفاور ر یٹننٹ بؤما ۔ہے یانب
جارہا  ایبھارت کے حوالے ک یےاس ل یںسے ہ یتمسلم اکثر یںاسپور کا شہر جس م

ہے جو بظاہر ‘‘اے قوم ’’چوتھا حصہ  ۔کا دروازہ کھلتا ہے یرہے کہ اس پر کشم

کھل  مصنف یںاس م یںاصل م۔ہے یںصورت م یک یغامپ یںشکل م یکا کتاب یمسل
 ۔یںکررہے ہ واضحکر اپنا فلسفہ 

ہندوستان چھوڑ ’’ ۔ہے یقرار داد الہور منظور ہوچک’’ یںء م۱۹۴۰ 

 یھنے ب یگکا چرچا ہونے لگا ادھر مسلم ل یکتحر یک یسکانگر یںء م۱۹۴۲‘‘دو
 یہمنوائ یکانگرس ک یبھ یںجماعت یمذہب یمسلمانوں ک ۔یاہند کا مطالبہ کرد یمتقس

ت مخالف ،ہندوستان پوراپورے کا  ۔یںعلمبردار ہوگئ یک‘‘ یتمتحدہ قوم’’  یںم

ھر فضا گھر گ یک یمحاذ آرائ یاسیس یوں ۔یاآگ یںم یٹلپ یاور تضادات ک 
 یوادب یعلم یان ک ۔یںرکھتے ہ یثیتقائدانہ ح یںم یدانمگر طالب اس م یتھ

 تھا : یامباحثوں کا رجحان بڑھ گ یاسیپر س یوںسرگرم
ہندو متحدہ  ۔ٹکر ہے یہندو اور مسلمان کے مفادات ک یہ’’

وتے کے بل ب یتاکثر یکہ وہ اپن یےاس ل ،ہندوستان چاہتا ہے

کر  سے لے یبردرہ خ ۔تسلط رکھ سکے یپر مسلمانوں پر دائم

رام راج کے جھنڈے لہرا سکے اور  یونتکپہاڑ یآسام ک

دقت  یحکومت کے اقتدار پر قبضہ جمانے کے بعد وہ کس

مسلمانوں کو بر ہمو سماج کا قابل نفرت حصہ بنا  یرکے بغ

م قو یکوہ اکہ  یےاس ل ۔یںمسلمان پاکستان چاہتے ہ ۔سکے

آزاد  یےپھولنے اورپنپنے کے ل ،قوم کو بڑھنے یکاور ا یںہ
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 یںکہ وہ انسان ہ یےاس ل ۔ہے یضرورت ہوا کرت یوطن ک

کا بوجھ اٹھانے کے  یغالم یانسان دوسرے انسان ک یکاورا 

جب مسلمان پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے تو  ۔ہوا یںنہ یداپ یےل

تا ہے جہاں اسے ہندو مورچہ ہو یوہ دفاع یںاس کے ذہن م

ہے اور  یکے جارحانہ مقاصد سے نجات مل سکت یتاکثر

 ںیجب ہندو متحدہ ہندوستان کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کے ذہن م

 ڑیےیکے بھ یتہے جہاں اکثر یشکار گاہ ہوت یعوس یسیا یکا

 یلکا شکار کھ یڑیوںبھ یک یتاقل یرروک ٹوک کے بغ یکس

 (۲)‘‘۔یںسکتے ہ

فتوحات حاصل  یںہندوستان م یکے دوران جب جاپان یمجنگ عظ یدوسر  
 چند یاکا آغاز کرد یسے محاذ آرائ یہکررہے تھے اس وقت کانگرس نے برطان

ں صفو یمفاد پرست مسلمان اور سردار کانگرس ک ،یرداروطن پرست علما، جا گ

وں نے اپنا یکانگرس ۔کے مخالف تھے یگجماعت مسلم ل یاور قائداعظم ک یںم
 یزبار پھر انگر یکا یںانھ ۔کے ساتھ ہوگئے ینفاتح یںء م۱۹۴۵بدال اور وہ چوال 

پاہ اشد مسلمان س یکو بھ یزوںانگر یےکے ل یتنےجنگ ج ۔یاہوگ یارسرکار سے پ

کھتے ر یہکے پاکستان کے بارے ہمدردانہ رو یگوہ مسلم ل یےاس ل یضرورت تھ
مطلوب  یخوشنود یاور ک یٹھوںہندو س یںگئے تو انھ یتجب وہ جنگ ج یکنل ۔تھے

م سے محرو یمنڈ یتجارت یک یرکے بعد برصغ یسامراج آزاد یکہ برطانو یہوئ

  ۔طرف ہونے لگا یکانگرس ک ؤحکومت کا جھکا یبرطانو یےل یاس ۔نہ ہو جائے
ء ۱۹۴۷جون ۳نے  یہبرطان ۔تھا‘‘ گورد اسپور’’واضح مثال  یک ؤاس جھکا 

 یتم اکثرمسل یضلع بھ یہتھا کہ  یاک یمسلطور پر ت یکے اعالن کے مطابق سرکار

 یک بھارت یںہوجاتا تو بعد م یسااگر ا ۔پنجاب کا حصہ ہوگا یوجہ سے مغرب یک
 یپر فوج کش یرکشم وںکے عالقے جم یتوجہ سے مسلم اکثر یک یعدم موجودگ

اسپور  گورد یںم یڈکلفکو برو کار التے ہوئے ر یلہذا شرمناک دھاندل ۔نہ کر پاتا

تھا  قینیوائسرائے کے ارادے پر مسلمانوں کو تو کامل  یاگ یاشامل کرد یںبھارت م
 باخبر مسلم حلقے جانتے تھے کہ ہوگا کچھ اور : یکنل

دوست جس دن  یرےغش !م’’۔یابلونت سنگھ نے قہقہہ لگا’’

کھولے گا،اس دن بڑوں بڑوں کو غش  یپٹار یاپن یڈکلفر

 !‘‘ یکھود ۔آجائے گا

رخ س ۔ید ینچکھ یرلک یبلونت سنگھ نے نقشے پر دوسر’’

 یادہز بہت یںکے مقابلے م یرلک یک یمسل یرلک یہ یرنگ ک

 یںحالت م یاور اضطراب ک یرانیح یماور سل یتھ یاںنما

بلونت سنگھ نہ صرف ستلج  ۔رہا تھا یکھطرف د ینقشے ک

کے تمام عالقے ہندوستان  یتمسلم اکثر یانکے درم یاساور ب

شکر گڑھ کے سوا  یرلک یشامل کر چکا تھا بلکہ اس ک میں

امر تسر کا تمام رقبہ اور الہور کا ‘ضلع  یگورداسپور کا باق

ہ پندر’’۔۔۔۔۔۔یتھ یطرف دکھا رہ یہندوستان ک یکچھ عالقہ بھ

 یالکھ اور مسلمان ہندوستان ک ینتیسپ یسنے ت یںم ۔یںالکھ نہ

 وہ ،شامل ہوگا یںم نہندوستا یرکشم ۔یںہ یےد یلطرف دھک

 (   ۳)‘‘۔یکھود یرلک
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ور کہا ا یاک یالترنگ خ ینے نشے ک یمبلونت سنگھ کے اس دعوے کو سل 

کو  میسے سل یدگیہے مگر بلونت سنگھ نے سنج یچڑھ گئ یہ یادہکہ آج کچھ ز
 : یاباور کرا

 ہوئے یتےکے ہاتھ سے پنسل ل یمبلونت سنگھ نے سل’’

 کھناینقشہ ضرور د یہسننے کے بعد  یصلہکا ف یڈکلفر’’۔کہا

ٹ اورالرڈ مون یڈکلفاسے ر،یںہاتھ بلونت سنگھ کا نہ یہ___

 یںآنکھ یےل یرکےد یتم تھوڑ یبھئ یمسل ۔کا ہاتھ سمجھو یٹنب

کلف اور  یڈر وواال ہوں ج ینچنےکھ یروہ لک یںبند کر لو م

 ( ۴) ‘‘۔یںچکے ہ ینچکھ یٹنالرڈ مونٹ ب

 یاکستانپ ۔ینے مکمل طور پر کرد یختار یقتصد یک یانبلونت سنگھ کے ب 

 تاہم گورداسپور کے ۔یاگ یالخت گورداسپور پر ترنگا لہرا د یکپرچم اتار کر 

 یونکہگے ک یںسے رہ ینامن چ یںتھا کہ وہ اپنے گھروں م یقینمسلمانوں کو کامل 
پر ہاتھ رکھ کر ہر حال  قرآنگرنتھ اور  ،ہندو سکھ اور مسلم بزرگوں نے گائے

 ۔تھا یاچارہ بدستور قائم رکھنے کا عہد ک یبھائ یںم

نٹ ب یرغ  مانوں کے مسل یربرصغ یںم یسربراہ یک یٹنمسلم قوتوں نے ماو 
ا بھہ اور ن ۔یاگ یاکرد یمبنگال اور پنجاب کوتقس ۔یاکا مکمل سامان کر ل یتباہ یک

کے راستے وہاں روانہ کر گورداسپور یںفوج یکے مہاراجوں نے اپن یالہپٹ

پنجاب اور  یمشرق ۔یاا گیآباد کرد یںپنجاب کے سکھوں کو جموں م یمغرب۔ید
ور ان گئے ا یےک یارسے مسلمانوں کے المناک قتل کے منصوبے ت یرجمونکشم

       ۔یادہشت گردوں نے عملدر آمد شروع کر د یسرکار یراور غ یپر سرکار
وع کا آفتاب طل یآزاد یہندوستان ک یںم یپندرہ اگست کو دہل’’

 کا آتش فشاں یآزاد یںم یبلکہ پندرہ اگست کو دہل یںنہ ۔ہوا

 یک یبمواد کا رخ اس نش یںپہاڑ پھٹ پڑا اور اس کے آتش

 یجہاں مسلمانوں کو پاکستان کے دفاع یاگ یردیاطرف پھ

پندرہ  ۔یتھ گئی یاجازت د یرکھنے ک یادیںبن یحصار ک

 تیوحشت اور بربر ینے پتھر کے زمانے ک یزاگست کو انگر

 (۵)‘‘۔ یاپر سوار کرد ینوںمش یجنگ یک یصد یسویںکو ب

نٹ ب   صلحت م یںجس م یعجلت برت یںم ینےد ینے ہندوستان کو آزاد یٹنماو 

 رونییبدستور ب یمسلمان فوج یشترکہ جنگ کے خاتمے کے باوجود ب یتھ یہ

نڈر ۔خدمات انجام دے رہے تھے یاپن یںممالک م  یمسلمانوں ک یںفورس م یباو 
نوں ادھر مسلما ھیتعداد موجود ت یلقل یکرنے کو صرف بلوچ رجمنٹ ک ینمائندگ

کپور  ،فوج مسلم یرغ ،یالہپٹ یسپول ینا،سنگھ، اکال س یوکس یےکے قتل عام کے ل

ان اکستپ ۔حاضر تھے یکے الکھوں سپاہ یاستوںسکھ ر یگرنابھ اور د،تھلہ
بلوچ رجمنٹ کا نام  یںاس صورت حال م یاگ یاد یںنہ یکوحصے کا اسلحہ بھ

 تھا : یمتغن
چ بلو’’مختلف اطراف سے  یںم یتتھا کہ کھ یہاس کا کہنا ’’

آس  یںم یتھوڑ۔یںلگ ینآنےآواز یرجمنٹ، بلوچ رجمنٹ ک

و ک یوںاپنے آدم یچھپے ہوئے آدم یںم یتوںپاس کے تمام کھ

بلوچ رجمنٹ  ،یبلوچ رجمنٹ آگئ’’۔پہنچارہے تھے یغامپ یہ

 وںیبموں اور گول نامبلوچ رجمنٹ کا ‘‘۔سے یہاںبھاگو ۔یآگئ
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ثر ثابت ہوا یادہسے ز  توںیآس پاس کے کھ یںم یرد یتھوڑ ۔مو 

 (۶)‘‘۔یآواز نہ تھ یکے کراہنے کے سوا کوئ یوںزخم یںم

مہندر  یتھ یخوش فہم یکرہنے والے مسلمانوں  یںتو گورداسپور م یہ یکنل  

ں جہاں بھائ ر تھا وہاں پر نئے چہرے لگا ک یاگ یاچارے کا عہد ک یسنگھ کا وہ گاو 
 ۔غرض سے جلسے کررہے تھے یکے منصوبے بنانے ک یبرباد ،یکا ر یبتخر

 کررہا تھا : یررام چند تقر یٹھس
ہے  ایان کا پاکستان بن گ ،مسلمانوں نے پاکستان مانگاتھا’’

پنجاب سے ساٹھ  یجب مشرق ۔دو یجوہاں بھ یںانھ یےاس ل

گے تو پاکستان کو ہوش آجائے  یںستر الکھ مسلمان وہاں پہنچ

 ،ہے یہے، فوج تمہار یتمہار یساب پول ۔بہادرو !ہمت کرو۔گا

 یوہ تم ہ ،ذمے ہے ےجو کام تمہار یکنہے ل یحکومت تمہار

حمت تھہ راور ج یتو کوئ یااگر تم نے حملہ نہ ک ۔کو کرنا ہوگا

ہ ر یکھتےلے جائے گا اور تم منہ د یاںکے گھر سے ڈول یعل

 ( ۷)‘‘۔گے ؤجا

 یاھاکو بڑا سمج یوںمہندر سنگھ کو پتا تھا اس نے اپنے دوسرے سکھ بھائ  

 خاطر خالصوں کو اہل اسالم کے خالف بھڑکا رہا ہے: یکہ ہندو اپنے مفاد ک
 ںیماسٹر تارا سنگھ کے گلے م یےآج ہندو اپنے مطلب کے ل’’

ہندو  یہیگے کہ  یکھوکل تم د،پھولوں کے ہار ڈال رہا ہے

 یںٹھونس دے گا۔ اس وقت تم م یںم یکوٹھر یک یلاسے ج

تم صرف مسلمانوں کے ساتھ مل کر  ۔یہمت نہ ہوگ یبغاوت ک

کہ اس  ہے یابیکام یہندو ک یہ یکنخالصتان بنا سکتے تھے ل

ہے اور  یاصتان پر قبضہ کرلطرف تمہارے خال یکنے ا

 (۸)‘‘۔ہے یاد یمسلمانوں کے ساتھ لڑا بھ یںطرف تمہ یدوسر

تھے اس بات کا خدشہ تھا  یشپ یشپ یرےمال ودولت اور عزت آبرو کے لٹ  

کر  ٹیسم یاتمتاع ح یپھر مظلوم اپن یا ۔اس موقعہ سے فائدہ نہ اٹھا لے یکہ کوئ

 :  یںفرار نہ ہو جائ
وجہ سے پنتھ کا  یک یآدم یکہم ا’’۔اچرن سنگھ نے کہ’’

روع ش یلڑائ یںآج سارے پنجاب م۔کر سکتے یںرد نہ یصلہف

نہ م یارہے تو پنتھ کے سامنے ک یٹھےاگر ہم ب ،ہے یہوچک

ا تو وہ اپن یااگر ہم نے دشمنوں کو موقع د۔گے یںلے کے جائ

آج تک  ۔گے یںاور سب کچھ نکال کر لے جائ یساپ یہروپ

 یں کؤکو اپنے گا یشراب یکے خاندان نے کس یرحمت عل

 کے یٹیوںبہو ب یآج ہم اس ک یکنل یاد یںسے گزرنے نہ ینزم

 یوںیٹبہو ب یاس ک’’۔یامہندر چال!‘‘ گے یئںہاتھ سے شراب پ

 یاپن یشہں اور بہنوں کو ہمؤما یانھوں نے ہمار ۔کا نام نہ لو

ہے  یگھر کو جالت یکآگ ا وج ۔سمجھا ہے یںاور بہن یںمائ

 یطرف وہ یک یٹیبہو ب یک یکس ۔یوہ دوسروں کو جالئے گ

 ںینہ یالعزت کا خ یک یٹیبہو ب یجس کو اپن ،ہے یکھتاد

چرن سنگھ نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنا پستول ‘‘ہوتا

 یاپن یںں مؤہم اس گا’’۔یاکرد یدھاطرف س ینکال کر مہندر ک

ھ سکں کے مسلمان ؤاگر اس گا،ئےآ  یںکروانے نہ یبے عزت

ہم جاتے ،یںضرورت نہ یمددک یان ک یںتو ہم یںہوچکے ہ
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 ۔وہ ہمارا راستہ روک کر دکھائے ،ہمت ہے یںجس م ۔یںہ

ہندر م‘‘مسلمان کے ساتھ ؟ یاتم پنتھ کے ساتھ ہو ؤسکھو!بتا

ں کے ا ردار س’’ ۔کہا یںسکھ نے اٹھ کر بلند آواز م یککے گاو 

!ہم سب تمہارے  یرہے ہو، مارو گول یکھد یاک ھچرن سنگ

 (۹)‘‘! یںسکھ پنتھ سے باہر نہ یں کا کوئؤاس گا ،یںساتھ ہ

آنے  یںم یہاتوںچاروں طرف سے سکھوں کے جتھے گورداسپور کے د  

تھے ج یںبعد م یتےپہلے تو سکھ ڈرے ہوئے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ د۔لگے

 میدوں کو نظالم پہلے مسلمان مر یہ ۔کہ شکار حاضر ہے یتےوالوں کو دعوت د
 یک ورتوںع یکرتے تاکہ وہ اپن یعصمت در یاور عورتوں ک یتےبسمل چھوڑ د

تک  یابھ یںسکھ عورت یکنل یکھیںکے مناظر د یاور بے آبروئ یںسن یخیںچ

 : یںتھ یبھول یںکے رشتے کو نہ یتانسان
ے ن ینمہر د ۔یںتھ یچال رہ یںسکھوں کے کوٹھوں پر عورت’’

____وہ سکھوں  یںتھ یوہ جتھے کو برا بھال کہہ رہ ۔سو چا

 یںبہن یہمار یںمسلمان عورت یکہ گاو  ں ک یںتھ یکو کہہ رہ

 (۱۰)‘‘ آئے ہو۔ یوںک یہاںتم  ۔یںہ

 یںم ٹیلپ یپنجاب کا ہر ضلع فسادات ک یمشرق یںنہ یصرف گورداسپور ہ  
 مسلمان سالمت یںضلع م یبھ یحصارکس ،ںؤگڑ گا یانہ،لدھ ،تھا :رہتک، کرنال

 تھے : یںنہ
آچکے  یںم یٹلپ یپنجاب کے تمام اضالع آگ ک یمشرق’’

ں کے ؤحصار اور گڑ گا،رہتک،کرنال ،یانہلدُھ ۔تھے

داستان دوسرے اضالع  یک یاور برباد یتباہ یمسلمانوں ک

 ہر شہر اور ،یسرگزشت سے مختلف نہ تھ یکے مسلمانوں ک

بھوکے انسانوں کے قافلے قدم  ،سے لٹے ہوئے ننگے یبست

پرالشوں کے انبار چھوڑتے ہوئے پاکستان کا رخ کر رہے  مقد

نہ  کو بہنوں کا پتہ یبھائ ،کو شوہر کا علم نہ تھا یویب ۔تھے

اور  ںیتھ یکر بھاگ رہ ینکبچوں کو پھ یتےدودھ پ یںمائ ۔تھا

 یمشرق ۔کا طوفان ان کا تعاقب کررہا تھا یتوحشت اور بربر

 وںیڑیبادشاہت پر بھ یجنگل تھا اور اس جنگل ک یکاپنجاب 

 (۱۱)‘‘۔کا لشکرقابض ہوچکا تھا

ہ ہوش نہ تھا کہ و یہارباب اقتدار کو ۔یانے الہور کا رخ ک ینتر مہاجر یادہز 

کے  ینوںزپناہ گ۔یاپر اکتفا ک یباز یانانہوں نے فقط ب۔یںمظلو موں کو سنبھال سک

ہ جگہ پر اور کشاد یفارم ہر خال یٹپل یلوےر ،باغ ،یںسڑک۔تھے ینا کاف یمپک یےل
مان مہ یںمعنوں م یقیکہنا انھوں نے تو حق یاکا ک ہوراہل ال۔تھا ؤکا پڑا ینمہاجر

 : یاکا حق ادا ک ینواز
 جگہ نہ یےکے ل ینوںروزانہ آنے والے پناہ گز یںالہور م’’

ا ثابت کررہا تھ یہ یثاروخلوصالہور کے عوام کا ا یکنل ۔یتھ

 ہیسے  یڈیوالہور کے ر ۔ہور اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہےکہ ال

 نیاتنے الکھ مہاجر یااعالن ہوتا کہ آج اتنے بجے اتنے ہزار 

 ضرورت ہے اور یکھانے ک انھیں ۔کا قافلہ الہور پہنچ رہا ہے

ا جمع کھان یاکوچے اور محلے سے پکا پکا یگل یاپن یعوام اپن
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 جیبھ یمپونمیںک کرتے اور چھکڑوں اور تانگوں پر الد کر

 (۱۲)‘‘۔یتےد

سلموں م یرتھا وہ تو غ یںنہ یںفطرت م یک یمبرداشت کرنا سل یادتیظلم وز 

چپ چاپ مسلمانوں پر  یونکرپر ہونے والے ظلم کے سامنے ڈٹ جاتا پھر وہ ک
آخر تک اس نے ظالموں کے ہاتھ  یںگورداسپور م ۔مظالم برداشت کرتا یانہوحش

ہر  ںیکا قافلہ لے کر پاکستان چال تو راستے م ینمہاجرجب وہ ۔کو روکے رکھا

 : یتےل یںم یذمہ دار یاپن یکا دفاع وہ اور اس کے ساتھ یمپقافلے اور ہر ک
کے پاس پہنچ کر اس  یآدم یکہوئے ا ینگتےنے ر یمسل’’

سے اپنا سر اور نصف  یاور جلد یاتروائ یکے سر سے پگڑ

 ۔یاا ٹا باندھ لطرح ڈھ یکر سکھوں ک یٹچہرے کے گرد لپ

شلوار کے پا ئنچے گھٹنوں سے اوپر چڑھا نے کے  یپھر اپن

 تدسرفتار کے ساتھ بھاگتا ہوا دست ب یبعدوہ اٹھا اور پور

طرف سواروں  یکا ۔جا گھسا یںکرنے والے ہجوم م یلڑائ

 یک یاسے مسلمانوں کو در یزوںاور ن یوںبر چھ یٹول یک

 یبرچھ یسکھ ک یزخم یکنے ا یمسل ۔یتھ یرہ یلطرف دھک

جب سکھ سوار  ۔یاپہنچ گ یںسوار کے عقب م یکاور ا یاٹھائ

کا وار کررہا  یگرے ہوئے مسلمان پر جھک کر برچھ یکا

مر ک یطاقت کے ساتھ اس ک ینے آگے بڑھ کر پور یمسل ،تھا

 یکا یتسم یکر برچھ یلاور اسے دھک یمار د یبر چھ یںم

ہوئے مسلمان  پڑے یچےن یبرچھ یسوار ک ۔یاطرف لڑھکا د

ے ن یمسل ۔یدھنس کر رہ گئ یںم یتبجائے ر یکو لگنے ک

ڑ باگ پک یکے ساتھ بدحواس گھوڑے ک یزیت یس یک یبجل

لے چند قدم کے فا ص ۔یاگ یٹھپر ب یٹھپ یاور کود کر اس ک یل

سے حملہ  یزےمسلمان پر ن یکاور سکھ سوار ا یکپر ا

 یسے اس کے وار روکنے ک یالٹھ یکررہاتھا اور وہ اپن

 یہوئ یدھنس یںم یتسے ر ینے جلد یمسل ۔کوشش کررہاتھا

 یپسل یاور گھوڑے کو آگے بڑھا کر سکھ ک ینکال یبرچھ

لمحہ کے توقف کے  یکاس کے بعد اس نے ا۔ید گھونپ یںم

 سے باہر یداناور م یلگائ یڑباگ موڑ کر ا یگھوڑے ک یربغ

پنتھ کا جھنڈا  یدارہاں جتھاس کا رخ اس طرف تھا ج ۔یانکل آ 

اتھ گردن کے س یبھاگتے ہوئے گھوڑے ک یمسل ۔کھڑا تھا یےل

 یدوسر یطرف اور کبھ یکسے ا ینز یسر لگائے کبھ

اس انداز سے لڑھک رہا تھا کہ جن سکھوں نے اسے  رفط

ساتھ  یزخم یسمجھے کہ ان کا کوئ یہیوہ  یبھ یکھاد

 (۱۳)‘‘۔ہے

 یرشمنے ک یٹننٹ بؤاب ما یاگ یاک یامسلمانوں کا صفا یںپنجاب م یمشرق  
ں کو مسلمانو یریکشم ۔کرنے کا سوچا یلتبد یںم یتکو اقل یتمسلمان اکثر یک

کے بزرگوں سے پچھتر الکھ  یٹننٹ بؤسنگھ کے بزرگ نے ما یموجودہ راجا ہر

 یادیغالم بن یدخر زر یہتو  یہوا چل یک یجب آزاد۔تھا یداروپے کے عوض خر
سے  ٹنینٹ بؤسنگھ نے ما یادھر ہر ۔اٹھ کھڑے ہوئے یےحقوق پانے کے ل ینسانا

 یاجائے۔ درخواست کو قبول کرل ید یجفوج بھ یبھارت یںم یرکہ کشم یدرخواست ک
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تل عام کو مسلمانوں کے ق ی یرکشم یفوج بھ یاور کپور تھلہ ک یالہپھر نابھ، پٹ یاگ

اس کے باوجود پو نچھ کے عوام فاشزم کے خالف اٹھ کھڑے  یکنل یحاضر تھ
 یمسل ۔شامل ہوگئے یںم یرجہاد کشم ینوجوان بھ یسےج یممدد کو سل یہوئے۔ان ک

 یقمشر۔پہنچ جاتا ہے یںہر معرکہ حق وباطل م یےتمنا ل یشہادت ک یںاپنے دل م

ہے  اتپنجاب کے خطرات سے نبرد آزما ہوکر آرام کے بجائے وہ غائب ہو جا
وز ر یکہے اچانک ا یہوت یشتشو یکرنے والوں کو بڑ یاراسے پ یتعصمت سم

 کا خط مال اور پتا چال:    یمعصمت کو سل
پنجاب  یمشرق ۔تھا یہیمقام  یرام ۔ہوں یںم یرکشم یںاب م’’

تہ گزش ۔کام آرہا ہے یرےوہ م‘تھا  یکھانے س یںجو کچھ م یںم

فوج کے ان چھاپہ مار دستوں  یک یرآزاد کشم یںماہ سے م ینت

پہنچ چکے  یںفوج کے عقب م یکے ساتھ تھا جو ہندوستان

 یک ینقبائل کے مجاہد یتعداد سرحد یادہز یںان دستوں م۔تھے

 ان ۔نوجوان تھا یککا ا یلےہمارا سپہ ساالر محسود قب ۔یتھ

 یںم قوم یریمحسوس کرتا تھا کہ م یہ یںکر م یکھلوگوں کو د

 یہ ۔ںیکھا کر مسکراتے ہ یپر گول ینےگ سلو یہ ۔ہے یزندگ

 یتوپوناور ہوائ یدشمن ک یہ یںسمجھتے ہ یلکھ یکموت کو ا

 یںپہاڑوں م یہوتے ____برفان یںجہازوں سے مرعوب نہ

 یںنہ یشانپر یںانھ یںسرد ہوائ یوال ینےخون منجمد کر د

 یںائفلر یسیتھے جن کے پاس د یسےسے اکثر ا یںان م۔یںکرت

 یک ینےل ینچھ یںاور بعض دشمن کے ہاتھوں سے رائفل یںتھ

 (۱۴)‘‘۔صرف چاقو اور چھرے لے کر چلے آئے تھے یںم یدام

رجحان واضح ہے  یاسیس یںم‘‘ خاک ا ورخون’’کے ناول  یحجاز یمنس 
 یماض یںگوارا نہ یاور آزاد یخود مختار،یسالمت یقوم ک یکو پاکستان یارکہ اغ

اور  ںیکرتے آئے ہ یںسازش یانوں کو غالم بنانے کسے لے کر اب تک وہ مسلم

چوکس  کو ہر لمحہ نیوںلہذا پاکستا ۔یںان کے عزائم حسب سابق ہ یبھ یںمستقبل م
 یوںھائب یریپاکستان ادھورا ہے کشم یرکے بغ یآزاد یک یروچوبند رہنا ہے کشم

ب سب ت یہکو درست کرنا ہے  یرغلط لک یک یوارڈا یڈکلفکو آزاد کرانا ہے۔ ر

 ینسل کو اسالم ینئ ۔یںممکن ہوگا جب اہل وطن قلم اورتلواردونوں سے جہاد کر
اونچ  یجائے تاکہ وہ ہندو ازم ک یاکا موقع د یتوترب یمتعل قکے مطاب یاتاقدار وروا

اخوت ومساوات کے تصورات کو اجاگر  یجگہ اسالم یاور چھوت چھات ک یچن

 ۔یںسے روشناس کرائ یآزاد یقیکو حق ینکرتے ہوئے پاک سر زم

 ء(:۱۹۵۷خون جگر ہونے تک) 
حلقوں  یوجہ سے ادب یک‘‘ خون جگر ہونے تک’’ناول  یمفضل احمدکر

اس کا  یاک یرتحر یںء م۱۹۵۷ناول  یہنے  یفضل۔یںکے حامل ہ یثیتح یاںنما یںم

ناول کے  ۔کے دوران واقع ہوا یمجنگ عظ یموضوع قحط بنگال ہے جو دوسر

 : یںلکھتے ہ یںم‘‘ہو جائے  یاںبارے ناول کا کچھ ب’’بعنوان: یباچہد،مصنف
جانب  ی: موت ک یعالم تھا کہ زندگ یہشدت کا  یقحط ک’’

ود وہ خ یںپور م یدضلع فر۔یتھ یکارواں محسوس ہوت ینگتار

 سیلہذا، اس المناک صورت حال کے وہ بہ نفس نف ۔حاکم تھے
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 یمجنگ عظ یرشاہد تھے۔ناول کا آغازوانجام اور دوس ینیع

 یںاس دور م ۔ہے یکاعتبار سے ا یکا آغاز وانجام زمان

ر طور پ یسرکار ۔یتھ ینظر آرہ یلتیہر جگہ پھ ،یتاشتراک

جب  نیکل ۔جائے یرکھ یہخبر خف یکہ قحط ک یگئ یکوشش ک

 یسروں پر سے گزرنے لگا تو قحط کا اعتراف کرناہ یپان

جگہ موت کا بازار گرم ہونے  یک یزندگ ،یونکہک ۔پڑا

 ( ۱۵)‘‘لگا۔

 یکو بھ یخمخصوص مرحلہ تار یکرجحان کے ساتھ ا یاسیس یںناول م 
نظر کے پس م یخیرجحان کے ساتھ تار یاسیہے لہذا بہتر ہوگا س یاگ یاموضوع بنا

 ۔جائے یاحوالے سے اہم اشارات کو قلمبند کرد
 ء تااگست۱۹۳۹)ستمبر  یمجنگ عظ یدوسر یک یورپ’’

ا مانند سنگ یبے پناہ ک یلجاپان نے س ۔یتھ یرء(عالمگ۱۹۴۵

 یارھسپاہ نے ہت یزیالکھ انگر یکا ۔یالے ل یںزد م یپور کو اپن

 ۔پرچم لہرانے لگا یرنگون پر جاپان یںء م۱۹۴۲مارچ  ۔ڈالے

 ۔ےکرنے لگ یکلکتے کے مضافات تک بمبار یارےط یجاپان

 گھر بار ،یدس الکھ آباد ۔یمچ گئ یافرا تفر یںشہر بھر م

 ینے اپن یہبرطان ۔یبھاگ پڑ یںتالش م یچھوڑکر پناہوں ک

 ۔یاتربوجھ ہندوستان پر ڈال د یادہکا ز یوںذمہ دار یجنگ

شہروں کا رخ کرنے لگے تھے۔ سو،  یہاتیبھوکے ننگے د

غرض سے  یمصارف پورے کرنے ک یاورجنگ یانتظام

 جبکہ یئےاپ دنوٹ چھ یحکومت نے اربوں روپے کے کاغذ 

 کہیتاکہ سامان حرب امر ۔تھا یاگ یاد یجبھ یتوال یسونا چاند

 (  ۱۶)‘‘۔جاسکے یداسے خر

دہ قحط ز ۔یفائدہ مند تھ یےحکومت کے ل یصورت حال برطانو یہ یقحط ک 
 ےیہونے کے ل یبھرت یںمخالفت کے باوجود فوج م یجماعتوں ک یاسیعوام س

 تیوجہ سے کھ یبھر مار ک یک یکسوںاور ٹ یالم بند یکسانوں ک ۔مجبور تھے

 ۔نہ ہوتا یوںک نگالسنہرا بنگال ک ،کاشت کون کرتا یچاول ک ۔اور بنجر تھے یرانو
بدستور  یںم یوانوںسب کچھ ہونے کے باوجود حاکموں اور زرداروں کے ا یہ

اور  یںکہ یاپور  یدکہ فر یتھ یںفکر نہ یاس بات ک یںانھ ۔قہقہے گونج رہے تھے
اور ان کے ساماِن حرب  یوںفوج یاںگاڑ یلٹرک اور ر یںنہ یاکھانے کو کچھ ہے 

ے کا رکنوں ک یاسیکام س یامداد یںان حاالت م ۔یںوقف تھ یےنقل وحمل کے ل یک

 یونکہک،یبات زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھ یہ یاگ یاحوالے کر د
ہاتھ دھو  یسے بھ یونں کے جآنتو یتک پہنچتے پہنچتے اپن یمپک یبھوکے کھچڑ

 یہے کہ ملنے وال یضرور یبھ یکھناد یہکے حصول کے بعد  یچکے ہوتے آزاد

  ۔یتھ یحق نے اداک یدانشہ یمتق یک یآزاد
ء ۱۹۳۹ یہے جوالئ یہو بہو ک یعکاس یصورت حال ک ینے قحط ک یفضل 

قحط کا ادراک عوام کو آہستہ آہستہ  ۔بسر کر رہے تھے یتک وہ خوش وخرم زندگ

 ہیرذخ یاجناس ک یتو مہاجنوں نے زرع یفصل کم ہوئ ۔یبڑھ گئ یمہنگائ ۔ہوا
وگوں ل یہوگئ نگیمہ یاءتمام اش یک یزندگ یاتضرور،یشروع کرد یکرن یاندوز

ان سام یلومکان اور گھر ،یورز ،یناس کے بعد زم ۔یخرچ ک یجمع پونج ینے اپن
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کہ  یتھ یہجب بالکل کنگال ہوئے تو صورت حال  یبغر ۔ے لگارکھا جان یگر و

الج ع یمارتھے۔ب یخا ل یٹمفلوک الحال عوام کے پ یکنگودام بھرے ہوئے تھے ل
 زوروں پر یآزاد یکاس کے باوجود تحر ۔گےبددعا کرنے ل یکے بجائے موت ک

ا اثر کانگرس ک ۔یںسرگرم عمل تھ یگکا نگرس اور مسلم ل ،یپارٹ یونسٹکم ۔یتھ

 ٹیونسکم یںمسلمانوں اور دوسرے نادار لوگوں م ۔ں پر تھاؤتر ہند یادہورسوخ ز
 کے خالف یاندوز یرہکو ذخ یبوںغر یونسٹجب کم ۔یںمقبول تھ یگاور مسلم ل

جود اپنے و ینریمش یاستیر یںصورت حال م یسیکو شش کرتے تو ا یک لڑانے

تے عوام کو لوٹ یںم یسر پرست یمت کاہل زر حکو یوں یتیکا پورا پورا ثبوت د
 یاتضرور یکنمسلمان ترکوں سے بے حد جذبہ   اخوت رکھتے تھے ل ۔رہے

ور ا انےجانب سے بندوق اٹھ یک یزوںانگر یترکوں کے خالف ہ یںانھ یزندگ

 یلذل ،ںیام یلذل ،یالد یلعرف ذل ،ینالد یلجل ۔یںہ یتیچالنے پر مجبور کرد یگول
ہونے کے بعد جمعدار ہوئے اور زماں دار شاب  یبھرت یںفوج م یابھ یلچچا اور ذل

خاطر بڑہانکتے کہ جرمنوں  یجنگ لڑنے اور اپنا بھرم رکھنے ک یپہل ۔کہالئے

 :  یاپھول محمد نے بھانڈا پھوڑ د ۔تھا یانے ک یکو شکست سے دوچار انہ
چاچا ترکوں سے لڑے  ۔جرمن سے چچا کب لڑے تھے’’

  (۱۷)‘‘۔تھے

 ۔یںبسر کررہے ہ یعوام خوش وخرم زندگ ۔یںء کے دن ہ۱۹۳۹ یئجوال یہ   

پول کھولنے والے پول کھول رہے  ۔مذاق ہورہا ہے یکررہے ہنس یگپ باز گپ باز

کہ وہ  یاچاچا کو پھول محمد نے اکسا ۔یںطنز کرنے والے طنز کررہے ہ ۔یںہ
ت حماق جمعدار نے جوِش  حسادہ لو ۔یںواال واقعہ سنائ یننےچھ یترکوں سے چوک

نگن بابو نے جمعدار صاحب  ۔یاکہ انھوں نے سات ترکوں کو ہالک ک یامان ل یںم

 : یوضاحت کرد یک یانیتضادب یک
ترکوں  یادھرم کے کارن د یزائنہم ر ۔۔۔۔۔۔۔اس دن بولتا تھا’’

 یبوال ترک ہمارا دھرم کا بھائ یہ ،یاچالنے کو بوال گ یپر گول

آج بوال ہے سات ترک مارا  ،چال سکتا یںنہ یہے ہم ان پر گول

 (۱۸)‘‘۔ہے

 یبڑھت یبھ یمہنگائ یہ یسےو یگئ یکرت یارجنگ شدت اخت یسےج یسےج  
اور  سٹیونکم ۔یںبھرنے لگ یبیںج یاور مہاجنوں ک یخال یٹمفلسوں کے پ ۔یگئ

 یاسیس ۔یتھ یچال رکھ یکتحر یک یکاٹکے بائ یبھرت یںکانگرس نے فوج م

ہے ہور اکمزورجنگ سے غالموں کے آق یباہم یک یوںورکروں کا کہنا تھا سامراج
ا کو آق یزاور انگر یںمر یںلڑ ۔یںجنگ لڑ یےاپنے ل یںنہ یےعوام ان کے ل ۔یںہ

  ۔ہرگز نہ ہوں یبھرت یںفوج م یزانگر۔یںہندوستان چھوڑنے پر مجبور کرد
طرف سے اور جلودھر  ی۔۔۔۔۔۔الکھ نگو بابو نے کانگرس ک’’

 ۔مگر لوگ نہ مانے یاطرف سے منع ک یک یپارٹ یونسٹنے کم

 (۱۹)‘‘۔جانے لگے یےمقرر ک یوٹنگ افسر بھ یکرر یریآنر

نگے ن یںعورت ،یںچولہے ٹھنڈے پڑ جائ ،جب بچے بھوک سے بلکتے ہوں  

 ،وںہ یرانو یتبے نشان اور کھ یانکھل ،مرتے ہوں یربوڑھے دوا کے بغ ،سروں
چھ دن ک یگاڑ یک یبھرے گاتو زندگ یٹپ ،نہ ہوں یبھرت یںفوج م یسےلوگ ک

ط ں نے قحؤآقا ملکی یرہے کہ غ یاسق ینبات قر یہ ۔یسوچ عام تھ یہی۔یچلے گ
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 زیزرداروں اور انگر ۔ہوں یےک یداکا سدباب کرنے کے بجائے اس کے اسباب پ

نظام اور  یمہاجن ۔یکمر توڑ کر رکھ د یسرکار کے استحصال نے عوام ک
 اس کے ۔یدونوں سے تھ یزاریب یعوام ک ۔ا ساتھ تھادامن ک یکا چول یتسامراج

نظام  نیککو برا بھال کہتے ل یزدان انگر یاستس ۔باوجود وہ دونوں کے غالم تھے

 کا راہنما جلودھر کہتا کہ کامل یپارٹ یونسٹبات نہ کرتے جبکہ کم یبدلنے ک
   ۔جمہور سے عبارت ہے یاور سلطان یبرباد ینظام کہنہ ک ی،آزاد

لوگ اور  یزانگر ۔کررہا ہے یٹمارک یکلوگ بل ی۔۔۔۔۔۔دھن’’

ہم لوگ ان کا  ۔لوگ ہماراخون چوس رہا ہے یملک کا دھن

 (۲۰)‘‘۔خون چوسے گا اور دونوں کو نکال دے گا

 ۔یتھ یکے خالف جار یزجبکہ انگر یںکے حق م یجنگ جاپان اور جرمن  

ررہا ک یقدم یشے اور دشمن پتھ یںنقصان م یدونوں براعظم اتحاد یشیااور ا یورپ

 ھے :ت یارں کا کلمہ پڑھنے کو تؤکانگرس والے نئے آقا یںاس صورت حال م ۔تھا
 زوںیانگر ۔لوگ سوچنے لگے یسے( جینگن بابو )کانگرس’’

 وہ بدھ مت کے،۔آخریبہتر ہوگ یغالم یک یوںنسبت جاپان یک

 یاگ یاان کا استقبال ڈھنگ سے ک ۔یںہ یشیائیاور ا یروکارپ

تھا :تو سب اچھا  یاراجواڑوں نے ک یزونکاانگر یسےج

 (۲۱)‘‘۔ہوگا

کے دن اب گئے دشمن ہندوستان کے  یزوںمعلوم ہوتا تھا کہ انگر یوں 
 کرنے لگا۔ یعالقوں تک بمبار یاندرون

مگر اب چٹا  ۔رہے تھے یجگہ تو بم برس ہ ی۔۔۔۔۔۔دوسر’’

ھگڈر ب۔یتھ یشروع ہوگئ یبوندا بار یگانگ اور کلکتہ پر بھ

آرہے  یںم یہاتوںلوگ بھاگ بھاگ کر، د یتھ یمچ رہ

 (۲۲)‘‘ ۔۔۔۔۔۔تھے

ے س یہاتوںد یےپہلے لوگ روزگار کے ل یتھ یگنگا بہہ رہ یالٹ یاگو 

ڈ پناہ ڈھون یںم یہاتوںشہر والے د یںتالش م یشہروں کا رخ کرتے اب تحفظ ک

کار سر یزانگر یامکہ امن وامان کا ق یتھ یواضح ہوگئ یقتحق یہپس  ۔رہے تھے
 ۔ےآقا چاہنے لگ یامضبوط ڈنڈے واال ن یرداراگرچہ جاگ ۔رہا یںبات نہ یکے بس ک

ے بڑ ۔یاڈھونڈ ل یمذہب کے حوالے سے جواز بھ یےکے ل یوںانھوں نے فسطا ئ
 کا کہنا تھا: یبابو ج یندارزم

انتظام  ۔ہے یزچ یاتسب واہ یتو مہور یتجمہور یہ۔۔۔۔۔۔’’

 یڈنڈے کا زور اونچ یہڈنڈے کےزور سے ہوتا ہے اور 

 (۲۳)‘‘۔۔۔۔۔۔یںکا نہ یچن ،کا حق ہے یوںجات

 یغالم یکا فرد ہے لہذا اس ک یجات یاونچ یکا کہنا تھا کہ ہٹلر بھ یبابو ج 

 قابل قبول ہے :
سب  یک یادن یجات یانا کہ آر یہیکہتا ہے  یاہٹلر ک یکھود’’ 

 یےہے اور ان پر حکومت  کرنے کے ل یسے اونچ یوںجات

ل ؟بالک یںکہہ گئے ہ یاک یمن یہے اور ہمارے رش یہوئ یداپ

ہندو دھرم  یںبات مانو تو ہٹلر اس زمانے م یہمار ۔بات یہی

 یے کے بعد ہٹلردوسریتنج ینال یکھکا پر چار کر رہا ہے۔۔۔۔۔۔د
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 یوںں کو شودر بنا دے گا جس طرح ہمارے رش یوتمام جات

 (۲۴)‘‘۔۔۔۔۔۔تھا یاکو بنا د کے لوگوں یہاںنے  یوںمن

اونے  یبھ یاںاب سرکار کشت ۔تھے یںم یلتحو یفوج یپہلے ہ یلٹرک اور ر  

 یکا آخر یروٹ یلوگوں کے پاس سے روز۔یتھ یرہ یدپونے داموں زبردست خر
ے جاتا اور ضرورت ک یاشکار ک یعےکے ذر یوںکشت ۔جارہاتھا یناچھ یبھ یلہوس

 یاںشتک یگھر بار بھ کااکثر لوگوں ۔زدہ عالقوں سے کوچ ہوسکتا تھا مطابق قحط

 یدشمنوں کے آگے بے بس ہے اوراپن یرونیلگتا تھا کہ سرکار ب یوں یںتھ یہ
 بوکھالہٹ یجلودھر نے اس اقدام کو سرکار ۔ہے یہوئ یدشمن بن یجان یک یارعا

 :یاقرار د یجہکا نت
بڑھ رہے  یجاپان ۔ہے یہار رہ یہے کہ سرکار ابھ یہبات ’’

 (۲۵)‘‘۔۔۔۔۔یںہ

تح ں کوفؤعوام کو اس حد تک لوٹا کہ نئے آقا یسرکار نے بنگال یزانگر   

 ایتھا کہ گو یہنظم ونسق کا احوال  ۔کا نشان تک نظر نہ آتا یمتکے بعد مال غن
 ۔ںیتھ یجات یپائ یہاںتمام تر عالمات  یقحط ک ۔مقبوضہ عالقہ ہے یکبنگال ا

فت زدہ آ  ۔یتھ یںنہ یارت یکو بھ نےقحط کا اعتراف کر یاسرکار قحط کا انتظام ک

رکار امن س ۔تھا یںسرکار کو گوارا نہ یہ ۔یںہوجاتے ہ ی  سے متشن یکسوںعالقے ٹ
 اور لوگ بھوک سے مررہے تھے :  یبجارہ یبانسر یک ینچ

 یاتالحق ہوج یماریاںب یسیلگاتار بھوک کے بعد لوگوں کو ا’’

اپنے  یاہل کار بھ یسرکار ۔یںگل سڑ جات یہ یاںانتڑ یان ک کہ

 یا بھوب یہ ۔کرتے یقتوث یاور وباک یدترد یقحط ک یںاجالس م

ً تاہم، اہل ثروت احت ،یکو گلے لگات یبوںغر  شہر جانے یاطا

 یںنہ یماریکہتے کہ ب مجلودھر اور مخلص برسر عا ۔لگے

بھرے  یجن کے پاس بھ ،سِر دست ۔اصل فساد کال کا ہے

:ان کا فرض بنتا ہے کہ بھوکے یںہوئے غلے کے گودام ہ

 (۲۶)‘‘۔یںعوام کو غلہ مفت فراہم کر

کے نام پر درد  یتاندوزوں پر انسان یرہہوس پرست اور عوام دشمن ذخ  
 : ایافراد نے کہنا شروع کرد یسےاثر نہ ہوا تو جلودھر ج یکا ذرا بھ یلوںمندانہ اپ

کھا کے مرنا اچھا  یمرنے سے گول۔۔۔۔۔۔اس طرح بھوکوں ’’

ر او یںں کے لوگوں کو لے کر چلؤہم لوگ تمام گا یےآئ ،ہے

 (۲۷)‘‘۔یںدکان لوٹ ل یسرت ساہا ک

 ےیسا یتھ یلے رہ یںنوٹس نہ یعوام کے بھوکوں مرنے کا سرکار کوئ  

کے  اندوزوں یرہجب بھوکوں نے ذخ ۔ہے یںکے عالم م یلگتا تھا کہ سرکار جانکن
اس  ۔یکہاں سے جا ن آگئ یںم ینریمش یاستیوازے توڑے تو خدا جانے ردر یہخف

 ںیسے عوام م نےچل یاںاور گول یاںالٹھ ۔کل پرزے چلنے لگے یکے سارے ہ

 برکت ہے : یںحرکت م،تاہم۔یبھگڈر مچ گئ
ضرور ہوا کہ حکومت کے کان کھڑے  یہ۔۔۔۔۔۔اس کا فائدہ ’’

کہ وہ قحط کا  یںگئ یک یتیں۔۔۔۔۔حکام ضلع کوہدا۔ہوگئے

 (۲۸)‘‘۔یںمگر قحط کا انتظام ضرور کر یںاعتراف تو نہ کر
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کو  یکہر تحر یانصاف پر اٹھنے وال یپس پردہ اس انتظام کا مقصد سماج  

 حایعالم تھا کہ لوگ موت کو مس یہاصالح احوال کا  ۔یاجائےسے کچل د یبے رحم
 کرنے لگے تھے : یالخ

مار مر  یفاقوں ک ،کا بچہباپ کا پانچ چھ سال  یر۔۔۔۔۔۔جج’’

باپ چاہتا تھا کہ  یررہا تھا۔۔۔۔۔۔جج یںرو دھو نہ ی۔۔۔۔۔کوئ۔یاگ

 یاطرح دفن کر د یبچہ جس طرح ننگا دھڑنگا پڑا ہوا تھا اس

 (۲۹)‘‘۔جائے

ال کہ بنگ یاگیاک یوںبندوبست  یےقحط زدگان کے ل یںاس صورت حال م   

 :  یغزل معلوم ہونے لگ یک یرم یزندگ یک
گہ ج ،یتھ یتان لنگر خانے پر جا کر ٹوٹت ی۔۔۔۔۔۔اس غزل ک’’

 ںیجس م ،یبٹت ی۔۔۔۔۔کھچڑ۔جگہ لنگر خانے قائم ہو رہے تھے

گرم گرم  یںم یٹ۔۔۔۔۔جب پ۔ہوتا یادہز یدال چاول کم اور پان

۔۔۔۔۔اپنے ساتھ جسم کا ۔یادھر نکل یتو ادھر ڈوب یپڑت یکھچڑ

لت  یںغالظت م یدمآ  ،اتیلے کر نکل ج یبچا کھچا خون بھ

کوے منڈالنے ،یلچ یںم یرد ی۔۔۔۔۔تھوڑ۔پت پڑا رہتا

ر ۔وہ لنگیجان لبوں پہ تھ یک یبچ یباپ ک یر۔۔۔۔۔جج۔لگتے

وں لوگ یدھن:’’نے کہا  ی۔ ہرل منڈیخانے تک نہ پہنچ پائے گ

 اتنے:’’حسرت سے کہا  یکلثوم نے بڑ‘‘۔۔۔۔۔۔کے ہاتھ دے دو

 ی۔۔۔۔۔۔ہرل منڈ‘‘ہے :اچھا دے دو  چیب یکا یہیتو مرگئے 

ر ک یٹالش کو گھس یاس ک یدڑاور گ ی۔۔۔۔۔چل بس۔یویب یک

آتے جاتے  یبلنگر خانے قر یسےج یسے۔۔۔۔۔ج۔لے گئے

طرف  یان الشوں ک ۔یتھ یجات یتعداد بڑھت یالشوں ک

 یوسچ یک۔۔۔۔۔ا۔یںتوجہ کرت یسےک یںزندہ الش یہوئ یلڑکھڑات

۔۔۔۔۔جھپٹا اور ۔کتا یک۔۔۔۔۔ا۔یآگئ یںم تھاس کے ہا یہڈ یہوئ

بجائے ہاتھ ڈالنے کے  یںم ی۔۔۔۔۔کھچڑ۔یالے گ ین۔۔۔۔۔چھ۔یہڈ

 یڑگھس یںاپنا منہ اس دونے م یبھ یمنڈ ی۔۔۔۔۔ہر۔یامنہ ڈال د

 ی۔۔۔۔۔ناتوانوں ک۔ہندو تھا نہ مسلمان ی۔۔۔۔۔نہ کوئ۔اس وقت ۔رہاتھا

گر  یدونوں بھ یہ۔یگرپڑ ی۔۔۔۔۔کھچڑ۔یہوئ یلڑائ

دو  ،روندتے ہوئے گزر گئے یںکے لوگ انہ یچھے۔۔۔۔۔پ۔پڑے

 (۳۰)‘‘۔اور بس یآواز آئ یکراہوں ک ینت

اور موت کا دور دورہ  یماریطرف بھوک افالس ب یکا یںقحط زدہ بنگال م 

 یفوجوں نے رقص وسرود اور شراب وشباب ک یکیطرف امر یتھا تو دوسر

 : یںتھ یسجا رکھ یںمحفل
 ۔یتھ یغزل چھا رہ یجگہ حافظ ک یغزل ک یک یرم یا،گو’’

ر پ یمانےپ یفوج ۔یخلوت تھ یںاور جلوت م جلوت یںخلوت م

 یںضمن م اس ۔جارہا تھا یاقحط کے خاتمے کا سد باب ک

تو  یکک ینہ سہ یدوائ ۔یخاص تھ یتعورتوں پر نظر عنا

م معصو ،یبغر یفوج یکیامر ۔یسہ شراب ینہ سہ یپان ۔تھے

 پر جنت کے دروازے کھول رہے عورتوں یناور حس

 (۳۱)‘‘۔تھے
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پہلے جسموں کے  ۔بکنے لگا یںم یمنڈ یمانند انسان بھ یجنس بازار ک   

قدرو  یانسانوں ک ۔نکلنے لگے یجنازے اٹھتے تھے اب عصمتوں کے جنازے بھ
سے اور  یزوںانگر یکیامر ۔مانند بڑا تنوع تھا یمصنوعات ک یبھ یںم یمتق

افراد کا اور  ،کے مطابق افراد یثیتح یاپن یسے برتر تھے اپن یوںہندوستان یزانگر

و اقدار ک یانسان ی  نے اعل یجنگ زرگر ۔یںتھ یقوموں کا استحصال کررہ یںقوم
 یا عوامتاہم عوام ک یںتھ یںگئ یمسخ د یںشکل یفرد اور سماج ک۔یاتھاکرد یٹم یامل

انصاف کا آدرش کا پرچم سر بلند رکھے ہوئے  یاور سماج یآزاد یاسیدھارا س

     ۔تھا

 ء( :۱۹۵۷)یبست یخدا ک 
اول انہوں نے ن ۔یںسے ہ یںم ینمصنف یناردو ادب کے بہتر یقیشوکت صد 

ہرت کا ش یان ک یکنل ۔یابلند مقام حاصل ک یبھ یںم یکے ساتھ ساتھ افسانہ نگار

 یسال ک یسجلد اول جب ت یہے۔جانگلوس ک‘‘ یبست یخدا ک’’ مدار ان کا ناول

ر ان کے فک یںمعنوں م یقیحلقے حق یتو ادب یکے بعد منظر عام پر آئ یاضتر
 یتگھرانہ معاشر یکہے کہ ا یہ یہکا عندل یبست یخدا ک۔وفن کے قدردان ہوگئے

 یتیواادارہ ر یکا‘‘  یمافلک پ’’۔صبر سے سہتے سہتے بکھر جاتا ہے یتجبر نہا

 ہیوالدہ رض ینوشا، انو، سلطانہ اور ان ک ۔اں ہےکوش یےسماج کو بدلنے کے ل
م ہے مالز یںنوشا آٹو ورکشاپ م ۔گزار رہا ہے یزندگ یںہجرت کے بعد پاکستان م

 ۔پر پھرانے پر مامور ہے یڑھیگداگر کو ر یکوڑھ یکاور اس کا دوست راجہ ا

ا ہے جس سے نوش یتاکرنے پر لگا د یجو نوشا کو پرزے چور یہکباڑ یکا یازن
 یاچممتا دونوں سے محروم ہوجاتا ہے اور کر یاور ماں ک یبگڑنے کے بعد نوکر

آخر کار  یںگروہ سے مل جاتے ہ یشہجہاں پر دونوں جرائم پ ۔فرار ہوجاتا ہے

 ۔یںچلے جاتے ہ یلدونوں ج
اس عہد کے  ۔ہے یفتصن یء ک۱۹۵۷پاکستان کے دس برس بعد  یامناول ق 

اصل حکمران  ۔رہے تھے یلطرح کھ یک یلشطرنج کے کھ یاستدان س یاستس

 سییوروکریب یافتہ یتترب یسامراج ک یاور برطانو یردارجاگ یسےخان بہادر ج
 وابکے خ یاور خو شحال یعوام نے جو آزاد یںصورت م یپاکستان ک ۔تھے

 یبے روزگار،غربت ،ہر طرف تشدد، جبر ۔تھے چکنا چور ہوچکے تھے یکھےد

کرن کا دور دور تک نشان  یک یدام یتھ یہوئ یچھائ یدیوناام یاس۔یتھ یماریاور ب
لک ف۔یںڈھونڈالئے ہ یروشن یآس ک یںظلمت م یک یاس یقیشوکت صد۔تھا یںنہ

 ںیشمع یک یانصاف اور آزاد ،حق یںالرکوں کے ہاتھ م یکے سکائ یمتنظ یماپ

 یاضر ۔یںکررہے ہ یلتبد یںم یچال کر روشن یلقند یکو اپنے لہو ک یکیوہ تار ۔یںہ
کو فرد اور معاشرے کے دکھوں کا مداوا  یتالرک جمہور یکے عالوہ سب سکائ

 کہ: یںاحمد وضاحت کرتے ہ یعل یںکرتے ہ یمتسل
ان کو  ،خدمت یہے : عوام ک یریکا مقصد تعم یمافلک پ’’

بنک  یہوم اور امداد یلاور انڈسٹر یناامداد د یاور طب یمتعل

 (۳۲)‘‘۔خاتمہ کا یسے بے روزگار یعےکے ذر
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گنجائش محسوس کرتے  یاتن ینظام کے اندر ہ یالرک جمہور یلہذا سکائ 

سے غربت اور جہالت  یعےکے ذر یمارادے اور تنظ یعوام ،قوت یکہ عوام یںہ
   ۔جاسکتا ہے یاکو ختم ک یکیتار یک

عزت اور  یوہ جسے جتن۔یںحکمران طبقے کے نمائندہ کردار خان بہادر ہ  

کو خان بہادر نے نچلے درجے سے اٹھا کر اونچے  یازن یںہ یتےد یںچاہ یناذلت د
 یزانگر ۔ایبنا د یندم جنٹلم یکا یلنسبنک ب ی۔ کارکوٹھیابنا د یکیداردرجے کا ٹھ

نوں اپنے محس یکے بعد بھ آزادیخان بہادر  یافتہخطاب  یتسم یرسرکار سے جاگ

 تاکہ لوگوں کو باور یںہ بدستور خان بہادر ہو ۔اتارتے یںکا پٹہ گلے سے نہ
وٹے گئے تھے سب جھ یکھےکے حوالے سے جتنے سپنے د یمکہ تقس یںکراسک

وں  رداریجاگ یافتہاور انعام  یوروکریسیب یافتہ یتترب یبرطانو یںاصل م ۔تھے

 ۔یںنہ یحکومت ہے بدال کچھ بھ یک
قالب الرک ان یکائس ۔پنجرے کو توڑنا ہے یکا کام طلسم یمتنظ یمافلک پ 

سواس  ۔۔او ہےیج۔ینپچاس کے عرصے کے ا یہ ۔یںبلکہ اصالح کرنا چاہتے ہ یںنہ

 یآزاد یپروگرام جمہور یہ ۔سے ہے یوںسرگرم یریتعم یںنہ یبیکا سروکار تخر
وہ  تھا یکا آدم یونین یڈٹر یاضمزدور رہنمار یزہر دلعز ۔سے سراسر ہم آہنگ ہے

روگرام پ یکے اصالح یمافلک پ ۔مخالف تھا یدجبر کا شد یاستینظام اور ر یطبقات

اس  ۔ھاکرتا ت یںنہ یمبہدف مداوا تسل یردور کرنے کا ت یکو وہ غربت اور پسماندگ
 ل تھا: یاکا خ

کے تصور نے  یتملک ینج یںمعاشرے م یجب سے انسان’’

آئے اس وقت  یںطبقات وجودم یںم یجےاور اس کے نت یاجنم ل

 یرہے گ یہے اور اس وقت تک جار یجار یلڑائ یہسے 

 (۳۳)‘‘۔۔۔۔۔۔ہوجاتے یںجب تک طبقات ختم نہ

کا پورا  یالکو اظہار خ یاضنظر ر یش رائے کے پ  یآزاد ‘‘یمافلک پ’’ 

 یعل یترجمان یاتفاق رائے کے ساتھ بننے والے منشور ک ۔یتھ یموقع فراہم کرت

 : یںاحمد کرتے ہ
 یںہرائے ن یسیا یںتمہ یںکے بارے م یما۔۔۔۔۔۔کم از کم فلک پ’’

خدمت  یہم عوام ک ۔ہے یریاس کا کردارتعم ۔یےرکھنا چاہ

محنت  یادہسے ز یادہز یںجدوجہد م یاپن یںہم ۔۔۔۔۔۔یںکررہے ہ

جبکہ ہمارا سابقہ خان بہادر  ۔۔۔۔یےپر انحصار کرنا چاہ کشوں

خدمت خلق کو دولت  ولوگوں سے ہے ج یسےا یفرزند عل

سمجھتے  یلہحاصل کرنے کا وس یبرتر یکمانے اور سماج

 (۳۴)‘‘۔یںہ

ً جاگ یہمسئلہ    تیرع یجو عوام کو اپن یردارتھا کہ مقتدر طبقے خصوصا
لہذا  ۔تھے یںنہ یارت یےحالت زار کو بدلنے کے ل یتصور کرتے تھے عوام ک

 ،کا مقدر غربت یترع ۔تھے یںنہ یکے مستحق ہ یآزاد یلوگ شہر یبغر

صاحب بہادروں اور خان بہادروں کا ۔تھا یہ یماریجہالت اور ب ،بھوک ،یپسماندگ
ہ تھا ک یالکا خ یماموقف تھا۔ جبکہ فلک پ یسطحوں پر ہ یاور الشعور یشعور

ممالک  یپس مغرب ۔کا دور دورہ ہوچکا ہے یتدرانہ جمہور یہسرما یںپاکستان م

 یکام ہورہاہے سماج یاسیس ۔یںکو حاصل ہ یوںکے لوازمات پاکستان یاآزاد دن یک



124 

 یےنے ہسپتال بنانے کے ل یمافلک پ یکنل ۔ں گےیالرک کر یخدمت کا کام سکائ

 یاماف ۔یکروا د یرتو خان بہادر نے راتوں رات اس پر مسجد تعم یاپالٹ حاصل ک
ھا بھتہ مانگا ت کرتے ہوئے یالخ یعہمال بنانے کا ذر یکاموں کو بھ ینے فالح

   نہاخ یاور وہ بھ۔مال یںصورت م یکو ناجائز قبضے ک یماانکار کا جواب فلک پ

 ۔ہے یفکہ مذہب ان کا حل یانے ثابت کرد یردارجاگ یوں ۔خدا کے نام پر
کے کام  یبھالئ یالرکوں نے سوچا کہ سماج یسکائ یںاس صورت حال م 

کو  ییدانہوں نے ڈاکٹر ز یےاس ل ۔یںناممکن ہ یراثرورسوخ کے بغ یاسیس یبھ

 تو خان بہادر کے یکھیجب عوام نے راہ نجات د ۔یاچن ل یدواراپنا ام یںانتخابات م
جائے گا تو اس نے  رکہ وہ ہا یکھاخان بہادر نے جب د ۔خالف کھڑے ہوگئے

 یاروئے کار الب یکٹا یفٹیپبلک س ۔یاطلب ک یےمدد کے ل یکو اپن ینریمش یاستیر

 ۔اگیایاحمد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کرد یاور عل یاضر ،ہللا یمفہ ۔یاگ
 یںان م ۔سرگرم عمل تھا یںجدوجہد م یک یمامزدور طبقہ دل وجان سے فلک پ

  ۔یاداخلہ بند ہوگ یںاور خان بہادر کے کارندوں کا کوچہ وبازار م یال گیاشتعال پھ
 نڈےیگپروپ یالرکوں نے اپنے زبردست انتخاب ی۔۔۔۔۔۔سکائ’’

 لیتبد یںم یلڑائ یطبقات یک یبغر یراورسے انتخاب کو ام

لچل ہ یںنعروں نے حلقے کے عوام م یان کے انقالب ۔یاتھاکرد

 ینفرت اس قدر بڑھ گئ ی۔۔۔۔۔خان بہادر سے ان ک۔یتھ یمچا د

نے نعرے لگا گیزالرکوں کے خالف اشتعال ان یکہ سکائ یتھ

بار  یر لوگوں نے غصے سے خان بہادر کے کارکنوں پر کئپ

۔کارکن اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے یاہلہ بول د

 (۳۵)‘‘۔۔۔۔۔۔یاجانا چھوڑ د یںکوچوں م یگل

ور ا یجمہور یمتنظ یہتھا  یںہر گز نہ یانقالب یکا تصور آزاد یمافلک پ 

 یںراہ م یجب خان بہادر نے ان ک ۔یتھ یفالح چاہت یمعاشرے ک یںانداز م یریتعم

اف الئحہ عمل سے انحر یاسیس یرالرک نے غ یتو مجبوراً سکائ یںک یدامشکالت پ
راہ زردار طبقات کے ظلم  قالبیان یہ ۔راہ پر گامزن ہوئے یاور انقالب ک یاک

 یعوام کو ذرا سا حصہ بھ یںحقوق م یانسان یادیوہ بن ۔یبنا پر ہوئ یک یادتیوز

کو درندہ بننے پر مجبور کررہے  یڑوںبھ یڑیےبھ یاگو ۔چاہتے تھے یناد یںنہ
تھا کہ  یرضرو یےکچلنا اس ل ۔کو کچلنا تھا یماتشدد کا مقصد فلک پ یاستیر۔تھے

 یھت یہورہ یدالہر پ یاور شعور ک یمتنظ ،اتحاد یںوجہ سے عوام م یک یماس تنظ
کے حوالے سے سوچ رہے  یوںآزاد یحقوق اور شہر یانسان یادیعوام اپنے بن

الح اب وہ اص ۔یےبلند کرد یدصعوبتوں نے ان کے حوصلے مز یوبند ک یدق۔تھے

 یاوگواضح ہ سامنےخان بہادر کے  ۔کرنے لگے تھے یبات بھ یانقالب ک یںنہ یہ
ہے۔ خان بہادر نے سوچا کہ فساد  یتوڑنے وال یں یرزنج یک یغالم یتکہ اب رع

بہادر  خان ۔یبانسر ینہ رہے گابانس اور نہ بجے گجائے  یاختم کرد یجڑ کو ہ یک

 :  یادونابود کر یستکوارٹر کو ن یڈکے ہ یمامدد سے فلک پ یک یوںنے اپنے آدم
خاک  یںم یسرخ روشن یگہر یدہکتے ہوئے انگاروں ک’’

کا  اس ۔یتھ یہوئ یالش پڑ یک یرصفدربش یہوئ یسے لتھڑ

۔۔۔۔۔۔اور یاتھاڈوب کر شفق رنگ ہو گ یںخون م یچہرہ اپنے ہ
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دھوآں  یہوئ یجھلس یکوارٹر ک یڈوہ بے نور نظروں سے ہ

 (۳۶)‘‘ دھوآں عمارت کو تک رہا تھا۔

 یںم یروشن یوشعور ک یدعلمشخص تھا جس نے اپنے جد یساا یرصفدر بش 

ور اس نے مغرب سے تص ۔یتھ یرکھ یادبن یک یماسرمائے سے فلک پ یاور خاندان
مدد آپ کے تحت  یبجائے اپن یتھا کہ عوام حکومت پر بھروسہ کرنے ک یال

سے اداروں کو یا یںسماج م یردارانہجاگ ۔یںاور جہالت سے نجات پائ یپسماندگ

ے اپنے ن یرسو صفدر بش ۔ہے یرجالنا نا گز یلقند یلہو ک یےدوام بخشنے کے ل
 یدام کچھ تو شمع ںیتاکہ پسے ہوئے لوگوں م ۔یروشن کرد یبھ یللہو سے وہ قند

  ۔یکھیںجھلک د یعمل ک ی  اور آزاد

 ء(:۱۹۶۱) یلیپور کا ا یعل 
وجہ  یشائع ہونے سے پہلے ان ک‘‘ یلیپور کا ا یعل’’کا ناول  یممتاز مفت 

چ شہرت بام عروج تک پہن یان ک یناول شائع ہوتے ہ یہ ۔یتھ یشہرت افسانہ نگار

صاحب حق  یمفت ۔ہونے لگا یںاور ان کا شمار صف اول کے ناول نگاروں م یگئ
اس  ۔یںہ کرتے یرناول تحر یانظر رکھتے ہوئے افسانہ  یشکو پ یباکیو ب یگوئ

نھوں ا یںہے جس م یک یانسرگزشت ب یاپن یںکے روپ م یلیانہوں نے ا یںناول م
 یبڑ یںم یلڑجز کو  یکا یکء تک کے واقعات ا۱۹۴۷ء سے لے کر ۱۹۰۵نے 

 یے افسانوپرپڑے ہوئ ینگار یقتحق یک یلیپور کا ا یعل ۔ہے یاک یانسے ب یباکیب

 : یںوہ لکھتے ہ یںم یڈیشنا یسرےت ۔یےصاحب نے ہٹا د یمفت یپردے بھ
۔۔۔۔۔اسے ۔یے۔۔۔۔۔اس ل۔یجرات نہ تھ یاتن یںپہلے مجھ م’’

تک ۱۹۴۷ء سے ۱۹۰۵ ،یتیآپ ب یہ یاکا نام دے د یدادروئ

 یپر مبن یقتہرکردار حق ،۔۔۔۔۔ہر واقعہ۔مشتمل ہے

 (۳۷)‘‘ہے۔۔۔۔۔۔

و ک یےکے الم یممصنف نے دوسرے حاالت وواقعات کے ساتھ ساتھ تقس  
 یداریب اسییس یونکہپر ناز تھا ک یڈروںکو ہندوستان کے ل یلیا ۔ہے یاک یانب یبھ

جماعت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے  ینہ کس یکس یکا دور دورہ تھا اور ہر کوئ

تان کے باوجود پاکس ےنہ رکھنے ک یدلچسپ یادہز یںم یاستس یلیا یکنہوئے تھال
 جذبہ موجود تھا : یںاس کے دل م یےل

ار اخب ۔ینہ تھ یطور پردلچسپ یسے قطع یاستکو س یلیا’’

 یخبروں کے متعلق اسے دلچسپ یاسیس یکنتو وہ پڑھتا تھا ل

جب ہندوستان ۔پڑھ کر مطمئن ہوجاتا ںیاصرف سرخ ۔ینہ تھ

 یہوئ یکو بے حد خوش یلیتو ا یآواز بلند ہوئ یک یآزاد یک

 یاور کوئ ۔وہ چاہتا تھا کہ اس کا ملک آزاد ہو جا ئے یتھ

ن ا یںکے دل م یلیا ۔طاقت اس ملک پر مسلط نہ رہے یرونیب

جنگ لڑ رہے  یک یاحترام تھا جو آزاد یےمجا ہدوں کے ل

َ  مہا تما ۔پر نا ز کرتا تھا یڈروںوہ ہندوستان کے ل ۔تھے  مثال 

اس کے  ۔جنا ح یپنڈت جواہر الل نہرو اور محمد عل یگا ندھ

 ایحصہ نہ ل یںمجلس م یس یاس کسی یبا وجود اس نے کبھ

حا ال  ۔تھا یکھاد یکو کبھ یڈروںان محبوب ل یاور نہ ہ ۔تھا

ں اور لوگو ۔یھت یبڑھ چک یداریب یاسیس یںنکہ اس زما نے م
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 یلے رہا تھا کہ ذات یںلہر یوںجذبہ  یاسیس یںکے دلوں م

ا سوال ک یامپا کستان کے ق ۔پس پشت پڑچکے تھے یمسائل بھ

 یدھوم مچ یک یگمسلم ل یںتھا۔ پنجاب م یشپ یشپ ںان دنو

با  یسر دھڑ ک یےکے مسلمان پاکستان کے ل یپ یو یتھ یہوئ

ادب علم و یںم یورسٹین یوگڑھ  یتھے عل یٹھےلگا ئے ب یز

ے اس جھگڑ یلیا یکنل ۔ہوا تھا یاکا ابا ل آ  یاسیاتجگہ س یک

وہ  ۔اتھ ہن یںوہ پاکستا ن کے حق م ۔سے بالکل بے گا نہ تھا

 اس مسئلے کو یاس نے کبھ ۔نہ تھا یپاکستان کے خالف بھ

مل جا  یوہ چا ہتا تھا کہ ہندوستان کو آزاد ۔یتھ ینہ د یتاہم

ا ہے تو پاکست یبہتر یںاس م یاور ملک ک یک اور لوگوں ۔ئے

بہرحال وہ ہر اس بات کا طرف  ۔آجا ئے یںعمل م یامن کا ق

 وہ یکنل۔یتھ یےکے ل یبہتر یک لکجو عوام اور م ۔دار تھا

 یںم کس با ت یبہتر یکہہ سکتاتھا کہ ملک ک یںسے نہ یقین

اس وجہ  ۔تھے یںپنجاب کے مسلمان پاکستان کے حق م۔ہے

ذبہ ج یےپاکستان کے ل یبھ یںکبھار اس کے دل م یسے کبھ

  (۳۸)‘‘۔ہوتا یداپ

مسلمانوں کے  یںں اور سکھوں کے دلوں مؤکے دوران جو آگ ہند یمتقس  

 یمال روڈ پر ہندو ننگ یااسے مسلمانوں کے خون سے خوب ٹھنڈا ک یخالف جل رہ

 تھے : یںتالش م یشکار ک یےل یںتلوار
مال ر وڈپر گھوم رہا تھا تو  یروز جب وہ الہور ک یکا’’

َ  ا مال روڈ پر ٹہلنے والے  ۔یاوہ رک گ ۔شور بلند ہوا یکدفعتا 

 یرجم غف یکہندو اور سکھوں کا ا۔لوگ چونک پڑے یسبھ

 یننگ یںان کے ہا تھوں م ۔طرف بڑھ رہا تھا یمال روڈ ک

 یہر یٹسر پ یںعورت ۔وہ لہرا رہے تھے یںجنہ یںتھ یںتلوار

ھاگ طرف ب یک یمبرچ یوہ سب اسمبل ۔یںتھ یکر رہ ینب ۔یںتھ

 ۔رہے تھے اور پاکستان مردہ باد کے نعرے لگا رہے تھے

 یوحشت تھ یکا ۔اشتعال تھا یشدت تھ یکا یںاس جلوس م

سے اس  یرتلوگ ح یتھ یواضح دھمک یتشدد ک یںجس م

پھر  ۔ھےرہے ت یکھدوڑتے ہوئے تشدد بھرے مجمعے کو د

خوف ابھرا اور وہ اپنے  یکا یںوالوں کے دلوں م یکھنےد

 ۔ارہ یکھتاچپ چاپ کھڑا د یلیا ۔طرف بھاگے یاپنے گھر ک

‘‘ 

 یرہت یںں کے محلے مؤتو ہندو یٹیب یریصاحب م یاج’’ 

 (۳۹)‘‘۔۔۔۔۔کہہ رہا تھا یباس کے قر یکوئ‘‘  ۔ہے

ں کے محلے م یکہ فرحت بھ یاآ  یالخ یںکے دل م یلیاچانک ا   یہتر یںہندو 

 طرف دوڑپڑتا ہے :  یفرحت کے مکان ک یلیا یکے آتے ہ یالہے اس خ
کے سر پر ہتھوڑے  یلیا ۔یںحاالت نازک ہ۔یںحاالت نازک ہ’’

َ  اسے فرحت کا خ۔چل رہے تھے ارے فرحت  ۔یاآ  یالدفعتا 

ں کا گڑھ ہے وہ ؤہے جہاں ہندو یرہت یںتو مدھو پورہ م یبھ

پورہ ما دھو ۔طرف بھا گا یبے سوچے سمجھے ما دھوپورہ ک

کھڑے تھے  میںوہاں گروہوں  یہاںلوگ  یںکے بڑے با زار م

سے تشدد بھرے ارادے  یشانیوںپ ۔اچھے نہ تھے یوران کے ت
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ظاہر ہو رہے تھے ہر آتے جاتے کو مخدوش اور مشکوک 

آنکھ بچا کر چوبارے پر  یلیا ۔رہے تھے یکھنگا ہونسے د

 ۔یاچڑھ گ

 ےیرچلو م یںنہ یکٹھہر نا ٹھ یہاںوہ بو ال۔!‘‘چلو فر حت ’’  

 ۔ ‘‘گھر چلو 

چ شور م یںبا زار م یچےنہ ہوئے تھے کہ ن یہ یاروہ ت یابھ’’

جھا  سے یپکڑلو پکڑلو جا نے نہ پا ئے۔ انہوں نے کھڑک ۔یاگ

گے پر تا ن ینتا نگہ کھڑا تھا زم یکا یںبازار م ۔یکھانک کر د

 یچال رہ یاہندو بڑھ یکا یپاس ہ۔یتھ یالش تڑپ رہ یوالے ک

ا مجھے بچا بچ یچاراب یاک یںبھگوان کا ڈر نہ یں۔ اے تمہیتھ

 یریلے جاتا ہوں چاہے م یںم یکہتا تھا ماں ج ۔تھا یاکر ال 

لمو  ئے جاہا ۔نہ اٹھا سکے گا یانگل یجان جائے پر تم پر کوئ

 ۔۔۔۔۔۔۔یتھ یکر رہ ینب یتھ یوہ رو رہ‘‘ ۔تم نے یاک یاک یہ

  ۔اس وقت دروازہ بجا ینع

 ۔ہے ایانہوں نے ہلہ بول د یدشا ۔وہ آگئے ید۔ شایاگھبرا گ یلیا

  ۔پو چھا یراس نے دروازہ کھولے بغ‘‘ کون ہے ؟’’ 

 ۔ ‘‘ یکھولو جلد ۔یہوں۔مان یںم’’

  ۔یارہ گ یرانکر ح یکھکو د یمان یلیا‘‘ ۔۔۔یمان’’ 

َ  بہن فرحت کا خ یکھجلوس کو د  یمان یاآ  یالکر مجھے فورا 

  ۔و کر چالنے لگااندر داخل ہ

 ۔   ‘‘ یںڈرو نہ ؤسب آجا  ؤ۔آجا ؤآجا’’ ۔یاوہ چال ۔‘‘چلو چلو ’’ 

 ‘‘اگر۔۔۔۔یںباہر وہ سب کھڑے ہ’’۔بوال یلیا یکنل’’ 

 یںبگاڑ یااللے وہ ک ۔یسیت یسیا یان ک’’ ۔یاسن کر چال یمان

 ‘‘ ۔۔۔یرہچلو ہمش ۔گے ہمارا

 ہے چار پانچ یکبس ٹھ ۔ٹھہرو وہ سونٹا دے دو مجھے یکنل’’

 (۴۰)‘‘۔یںمروں گا م یںتو نہ یرکو مارے بغ

 ۔ہندو یاتو مسلمان ہے  یاسوال ہوتا ک یہ یکا یےمرنے اور مارنے کے ل 

ہندو جتھے کو مسلمان ملتا  یجہاں بھ ۔یتامخالف جتھہ کام تمام کرد یجواب ملتے ہ
 جاتا : یاپھر مسلمان گروہ کو ہندو نظر آتا تو اس پر حملہ کر د یاہے 

شام کے وقت گھر آرہا تھاتو مزنگ کے  یلیروز جب ا یکا

  ۔یانوجوان چھوکروں نے اسے روک ل

 ۔نے للکار کر کہا یکا۔‘‘ابے او ’’

ک رو یکلسائ یانہوں نے اس ک۔۔وہ چالئے‘‘پکڑلو  ۔پکڑلو’’

 ۔یل

َ  اس ل ۔یاکو غصہ آگ یلیا کہ وہ مسلمان تھا اور  یےغالبا 

  ۔تھا یاپکڑا گ یںمسلمان محلے م

 ۔لڑکے نے چال کہا یکا‘‘ اے کون ہے تو ’’

  ۔یانے جواب د یلیا ۔‘‘ یاتجھے اس سے ک’’

 ۔بوال یک۔ ا‘‘ہندو ہے  یہکہتا ہوں  یںم’’ 

  یاچال یلی۔ ا‘‘ہے  یفتکل یاپھر تجھے ک’’ 

بڑے ’’ ۔طرف بڑھے یوہ سب اس ک ۔‘‘پکڑلو پکڑ لو ’’ 

 ۔چالنے لگا یلی۔ ا‘‘مجاہد بنے پھرتے ہو 
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 ۔ ‘‘خدمت کر رہے ہو نا  یہللا اور محمدک’’

 بوال        یک۔ا‘‘ابے مسلمان ہے ’’

 ۔وال۔ دوسرا ب‘‘ہے  یتاہللا کا نام ل یےبچنے کے ل یںنہ یںنہ’’ 

  

   ۔چالنے لگا یکا‘‘ کلمہ پڑھ ’’ 

۔ ‘‘ ایہا تھ رک گ یرام ۔ہوتا یرتو اب تک ڈھ یتاہللا کا نام نہ ل’’ 

ار د یکمان یںکہ اس کے ہاتھ م یکھانے د یلیا۔بوال غنڈہ یکا

 ییاسس ۔وہ مسلمان تھا یانے محسوس ک یلیاس روز ا ۔چاقو ہے

ہ کا سوال ن یاور کا نگرس یگیمسلم ل۔کا سوال نہ تھا یاالتخ

وہ  یاآ  ۔وہ اسالم سے واقف ہے یاکہ آ  اسوال نہ تھ یہتھا۔ 

 سامسلمان ینرام د یاسوال نہ تھا کہ آ  یہکا پابند ہے  یعتشر

 یاتھا کہ وہ مسلمان ہے  یہسوال صرف  ۔سا یمحمد عل یاہے 

اس روز جب وہ مادھو پورہ سے باہر نکلے تھے تو  ۔ہندو

نہ سوچا تھا کہ  یہ ینکے گروہوں کے گروہوں نے بھؤہندو

ہ و یاآ  ۔یگیمسلم ل یا ۔نقطہ نظر کے حامل تھے یشنلوہ ن آیا

 ۔تھے کے خالف یامپاکستان کے ق یاتھے  یںپاکستان کے حق م

 ٹیتانگے والے کے پ ۔وہ صرف مسلمان تھے یںنگاہ م یان ک

کے چالنے کے  یاہندو بڑھ یچھراگھونپتے وقت بھ یںم

 یاحساس نہ ہوا تھا کہ تانگے واال ہندو ماتا ج یہ یںباوجود انہ

 ۔تھا یاال یںکو مسلمان غنڈوں سے بچا بچا کر مادھو پورہ م

ے کو بچان یتھا کہ وہ ماتا ج یادال یقینکو  یا جاور اس نے مات

کو بچا  یچاہے وہ ماتا ج۔جان تک دے دے گا یاپن یےکے ل

ن وہ مسلما یکن۔۔ل۔یتھ یخدمت ک یں کؤچاہے ہندو ۔تھا یاکر ال

  ۔اتھ یاچھرا گھونپ د یںم یٹانہوں نے اس کے پ یےتھا اس ل

وہ بذات خود  یںنہ یکہ وہ مسلمان ہ یانے محسوس ک یلیا

خالف  یا ۔تھا یںچاہے وہ پاکستان کے حق م۔پاکستا ن ہے

تعصب سے  یچاہے وہ مذہب ۔تھا یگانہچاہے وہ اسالم سے ب

 یئکو یںاس کے دل م ۔وہ بذات خود پاکستان تھا ۔تھا یازبے ن

 (  ۴۱)‘‘ ۔چال رہا تھا پاکستان زندہ باد

 صلےینٹ کے اچانک فؤام یکنشامل ہونا تھا ل یںگورداسپور کو پاکستان م 

۔اب یٹوٹ بن کر یامتپر ق یلیخبر ا یہ ۔یاشامل کرد یںنے گورداسپور کو ہندوستان م

خطرے  یبھ یلیاب ا یونکہبچوں کے پاس جاناہے ک یویپور اپنے ب یکو عل یلیا
 : یاگ یاکرد لشام یںگورداسپور کو ہندوستان م یونکہہے ک یںم

گوردا سپور اگلے روز جب اسے معلوم ہواکہ ضلع ’’

 ایہے۔ تو اس کا دل دھک سے رہ گ یاشامل ہو گ یںہندوستان م

 یہ وہ آپ‘‘ ؟یہہو سکتا ہے  یسےک یہ:’’نہ آتا تھا  یقیناسے 

کتا ہو س یسےک ۔ہو سکتا یںنہ یہ ۔یںنہ یںنہ’’ ۔۔۔آپ چال رہا تھا

 ‘‘؟ یہہے 

 کھڑے یںدکا نوں م یںبازار م یچےن ۔یاپھر وہ با ہر نکل گ 

 ۔گورد اسپور چال رہے تھے ،گورد اسپورلوگ 
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چمچہ ہال تے ہو ئے  یںدودھ کے کڑاہے م ینکٹر پر حلوائ

 ای۔۔گو رد اسپور کا ک۔یج یپر بھا ئ’’ ۔آپ گنگنا رہاتھا یآپ ہ

 ‘‘ہو گا ؟

 ۔بھاگے جا رہا تھا ۔پھر وہ بھاگ رہا تھا

 ۔یاوہ رک گ ۔یتھ یرہ یخکار چ ۔‘‘بھوں بھوں ’’  

 ایگورداسپور کا ک’’  ۔نے سر نکا ال یورڈرائ ۔‘‘ یج یوںک’’ 

 ۔ ‘‘بنا 

  ۔یانے دہرا یلیا ۔‘‘بنا  یاک’’ 

نگاہ سے  یبعج یکنے ا یور۔ ڈرائ‘‘ یںبچے ہ یرےوہاں م’’ 

  ۔یکھاطرف د یاس ک

وہ  ۔‘‘ابو  ۔ابو’’  ۔تھا یٹھاب یعال یچھےاس کے پ ۔یکار چل پڑ

پھر بہت سے لو گ اس  ۔ابو ۔ابو’’ ہا تھ اٹھا ئے رو رہا تھا۔ 

 کے گرد آکھڑے ہو ئے 

  ۔وہ غنڈے تھے ۔۔ وہ چال ئے‘‘کون ہے تو بابو ’’ 

  ۔یکھاطرف د ینے چونک کر ان ک یلیا

  ۔وہ اسے گھورنے لگے‘‘ کہاں جا رہا ہے تو ؟’’ 

 ۔ماں ہے یریم ۔بچہ ہے یراوہاں م’’  ۔وہ بوال ۔‘‘پور  یعل’’ 

 ۔‘‘یںہ یسبھ یرےم

 ہٹ گئے  یچھےوہ پ 

                                   ۔یالڑکا چال  یک۔ ا‘‘جا ئے گا  یدلپ’’ 

نے تڑاخ سے لڑکے کے منہ پر تھپڑ  یکس ۔‘‘اے ہٹ جا’’  

  ۔یاغنڈہ چال ‘‘  ۔جانے دے’’  ۔ما را

 فارم پر یٹلوگ پل یکچند ا ۔پڑا تھا یرانو یشنسٹ یلوےر

  ۔اونگھ رہے تھے یٹھےب

 ۔گھومتا رہا ۔گھومتا رہا تک وہاں یرد

َ  اسے خ وا  ی۔وہ و رد‘‘ یبابوج یبابوج’’۔یاآ  یالپھر دفعتا 

  ۔کر بوال یکھلے بابو کو د

 ‘‘؟ یاک یجا ئے گ یامر تسر کو گا ڑ ۔یبابوج یبابو ج’’ 

 ‘‘؟ یگاڑ:’’ اور چونکے ہوئے انداز سے بوال  یابابو رک گ

  

 ‘‘؟ یاک یجا ئے گ یامر تسر گا ڑ’’  ۔نے کہا یلی۔ ا‘‘ یج’’ 

 ۔ ‘‘ یمطلب ہے گا ڑ’’  ۔بابو چونک کر بوال ۔‘‘اوہ ’’ 

  ۔‘‘امر تسر کو ’’  ۔بو ال یلیا ۔‘‘ہاں  یج’’ 

 ۔ ‘‘ یجا ئے گ یںنہ یگا ڑ’’  ۔یاسر ہال  یںم یاس نے نف

 ‘‘ ؟  یجا ئے گ یںنہ’’ 

  ۔یںپر نم تھ یںآنکھ یاس ک ۔یابا بو نے سر ہال د

 ۔اور بسوں کے اڈوں پر گھومتا رہا یشنسٹ یلوےدو روز وہ ر

 یکو ئ ۔تھے دیتے یںبسوں والے اس کے سوال کا جواب نہ

 ۔تھا یتاد یںاس کے سوال کا جواب نہ یبھ

وہ چال  ۔‘‘دوں گا۔ جو ما نگو گے دوں گا  یہکرا یںتمہ یںم’’ 

  ۔تا

  ۔ےیتاور سر ہال د یکھتےباندھ کر د یطرف ٹکٹک یوہ اس ک

  ۔پر جا پہنچا یشنہ پھر سٹبسوں کے اڈے سے و
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  ۔یآگئ یروز گا ڑ یککہ ا ی  حت

  ۔یا۔ وہ چال ‘‘ یامر تسر جا ئے گ یگاڑ یہ’’ 

 یامر تسر سے آئ یہ’’ ۔یکھاطرف د یبابو نے غور سے اس ک

 ‘‘ ۔ہے

  ۔یاوہ چال  ،‘‘ یواپس جا ئے گ یہ یاک’’ 

 لو یکھجا کر د’’  ۔یکھاطرف د یسے اس ک یبابو نے خاموش

   ۔‘‘

  ۔گا رڈ اسے بتا سکے یدشا  ۔طرف بھا گا یک یگا ڑ یلیا

  ۔طرف لپکا یوہ ڈبے ک

لگے ہو ئے تھے۔  ینٹےچاروں طرف خون کے چھ یںڈبے م

  ۔ینکل گئ یخچ یک یلیا ۔یںتھ یادھر ادھر پڑ یاںسرخ گٹھڑ 

 یامر تسر سے آئ یگا ڑ یہ ۔ہے یامر تسر سے آئ یگا ڑ یہ’’

بھاگا  ۔پھروہ بھاگ رہا تھا ۔یا۔ چاروں طرف شور مچ گ‘‘ہے 

  ۔جا رہا تھا

 یےپور ٹرک لے جا نے کے ل یپھر اسے معلوم ہوا کہ عل

  ۔اسے دفتر سے پر مٹ حاصل کر نا ہے

 انہیولوگ د ۔یڑتھیجب وہ پر مٹ دفتر پہنچا تو وہاں بہت بھ

  ۔وار دفتر کے گرد گھوم رہے تھے

بات نہ  ینے اس ک یکس یکنومتا رہا لسارا دن وہ وہاں گھ

بابوکے سا منے چالنے  یکتو وہ ا یاجب دفتر بندہو گ ۔یسن

 لگا : 

  ۔با بو نے پو چھا‘‘ ہے ؟ یناپر مٹ ل’’ 

 ‘‘  یج’’ 

 ‘‘ کہاں کا ؟’’ 

  ۔‘‘پور کا  یعل یج’’ 

 ۔ ‘‘ٹرک ہے تمہارے پاس  ۔ہوں’’ 

  ۔وہ بوال ۔‘‘ یںنہ یج’’ 

 ‘‘ تو پر مٹ کس کا لو گے ؟’’  ۔کر ہنسابا بو قہقہہ مار ’’ 

  ۔بو ال یلیا‘‘ ۔۔۔یکنل’’ 

 ٹرک حا صل یکپہلے ا ۔با بو کہنے لگا ۔‘‘صاحب  یبھا ئ’’ 

آکر پر مٹ  یہاںپھر  ۔ہو یارت یےکرو جو ادھر جا نے کے ل

 یپور ابھ یعل ؤ۔غم نہ کھا  یسےا ؤ۔پور لے جا  یاور عل ۔لو

 ۔ ‘‘تک محفوظ ہے 

ادھر جا  ۔گھومتا رہا یچھےدن وہ ٹرکوں کے پ یکا یپھر کئ

 ٹرک رضا مند نہ ہو تا تھا۔  یکوئ یےنے کے ل

جان کا خطرہ  یںطرف جا نے م یامر تسر ک ۔صاحب یبھا ئ’’ 

 تو یںامر تسر م وہاں یںہ یتےسالے ٹرک کو آگ لگا د ۔ہے

 ۔ ‘‘ یںہ یبہہ رہ یاںند یخون ک

 ۔یاٹرک مل گ یکآخر اسے ا

جتنے دن کھڑا ہے سو ’’  ۔ٹرک واالبوال ۔‘‘با بو  یکھود’’ 

دو سو جانے  یاروزہو گااور جس روز پر مٹ مل گ یف یہروپ

نے  یلی۔ ا‘‘چا ر سولگے گا  یعنیکا اور دو سو آنے کا 

 ہیکہ پر مٹ حا صل کرنے سے پہلے اسے روپ یامحسوس ک
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 منا ظر ناککے گرد وحشت  یناسال ہور م ۔کا انتظام کر نا ہے

 ینٹےسڑک پر خون کے چھ ۔مکانات جل رہے تھے،ھے۔ت

عور  ۔ئے ہوئے آرہے تھے یاناٹھالوگ گٹھڑ ۔پڑے ہو ئے تھے

امر تسر سے آئے ہو ئے لوگ اشتعال  ۔یںتھ یرہ یخچ یںت

 ۔ھات یگانہوہ ان مناظر سے ب یکنبھرے نعرے لگا رہے تھے ل

ہا  ۔رورہا تھا اٹھائےدونوں ہا تھ  یآنکھوں تلے عال یاس ک

ں کے قطرے بہہ رہے ؤآنسو پر یوںجھر یجرہ کے چہرے ک

  ۔تھے

سارا دن وہاں  ۔پہنچا یںوہ پر مٹ کے دفتر م یرےصبح سو

دھکے کھاتااور پھر جب دفتر بند ہو جا تا تو ٹرک والے کے 

 ۔لگ جا تا یںدوڑدھوپ م یاکٹھا کرنے ک یہسو روپ یےل

ادا کر چکا  یہچھ دن گزر گئے۔ وہ ٹرک والے کو چھ سو روپ

پر مٹ ۔یتھ یچھا چک یدیاور نا ام یوسیاب اس پر ما  ۔تھا

 تھا  یٹھاب یںکو نے  م یکوہ ا یںدفتر م

رو روکر تھکاہوا بچہ بلک رہا  یکو ئ یںاس کے دل م

 ( ۴۲)‘‘تھا۔

 تھا کہ اچانک اس کے یٹھاحال ب یشانپر یلیا یںم یدیاور ناام یوسیما یاس 

 یکہ اسے محکمے ک یاکو بتا  یلینے اپنا ہاتھ رکھا اور ا یعل یرکاندھے پر ش

 : یخبر تھ یبہت بڑ یہ یےکے ل یلیا ۔ہے یاٹرک مل گ یکطرف سے ا
  ۔یانے اس کے شانے پر ہا تھ رکھ د یپھر کس

  ۔کھڑا تھا یعل یرسا منے ش ۔یکھااس نے سر اٹھا کر د 

  ۔۔ وہ بو ال‘‘ یہاںآپ ’’ 

 یرتاس نے ح‘‘؟ یہاںتم ’’  ۔یاکو پہچان ل یعل یراس نے ش

  ۔یکھاطرف د یسے اس ک

  ۔وہ بوال ۔‘‘ں مالزم ہوں  یہا یںم’’ 

  ۔نے پو چھا یلیا‘‘ ۔۔ ۔وہ ۔اور وہ سب’’ 

  ۔بوال یعل یر۔ ش‘‘ یںپور ہ یوہ سب عل’’ 

 ۔بھرے انداز سے کہا یوسینے ما  یلیا ۔‘‘مال یںپر مٹ نہ’’ 

 یآج ہ’’ ۔بو ال یعل یرش ۔‘‘ہے  یاٹرک مل گ یکمجھے ا’’ 

 ۔              ‘‘ہے یامحکمہ والوں نے د

 یںہن یقیناسے اپنے کا نو ں پر  ۔یاچال  یلیا ۔‘‘ہے  یامل گ’’  

  ۔آرہا تھا

 یکاور ا یبندوق واال سپا ہ یکصرف ا۔ہے یاہاں مل گ’’ 

 ۔ ‘‘ یورڈرائ

  ۔یٹھااٹھ ب یلیا‘‘ اوہ۔۔۔’’

پور جا رہے  یعل یٹھےب یںٹرک م یروز وہ فوج یاس

 ( ۴۳)‘‘۔تھے

رک ٹ یادیںبچوں اور  یویپور جاتا ہے اور اپنے ب یٹرک لے کر عل یلیا 
 نگاہ ڈالتے ہوئے پاکستان روانہ ہوجاتا ہے : یمحلے پر آخر یڈال کر آصف یںم

باہر نہ  یکوئ ۔یاامر تسر آگ ۔یاچال یور۔ ڈرائ‘‘خبر دار’’

 آواز نہ  یکوئ ۔جھانکے

 ‘‘۔نکالے



132 

  ۔بوال ی۔سپاہ‘‘ہللا مالک ہے ’’

 چونک پڑا۔ یلیا

 ۔یکھاسے جھانک کر د یشےاس نے سامنے ش

  ۔کھڑا تھا یفوج یکا یںسامنے چوک م

 ‘‘۔یںتو رکنا نہ’’ ۔بوال ی۔ سپاہ‘‘اگر اس نے روکا ’’

  ۔یاکرد یزنے ٹرک ت یور۔ ڈرائ‘‘جو ہللا کرے ’’

 ۔ یانے رکنے کا اشارہ کر د یکھڑے فوج یںچوک م

  ۔ید یآواز سنائ ی۔ دور سے پاگ بابا ک‘‘ؤجا ؤجا’’

 ۔ید یسنائ یآواز س یکا‘‘۔۔۔تڑاخ’’

 ہو کر گر پڑا۔  یرڈھ یکھڑا فوج یںچوک م

  ۔یکھانے دھڑکتے ہوئے دل سے سامنے د یلیا

سڑک سے ’’۔۔ پاگ بابا چال رہا تھا‘‘ یںچوک م ؤ۔جا ؤجا’’

 ۔سے یتوںکھ ۔سے یتوں۔ کھیںنہ

  ۔یاڈال د یںم یتوںنے ٹرک سڑک سے اتار کر کھ یورڈرائ

 ۔یتھ یشہزاد گنگنا رہ یںم یکھڑک‘‘۔یاجیونن ۔یونج یان’’

 ۔اکھڑا تھ یئےہاتھ د یںم یتوںواال کھ یٹوپ ی۔ روم‘‘آنے دو’’

 ۔۔شہزاد‘‘ یتھ یںرکاوٹ تو م یراستے ک’’

 ۔۔دراز قد اشارے کر رہاتھا‘‘آنے دو  ۔آنے دو’’

 ۔دوڑ رہاتھاٹرک دوڑرہاتھا۔ 

  ۔یتھ یآواز چاروں طرف گونج رہ یک یوں۔ پہ‘‘ؤآجا ؤ۔آجا’’

  ۔رہاتھا یخسے چ ی۔ہارن خوش‘‘حضور حضور ’’

 (۴۴)‘‘۔کا دل دھک دھک کررہا تھا یلی۔ ا‘‘پاکستان  ۔پاکستان’’

صورت حال کو ناول کے آخر  یہونے وال یداکے دوران پ یممصنف نے تقس 
وام کو ع ۔مشکالت سے گزرے یبڑ یکے وقت لوگ بڑ یمہے کہ تقس یاک یانب یںم

جان و مال کے ساتھ ساتھ عصمتوں کے  ۔حا الت ومشکالت کا سامنا رہا یانناقابل ب

            ۔جنازے نکلے یبھ

 ء(: ۱۹۶۱تالش بہاراں )  
کا پہال ناول ہے اس ناول کے منظر عام پر آتے  یہاشم یلہتالش بہاراں جم 

مشترکہ کلچر اور متحدہ  ۔ہونے لگا یںان کا شمار صف اول کے ناول نگارونم یہ

فسادات  ۔یمل یتمقبول یپڑ یبھ یںبھارت م یںوجہ سے انھ یکے تصورات ک یتقوم

لزام کا ا یسے ان پر جانبدار ہوج یک یعکاس یپرست ہندو کردار وں ک یادبن یںم
 جاتا ہے۔  یالگا یبھ

 یںں کا خاص موضوع مردوں کے معاشرے ممصنفہ کے ناول تالش بہارا 

کردار  یٹھاکر کا مرکز یکنور کمار ۔ہے یتومحکوم یتمظلوم یعورت ک
ے س یوہ خود برہمن جات ۔ہے ینف یک یچجدوجہد کا نقطہ آغاز ذات پات اور اونچ ن

 یادیہ بنو ۔یکرت یںسرخاب کا پر تصور نہ یےتعلق رکھتے ہوئے اس کو اپنے ل

آزاد فرد اور کھلے سماج کو وہ  ۔قائل ہے یک یوات اور آزادطور پر اخوت و مسا
 یسامار جک یندرسے متاثر رو یبتہذ یدہے کہ جد یکھتیوہ د یکنل ۔ہے یپسند کرت

ے جب ہ یتاکر ل یسے شاد یلڑک یشو یککرشنا بوس ا یںبرہمن عنفوان شباب م

 یپاسدار یک یتہے تو اسے فرسودہ روا ترتاکا خمار ا یتاس کے ذہن سے رومان
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کرشنا بوس اور اس کے شوہر کو عدالت کے کٹہرے  ینپس والد ۔آتا ہے یالکا خ

   ۔یںال کھڑا کرتے ہ یںم
ے کہ اس یہکہنا ہے ؟ یاکرشنا بوس کا ک یاکہگ یاسوال ک’’

ہے  کمار برہمن یندررو۔جائے یاک یمتسل یویب یکمار ک یندررو

 یں کسنسکارو یشاد یجبکہ دونوں ک یشاور کرشنا بوس و

جائز  یکمار ک یندرتو اسے کس طرح رو یںرو سے جائز نہ

 (۴۵)‘‘۔جائے یاک یمتسل یویب

اور  یآگے بڑھ یہوا تو کنول کمار یںجب اس مقدمے کا چرچا اخباروں م  
مرد  یبھ یںم یداسے احساس ہوا کہ عہد جد ۔یاک یصلہعدالت کا ف یکرشنا بوس ک

م داشتہ رکھنے کا دور خت ۔ہوئے ہے یےمعاشرہ ظلم کے سلسلے دراز ک یتیکا روا

 یانسان ییادکے بن یددور جد ۔جاتا یاک یںنہ یعورت کو ہنوز انسان تصور ہ ۔ہوا یںنہ
 ںیہونے پر انسان تصور نہ یویاسے ب۔یاآ  یںسے اس کے ہاتھ کچھ نہ یںحقوق م

 ۔ےال ہم ؤوہ ہر صورت بکا  ۔یںنہ یجاتا، داشتہ اور طوائف تو انسان بالکل بھ یاک

 : یاک یلنجچ یںنے اس صورت حال کو عدالت م یکنول کمار
کنول ٹھاکر کے چہرے پر غصے اور ذلت پر جو عورتوں ’’

اس  مگر یتھ یدہپوش یںجنس کے متعلق ان لفظوں م یپور یک

گونج  یںصرف عدالت کے کمرے م ٖیبارعب آواز ہ یزت یک

 لیفاضل وک یکطرف سے ا ی۔ اس نے کرشنا بوس کیتھ یرہ

اس جاگتے ہوئے  یک یدطرح پورے معاشرے پر تنق یک

وہ  پہنچتاکہ یںحق نہ یکوئ ،کمار کو یندررو کسی یںزمانے م

چار ماہ اپنے  ینرچا کر اسے ت یکرشنا کے ساتھ شاد یکس

بے  یاس ک ،داشتہ کہہ کر یپاس رکھے اور پھر اسے اپن

 (۴۶)‘‘ ۔کرے یلاسے ذل یںم یامہذب دن یوںکرے اور  یعزت

جو عورت کو  یںمرد نہ یتیمرد ہے وہ روا یکا یش بہاراں کا راوتال   

اسے  اور یکھےسے د یثیتح یداشتہ اور طوائف ک ،بہن،ماں یٹی،ب یوی،صرف ب
 یتقپر فو یےعورت کومرد پر اس ل یسیج یوہ کنول کمار ۔انسان کا منصب نہ دے

داز ان یوہ معروض ۔ںیآنکھوں پر تعصب کا رنگ دار چشمہ نہ یہے کہ اس ک یتاد

اپرمرد بن یمفاد ک یاور صنف یہے وہ  ذات یصداقت کا مشاہدہ اور تجربہ رکھت یںم
 یغالم یسے باالتر وہ جبلت ک یاتاور ظالمانہ روا یمنف یسماج ک ۔یںکج رو نہ یک

ج سما یںاس جاگتے ہوئے زمانے کے استعارے م یکنول کمار ۔سے آزاد فرد ہے

 یحکمران سے آزاد ہونے ک یشیہے کہ بد یہ کہتو ۔ہے یطنز کررہ یپر گہر
سوچتے کہ جن کو تم نے غالم بنا رکھا ہے ان  یںتک نہ یہچالتے ہو اور  یکتحر

پنے تمہارے ا یچاب یکھولو جن ک ینتو یروہ زنج یاپنوں ک ۔کو آزاد کون کرے گا

 ۔تے ہوکر تالشباہر  یںڈال کر انہ یںم یدق یک یبہاروں کو تنگ نظر ۔ہے یںہاتھ م
ت عور ۔کرتا ہے یاراخت یہرو یذہانت پر مرد الجواب ہو کر منف یک یکنول کمار

 کا ملبہ ڈالنے لگتا ہے : ی فکر پر بہتان تراش  یآزاد یک
ہوکر ہر، اس شے کو  یانہ۔۔۔۔۔۔اور مرد جب ہارتا ہے تو کھس’’

جس سے اسے شکست کا امکان  ،برباد کرنے پر تل جاتا ہے

بات  یہحکومت کے بعد مرد کے دماغ کو  یک یوںصد ۔ہو

ے ہ ینذہ یاور بھ یہے کہ اس سے بڑھ کر کوئ یدھچکہ لگات



134 

وہ تو عورت کے  ۔رکھتا ہے یتاہل یحکومت کرنے ک یکوئ

 ،عورت یںم یالوںان کے خ ۔یںانکار کرتے ہ یوجود سے ہ

بہن ‘ہے  یلونڈ،ماں ہے بہن ہے اورخاموش بے دام غالم ہے

 یوہ زندہ رہے گ یےکے ناز اٹھانے کے ل یوںہے تو بھائ

اور ماں ہے تو  یےہے توخاوند کے ستم سہنے کے ل یویب‘

 یزندگ مبظاہراس نظا ۔یلگا دے گ یزندگ یسار یبچوں پر اپن

ہ ک یجئےک یامگر ک ۔بغاوت تھا یککے خالف کنول کا وجود ا

 بجائے اسے یمرد کا بودا پن اس نئے پن سے متاثر ہونے ک

 ( ۴۷)‘‘۔پر تال ہوا تھا برباد کرنے

شوہر کے ظلم و ستم  یویب یہو تب بھ یبھ یکذات ا یعورت اور مرد ک  
و ک یراو ۔ہے یاالگ اور گھٹ یکسر۔ عورت ذات تو مرد سے یسکت یںسے بچ نہ

 بہن پر ہونے والے مظالم کا تجربہ ہے: یاکلوت یاپن
لے  یےاس ل ،جس کو کرشن گوپال،بہن یاکلوت یری۔۔۔۔۔۔م’’

رانہ بنا کر رکھے گاجس کو  یتھا کہ اسے اپنے دل ک یاکر گ

تھا کہ سہاگن بن کر  یارخصت ک یےہم نے روتے ہوئے اس ل

 ہی یںکے چہرے پر چمک بنے اور پانچ سالوں م یوںخوش یہ

 گھرعورت بن کر مرے  یہوئ یاور تھک یمارزرد مدقوق ب

 سسرالبنا کر رکھوں وہ  یلونڈ یاسے اپن یںکہ م یتھ یآئ

 (۴۸)‘‘۔یجائے گ یںنہ

 یغالم ۔یسسک سسک کر مرگئ ینابہن و یاکلوت یک یراو’’

مرنے سے پہلے سرد رات  ۔یتھ یماریب یاس ک یاور گھٹن ہ

سانس لے کر  یںکھلوائے کہ آزاد فضا م یچےدر یبھ یںم

 ینہ رکھتے ہوئے بھ یقین یںم ینروان اور مکت ،یمرے راو

 (۴۹)‘‘۔یدے د یکو مکت یناچاہتا ہے کہ موت نے و ینامان ل

 ۔یبدل گئ یںم یند یبہت یخون ک یسرخروئ یک یآزاد یکتحر یںء م۱۹۴۷  
 یآزاد یسےج ۔یکسر نہ اٹھارکھ یکوئ یںم یزیوںفرقہ پرستوں نے خونر یجنون

کے  یوںعصمت کے شکار یعورت ک یکنول کمار ۔عبارت ہو یقتل عام سے ہ

 یرکھ ں کو پناہ دےیومسلمان لڑک یکئ یںاس نے اپنے کالج م ۔یبن گئ یوارسامنے د
 : یتھ

 یرش یکا یموت بھ یجہاد تھااور اس ک یکا ینا۔۔۔۔۔اس کا ج۔’’

 یان قوتوں سے لڑت ،کے نام پر یتوہ انسا ن۔یموت تھ یک

:  یےکے حصے بخرے کرد یاجنہوں نے دن یمرگئ یہوئ

 (۵۰)‘‘۔۔۔۔۔ہے یاجنہوں نے انسان کو انسان سے الگ کرد

تا کرتے ہوئے ب یاناپنا منشا ب یعےکے ذر یاور راو یمصنفہ کنول کمار  

بھر کے ملکوں کو لخت لخت  یادن یںنہ یکہ سامراج نے ہندوستان کو ہ یںہ یرہ

 یتانسان ۔یںہو کر بکھر گئے ہ یزہر یزہخاندان اور سماج ر یجتاًفرد،اور نت ۔یاہےکرد
ود و خ یدرندوں کوآزاد یںشکل م یفسادات ک یےل یہے اس یاگ یاکا چہرہ مسخ د

 یراو ۔ہے یاگ یاہے تو اسے محبوس کرد یںاگر کہ یتانسان ۔ہے ینظر آت یمختار

لم ہے کہ انسان کو چھوڑ ہندو مسؤاخبار نکالتا ہے جس پر فرقہ پرستوں کا دبا یکا
 اثر ہے : یرکے ز یکنول کمار یجبکہ راو ۔بات کرو یک



135 

اخبار  ی۔۔۔۔۔ہم نے اخبار کو ادب۔یںفسادات کے دنوں م۔۔۔۔۔۔’’

 ی۔۔۔۔۔فساد۔زہر آلود اور ی۔۔۔۔۔۔جب ادب بھیاکر د یلتبد یںم

ہم نے انسان سے  مگرلگے ینےہم رک کر سانس ل ،یاتھاہوگ

نے  یںم یںبات یہ۔۔۔۔۔۔یاک یںہندو اور مسلمان ہونا پسند نہ

 (۵۱)‘‘۔۔۔۔۔۔یںہ یکھی۔۔۔۔۔سے س۔کنول

 دھمکا رہے تھے : یراجندر کو فرقہ پرست فساد  
 یتمجھے انسان ۔یںہ یجات ید یاںدھمک ی۔۔۔۔۔۔مجھے قتل ک’’

۔۔۔۔۔مجھے کہا جاتا ۔جاتا ہے کے نام پر کام کرنے سے روکا

کہ  یںہ یونسوچتےکاشاگرد ہوں۔۔۔۔۔۔۔وہ لوگ ک ۔۔۔۔۔ہے کہ کنول

اہ رنا گنانسان کے نام پر کام ک ۔منظم سازش ہے یکا یتانسان

 (۵۲)‘‘۔۔۔۔۔۔۔ہے

دھرم کرم کے نام پر اس  یویب یکا شکاررہے کہ اس ک یےالم یدشد یراو 

 ہے : یبنا رہ یکو فرقہ پرست جنون یٹےکے ب
اس تلوار سے سب  یںم یکھیےبابا د’’۔۔۔۔۔بوال:۔یٹاب یرام’’

 یلگ رہ آگ یںگھر م یرےم‘‘گا۔۔۔۔۔۔ مسلمانوں کو مار دوں

 یال۔۔۔۔۔ اگر تم بچوں کا خ۔:ی( بولیویب یرینروپما)م ۔۔۔۔۔ہے

 یدھرم کرم ک یںانہ ،نہ کروں یبھ یںم یارکھ سکے توک یںنہ

 (۵۳)‘‘۔ںؤنہ سکھا یںبات

 اس یںکے گھر م یراو ۔ہوا یںنہ یالاک یانسان ابھ یںدرندوں کے جنگل م 

 چالتھا : یںجادو نہ یہپہ  یناب یٹیب یک
بابا!آپ :’’ یکندھے پر ہاتھ رکھا اور بول یرے۔۔۔۔۔اس نے م۔’’

 اور موت یزندگ ۔آپ کے ساتھ ہوں یںم ۔یںہ یونہوگئےاداس ک

اگر  یے۔۔۔۔۔کے ل۔کو بچانے یتراہوں پر آپ کے ساتھ انسان یک

 (    ۵۴)‘‘۔گے یںپائ یںنہ یچھےمجھے مرناپڑا تو آپ مجھے پ

 یراو ںیتھ یںم یرےھان کے گ یا یدق یجو فرقہ پرستوں ک یںمسلمان عورت 
ر پر گھ یںآڑ م یحفاظت ک ۔ان تمام عورتوں کو بچانا چاہتا تھا یتسم یکنول کمار

پنے ا یناب ۔کو محبوس کرناتھا یدرپردہ مقصد راو ۔والوں کا پہرہ تھا یسچار پول

 یسسے پول یاریہوش ینے بڑ یناہے ب یاتحاد یک یوںجنون یساور پول یباپ ک
نژاد  یاور وہ ہسپانو یمل یکو آزاد یراو۔ینشہ آور دوا پالد یںوالوں کو چائے م

وانہ کے مشن پر ر یکے باوجود بقائے انسان یوانسان دوست وارٹن کے ساتھ کرف

 سے کہا : یشخص نے راو یکمقام پر ا یکہوا ا
حفاظت  ی۔۔۔۔۔ ان ک۔یںبند ہ یاںلڑک یںم یلے۔۔۔۔۔۔اس طو’’

 ریخ یتو تمہار یم ہوئک یبھ یکسے ا یوںلڑک یس۔۔۔۔۔ب۔کرو

 ۔ںیہ یکرن یشمجھے اپنے بڑے افسر کے سامنے پ ۔۔۔۔۔یںنہ

 یسب یچھے۔۔۔۔۔۔اور پھر ڈون وارٹن اور اس کے پ‘‘۔سمجھے

 (۵۵)‘‘۔۔۔۔یںلگ ینگنےسڑک پر ر یاںلڑک

اور  یتہے کہ درندے تو دوپائے تھے جبکہ انسان یفیستم ظر یحاالت ک  
 یلہمطرح ج یک یدرح ینالع ۃقر ۔ہونا پڑرہا تھا یہخاطر چوپا یکو بقا ک یتنسوان

صنفہ م ۔یںعلمبردار ہ یپرانے مشترکہ کلچر ک یوںصد یرکےبرصغ یبھ یہاشم

 ینحائلم یتقوم متحدہ یمذہب ملک ک یبھ یکوئ یااسالم ،ہندومت یںم یالکے خ
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وجہ سے ہندو مسلم فسادات ہورہے اور لگتا  یسازش ک یسرکار ک یزانگر ۔یںنہ

 ۔ہے ایاور مشترکہ کلچر خواب بن کر رہ گ یتمتحدہ قوم۔ہے یرہے کہ بٹوارہ ناگز
۔۔۔۔۔مسلمان اور ہندو ۔تھا یانے اپنا داو  چال ل یوںملک یر۔۔۔۔۔۔غ’’

الگ الگ ملک کا سوال  ،۔۔۔۔۔الگ الگ تمدن کا سوال۔کا سوال

رنگ دے رہے  یام اس کو مذہبعو یتھا اور جذبات یشدرپ

 بیاکبر اور اورنگ ز ،نے یروںراجپو تانے کے شور ب ۔تھے

انعامات  ،کے بدلے ینےداد شجاعت د یںکے درباروں م

 یزوںانگر ۔یادور آ  یککا ا ی۔۔۔۔۔پھر غالم۔تھے یےحاصل ک

 یاکر ل یارت یےبوکر کاٹنے کے ل یجکے ب ینے ملک کو تباہ

ہر روز جلسے جلوس نکالے جاتے اور مادر ہند کے  ۔تھا

۔۔۔۔۔فسادات ۔یہونے لگ یاریت یےحصے بخرے کرنے کے ل

کے گلے  وسرےد یکہورہے تھے جگہ جگہ سے لوگ ا

بڑھ  یںصورت م یہجوم ک ،گھروں کو آگ لگاتے ،کاٹتے

 (۵۶)‘‘رہے تھے۔۔۔۔۔۔

 ہے : یاک یرسے تعب یتتالش بہاراں کے اختتام کو ڈاکٹر اسلم آزاد نے قنوط  
و بہار ج ۔ہوا ہے یںموثر انداز م یکنل ،یناول کا اختتام قنوط’’

لے قاف یںتالش م ی۔۔۔۔۔بہار جس ک۔ینہ آسک یکبھ یےاس کے ل

 (۵۷)‘‘۔۔۔۔۔۔گے یںگے مگر اسے نہ سک یںسر گرداں نکل

سے ادا ہونے والے الفاظ کے حوالے  یراو یںکے سوگ م یکنول کمار 

ہے کہ  یہجبکہ سوچنا  ۔ہے یبرآمد کرل یتنے نا ول سے قنوط سے اسلم آزاد
 کے چھوڑے یکنول کمار یاکے سوگوار موڈ سے  یمنشائے مصنفہ کا اظہار راو

والوں  ہنےمرحوم کے چا یامرنے کے بعد مرحومہ  ۔ہوئے خط سے ظاہر ہوتا ہے

کا  عقل واستدالل یہ یسےج ۔ہے یفیتک یتو عارض یہہے  یغالب آت یتقنوط یںم
ے ک یکہ راو یںنہ یضرور یہ۔ہے یتاسے نجات پال یتدروا ہوتاہے انسان قنوط

ہوش و حواس  ینے بقائم یکنول کمار ۔جائے یرائے ل یحتم یالفاظ سے کوئ

و کو ج یبھگوڑے بھائ نےاور غوروفکر کے بعد اپ یےعرصے کے تجز یلطو
اس کا تاثر ۔نقطہ ہے یمرکز ناول کا یوہ خط ہ یاخط لکھا اور اسے پوسٹ نہ ک

 یئاپنے بھا یکنول کمار ۔ہوئے ہے یےکاعنصرل یتسے پاک اور رجائ یتقنوط

سے جان چھڑا کر  یوںذمہ دار یاور قوم یکہ وہ خاندان یناراض تھ یےسے اس ل
کٹھن  یہے کہ حاالت جتنے بھ یکنول اسے لکھت ۔تھا یا مغرب کا ہوکر رہ گ ِیارد

 ریبرصغ ۔جائے یرکھ یکوشش جار یہے اصالح ک یہیکا تقاضا  یتہوں انسان

ہے کہ اسے  یسے محروم ہے ضرور یاور آزاد یروشن یعورت علم ک یںم
 ےیکے ل یلتکم یاس مقصد ک ۔سے نکاال جائے یروںکے اندھ یتجہالت اور روا

حوالے  اور اس یتھ یرکھ یادبن یگرلز کالج ک یےنسل کے ل نئینے  یکنول کمار

جائے  یچل یکرت یرنسل مستقبل کو خوب سے خوب تعم یکہ نئ یتھ یدسے پر ام
 : یگ

کبھار  یکبھ۔پود  ینئ یپھولت یکالج اورپھلت یرام یہ’’ 

ان  ،یاںسب بچ یہہونتو لگتا ہے  یبند کر کے سوچت ینآنکھیںم

ب ج یگ یںبن یادکا سنگ بن یاس آزاد‘ یادیں یاداروں ک یمعظ

 جب‘یہوگ یسے اونچ یویاور ب یٹیب ،بہن ،عورت : ماں
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کے  وںطاقت یلیاک یعورت ک‘ یعورت صرف عورت ہوگ

جب عورت کمزور ‘ یاڑا سکے گ یسماں اپنے سہارے خود ہ

 یجب اس ک‘کہہ سکو گے  یجب تم اسے پھر ستونت‘ ینہ ہوگ

 (۵۸)‘‘ ۔یکو تم پھر اڑا لے جائے گ یمضبوط یرائے ک

کا سنگ  یآزاد یںاگر ادارے کے روپ م یمرنے سے پہلے کنول کمار 

ورا ا یںانسان مر جاتے ہ ۔ہے تو مستقبل روشن نظر آتا ہے ینصب کرگئ یادبن

ہونا  یزندہ قوموں کا انحصار مثبت اداروں پر ہ ۔یںزندہ رہتے ہ یشہدارے ہم
 یںب نہانقال یکنجن کا آنا انقالب لگتا ہے ل یںآتے ہ یروادب ہ یاہو  ی۔ زندگیےچاہ

 یںے ہآت یںانقالب وہ ۔کا مداوانہ کر پائے یتشنگ یک یتسراب ہوتا ہے جو انسان

ج و موت پر رن یک یکنول کمار۔یںپر استوار ہوتے ہ یادوںجہاں ادارے مستحکم بن
ان کرنے کا رجح یرادارے تعم یادپرغم کے بجائے اس کے رکھے ہوئے سنگ بن

  ۔منشائے مصنفہ ہے یہی۔یےبڑھانا چاہ

 ء(:۱۹۶۲) یںاداس نسل 
ت کا شہر یناول ان ک یہیکا شاہکار ناول ہے  ینعبدہللا حس‘‘ یںلاداس نس’’

آغاز  ناول کا۔ہے یعبڑا وس ینوساعتبار سے اس ناول کا ک یومکان یزمان۔سبب بنا
 کرداروں کا دائرہ عمل ۔پر ہے یمتقس یء اور انجام ہندوستان اور پاکستان ک۱۸۵۷

 یسماج ،امن ،جنگ ،شہر ،یہاتد ۔ہے یط مغرب تک مح ِیارکے عالوہ د یربرصغ

 عبدہللا ۔اس کا موضوع ہے یہمہ جہت زندگ یاجدوجہد گو یاسیاور س یاںناانصاف
 کھوکھلے پن کو خوب یکے اخالق یہحاصل ہے کہ وہ اشراف یازامت یہکو  ینحس

 ۔یںبے نقاب کرتے ہ

روشن  نسل یہے پہل یاگ یاک یاننسلوں کا قصہ ب ینت یںم‘‘ یںاداس نسل’’ 
ء ۱۸۵۷جب  ۔یںمالزم ہ یمعمول یںجو رہتک کے کلکٹر کے دفتر م یخاں ک یعل

جان  یخان نے کر نل جانسن ک یکا تختہ الٹا تو روشن عل یاکمپنیانڈ یسٹا یںم

کا خطاب حاصل  ‘‘اآغ’’کے ساتھ  یرجاگ یجس کے عوض روشن پور ک ۔یبچائ
 روںیردامشکوک جاگ یںاس زمانے م ۔یاک یرانہوں نے روشن محل تعم یںم یدل ۔یاک

 یزوںانگر یہفاشرا یاور پران ینئ ینالبتہتھ یسرکار نے ضبط کرل یزانگر یرجاگ یک

 ای یگمرزا محمد ب یںروشن پور م ۔یخواہ اور قابل اعتماد خدمت گزار تھ یرخ یک
 ۔روشن آغا کے پرانے دوست تھے یگمرزا محمد ب۔یت آباد تھیرع یروشن آغا ک

ے ک یزوںسے انگر یشہروشن آغا ہم ۔یتھ یںم یلتحو یان ک ینزم یس یلہذا تھوڑ

ا ک یزوںانگر یٹاب یککا ا یگمرزا محمد ب یںم یدتقل یروشن آغا ک ۔وفادار رہے
باپ  ۔تھا یٹاب کا یاس یمنع ۔تھا یکا باغ یوںفرنگ یگب یازن یٹابڑا ب یکنوفادار تھا ل

 ۔یاور پرورش چچا نے ک یتوترب یمتعل یک یموجہ سے نع یہونے ک یںم یلکے ج

پسند  یمععذرا کو ن یٹیب یروشن آغا ک ۔یاہوگ یمبرجک یمہونے کے باوجود نع یہاتید
کراس  یپر ملٹر یبہادر یںم یورپکو  یمکے دوران نع یمجنگ عظ یپہل ۔کرنے لگا

 اس کے ۔اعزاز مال تھا یہاسے  یںبازو کٹوانے کے صلے م یںخدمت م وجیف ۔مال

 یوںرمسرگ یانہباغ ینزم یباپ ک۔یمل یںانعام م یبھ ینمربع زم یککو ا یمساتھ نع
تو  اسے ۔یتھ یںپروا نہ یکو اس ک یمنع یکنل ۔یتھ یوجہ سے ضبط ہوچک یک

سان نے ان یکے سپاہ فوجدشمن جرمن  یزجو اسے انگر یزتھاکا وہ بازو عز یلکڑ
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المت بازو س تھا کہ دونوں یامحنت اور محبت سے بنا کر د یتکے نام پر نہا یدوست

انے والوں لگ یکو ہتھکر یموجہ سے نع یک یوںسرگرم یاسیس یںہندوستان م ۔یںلگ
د کے بع یسے شاد یمنع ۔کا ہے یبازو لکڑ یککہ اس کاا یہوئ یرتح یکو بڑ

 اور جلسے جلوسوں یاشروع کرد یناحصہ ل یںم رمیوںسرگ یاسیس یعذرا نے بھ

ونے ہ یبسے دور اور عوام کے قر یہوہ آہستہ آہستہ اشراف ۔یںشامل ہونے لگ یںم
ن طرف سفر کرتا ہے اور پاکستا یپاکستان ک یمکے دوران نع یمتقس ۔یںہ یلگت

 ۔غائب ہوجاتا ہے یپہنچنے سے پہلے ہ

ے کے حوالے س یسڈاکٹر قمر رئ ؤیالپھ یڈاکٹر اسلم آزاد نے ناول کا زمان 
 ۔ہے یاء بنا۱۹۴۷ء تا ۱۹۱۳کے حوالے سے  اسر یوندرء اور د۱۹۴۷ء تا ۱۹۱۴

 یکے حاالت وواقعات پر مبن یجنگ آزاد یء ک۱۸۵۷اس ناول کا آغاز  یںم یقتحق

ام وسول حک یفوج یزانگر ۔تھا یاطاقتوں کو گرا د ینے سامراج یآزاد ینمجاہد ۔ہے
 جان بچاتے مارے مارے پھرتے تھے :

 بدل کر یسبھ‘ کے کما نڈنگ افسر  ینؤچھا‘کرنل جانسن ’’

 ۔یںپہنچنا چاہتے ہ یاور دل یںسے بچ نکلے ہ یںم یرےگھ

 یکنل یہوئ  یبھ یڑمٹھ بھ یسے ان ک یوںچند سپاہ یںرستے م

سال کر اور خود تلوار کا  یندن یکو موت ک ینسے ت یںوہ ان م

 یراسلک یاب ان کے خون ک ۔یںزخم کھا کر نکل آئے ہ

جائے  یاہمارے حوالے ک یںانہ ۔ہے یہو ت داخل یںدروازے م

کو موت کے گھاٹ  ینوںورنہ دروازہ توڑ کر گھر کے مک‘ 

کہ خود خوفزدہ ‘محلے کے سربراہوں نے‘‘ ۔جائے گا یااتار د

کے  یوںاور با غ یامدد کرنے کا وعدہ ک یہر قسم ک‘ تھے 

ے راستے س سینہ ک یالوقت ٹھنڈا کر کے کس یغصے کو ف

 یپگڑ یاپن یسربراہ اپن یکاب ہر ا ۔ہو ئےداخل  یںمکان م

 یںمنت‘پہ رکھ رہا ہے  یروںخان کے پ یاتار کر روشن عل

دے رہا ہے پر ہمت کا  یاںاور گھرک یاںدھمک‘ کررہا ہے 

پر قائم ہے کہ جان  یصلےخان اپنے اٹل ف یروشن عل یدھن

دشمنوں کے  ومہمان ک یپر زخم‘ جائے  یہے تو چل یجات

 (۵۹)‘‘۔حوالے نہ کروں گا

 یںار مدرب یکو دہل یفتح کے بعد کرنل جانسن نے روشن عل یک یزوںانگر 

 کہا : یںانداز م یاضانہف یتاور نہا یاطلب ک
کردار کو پہنچے  یفرک یجب غدر کا خا تمہ ہوا اور باغ’’

 ںیدوستوں م یبیکے قر یزوںجو شاہ عز‘توکرنل جانسن نے 

اور  یجابال بھ یںدربار م یخان کو دل ین علروش‘سے تھا 

اور جا  ؤاور کہا کہ جا یاپنے دست خاص سے خلعت عطا ک

 یک یتعنا یںتمہ‘لو  یرجہاں سے چاہو گھ ‘ینزم یکر جتن

و جسے ارد‘حاکم نے  یزانگر یاض۔اس کے بعد اس فیجائے گ

 یبوغر یبعج یکا‘ یقدرت حاصل تھ یمعمول یرزبان پر غ

خان کو آغا کا لقب عطا  یکے دوران نواب روشن عل یبتقر

جو پانچ سو مربعوں پر ‘ یرجاگ یاس طرح روشن پور ک‘‘۔یاک

 (۶۰)‘‘۔واحدمالک روشن آغا تھے ۔یآئ یںم یامق‘ یتھ یطمح
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جو  ایشرفا کو تختہ   دار پر لٹکا ینے باغ یزوںپڑتال کے بعد انگر یپور 

شرفا حج پر جانے کے بجائے  یہ ۔یگئ ید یریںجا گ یںخواہ تھے انھ یران کے خ
چھوڑ  ےیکے حصول کے ل یمتعل یداور جدد ی  اوالد کو اعل یاور اپن ۔انگلستان جاتے

 انیخواہوں کے درم یران خ یگب محمدمرزا ۔یاکچھ ک یہی یآ تے روشن آغا نے بھ

کے جذبے  یرخواہیروشن آغا نے خ ۔تھے جو روشن آغا کے پرانے دوست تھے
کے دو  یگمرزا محمد ب ۔یکرد یتعنا ینزم یزرع یےگزارے کے ل یںسے انہ

جبکہ  ۔رہا یںم یدتقل یتو روشن آغا ک یگب یازا ۔تھے یگب یازاور ا یگب یازن یٹےب

 کو : یگب یازن
 یںجرم کے الزام م یکو حکومت کے خالف کس یگب یازن’’

کے بعد بارہ سال  یکاروائ یاور چند روزہ عدالت یاگ یاپکڑ ل

وہ چند دن جب مغلوں کے اس  ۔یسزا ہوئ یبامشقت ک یدق

والوں  ںؤتک گا یابھ یتھ یوارد ہوئ یباعزت کنبے پر بدقسمت

ب ا ئےمحفوظ تھے اور اس کا ذکر کرتے ہو یںکے حافظے م

تھے اور رنج سے سرہالنے  یتےکر ل یچیلوگ آواز ن یبھ

ں بلکہ ان دونو یکپر اکتفا نہ  یحکومت نے اس ۔لگتے تھے

ئداد  جا یس یاورتھوڑ‘ یضبط کرل ینتر زم یادہز یک یوںبھائ

ا کا بمشکل گزارہ چل سکت یویاںدونوں ب یک یگب یازجس پر ن‘

 (  ۶۱)‘‘۔یچھوڑد‘تھا 

جہاں  ۔یااسے کلکتے لے گ یگب یازا ۔تھا یٹاکا ب یگب یازن یروناول کا ہ یمنع 

 یگب یازا ۔یاکر ل یمبرجک یئرنے سن یمکے عہدے تک پہنچا اور نع ینئرانج یگب یازا
 یںفضا م یمعاشرت یسینے ا یمنع ینہ ک یخاطر عمر بھر شاد یک یجےنے بھت

سرکارکے  یزانگر یہسا یرکے ز ںادارو یجمہور یجہاں برطانو ۔یپرورش پائ

 اور کے باپ یمنع ۔یتھ یتعوام رع یباق ،یردارنواب راجے اور جاگ یسکاسہ ل
 کفالت پلنے پڑھنے یرز یتھا۔ چچا ک یخواہ اور دوسرا باغ یرخ یکسے ا یںچچا م

ات خواہانہ رجحا ن یراور خ یانہلہذا عمر بھر وہ باغ ۔تھا یٹاباپ کا ب یباغ یمواال نع

 ۔کا جھوال جھولتا رہا
 دتیاق یجماعت ک یاسیس یپہل یہندوستان ک یقائم ہونے وال یںء م۱۸۸۵ 

 یدص یسویںلہذا ب ۔یتھ یںخواہوں کے محفوظ ہاتھوں م یراعتدال پسندوں اور خ

 یرخ۔انتہا پسندوں کا غلبہ ہونے لگا یسےکانگرس پر تلک ج یہ یںکے شروع م
 برس یآغا اس روشن۔تھا‘‘ روشن محل’’ کا مرکز  یوںسرگرم یاسیس یخواہوں ک

ء کو ۱۹۱۳ یمئ ۳۱عد ماہ ب ینجگہ ت یعمر پاکر فوت ہوئے تو ان ک یلطو یک

ہونے کے اعالن ‘‘روشن آغا ’’خان کے  ینالد ینواب غالم مح یںروشن محل م
 یس کشامل ہوئے بارہ بر یبھ یگب یازا یتسم یمنع یںجس م۔یمنعقد ہوئ یبتقر یک

نے  یگب یازکے چچا ا یممگر نع ۔رہا ہوچکے تھے یگب یازبھگتنے کے بعد ن یدق

اور  نٹیسب ینیا ۔کو مال ہے نہ ملے گا یبھائ یکہ وہ باغ یادال یقینروشن آغا کو 
نے  یموجہ سے نع یہونے ک یںم یلتلک کے ج۔تھے یکشر یگوکھلے بھ

جھک کر مال تھا۔ چچا  یخواہوں سے بھ یرحاالنکہ وہ خ۔یاکا اظہار کر د یناراضگ

 سے کہا : یمہوئے نع راتےنے غ
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 یگب یازا‘‘۔گئے تھے یںوہاں نہ یےکرنے کے ل یرتم تقر’’

 یسنددہشت پ یہ یناپتا ہے تلک کا نام ل یںتمہ’’ ۔نے غرا کر کہا

 یارلگرفتار ک یںتوتمہ یاور جگہ ہوت یکوئ ۔شمار ہوتا ہے یںم

وچتا س یٹھاب یمنع‘‘ ۔۔۔یےاس ل یتھ یبتقر یروشن محل ک ۔جاتا

افسوس ہے چچا وہ ہمارا  مجھے’’پھرآہستہ سے بوال ‘رہا 

تک دونوں  یرد یتھوڑ‘‘۔۔۔۔۔۔ورنہ ۔ہے یروہ یساسب کا ا

کے چلنے کے ساتھ ہلکورے کھاتے  یبہل یٹھےخاموش ب

 یہمارا خاندان انہ’’۔بولے یںنرم لہجے م یگب یازپھر ا ۔رہے

 ۔یلوائد یمتعل یںنے تمہ یںم ۔وجہ سے تباہ ہو چکاہے یباتوں ک

ہ پت یںروزتمہ یکا ۔ہو یزندگ یسار یری۔۔۔۔۔تم م۔ںیدیام یسار

 (۶۲)‘‘۔نے کتنا دکھ سہا یںچلے گا کہ م

طرف سے ہندو  یں کؤکے بادل منڈالنے لگے تو آقا یمجنگ عظ یجب پہل 

 یںہائلہو ب یاپنا بھ ۔یںں کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑؤکے غالموں کو حکم ہوا کہ وہ آقا
 ںؤدشمنوں کے آقا یا یںتو ہند کے غالموں نے کہا کہ ہم فصل کاٹ ۔یاور ان کا بھ

تب  ۔تھے یزاںسے غالم گر زرگریجنگ  یجانے وال یسمندر پار لڑ ۔کے سر
 سے کہا کہ یرداروںنوابوں اور جاگ،ںؤراجا یسےسرکار نے روشن آغا ج یزانگر

 : یںکا پابند کر یکو الم بند یترع
رات گئے  ۔یگزار یںٹرک م ینے ملٹر ینوںوہ رات ان ت’’

 یک یکرتے رہے۔ پھر نوعمر یںآہستہ آہستہ بات یٹھےتک وہ ب

 یگلا ۔کر کے سو گئے یکا یکاور وہ ا یان پر غالب آگئ یندن

 یاچالگ یںلے کر کہ یافسرجو راتوں رات گاڑ یزصبح انگر

 یک یگاڑ یاس کے ساتھ روشن آغاتھے۔ وہ فوج ۔لوٹا‘ تھا 

ے کھڑے کھڑ یںتک آئے اور وہ یلیسے اتر کر حو یٹس یاگل

آواز پر  یان ک ۔یےدوڑا دئ یے کو آدمجوانوں کو اکٹھا کرن

بوڑھے اور بچے ‘ ں کے تمام نو جوان ؤگا یکھتےد یکھتےد

مدت کے بعد روشن  یکا ۔جمع ہوگئے یںم یدانکے م یلیحو

ادار وف‘  یگونگ‘ مسرور پنیکر انہوں نے ا یکھشکل د یآغا ک

 ۔کہا اور آکر ادب سے کھڑے ہو گئے یدآنکھوں سے خوش آمد

 یسر پرستانہ نظر ان پر ڈال یہوئ یاکتائ یکروشن آغانے ا

 یمختصر س یکپھر ا ۔پر چڑھ کر کھڑے ہوگئے یاور کرس

‘  یبہادر یکسانوں ک ینے ہندوستان کے دوران انہوں یرتقر

 ںیوہولناک یاور جنگ ک یوفادار یسے ان ک یہحکومت برطان

 نےیر سافس یسارے فوج یںاس تمام دوران م ۔یاکاذکر ک یرہوغ

خر آ  ۔سے کھڑے رہے یمتانت اور التعلق یپر ہاتھ باندھے۔بڑ

 یجانے والوں کے خاندانوں ک یںروشن آغا نے جنگ م یںم

 یکنل یہوئے سرسر یتےطور پر ذمہ ل یبھال کا ذات یکھد

 ۔یاہونے کاحکم د یشکے لئے پ یبھرت یںم ہجےکن ل یصلہف

نے اپنا کام  یوں۔ فوجیمجال نہ تھ یکو دم مارنے ک یاب کس

 یہوئ یداخاموش ہلچل پ یکا یںکسانوں کے مجمع م ۔یاشروع ک

کر کے ننگے بدن ڈاکٹر کے آگے سے  یکا یکوہ ا یکنل

و ک یباق‘  یکھاکو چھوکر د یکڈاکٹر نے چند ا ۔گذرتے رہے

ہلکے سے اشارے کے ساتھ سارجنٹ کے حوالے  کےسر 
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ے نٹے کگھ ینت ۔کررہے تھے یارجو ان کے کاغذات ت یاکرد

 یسچال یںتر نوجوان جو تعداد م یادہں کے زؤا ندر اندر گا

 (۶۳)‘‘۔کر لئے گئے یبھرت‘ تھے

 :یاگ یابنا ل یغالموں کو کرائے کے سپاہ 
 یاپن‘طرح آزاد  یہوا ک یک یتوںکبوتروں اور کھ‘درختوں ’’

ل عم ینیمش‘منظم  یہسے کام کرنے والے کسانوں پر یمرض

 یادہاس سے ز ینوہاور باغوں م یتوںکھ ۔یاہوگ یبہت بھار

ائے بج یاور گھوڑوں ک یلوںاب ب یکنسخت کام کرتے تھے ل

 فیخف اپنیتھا اورجہاں وہ  یالرائفل اورخوراک وبارود کا تھ

 یھب یکس‘ یگل یبھ یکس یں کؤکے مطابق گا یمرض ینتر

اب ‘کرسکتے تھے  یںرک کر بات‘کونے پر مڑ سکتے تھے 

مڑنا اور حکم ملنے پر  یںاور بائ یںکے تحت دائ یتخاص ہدا

سے ان کے جسم  یاس پابند یمحنت ک ۔رکنا  چلنا پڑتا تھا

سست  راو یتھکاوٹ سے ٹوٹ گئے اور چاق وچوبندذہن غب

 (۶۴)‘‘۔ہوگئے

 یاس کے بعد جب ہند یںدو چند کرد یریںزنج یالبتہ جنگ نے غالموں ک 
 یالمغ یذہن یںپڑ گئ یلیڈھ ںیریزنج یتو ان ک یاغالموں نے فرانس کو آزاد کرا

 : یانے دم توڑ د
 یٹے ہن یسیوںکر فرانس یکھکو گزرتا د یوںفوج یہندوستان’’

 (۶۵)‘‘ ۔ہالنے لگے یںاتارے اور زور زورسے انہ

 یآزاد یقوم کو آزاد کرانے والے اپن یرغالموں کو اعتماد مال کہ غ یہند 

 : یںلڑ سکتے ہ یجنگ بھ یک
 ‘‘۔اتنا جانتا ہوں یںم ۔یںآغا ہہمارے مالک روشن ’’

 ( ۶۶)‘‘۔یںروشن آغا کے مالک ہ یزانگر’’

ے حقوق ک یانسان یادیانصاف اور بن یکے ساتھ سماج یآزاد یاسیاگرچہ س 

 ۔اجاگر ہونے لگے یتصورات بھ

مل  یںمالزمت نہ یسرکار یںتھا کہ تمھ یاکو طعنہ د یمعذرا نے نع 
ت مل مالزم یفوج یاک یاسے سرکار۔یاتووہ حاضر ہوگ یشروع ہوئ یبھرت۔یسکت

 یبے جگر یوںخاطر  یخواہوں ک یرمحاذ پر وہ روشن آغا کے خ یجنگ۔یتھ یرہ

ور سے نفرت ا ںؤآقا ۔یاکراس مل گ یاور ملڑ یابازو کٹ گ یاںسے لڑا کہ اس کا با
تاہم  ۔آقا عذرا کے ماں باپ تھے ۔یمنقسم تھ یعتطب یک یموجہ سے نع یمحبت ک

ت اسے محب یتھا۔آقا کے دشمن اس جرمن سے بھ یپسند بھ یتوہ انسان دوست حر

ولتے ب یتھ یںنہ یکزبان ا یدونوں ک۔تھا یابازو بنا د یجس نے اسے مصنوع یتھ
 یمعن یںزبان م یتھے جرمن نے محبت ک یکھتےد کودوسرے  یکتھے بس ا یںنہ

 : یاکو سمجھا
ہم  یںبات۔ہے یپرورش پات یںاور محنت م یخاموش یدوست’’

 (۶۷)‘‘۔یںکرتے ہ یںم بازاروں اور دکانوں

عذرا سے نفرت نہ کرسکا بلکہ جنگ اس نے عذرا  یچاہتے ہوئے بھ یمنع 
 : یتھ یلڑ یےکا اعتراض دور کرنے کے ل
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باوجود  ۔یتھ یمالزمت مل گئ یہاں۔ مجھے حکومت ک’’

 (۶۸)‘‘باوجود تمہارے۔۔۔۔۔۔۔تمہارے

 یمعن یونکہک یکرل یسے شاد یممخالفت کے باوجود عذرا نے نع یخاندان ک 

اس  یبھ ینمربع زم یککراس اور ا یاعزاز ملٹر یسرکار یںنہ ینے مالزمت ہ
روشن محل اور  یںجنگ سے بڑا اعزاز لے کر لوٹا وہ شہر م یمنع یتھ ینے پال

ول سک یکا یدوست کیاس  یںں مؤگا ۔ں پہنچاؤگا یدھاجھٹک کر س یالعذرا کا خ

 یمنع ۔وجہ سے نظام کو بدلنا چاہتا تھا یہونے ک یونسٹجو کم ۔یسے ہوگئ یچرٹ
 وال :ب یمپر نع یزتجو یتھا نظام بدلنے ک یادولت لے کر آ  یجنگ سے اعتماد ک

 ( ۶۹)‘‘ ۔ر ہوں یات یےکے ل یزہر چ یںتم جانتے ہو ماسٹر م’’

ہاں پر ج یاشامل ہوگ یںدہشت پسندوں کے گروہ م یمماسٹر کے کہنے پر نع 

ے س یاور بے درد یغبے در یکا خون بھ یزوںکہ بے گناہ انگر یکھانے د یمنع

 ۔تھا یالکا چ یطرز احساس کے حوالے سے کانگرس اور گاندھ یمنع۔جاتا ہے یاکرد
 :  اینے اختالف ک یمکار سے نع یقتشدد پسندانہ طر یآئن یرکے غ یوںساتھ

 یجنگ ک یبہت بڑ یکاعزت اور آبرو کے لئے  یکنل’’

 ۔ہے یکھینے د یںجو م یبڑ یاس سے بھ ۔ضرورت ہے

جا کر ہم  یچےن ۔یںہم کمزور ہ ۔یںہ یںنہ یارہمارے پاس ہتھ

جو ‘جنگ  ینئ یکا ۔یںجنگ شروع کرسکتے ہ یعوس یکا

 ۔یہوگ یںمگر الکھوں اور کروڑوں م یاسلحے کے ہوگ یربغ

 یتج یںجنگ نہ یہم کوئ‘ یںہم کررہے ہ یسےاس طرح ج

ہندوستان کتنا  ۔یںہ یکشر یسبھ یں۔۔۔۔۔اس جنگ م‘‘ ۔سکتے

کتنے مالک اور کتنے ‘ یردارکتنے جاگ یںاس م ۔بڑا ملک ہے

 غاروں یہم چند آدم ۔یںاندازہ نہ یکوئ یںاس کا تمہ ۔یںنوکر ہ

 یندگز یک ںدرندو یہ۔کرسکتے یںچھپ کر ان کا مقابلہ نہ یںم

نسبت بدتر  یک ینوالد ہم اپنے ۔جنگ ہے یاور درندوں ک

اور خاموش  یانہوں نے محنت ک ۔یںبسر کررہے ہ یزندگ

 یںہم نہ محنت کرتے ہ۔طاقتور جنگ یبڑ‘خاموش  یبڑ ۔رہے

 (۷۰)‘‘۔یںکرتے ہ یمحض چور‘ یںنہ جنگ کرتے ہ

 کہا : یدنے مز یمنع 
عدم  یںماحول م یزتشدد آم یکجنہوں نے ا ی۔۔۔۔۔۔ہمارے رش’’

سے بڑھ کر نابغہ  یوٹنن‘ یاک یافتتشدد کے قانون کو در

ے انہوں ن ۔تھے یروزگار اور ولنگٹن سے بڑھ کر بہادر سپاہ

کے استعمال کو جانتے ہوئے ان کے ناکارہ پن کو  یاروںہتھ

و ک یاماندہ دن یتھک یکانہوں نے ا یےتھا اور اس ل یاسمجھ ل

م بجائے عد یتشدد کنجات کا راز  یتھاکہ اس ک یاد یشاپد یہ

 یقینان لوگوں کو جو تشدد پر  یں۔۔۔۔۔۔م۔مضمر ہے یںتشدد م

متشدد اور امن  یرہوں کہ وہ غ یتادعوت د یںرکھتے ہ

 ںیم  ۔یکھیںدفعہ تجربہ کرکے د یکپسندترک مواالت کا ا

 یذات یاندرون یکس یاپن دددالتا ہوں کہ عدم تش یقین یںانہ

ہوگا بلکہ اس وقت  یںوجہ سے ناکام ثابت نہ یک یکمزور

جائے اور  یاناکام ہوگا جب اس پر پورے طور سے عمل نہ ک

 (  ۷۱)‘‘۔۔۔۔۔۔خطرے کا وقت ہوگا یقیوہ وقت حق
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پر ہندو مسلم جھگڑا  یکش ؤگ۔یبات تھ یعدم تشددکا تجربہ تو سامنے ک 

 ۔یاہوگ
پتہ ہے  یںمدت سے تمہ ۔یچوہدر یبات تھ یک یکش ؤگ’’

 یگائے ذبح ہوت یںکے پندرہو یںپر پندرہو یرےکے ڈ یںسائ

 سب ان یہ‘ آگئے  یاضد پر ک۔آج ہندو ضد پر آگئے ۔ہے یآئ

بس جھگڑا  ۔یںشرارت ہے جو باہر سے آئے ہ یروں کؤس

 ایسمجھانے گ‘ کااِدھر کا نہ اُدھر  یچاراماسٹر جو ب ۔یابڑھ گ

 (۷۲)‘‘۔یاروں نے اسے ختم کردؤاور س

 یمراجکہ سا یاقتل عام پر اعتراف کرل یںنے ہندو مسلم فسادات م یج یگاندھ 
تشدد کا راستہ رک جانے کے باعث غصے کے جذبات  یطاقتوں کے خالف عوام

 یہ ۔ںیدوسرے کو ذبح کرنے لگتے ہ یکغرض سے عوام ا یک ینےد ینکو تسک

 : یکہ یوںبات دہشت پسند مادھو کر نے 
دفعہ  یکا ۔کرسکتے یںنہ لیب‘ یںدرندے بغاوت کرسکتے ہ’’

رنگ ماسٹر نے جب چھانٹا  ۔تھا یکھاسرکس د یکنے ا یںم

 ۔اور اس کو پھاڑ ڈاال یانے اس پر حملہ کرد یروںتو ش یاپٹخا

 ۔ہے ایکھمالکوں پر حملہ کرتے تم نے د یکو بھ یلوںب یکبھ

ان سے انس یلوںب یکبھ یکبھ ۔یںلڑتے ہ یںوہ صرف آپس م

 (۷۳)‘‘پہلے درندے بننا پڑتا ہے۔ یےبننے کے ل

 یسراس تاس کے پا یونکہمسلک کو چھوڑنا چا ہتا تھا ک یپر تشدد انقال ب یمنع 

 اریراستہ اخت یہینے  یمنع ۔روشن محل اور عذرا کا راستہ۔موجود تھا یراستہ بھ
سارا ملک  ۔قربان کررہے تھے یںلوگ جان ۔یغذا بن یعذرا اس کے بدن ک۔یاک

اس  میہوچکا تھا مگر نع یکا سانحہ بھ غبا یانوالہجل ۔خاطر سرگرم تھا یک یآزاد

ے خبر ب یمنع یکعذرا کے نزد ۔پڑھتا تھا یںوہ اخبار نہ یونکہسے بے خبر تھا ک
ے بدولت اس یاثرورسوخ ک یعذرا نے اپنے خاندان ۔خبر تھا یکبلکہ خود ا یںنہ

لہذا ۔یار بنوادکا ممب یٹیکم یقاتیتحق یسرکار یرغ یگئ یجانب سے بنائ یکانگرس ک

بدرانہ جان یرغ یباغ کے واقعہ ک یانوالہامرتسر پہنچے تاکہ جل یویب یاںدونوں م
 ۔یافروش مل گ یکبڑا مچھل یکگواہ ا ینیقتل عام کا ع یںجائے۔ انہ یک ینچھان ب

 :یااس نے بتا
 یکھےبڑے موقعے د یباغ سے کئ یانوالہنے جل یںم’’

 یشروع ہوگئ یہ دن یںکے نو ینےچوتھے مہ یبدامن’’۔۔۔۔۔۔یںہ

کو مار  یزوںنو انگر یںجب شہر کے چار بازاروں م یتھ

انہوں نے مجھے ۔آنکھوں کے سامنے ہے یریہر بات م یاگیاد

کے گاہک  ینے سمجھا مچھل یں۔ وہ دو تھے۔ میاٹھہرا

آنکھ سے لگائے  یمرہدوسرا ک‘کھڑا رہا  یںوہ یکا۔۔۔۔۔۔۔۔یںہ

 ےیکھتد یرے۔۔۔۔۔اب م۔یاہٹتا ہوا دور تک چالگ یچھےلگائے پ

ان پر حملہ آور ہوئے۔  یکے موڑ سے دو آدم یگل یکھتےد یہ

تلوار اس کے  یک یکا۔یںتھ یںتلوار یںدونوں کے ہاتھوں م

 یک دوسرے ۔یکے پار ہوگئ یٹپ ‘یتھ یل یریںجس نے تصو‘

 یںم ی۔۔۔۔۔۔گل۔یاٹک گئ یںم یوںپسل یک یتلوار اس کے ساتھ

اس کے  ۔یتھ ینکل رہ یہوئ یعورت دوڑت یگور یکا سے

طرح لگا ہوا  یکتوں ک یگروہ شکار یکا یونکاشہر یچھےپ
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۔ چاروں یاانہوں نے عورت کو آل یںبازار کے وسط م ۔تھا

 گھورتےنظروں سے اسے  یدوہ پل یرےطرف سے اسے گھ

 یعورت کے بال راکھ کے رنگ کے تھے اور اس ک ۔رہے

 یہوئ یلتھڑ یںم یچڑک یںٹانگ یس کا ۔یغائب تھ یاوڑھن

 ۔ایغائب ہوگ یںم یگل یاس کے بعد وہ گروہ اس ۔۔۔۔۔۔۔۔آہیںتھ

 ۔۔۔۔۔۔صبح۔یالعنت مالمت کرتا ہوا واپس چال آ  یںانہ یںدل م یںم

جو سو کر اٹھا تو سورج سر پر آن پہنچا تھا اور باہر چہل پہل 

روز  یکاس جگہ پہنچا جہاں ا یںبھاگتا بھاگتا م’’۔۔۔۔۔۔۔یتھ

۔۔۔۔۔اور ہم ۔۔یتھ یگئ یک یدپل یمٹ یعوت ک یپہلے اس گور

 ہاںیپر چل کر  یٹطرح پ یسانپ ک یںکہ ہم یاگ یاسب کو بتا

عورت کے ساتھ سانپوں کا سا  یسے گزرناہے جہاں ان ک

ا گھٹنوں کے بل اٹھت یبھ ی۔۔۔۔۔اور جو کوئ۔۔تھا یاگ یاسلوک ک

۔۔۔۔۔۔جس شخص کے سامنے جگہ ۔یاتج یمارد یاسے گول

شامل  یںوہ سر کے بل گر کر اژدہونکے اس جلوس م یبنت

 (  ۷۴)‘‘ ۔ہوجاتا

پر وہ  شنیاسٹ یڈائر تھادل یگیڈیروالے کا نام بر ینےال قانون کو سبق د یوں 

 : یاسے اترتا نظر آ  یلر
اور جارحانہ انداز سے مر  یتشاندار شخص یعذرا اس ک’’

 یےکے ہاتھ اسے مار گرانے کے ل یمنع یکنل یعوب ہوئ

 (۷۵)‘‘۔کانپنے لگے

غرض  یشامل کرنے ک یںجنگ م یبقا ک یک یہنے سلطنت برطان یزوںانگر 
افواج سے بڑھ کر  یفرنگ ۔کا جھانسہ دے رکھا تھا ینےد یسے غالموں کو آزاد

ملنے  یتھا کہ اب آزاد یقین یںانھ ۔کے جوہر دکھائے ینے بہادر یوںفوج یہندوستان

لب س یاںآزاد یشہر یلناوک ،نادلیل ،یلنااپ ،یکٹ؟ رولٹ ا یامال ک یکنل ۔ہے یوال
امر تسر  ۔جا سکتا ہے یاپابند سالسل ک یکو بھ یکس یروجہ بتائے بغ۔یںگئ یکر ل

 یزیآبرو ر یاجتماع یعورت ک یگور ۔یوجہ تھ یہی یہونے والے اجتماع ک یںم

واال  جانے یاپالننگ کے ساتھ ک یپور یککہ ا یاحکومت نے ڈراما رچا یکا فرنگ
 یںم یزیآبرو ر یبدمعاش اجتماع یسسے پچ یسب ۔نہ دے یبالجواز دکھائ مقتل عا

ٹ کو استعمال کرت یسعموماً پول یںحاالت م یسےا۔شامل تھے  یہی ہے یاپنے ٹاو 

خوئے  قتل عام تو ۔یاگ یااور نہ ان کو گرفتار ک یہوئ ینشاندہ یوجہ ہے کہ نہ ان ک
 بھول جانے والے عوام کا تھا: یغالم

 یکھید یںوالے نے امر تسر م یجو بڈھے مچھل‘ وہ آگ ’’

 ( ۷۶)‘‘۔یگئ یلپھ یںآہستہ آہستہ ملک بھر م‘ یتھ

ا ہوچک یداراب ب یچادر اوڑھ کر سونے واال کسان بھ یک یراور تقد یغالم 

 یہاتوںاور عذرا نے د یمنع ۔چاہتے تھے یآزاد یاسیانقالب اور س یوہ سماج ۔تھا
 ۔یارہ کر مشاہدہ ک یںم

 ‘‘۔فصل کا حساب دو’’

 ۔پہلے کسان نے کہا‘‘۔ہے یںہمارے پاس کچھ نہ’’

غصے سے اندھا ہو کر وہ دوبارہ کود ‘‘ ہے ؟ یںنہ یوںک’’

طاقت سے ہوا  یکر گھوڑے پر سوار ہوا اور چابک کو پور

 یتہائان ۔ھڑا ہواٹانگوں پر اٹھ ک یگھوڑا پچھل ۔پٹخنے لگا یںم
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 یےلمحے کے ل یکاثر کسان ا یرنفرت اور غصے کے ز

 ینےطرح سانس ل یاور تھکے ہوئے گھوڑے ک یاگنگ رہ گ

 : یآواز نکل یہوئ یپھٹ یزپھر اس کے گلے سے ت ۔لگا

اس نے پاس بندھے ‘‘۔۔۔۔۔۔یکھود یہ یں؟ہے ؟ہ یںنہ یوںک’’

 یجو اس ک یںاتار د یاںچاروں انگل یںکے پہلو م یلہوئے ب

۔ یاڈکرا یںدہشت زدہ آواز م یلب ۔یںغائب ہوگئ یںم یوںپسل یننگ

 یہاور  ۔یاپر سے کپڑا اٹھا یٹاس نے اپنے پ‘‘ ۔۔۔۔۔۔یہاور ’’

 یںلوگ جانتے ہ یجس کا حال وہ‘ خوفناک نظارہ تھا یکا

 یںم ںیوپسل یاپن ۔یںہ یکھےجسم د یجنہوں نے فاقہ زدہ انسان

 ۔یںپور تک اتر گئ یکا یکا یاںانگل یاس ک

 ؤ۔بھاگ جا’’۔یخاچ یںآواز م یہوئ یوہ اس پھٹ‘‘ ر۔ؤس’’

۔۔۔۔۔سب ۔۔۔۔۔۔گھروں کو۔کو یانوںکھل ۔گے یں۔۔۔۔۔ہم آگ لگا دؤ۔جا

 ‘‘کو۔

اور  یبلبالہٹ  بلند ہوئ یس یجانوروں کے گلے ک یںکسانوں م

 ھایکہاتھ اوپر اٹھا کر بڑھے سواروں نے ٹھٹک کر د یوہ خال

اس کے  ۔سے گھوڑے موڑ کر واپس چلے گئے یشاور خامو

 ااورینہ آ  یےاس فصل کا حساب وصول کرنے کے ل یبعد کوئ

 ( ۷۷)‘‘۔یاگ یابغاوت کو عمداً نظر انداز کر د یموٹ یاس چھوٹ

 ییکسب یفرد ک ۔عام بغاوت ہے یہ یجانے وال یلپھ یںپورے ہندوستان م 

ظالموں اور حاکموں  ۔قوم تھے یکاب وہ ا ۔کے دن گزر چکے تھے یوبے بس

رسودہ ف ینریمش یاستیر یونکہکے خالف محاذ آرا ہوکر وہ نظام کو بدلنا چاہتے ک
 ھنےیکد یہیعہد  ولیکے  یہبرطان ۔یتھ یرکھت یںنہ یتاہل ینظام کو بچانے ک

 ۔کررہے تھے یوہ یسرپرست یعذرا کے طبقے ک ۔ہندوستان آرہے تھے
 ‘‘۔یمگے نع یںجائ یہم دل’’

 ‘‘؟ یوںک’’۔دفعہ سنا ہو یاس نے پہل یسےچونکا ج یوںوہ 

 ‘‘۔۔۔۔۔۔یلزپرنس آف و’’

 یںم یدشا یاس سے پہلے ہ’’ ۔سے کہا یاس نے اداس‘‘ ۔اوہ’’

 ‘‘۔ںؤگرفتار ہوجا

 ‘‘؟ یوںک’’

 ‘‘۔ہے اس کے دورے کا یاک یکاٹہم نے بائ’’

ار تم گرفت ۔یںنہ یکنل’’۔طرح کہا یعذرا نے بچوں ک‘‘۔یںنہ’’

 گے۔ یںجائ یہم دل‘مت ہونا 

 ‘‘؟ یںا

 یںوہ جہاں جائے گا وہاں ہڑتال ۔نہ ہوگا یکچھ بھ یںم یدل’’

 ‘‘۔اس کے خالف مظاہرے ہوں گے ۔یگ یںجائ یکرائ

خاندان کا اتنا  یوہ شاہ’’۔یعذرا سٹپٹا گئ!‘‘  یوںمگر ک’’

 ‘‘۔مطلب یاسے ک یاستاسے س ۔انسان ہے یفشر

ا کرسکت یاک یںاس م یں۔ م‘عذرا ‘ہے  صلہیکا ف یپارٹ یہ’’

 ( ۷۸)‘‘۔ہوں

کردار قوم دشمن تصور  یںم یاستکا سماج اور س یہاشراف ینعبدہللا حس 

ا اور سامراج کررہا ہے تاکہ آق یبرطانو یسرپرست یک یہاشراف یونکہک ۔یںکرتے ہ
ان کا طرز احساس اور  یںم یکھنےد ۔پرانا نظام بدل نہ سکے یوںکا صد یترع
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قوم پرست  ۔یاکا نعرہ لگاد ینے مکمل آزاد ینتلکء م۱۹۰۰ ۔یدہےجد یلباس انتہائ

 کاٹیسامراج کے بائ ۔یںہ یبھرنا شروع کررکھ ینجیلیںراہ م یک یعوام  نے آزاد
 یکنل یںہ یآرہ یںآواز یک یآزاد یکا پرچم سر بلند کرتے ہوئے ہر طرف سے آزاد

: 
دوستوں  یاسیروشن آغا کے س یںدنوں م یآخرسال کے ’’

 یبرسوں سے ہوت یگزشتہ کئ یسےج یمجلس منعقد ہوئ یک

 یںجماعتوں م یاسیس یمتواز یلوگ ملک ک یہ ۔یتھ یآرہ

ر کہہ ک‘‘لبرل’’سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے آپ کو  یکا

تعلقہ دار طبقے  یالبارسوخ اور روشن خ یہ ۔پکارتے تھے

ً والے تقر تعلق رکھنے ےس  یافتہ یمتعل ی  سب کے سب اعل یبا

 یشان دارخاندان یچھےاور تن آسان لوگ تھے جن کے پ ینذہ‘

رکھتے  یدلچسپ یبھ یںم یاستلوگ س یہ ۔یںتھ یاتروا

 (۷۹)‘‘۔تھے

پر اپنا جو رد عمل ظاہر  یاور خود مختار یبرہمن نے آزاد یریکشم یکا  

 یہکے حوالے سے ان کا رو یآزاد یکاس سے معلو م ہوتا تھا کہ تحر یاک

 تھا :  یخاصامنف
 ینب یہہے ؟  یاک یت! قوم یتہے ؟قوم یاسوراج ! سوراج ک’’

اقوام اس  یورپیاور  یںقوم یاشتراک ۔کا دور ہے یتاالقوام

 یاور اب معاش یںہ یجا پڑ یںم یحدگیعل یںکے خبط م یتقوم

ہ ر یںہزندہ ن یلیقوم آج اک یکوئ ۔یںمبتال ہ یںم یفاتتکل

نگ ت یتنہا یکا ایککا نعرہ  یشنلزماور ن یخود مختار۔یسکت

 یہم ترق یاک ۔کا حامل ہے یےنظر یاسیاور س یمعاش یالخ

اکھ قائم س یتعلقات منقطع کرکے اپن یملکوں سے تجارت یافتہ

اور اسے حاصل کرنے کا جو  ی؟خود مختار یںرکھ سکتے ہ

 (۸۰)‘‘ ۔جاتا ہے یاکا ر بتال یقہطر

تان ؟ہندوس یتھ یاساکھ ک ۔ساکھ بچانا تھا یکا اصل مسئلہ اپن یرداریجاگ 

 ۔ھےبحال رکھنا چاہتے ت یردارساکھ کو ملک کے جاگ یہے اس ینو آباد یک یہبرطان
طاقت کا سہارا  یسامراج ۔یتھ یہورہ یاور عوام باغ یترع یںدھن م یک یآزاد

تعلقہ  الیلہذا روشن خ ۔سکتے تھے یںبغاوت کو دبا نہ یلوگ عوام ک یہ یربغ یےل

 تھا :  یٹسسٹ ینینڈوم یاس محفل کا تصور آزاد یداروں ک
زارت و یکنل‘ہے  یںسے تعلق نہ یسیخارجہ پال یادفاع  یںہم’’

ہونا  یںخزانہ اور ملک کا عام بندوبست ہمارے ہاتھوں م

پل کو  یکاٹھا کر ا یاس نے چھڑ‘‘۔اس کا مطلب ۔یےچاہ

 کن انداز یصلہپھر ف‘ یکھانظروں سے چاروں طرف د یہسوال

 ‘‘۔سسٹے ٹ ینینپر پٹکتے ہوئے بوال :ڈوم ینزم یچھڑ یںم

تر وقت دوسروں پر  یادہاس کے باوجود صبح کا ز’’

سب مہمان  یبدوپہر کے قر۔صرف ہوا یںاعتراضات کرنے م

نظروں سے  یخال یسے اکتا گئے اور خال یاس کا روائ

واضح طور پر دوپہر  ۔لگے یکھنےو دخطاب کرنے والوں ک

 یںدعوت ان دعوتوں م یہ ۔کے کھانے کا انتظا ر ہورہا تھا

  ۔روشن محل مشہور تھا یےل کےجن  یتھ سے
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ے کرت یالطبع کا خ یگرائ یکھانے کے بعد معزز مہمانوں ک

 ںیجس م یاگ یاپاس ک یزولوشنر یکہوئے عجلت کے ساتھ ا

 یک یکاروائ یزدہشت انگ یانتہا پسند جماعتوں ک یملک ک

 یاکا مطالبہ ک‘‘سٹے ٹس  ینینڈوم’’اور  یگئ یمذمت ک

 (۸۱)‘‘۔یاگ

 یوجہ سے عذرا عوام یک یماور نع ۔تھا یںم یلج یموہ وقت تھا جب نع یہ 

 سے مالقات یمزخم خوردہ نع یںمہم م ‘‘یگسائمن گوب’’جب عذرا  ۔یتھ یںصفوں م

 تو: یکر کے روشن محل لوٹ
اور ناشتہ  یاسے ماتھے پر کپڑا جما یمضبوطپھر اس نے ’’

دل کے ساتھ روشن آغا کو سالم کرنے  یبھار یرکئے بغ

سے اس کے سالم کا جواب  یدگی۔۔۔۔۔روشن آغا نے سنج۔یگئ

انہوں نے اٹھ کر اس کا ماتھا نہ  ۔یاکا اشارہ ک یٹھنےدے کر ب

جس سے  یاک ہاشارہ ن یساا یکوئ‘چوما۔سر پر ہاتھ نہ رکھا 

 یںحال موقعوں پر عذرا کے دل م یشانبار پر یوں نے کئانہ

وہ دوسرے کونے  ۔یداکیاتھاکا احساس پ یسکون اور سالمت

 یموجودگ یعمداًاس ک یزپرو۔یگئ یٹھپر ب یجا کر کرس یںم

 ۔کے ساتھ مصروف رہا یکو نظر اندازکرتے ہوئے راکھ دان

پ آ اپنے  یںدفعہ روشن آغا کے کمرے م یدفعتاً عذرا نے پہل

وہ جگہ جہاں پر وہ ‘ یامحفوظ اور کمزور محسوس ک یرکو غ

 (۸۲)‘‘۔یتھ یکرت یاآ  یںتالش م یک یمحبت اور سالمت یشہہم

ں اور ان کے وفاداروں کے ؤآقا یملک یرغ‘‘ یحب الوطن’’ظاہر ہے  

 ۔اثر عذرا دونوں غدار گردانے گئے یراور اس کے ز یمسو نع ۔یتھ یغدار یکنزد

پس  یانخاند ۔مرحلہ قدر آسان تھا یہ یےکے ل یمتھا نع یاچننے کا وقت آگ یاب ساتھ
سے باہر وہ عوام  یلاور ج جیل ۔تھا یعوام یمنظر کے عالوہ اس کا ماحول بھ

 یاس ک یےاس ل یواضح تھ یغدار یاس ک یکسرکار کے نزد ۔تھا یانکے درم

 ہا :تو اس نے ک یاکو بتا یمرہا ہونے پر عذرا نے نع ۔یگئ یضبط کرل یبھ ینزم
 ۔نے کہا یمنع‘‘۔ہوں یآدم یبغر یںاب م’’

ہمار  یکنل’’۔یاعذرا نے دہرا‘‘۔یںلوگ ہ یبہم اب غر ۔ہاں’’

 ‘‘۔یںہ ینیںزم یے پاس سار

 (۸۳)‘‘۔یںہ یںنہ یوہ ہمار’’

 یتھا اپنے باپ ک یاآنے کا مشکل مرحلہ طے کر ل یںعذرا نے غداروں م 
شامل  یںصف م یناداروں ک یسے تعلق توڑ کر وہ بھ یرجاگ یروشن پور وال

 ےیگزارنا اس کے ل یزندگ یسیکہ ا یاعذرا کو احساس ہوگ یجلد ہ ۔یتھ یہوگئ

ور ا یاچال گ یلتمغے سے محروم ہو کر ج یمنع ۔پچھتاوے شروع ہوئے ۔مشکل ہے
 ۔روشن محل تھا یبھ یمکچھ عرصے کے بعد نع ۔یںعذرا روشن محل کو سدھار گئ

ت حکوم یسرکار ک یزکے فاصلے کم ہونے لگے تھے انگر یہعوام اور اشراف

ہوتے جا  اریبااخت یہندوستان یںم یمینٹپارل ۔یتھ یہوت یںمعلوم نہ یچلت یرد یادہز
 یکرٹریس یمینٹریانڈر پال یبھ یمکے سبب نع یروشن محل سے وابستگ ۔رہے تھے

کرتا۔  یاںموشگاف یانہفلسف یںداز مالرحمن اس کے ساتھ دوستانہ ان یسجہاں ان ۔یاہوگ

وجہ  یجانے ک یلبار بار ج ۔سے سنتا یرتطرح ح یک یہاتیسادہ لوح د یکا یمنع
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 یاس نے بڑ یےکے ل یآزاد یقوم ک ۔یتھ یصفر ہوچک یتشخص یسے اس ک

اور انصاف  یآزاد ۔یتھ یآرہ یبمنزل قر یک یآہستہ آہستہ آزاد یتھ  یک تمحن
 تو انھوں نے کہا : یاالر حمان سے سوال ک یسنے ان یمنع یےکے ل

ات نج یہمار یںفعل م یصرف اس۔قدم یحصح ۔یصلہف یحصح’’

حاصل  یناس سے ہم تسک‘ یںہم زندہ ہ یںلمحہ جس م یہ ۔ہے

سے زندہ رہتے  یاور مکمل آزاد یںکرتے ہ

تظار ان یلطو یکسب ا یہ‘نقصان ‘ فائدہ ‘انصاف ‘مستقبل۔یںہ

 یاور الحاصل  خوف طار یمعظ یکجو ہم پہ ا یںشامل ہ یںم

انتظار  یجب کوئ ۔ہے یتااحمق اور ناکارہ بنا د یںکرکے ہم

 (۸۴)‘‘۔یبھ یکوئ ۔یرہت یںنہ یشکست بھ یرہتا کوئ یںنہ

 ینجم ۔ا ہےکرت یلکا فلسفہ بڑا اپ یتوجود ینوجوان نسل ک یافتہ یمتعل یدجد 
دانشور مسعود  ۔نسل کا بعد ہے یکا یںدونوں م یکنبہن ہے ل یچھوٹ یعذرا ک

ے ک یسنے ان یناس فلسفے کا علمبردارہے۔ عبدہللا حس یںکے گروپ م ینجم

 ہے : یاس طرح ک یزبان یمسعود ک یلتکم یموضوع ک
 ۔یکھتےد یںپر سامنے نہ یںہ یکھتےد یچھےہم آگے اور پ’’

ہے وہ صرف ہمارے سامنے  یقیجو حق‘جو زندہ ہے  یکنل

بہت بڑا وسوسہ  یکاور مستقبل ا یاور بس !ہمارا ماض‘ہے 

وجود  یراور غ‘وجود ہے  یقیحق یرہمارا غ‘ہے جو مردہ ہے 

ہے وہ  یجو محنت درکار ہوت یںطرف آنے م یسے وجود ک

م ہ۔ہے یاور الحاصل دکھ کا باعث بنت یمعظ یکا یےہمارے ل

 یک یابتر یاور روحان یذہن‘ یںہ ینبے چ‘ یںاکتا چکے ہ

 زندہ یمن‘ یںہ یںمحض اس لئے کہ ہم زندہ نہ‘ یںہ یںحالت م

 ۔ہے یہبات  یسار۔یںہ

 یکنل ۔جانتا ہوں یںم‘موت بہرحال موجود ہے  ۔ہے یکٹھ’’

م منقس ۔دہ ہے یفثابت وسالم موت تکل‘مکمل ۔ہے یںاہم نہ یہ

اور مکمل موت پر  یلمحہ !حال کا مکمل لمحہ مکمل زندگ

مرتا  یہ‘زندہ ہے اور تم اس کے ساتھ زندہ ہو  یہ۔ہے یطمح

ہوتاہے  یداپ لمحہاگال  ۔ہے اور تم اس کے ساتھ مر جاتے ہو

 یدگزن ینئ‘ہوتے ہو  یدااور تم اس کے ساتھ نئے سرے سے پ

پر تم  یدائشپ یہر نئے لمحے ک ۔یےموت کے ل ینئ‘ یںم

اس لئے کہ تم آگے ‘ومولود اور روشن ن یدکے پُر ام یزندگ

 (  ۸۵)‘‘۔ہو یکھتےصرف سامنے د یکھتےد یںنہ یچھےاور پ

چڑھ  ینٹبھ یمستقبل اور سماج ک یکہ لوگ ماض یاک یہتجز یہمسعود نے  
 ۔یںغول نظر آتے ہ یبس غول ہ یںکچھ نہ یتشخص یفرد اور اس ک یںچکے ہ

 یرناگز یکے بعدتبادلہ آباد یاب آزاد ۔یہوئ یبنص یبدولت آزاد یہند ک یمتقس 

جلوہ گر ہوئے ان کا روشن  یںروشن محل والے اپنے انداز سے پاکستان م ۔تھا
ہجرت کا سفر اس نے  ۔ان سے الگ فرد تھا یمنع ۔یارہ گ یپوراور روشن محل وہ

ادھے س یدھےس یہتھا  یعل یال بھائیاس کے ساتھ اس کا سوت یاعوام کے ساتھ ک

 یندگہے تو ز یثارا ۔یسے عبارت تھ یثارا یزندگ یکنزد ان کے ۔لوگ تھے یبغر
 : یںہے ورنہ نہ
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 یاس کے پاس کوئ۔عورت ہے یمعظ یکا یویب یریم‘عذرا ’’

 یوہ جوکچھ چاہت ۔یںنہ یاکاریر یکوئ‘الجھن  یکوئ‘ یشہاند

 یہے۔ وہ انسان ک یفنا ہوجات یےہے بالجھجک اس کے ل

کے ساتھ  یقربان یسارے کرب اور سار‘شرافت  یسار

 یہشب یخداانسان کو اپن ۔سے زندہ ہے یخاموش اور رضامند

 (۸۶)‘‘اب اس کا ذکر نہ کرنا۔  ۔ں بناتا ہے نایم

جرمن دشمن نما دوست سے  یزندگ یںم یالکے خ یمعذرا کے عالوہ نع 

کابازو  یڑلک یاگ یاک یقمحبت سے تخل یےپھر انسان کا انسان کے ل یا یعبارت تھ

 ینے اپنے بجائے صرف اس یمقافلے پر حملے کے وقت نع ۔ھاعالمت ت یک یزندگ
 یہ یمنع ۔محفوظ رہے تعالم یہ یک یثاراور ا یتھا کہ انسان دوست یابازو کو چھپا

 : یاکھو گ یںکے دوران غول م یکا آزاد فرد ہے جو آزاد یتوجود
ھر اد ۔بند کرو یںبات:’’ یآواز آئ یک یاوٹ سے عل یک یگاڑ’’

 ۔۔۔۔۔۔اوہ یں۔۔۔۔۔وہ اس طرف آرہے ہ۔یں۔اوٹ مؤادھر آجا ؤ۔آ 

 یاس ک یدھےوہ س ۔رہا تھا یںاب وقت نہ یکن۔۔۔۔۔۔ل ‘‘کمبخت۔

 یکان کے پہنچنے سے پہلے اس نے بس ا ۔طرف آرہے تھے

اور  ایکا بازو الگ ک یلکڑ ےسے اس ن یصفائ یتنہا ۔یاکام ک

چھپا  یچےکے ن یدالئ یپڑ یںم ینظر بچا کر اسے گاڑ

انہوں نے  یکنوہ کہنے واال تھا ل‘‘ ۔رکھنا یالاس کا خ’’۔یاد

بندوقوں کے دستے مار مار کر اسے آگے لگا  یہوئ یبن یسید

 ۔یال

کے ڈنڈوں کے ساتھ چمٹ کر چلتے  یگا ڑ‘‘۔ر۔۔۔۔۔۔کتےؤس’’

 سے ینے اسے مضبوط یسرنے رو کر کہا۔پروف یہوئے عل

 یہوئ یغائب ہوت یںم ہجوم یںدفعہ انہ یآخر ۔پکڑ رکھا تھا

 یتار تار ہوکر لٹک رہ یضجس پر قم یپشت نظر آئ یک یمنع

 یبھ ارب یکوہ سر جھکائے چل رہا تھا اور اس نے ا ۔یتھ

 (۸۷)‘‘۔یکھامڑکر نہ د یچھےپ

ور ا یڑوںخاطر بھاگ رہے تھے۔ بھ یبارش لوگ جان بچانے ک یک یوںگول 

 یںہن یچھےتنہا آزاد فرد تھا جو آگے پ یہ یمصرف نع یںکے اس غول م یڑیوںبھ
 یںلمحہ موجود م یازاور مستقبل سے بے ن یماض ۔رہا تھا یکھصرف سامنے د

 الئے گا اسے اس یغامموت کا پ یا یآنے واال لمحہ زندگ ۔کررہاتھا یبھرپورزندگ

 ۔تھا یںموت کا قائل نہ یاور ادھور یزندگ یوہ ادھور یونکہک ۔یتھ یںپرواہ نہ یک
 یک یڑیوںجولوگ بھ یموت تھ یزہر یزہر یکبھ یک یف زدہ اور ہراساں زندگخو

ہ ک یاکے اس غول سے بچھڑ گ یڑوںاور بھ یڑیوںبھ یمنع ۔رہے تھے یطرح ج

ن محل روش یعذرا پاکستان یویب یک یمنع ۔یتھ یزعز ادیاور آز یاسے انسان دوست
سے  شامل ہونے یںکے گروہ م یڑیوںبھ یکہ اس نے بھ یتنہاتھ یںم یہاشراف یک

 تھا :  یاانکارکرد
اور اس کے  یگم کرد یجائداد ک یپہلے ہجرت اور موروث’’

موت اس  یاور روشن آغا ک یگم شدگ یبعد اس کے خاوند ک

 (۸۸)‘‘۔یتھ یصفر کے برابر رہ گئ یثیتح یاب اس ک یںگھر م



150 

 یاس فرد کے مانند جس ک یتھ یرہ یمانند تنہا ج یعذرا آزاد فرد ک 

س ا ،یزندگ یازسزا اور جزا سے بے ن ۔منفرد ہونے کے ساتھ مکمل ہو یتشخص
کو بے شک وہ  یڑیوںبھ ۔اس کا حا صل تھا یںکا فکر وعمل ہر لمحہ   موجود م

 ۔یںسروکار نہ یدے اسے اس سے کوئ یصفر دکھائ

 ء(:۱۹۶۲آنگن )  
اردو کے صف اول کے ناولوں  ‘‘آنگن ’’مستور کا شاہکار ناول  یجہخد 

س ا ۔یاگ یاد یبھ یوارڈا ادبی‘‘یآدم ج’’ یںاس ناول پر انہ ۔جاتا ہے یاشمار ک یںم
ے بعد پاکستان ک یامسے لے کر ق یدہائ یدوسر یک یصد یسویںب یہناول کا دوران

معاشرہ  یرانحطاط پذ یبزوال آمادہ تہذ یںناول م ۔ہے یطتک کے زمانے پر مح

د بساط پر ہن یبینظام اور تہذ یے مشترک ہندوستان کے اقتصادک یاوراس صد
 یاس طرح ناول پورے ہندوستان ۔ہے یاگ یاکے مسلمان متوسط طبقے کو موضوع بنا

ز خاندان کو مرک یکمستور نے ا یجہخد ۔ہے یتال یٹسم یںسماج کو اپنے دائرے م

 یک یدگتر زن یعوس یہوئ یلیگھر سے باہر پھ یعےکے ذر رشتوں یبنا کر جذبات
 یمتقس یک یربرصغ یںچنانچہ ناول م ۔ہے یاک یشکو پ یزندگ یاور سماج یبیتہذ

 وںیتمام تر خوب یزندگ یلواور گھر یاخالق یاسی،س ،یمعاش یسے قبل اور بعد ک

 یککر ا الاور حال کو م یمصنفہ نے ماض ۔ہے یسامنے آت یتسم یوںاور خام
 نیاور فن کا حس یہے کہ زندگ یاک یوںہے اور فن کا استعمال  ید یبوحدت ترت

 یناہم ف یکا‘‘آنگن’’مستور کا ناول  یجہخد یےاس ل ۔نظر آتا ہے یتاامتزاج جنم ل

 War andکے ناول   یڈاکٹر ممتاز احمد اس ناول کو ٹالسٹائ ۔قرار پاتا ہے یقتخل
Peaceہے یاسے مشابہ قرار د : 

لمحات  یانکے بحر یوںزندگ یافراد ک یںدونوں ناولوں م’’

جنگ  ،کے کردار‘‘  یسپ ینڈوارا’’ہے  یگئ یک یانب یکہان یک

بلکہ ان  یںنہ یحاالت کے محض تماشائ یخارج یگراور د

محسوس کئے جارہے  یںم یزندگ یداخل یکے اثرات ان ک

 ےخلوص ک،نفرت،کہ محبت یںاثرات اتنے واضح ہ یہ ۔یںہ

 فیتیک یہی ینہٖ بع ۔یںجذبات پر ان کے سائے چھائے ہوئے ہ

 یکے قبل کے بحران یآزاد یبھ یہاں ۔ہے یملت ینبھیآنگن م

ان کا عمل اور  ۔یںلمحات کے اثرات افراد محسوس کررہے ہ

  (۸۹)‘‘ہے۔  یحاالت کے تابع نظر آت یخارج یسوچ بھ

 یںہ یکساںڈاکٹر ممتاز احمد خاں کا کہنا ہے کہ دونوں ناول اس وجہ سے  
بحران ہے جس کے  یکا منبع وہ خارج یلتحل یاتینفس یافراد ک یںکہ دونوں م

 ۔یںوہ شروع سے آخر تک گرفتار رہتے ہ یںگرداب م

 یک یزندگ یعو ام اپن یناول کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں ہندوستان ک 
 یعوام ک ۔یںکوشاں ہ یےکے حصول کے ل یمصروف آزاد یںجدوجہد م یبڑ

سمجھتا ہے اور  یڈیلکو اپنا آئ یگروہ صرف آزاد یکا یںہ یبٹ چک یاںوفادار

 ۔ہے تصور کرتا دمطرف بڑا ق یک یقتخل ینئے ملک ک یککو ا یدوسرا طبقہ آزاد
 یٹکے پل یگکانگرس اور مسلم ل یےان افراد نے اپنے مقصد کے حصول کے ل

ر او یںبڑے چچا کا نگرس سے وابستہ ہ ۔ہے یفارم سے جدوجہد شروع کررکھ
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ے گھر ک ۔پر لگا رکھا ہے ؤانہوں نے سارے گھر کو دا یےولوں کے لاس کے اص

 یسپدلچ یکوئ یںں جبکہ بڑے چچا ان میبحران کا شکار ہ یاندر رہنے والے معاش
سب  یںجب انھ یںکرتے ہ یادسماج کو  یردرانہاور گزرے ہوئے جا گ ۔یتےل یںنہ

اور مسلم  یدشمن یزبڑے چچا کے برعکس چھوٹے چچا انگر ۔کچھ حا صل تھا

ر افسر کا سر پھوڑ ک یزانگر یککہ اپنے ا یںاس قدر خوش ہ یںمحبت م یک یگل
 اس ۔ہے ینذر ہوجات یک یہ یلج یزندگ یباالخر ان ک اور یںچلے جاتے ہ یلج

 یستپ یجلوہ گر ہے اخالق یبتہذ یرزوال پذ یپور یںاوٹ م یپس منظر ک یاسیس

 یترآم یردارانہجو جاگ ۔یںجان ہ یکانمائندہ کردار داد یبتہذ یک یاتاور مکروہ روا
 یں کدو قومو یوال ےرہن یںم یربرصغ یںناول م ۔یںچھوڑا پائ یںنہ یچھاسے اپنا پ

 ۔ںیمفاد کو سامنے رکھے ہوئے ہ یہے جو صرف اپنے ہ یاگ یاک یانکو ب یکہان

ا حل مسائل ک یواقتصاد یسماج یاسیاپنے س یںآڑ م یگروہ مذہب یپاکستان کا حام
اس کے سامنے  ۔نعمت گردانتا ہے یبڑ یکو ہ یدوسرا گروہ آزاد۔تالش کررہا ہے

 یزکے بعد ہر چ یکہ آزاد یںوہ اس بات کے قائل ہ ۔نہیں یاتمنظم ضابطہ ح یکوئ

ڑے ب ۔یمسرت کا سبب بنے گ یےڈھل کر ان کے ل یںاپنے مخصوص سانچوں م
 یہندوستان کے ان افراد ک یلجم یکنل ۔کرتا ہے یشتصور پ یہی یچچا کا ذہن بھ

 یباز یتن من دھن ک یےکرتا ہے جنہوں نے نئے ملک کے حصول کے ل ینمائندگ

 ۔     یتھ لگائی
 یاوت دکا ثب یجانبدار یرمکمل غ یںم یکہان یکشمکش ک یاسیمصنفہ نے س 

 یکنل ۔یںہ یتےکو اکثر جانب دار بنا د یکردار کہان یںپس منظر م یاسیہے جبکہ س

 یابامک یںم یکھانےد یہاور  یںہ یسے نکل گئ یمستور اس گرداب سے آسان یجہخد
اہتے چ یلیتبد یںم معاشرےکے باوجودلوگ جب  یروںزنج یک یکہ غالم یںہ یرہ

ممتاز  ڈاکٹر ۔یںہ یرونما ہوت یلیاںتبد یاک یںطور پر ان کے باطن م یتو عمل یںہ

 :  یںاحمد خاں لکھتے ہ
 یزہسے ر یوابستگ یاسیکا وجود س آنگن کے کرداروں’’

 یںحاالت ہ یطرف پُر خطر خارج یکہے۔ ا یاہوکر رہ گ یزہر

 یہے۔دوسر یاد ینجھونکم یبھٹ یمسائل ک یںجنہوں نے انہ

ر او یاسیت یںانتشاروکرب ہے جس نے انہ یجانب ان کا داخل

اس صورت ۔کے احساس سے دوچار کررکھا ہے یمحروم

 یکھتاکا خواب د یڈیلخاص آئ یہر کردار کس یںحال م

 یاقتصاد یلجم ۔ہے یصرف محبت مانگت یہے۔چھم

 ںیدھند م یحاالت ک یاسیس یچیدہپ یکنچاہتا ہے ل یخوشحال

خواہ اس  یںمانگتے ہ یبڑے چچا آزاد ۔ں ماررہاہےؤہاتھ پا

کے  یمعلت یلشک ۔یںان سے وابستہ تمام افرادفنا ہوجائ یےکے ل

اگ جاتا بھ یملتا تو وہ بمبئ یںسے نہمانگتا ہے جوا روپیہ یےل

 (۹۰)‘‘نمودار ہوتا ہے  یںپاکستان م یںہے اورآخر م

 یبرھت فضا آگے یپاکستان ک یقتخل یںفضا م یانتشار ک یوخارج یاس داخل 

ے اور اپنا اپنا مستقبل ط یلیاںتبد یاسیس یںاس مشکل اور کٹھن راہ م ۔ہے یرہت
 ۔یںشامل ہ یکرنے کے مرحلے بھ
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کے طرز عمل  یہعال یروئنکا اظہار ہ یرتمصنفہ کے ہاں مخصوص بص 

دم  کیہے جو ا یہاس کے برعکس صفدر کا رو ۔پسند ہے ینیتسے ہوتا ہے جو ع
 گریدونوں کردار د یہکو دھچکا لگتا ہے  یہپرست بن جاتا ہے جس سے عال یتماد

 ارےہم یںم یاستو س یخجو تار یںاہم کرداروں کے گروہ سے جوڑے ہوئے ہ

بن جاتا ہے ڈاکٹر محمد حسن  یزانگ یالوجہ ہے کہ ناول خ یہی ۔یںجانے پہچانے ہ
 :  یںلکھتے ہ

اور  دگییبال یشعور، فن یخیتار یالکھا گ یںآنگن پاکستان م’’

اس  یکنزد یرےصالبت کے اعتبار سے کم از کم م یفکر

 (۹۱)‘‘۔موضوع پر سب سے اچھا ناول ہے

کے حوالے سے اس  یرمراد برصغ یمحمدحسن کسے ڈاکٹر ‘‘موضوع ’’ 

 ۔ے ہ یاگیاک یانصورت حال کو جا بجا ب یاسیس یںناول م ۔ہے یختار یاسیس یک

ر واضح طور پ یسے وابستگ یےپسند نظر یترق یمصنفہ ک یںاس ناول م 
 یمانا پر پختہ یتمسائل پر غورو فکر اور انسان یانسان ۔ہے یجاسکت یمحسوس ک

وں ان کے کردار یےاس ل ۔یاسکھا یکھناد یںتناظر م یسماج یںہعادت نے ان یک یہ
 ںیہوتے ہ یاچھے بھ الےبسنے و یںجس م یادن یہ ۔سے جڑا رہاہے یاکا ناطہ دن

آنگن  ۔یںکے ساتھ مکمل انسان بنتے ہ یوںتمام تر کمزور یوہ اپن ۔یاور برے بھ

رف نہ ص یںآنگن م۔یںموجود ہ یےرو یاس عہد کے تمام تر انسان یںزبان م یک یک
 یل کمسائ یاالقوام یناور ب یہے بلکہ تمام تر قوم یاگ یاک یشکو پ یجدوجہد آزاد

منفرد  ناول کو یںم یختار یاردو ادب ک یتخصوص یہی ۔ہے یتید نائیس یگونج بھ

آنگن  یکے سارے ارتعا شات اور گمہا گہم یاور زندگ یزندگ ۔ہے یبخشت یثیتح
 یفسادات کے خونچکاں واقعات اور آزاد یںناول م ۔ےہ یجا سکت یمحسوس ک یںم

 یاک انیساتھ ب ےک یخوب یکے دگرگوں مصائب و مسائل کو بڑ ینکے بعد متاثر

 ہے : یاگ
 یخکو تار یجہآنگن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خد’’

 یکتحر یںانہ ۔کن عبور حاصل ہے یرانپر ح یاستاور س

از وفر یبپاکستان کے نازک سے نازک نش یکاور تحر یآزاد

علم اگال  یہانہوں نے  یںکا کماحقہ علم ہے مگر اپنے ناول م

و ک ناولاس  ۔ہے یاکے طور پر استعمال ک ینوساسے ک یںنہ

عہدکے  یخیخاص تار یکمستور نے ہندوستان کے ا یجہخد

اور طرز احساس کا پورا  یاتخاص طبقے کے طرز ح یکا

 ۔ایفسادات کے سولہ سال بعد لکھا گ یہ ۔ہے ایپورا نمائندہ بنا

 کیتکن یہم آہنگ یہ یںفن اور موضوع ہم آہنگ ہ یںاس ناول م

 فن کے اتنے یںہ ہتیعنصر ہے۔ وہ جو بات کہنا چا الزمی یںم

سے  یکہ معمول یںہ یکرت یشڈھال کر پ یںموثر سانچے م

 یان ک یہم آہنگ یہیہے  یبن جات یراثر پذ یبات بھ یمعمول

 (۹۲)‘‘ہے  یابیکام یبڑ

پاکستان  کہ یںبنا پر ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہ یک یاتان تمام خصوص 

 ۔اہم ناول ہے یکسے ا یںکے بعد لکھے جانے والے ناولوں م یامکے ق
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ا ک یادوں یبچپن ک یک یہے ناول کا آغاز اس یہکردار عال یناول کا مرکز 

کا سلسلہ  یبمشترکہ تہذ یک یربرصغ عمر اور یک یلنےسے کھ یوںگڑ ۔سلسلہ ہے
اں کے ہ یہہندو چھوت چھات کے حوالے سے سامنے آئے جبکہ عال۔اجاگر ہوتا ہے

 کا علم بلندہوتا ہے :  یانسان دوست
تو خانسامن بوا کے  یتھ یپڑھت یںکالس م یںجب وہ پانچو’’

 ۔ھےت یئےکر د یلناشروعکھ یلوالے کھ یقےمشورے سے سل

۔ یاگ یاکا بڑا ساگھروندا بنا یوںگڑ یںکونے م یکصحن کے ا

دھوم سے برات ‘  یہوت یشاد یک یوںگڑ یںاس گھروندے م

 ئیوہ یہوتے آپا سے وصول ک یداکے بچے پ یوںگڑ ۔ینکلت

 وںیخانسامن بوا شاد‘جاتے  یئےکترنونسے کپڑے س یروںڈھ

 یدہ بھزر یکبھ یکبھ ۔یتیںبنا کر د یںپر کھجور یدائشاور پ

وہ سب ‘  یںاوشا اور رادھا چھوت نہ مانت‘ مال اس دن ک ۔پکتا

 ( ۹۳)‘‘۔یںکھلے خزانے زردہ کھا ت

ہوش  یںکے زمانے م یکوںتحر یاور خالفت ک یآزاد یکتحر یہعال 

اس کا شعور پھلتا پھولتا ہے وہ جس خاندان کا حصہ  یںم یدعہد جد،ہے یسنبھالت

پر  یجل گئ ینسل رس یبزرگوں ک۔ہے یکے زوال ک یرداریمثال جاگ یہے اس ک
 یقربان ہر ےخالفت کے حوالے س یکتحر یکنل ۔ہے یمثال رکھت یک یاگ یںبل نہ

ابل ق یچھوٹے چچا کے عالوہ کوئ یککے نزد یداد یک یہعال ۔ہے یارکو ت ینےد

خالفت کے سلسلے  یکہے کہ وہ تحر یہ یخوب یاور چھوٹے چچا ک یںاعتنا نہ
 رانہیرداجاگ یکماں کے نزد یک یہعال ۔گئے اور مفقود النجر ہوگئے یترک یںم

اپنے بھانجے صفدر کو اپنے گھر  ہرکا باپ مظ یہعال۔شان ہے یغرور شرافت ک

ہ ہے جس کا جواز و یماں اس سے نفرت کرت یک یہعال یکنل۔ہے یتاکا فرد بنا ل
 :    یںہ یکو بتات یہعال

 دادا نے ۔لڑکے تھے ینجن کے ت یںتھ یںدو داشتائ یان ک’’

 ںیں کے لئے الگ الگ گھر بنوا رکھے تھے۔ انہؤداشتا یاپن

ہاں ان  ۔یاجازت نہ تھ یآنے ک یںم یلیحو یک یداد یتمہار

ناموں کے ساتھ  یداد یتمہار یںآتے جنہ یںم یلیکے بچے حو

 ینرکھنا ات شتائیںان دنوں دا یسےو ۔یںکہہ کر پکارت یحرام

 سب کچھ یہ یداد یلئے تمہار یاس‘ یجات یبات نہ سمجھ یبر

 ۔یطرح دوباال رہت یشان اس یک یوی۔جائز بیتیںبرداشت کرل

 دونوں ۔کے سپرد تھا یداد یکا سارا کام تمہار ینداریزم

کا سامان اپنے سامنے تلوا کر بھجوا  ینےں کے کھانے پؤداشتا

 ۔یںکرت یاد

منہ  ان کا یںعمر م ینے چودہ سال ک یسلمہ پھوپھ یتمہار

 یکھآنکھوں سے د یدن اپن یکنے ا یداد یتمہار ۔یاکاال کرد

 ۔یںہ یہکرر یاںکہ وہ صفدر کے باپ کا ہاتھ پکڑے سرگوش یال

بند کرکے اتنا  یںکو کمرے م ینے سلمہ پھوپھ یاس دن داد

 ۔ یاہوگ یالمارا کہ سارا جسم ن

سے  ینوںدوسرے دن انہو ں نے صفدر کے باپ دادا کو زم’’

سب کے  یںکہ انہ یااور دوچماروں کو بالکر حکم د یانکال د

دن شام کو  یاس ۔یںں سے نکال دؤسامنے جوتے مار کر گا
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صور ق یاجانے صفدر کے باپ دادا سے ک یاکہنائن نے آکر بتا

 ںؤگاوہ دونوں ۔ہوا کہ سب کے سامنے جوتے مارے گئے

رعب سے  یسےا یاس خبر کو سن کر داد ۔سے چلے گئے

 تےیج یسلمہ پھوپھ یمگر تمہار‘ انپ گئے کہ سب ک یںاٹھ

اس قصے کے بعد انہوں نے نہ توڈھنگ کے  ۔یںمر گئ یج

 یںانہ یداد یتمہار ۔یک یکنگھ یںکپڑے پہنے اور نہ بالوں م

 (۹۴)‘‘ ۔یںرکھت یںہر وقت نظروں م

ً  یںکے دادا انہ یہگھر سے بھاگ گئے تھے عال ینصفدرکے والد   زندہ قطعا
ر طور پ یمعاش یکنل ۔نہ کرسکے یساوجہ سے ا یوہ مظہر ک یکننہ چھوڑتے ل

 : یںرکھا اس صورت حال م یشانضرور پر یںانھ
اور کچھ دن بعد  یپر سلمہ کو دق ہوگئ یدائشپ یصفدر ک’’

 (۹۵)‘‘۔یرگڑ رگڑ کر مر گئ یڑیاںا

سرکار کے  یزاکڑ اور غرور کے باوجود انگر یردارانہبعض کردار جاگ 
اور اپنے آپ کو ان کا فرمانبردار تصور کرتے  یتےد یتے دکھائبچھا یںآگے آنکھ

 کردار ہے:   یکا یہ یساماں ا یک یہعال یںہ
پڑ  یںاسے نہ یںم‘ مجھے مشن سکولوں سے نفرت ہے ’’ 

 ‘‘۔بے شک جاہل رہے‘ں گا ؤھا 

م ت‘  یپڑھے گ یا یکہ جاہل رہے گ یگ یکھوںد یںتو م یہ’’ 

 ںیم یجس تھال،سے یزوںہے انگر یرکو توہللا واسطے کا ب

اس بال کاطنز  یںآواز م یاماں ک‘‘ ۔کرو یدچھ یںم یاس ؤکھا 

 (۹۶)‘‘۔سے اچھل پڑے یتھا کہ ابا کرس

 زیاپنے آپ کو انگر یکے دوران بھ یآزاد یکتھے جو تحر یسےکچھ لوگ ا 

کا مطالبہ  یسرکار سے آزاد یزوہ انگر ۔ہوئے تھے یےسرکار سے وابستہ ک
 یل تھشام یماں بھ یک یہعال یںلوگ جن م یشترب ۔سر غلط تصور کرتے تھےسرا

 ۔کرتے اریاخت یسے کنارہ کش یبتہذ یدسرکار کو پسند کرتے جبکہ جد یزانگر

 ۔کا مظاہرہ کرتے یپسند یتکے مسئلے پر تو وہ خصوصاً روا یآزاد یعورت ک
 یک ہیچاہتے تھے مگر عال ینامظہر اپنے بھانجے صفدر سے کرد یشاد یک ینہتہم

 گوارا نہ تھا : یہماں کو 
 یونپسند سے ہ یک یلڑک یکہ شاد یںہ یکہت یبھا بھ یتمہار’’

 ںیسے مالئ ینہآپ خاندان کے لڑکوں کو تہم یےاس ل‘ یےچاہ

م کہ ہ یںہ یاور وہ کہت یںکرد یاور جسے وہ پسند کرے شاد

  ۔گے یںضرور آئ یںم یشاد یک ینہتہم

مگر اماں سارا  یتھ یتو جان پھنک گئ یخط پڑھ کر اس ک یہ

 یںتھ ی۔ وہ بار بار خوش ہو کر کہتیںرہ یدن مسکرات

 یسیا یہاںخبر کہ  یاکو ک یبھابھ یچاریلو بھال ب____’’

 (۹۷)‘‘۔یںہوت یںنہ یںرسم

 یل رہبد یادن  ۔یتھ یوجہ سے ماند پڑگئ یدور ک ینیمش یبتہذ یردرانہجاگ 

 ۔یھت یاداروں سے آشنا ہوچک یحقوق اور جمہور یادیانسان کے بننسل  ینئ ۔یتھ

 یاحتجاج نہ کرسکت یاگر کوئ یںاس بدلتے ہوئے دور م ۔کا خواہاں تھا یسماج آزاد
 ۔یتھ یکرنے وال ینہاور تہم یتھ رچکیکام ک یہکسم  ۔یتیضرور کرل یتو خود کش
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وہ  یتھ یجارہ یسے ک یلجم یشاد یجبکہ اس ک یتھ یصفدر کو پسند کرت ینہتہم

 :    یتھ یکو دکھا تے ہوئے کہہ رہ یہاپنے خوبصورت ہاتھ عال
 ینے مہند یںتو م یےدن کے ل یاس‘ یرچے گ یمہند یںان م’’

‘  ہے یااب وہ کتنا بڑا ہوگ‘ ینچاتھاکے ذرا سے پودے کو س

 یمہند یہپڑ کر سو رہوں۔  یںچاہتا ہے کہ اس کے سائے م یج

مہک  یاس سے سہاگ ک‘ ہے  یہوت یزچ یبعج یسیک یبھ

 بھیبات  یہہے اور  یٹھنڈک محسوس ہوت یمحبت ک‘ہے  یآت

ں کے خون کا پتہ چلتا ؤسے تمنا یسرخ یہے کہ اس ک

 (۹۸)‘‘۔ہے

 یونسٹوجہ سے صفدر کم یک یبدسلوک یک یاممانیآدرش کے تقاضے  

م وہ غم تاہ ۔گزاررہا تھا یزندگ یک یانقالب یکنڈ اؤوہ انڈر گرا ۔یاچال گ یںم یپارٹ
سے  یلمج یشاد یک ینہہوا تھا تہم یںکائنات کے ساتھ ساتھ غم ذات سے بے خبر نہ

 کولکھا :  یممان یطے ہوجانے پر اس نے اپن
نا ب یکا بھ یآپ اسے کس‘مبارک ہو  یشاد یک ینہتہم‘ یچچ’’

ہے  یری۔وہ صرف میرہے گ یریوہ م یپھر بھ یںد

 یجہان ک یادن یسےسکون تھا ج یساآپا کے چہرے پر ا‘‘____

 یاںسے خط پھاڑ کر کرچ یاس نے جلد‘ہو  یدولت مل گئ

 (۹۹)‘‘۔یںڈال د یںچولھے م

 ۔خط موت کاسبب ضرور بنا یہتو یںکا نہ یزندگ 
 یہوئ یتو آپا بے خبر سوئ یآنکھ کھل یصبح جب اس ک’’ 

مگر آپا نہ  یرہ رہوتییات یےوہ اسکول جانے کے ل ۔یںتھ

اٹھے تو اماں نے  یےکے ل ینےجب سب لوگ چائے پ۔یاٹھ

 ۔کہ آپا کوجگاکر چائے دے دے یجاماما کو بھ

 یآوازسن کر ابا اور اماں آپا کے کمرے ک یک یخچ یماما ک

 یپر دوہتڑمار مار کر کہہ رہ ینےماما س۔طرف بھاگے

 (۱۰۰)‘‘۔ینرہیںنہ یابٹ ینہتہم____ ’’یتھ

ہ جبک۔ہے یبات کرت یک یآزاد یہند اور کانگرس قوم یمتقس یگمسلم ل 

 یلےشسے تھا۔جو یآزاد یواقتصاد یاسیس ،انقالب یکا تعلق سماج یپارٹ یونسٹکم
انون خالف ق یپارٹ ۔تھا یاکام کرنا شروع کرد یںم یپارٹ یونسٹنوجوانوں نے کم

 نچلے طبقے ۔کرتے ادااپنا فرض  یںم یممبر روپوش یوجہ سے پارٹ یہونے ک

 یا روپوشک یسادہ لوح لڑک یسیج یچھم ۔کام بڑا پراسرار لگتا تھا یہکے لوگوں کو
 کے متعلق تصور بڑا دلچسپ تھا :

 یکس یوہ مزدوروں ک ،ماں کا لڑکا تھا نا ی۔۔۔۔۔۔وہ کلو ک’’

ہللا !  ۔ہے ینڈ رہتؤوہ جماعت انڈر گرا ۔یاچال گ یںجماعت م

 (۱۰۱)‘‘؟رہتے ہوں گے یسےکے اندر ک ینوہ زم

 ،یبے روزگار ،ہزاروں نوجوان یسےتھا اور اس ج یڈکامر یصفدر بھ 

و انقالب  یوہ آزاد یےاس ل ۔کا شکار تھے یماریبھوک اور ب ،یناانصاف یسماج

 ۔تھے یارت یےکرنے کے ل یشکے راستے پر جان کا نذرانہ پ
رہ کا نع یزبان پر آزاد یبچے بچے ک یتھ یہوچک یدارعوام ب یہندوستان 

 یو ککولھ ۔سے التعلق تھا یتھا جو آزاد یساگروہ ہنوز ا یکالبتہ ا ۔گونج رہا تھا
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 یمنربوا ک یںبڑے چچا کے گھر م ۔مانند وہ اپنے مالک کا فرمانبردار تھا یک یلب

 ۔یتھ یآئ یںم یزکے جہ یداد یک یہماں عال یک یمنبوا کر ۔یکردار تھ یہ یساا یکا
 یئن ۔ینوکر سے کرد یکا یشاد یمالکن نے اس ک یتو گھر ک یجوان ہوئ یہجب 

 پاداش یاس جرم ک ۔یہوئ یکچھ کم یںخدمت م یوجہ سے مالکن ک یک یشاد ینئ

 یاقب یبھ یںمالکن نے کمر پر جو کوڑے برسائے اس کے نشان بڑھاپے م یںم
غالم  دہیراسخ العق یونکہبڑھاتا ہے ک یدتعق یںکے دل م یتمالکو کا ظلم رع ۔تھے

 یمسلت یاجارہ دار یں کؤآقا یںوآخرت م یادن یہ ۔یںتصور کرتے ہ یہی یںاپنے دل م

کن مال یاہوتا ہے کہ ان کا مالک  یالخ یںان کے دل م یمرتے وقت بھ ۔یںکرتے ہ
اس احس یہ ۔گے یںرہ یںکے نہ یںہوا تو وہ کہ یسااگر ا ۔یںان سے ناراض تو نہ

 : یںہ یرکے فق یرلک یتک غالم اس یکے باوجود ابھپرانا ہونے  یوںصد
 یتھا اور اب ان ک یاان کا نمک کھا یزندگ ینے سار یںم’’

 ہیعال یانمک کا بڑا حق ہوتا ہے بٹ۔ہوں یاوالد کا نمک کھا رہ

جس  کہ یںتھ یکہت‘ کرے  یبجنت نص یںہللا انہ‘اماں  یریم‘ 

 یامعاف نہ ک یوہ خدا کے ہاں بھ یانے نمک کا حق نہ ادا ک

مجھے  یناکرد معافتو  یہوگئ یغلط یجائے گا۔ مالکن کوئ

(۱۰۲)____‘‘تو سکھ کا سانس لے سکوں  یںم یادن یدوسر

   

 وںیگھر چھوڑ کر بھاگ ک یہبوا  یمنآتا کہ کر یالاکثر خ یںکے دل م یہعال 

 ۔ہے یجارہ یےگزاراہ ک یوںک یحق نمک اور پھٹے پرانے کپڑوں پر ہ ۔یجات یںنہ
وہ بڑے فخر سے  ۔نمک خوار ہونے پر بڑا ناز تھا یبوا کو خاندان یمنادھر کر

 :  یںکہت
 اور اس یپر سے سرکا د یٹھپ یضقم یبوا نے اپن یمنکر’’

ان تھے نش یاہپر س یٹھپ یان ک ۔یںگئ یٹھطرف گھوم کر ب یک

 ۔یتھ یہوئ ینکل یس یچرب یدسف یدجگہ سے سف یکاور ا

 ےیچن یضسے قم یاس نے جلد‘‘بوا ؟ یمنہوا تھا کر یاک یہ’’

 ۔ید ینچکھ

 ابا مرگئے یرےم‘ یںتھ یآئ یںم یزاماں مالکن کے جہ یریم’’

تو مالکن  یہوئ یپھر جب ذرا بڑ‘ یتھ یس یچھوٹ یںم‘تھے 

 یئن ینئ ۔یکرد یشاد یرینوکر سے م یکنے اپنے گھر کے ا

 یکوتاہ یذرا س یںخدمت م یاس لئے مالکن ک ۔یتھ یہوئ یشاد

 (۱۰۳‘‘)۔یسزا تھ یاس ک یہبس ‘ یہوگئ

ں ک  یاںہے اسرار م یآت یںزمرے م یاس یاوالد بھ یداشتاو 

ھرے ب یکنل ۔ہوئے یداسے پ یںداشتہ م یکا یکے دادا ک یہعال

 میاسے رشتہ دار تسل یسوائے بڑے چچا کے کوئ یںگھر م

 یان کے آنے ک یںگھر کے صحن تک م ۔یںنہ یارکرنے کو ت

 ہے : یآواز آت یہوئ یمر یبجائے ان ک

بھجوا  یہو تو مجھے بھ یاسب نے کھا ل ،یمنبوا کر’’

 ( ۱۰۴)‘‘دو۔

ً کبھ  چا گھر والوں کا ب یاور کبھ یپڑت یڈانٹ کھان یبوا ک یمنکر یجوابا

تمام گھر والوں کے دکھ درد محسوس کرتے  یہاس کے باوجود  ۔کھچا کھانا ملتا
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رار کہ اتنے ہنر مند اس یتھ یرانح یہعال ۔رہتے یارجگہ مرنے کو ت یک یکاور ہر ا

وہ  یکنل ۔ہوجاتے یںنہ یوںک یبجائے باغ یبچے کھوچے کھانے پر پلنے ک یاںم
ا کے بڑے چچ ۔یاآ  یںتک نہ یالخ یہ یںان کے ل م یکے بعد بھ یآزاد ۔یںبھاگے نہ

 : ایدھتکا ر د یںلہر ثبت کرکے انھ ینے ان پر نحوست ک یمنقتل پر بوا کر
سب  یاںمرد اندر آئے تو اسرار م یےاٹھانے کے ل یتجب م’’

 ‘‘۔سے آگے تھے

اب ان ‘ یامالکن نے منہ نہ لگا یکبھ یںم یخبردار! زندگ’’

کے  یاںبوا اسرار م یمنکر‘‘۔الش خراب کرنے آئے ہو یک

 یچھےکے پ یابھ یلطرح جم یاور وہ چوروں ک یںسامنے آگئ

رار نشان بن کر اس یہسوال ںینظر یتمام لوگوں ک ۔چھپنے لگے

 ( ۱۰۵)‘‘ ۔یںتھ یکاتعاقب کررہ یاںم

عوام الناس  ۔یکرد یداشدت پ یدمز یںم یآزاد یکعدم تعاون نے تحر 

 ۔ینادم تھ یبڑ یںدل م یدل ہ یےاس ل ینہ کرسک یکاٹاداروں سے بائ یسرکار

ضبط  نیکل۔یتلمالنے لگت یہ یکھتےکو د یزافسروںشکار عوام انگر یگھٹن ک
 ںیے نہیسج یکا ینسارے مالزم ۔کرتے یکرتے اور حسب ضرورت خوشامد بھ

وتمام ک یوفادار یزکیخواہ تھے جو انگر یرسرکار کے بڑے خ یزتھے کچھ انگر
 یںہکے ٹکڑوں پر پلتے اور ان یروںلٹ یتنمکخوار رع یہ ۔یتےد یحرشتوں پر ترج

 اپنا آقا سمجھتے :  یہ
 یبڑ یدفتر سے بھ ۔وف تھےدن سے ابا سخت مصر یندو ت’’

 آنے واال یےافسر معائنے کے ل یزان کا انگر آتے۔ یںم یرد

س ا یںکرانے کے عالوہ ڈاک بنگلے م یکٹھ یزابا ہر چ ۔تھا

آپا کے ہاتھوں کے  ۔کرا رہے تھے یکے رہنے کا انتظام بھ

 مانگ لے یچپراس یپوش اور گلدان بھ یزم یکڑھے ہوئے کئ

اباتھکے ہارے واپس آئے تو اس سے کہا تھا رات  ۔۔۔۔تھا یاگ

 نایتم رات کے کھانے کا ذرا اچھا انتظام کرا د یٹیب_____’’

صبح وہ معائنے کو ‘کا کھانا ہوگا بس  یوںچھ سات آدم یکا‘

 ‘‘۔یآرہا ہے رات ہمارے گھر دعوت ہوگ

 یںنفرت کرتے ہو اور خوشامد م یخول یخال‘حد ہے  یبھئ’’

خود دعوت کا انتظام  یںمجھ سے کہو م ارے‘یلگے ہو اس ک

نہ  یآخر اماں ابا کے سامنے بھ‘‘____ یکردوں گ

 یرا بغہو یابوکھال یتھا کہ چپراس یہ یار۔۔۔۔۔۔کھانا بس ت۔یںچوک

ور د یمعلوم ہوتا تھا کہ بڑ یساا ۔یاگھس آ  یںگھر م یئےآواز د

  ۔سے بھا گتا ہوا آرہا ہے

معائنے ‘ یپکڑ لے گئ یسکو پول یصاحب اپنے بابو ج یگمب’’

نے رول  یاور اپنے بابو ج یاکے وقت افسرسے جھگڑا ہوگ

 ‘‘۔یاسے اس کا سرپھاڑ د

چاروں اور  یسےج یکھاپھاڑ کر اس طرح د یںاماں نے آنکھ’’

چاہا تو بس منہ کھول  یخناپھر انہوں نے چ ۔ہو یاچھا گ یرااندھ

 یرہ بھنک یاںدعوت کے سامان پر مکھ ۔یںکر رہ گئ

کو  یاس نے چپراس!‘‘ سر چڑھتا ہے  یرےتو م’’ ۔۔۔۔۔۔۔۔یںتھ

 یبیب ایتو بٹ یںم ’’۔تھے یےدونوں ہاتھ اٹھا دئ یےمارنے کے ل
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‘‘ ۔ںیہ یںتوتھانے م یبابو ج‘  یگ یںآپ کہاں جائ‘ کاغالم ہوں 

ھول پ یمڈ___ ’’ یانے صافے کاپلو آنکھوں پر رکھ ل یچپراس

رخ نے س ی___چپراس ‘‘حرام زادہ‘  کو یکہتا تھا اپنے بابو ج

مجھے مل ___’’  یکھاطرف د یسرخ آنکھوں سے اس ک

پنے ا ینکوںصدقے کرکے پھ یزانگر یکہزار ا یکتو ا یںجائ

 خون‘  یںآنکھوں م یریہے م یاخون چڑھ گ‘ پر سے  یبابو ج

‘‘!(۱۰۶) 

فرق نہ تھا۔ خالفت کے  یکوئ یںم یاور آزاد یآزاد یکتحر یابتداً خالفت ک 
تو چندہ ضرور  یںد یطرز احساس رکھنے والے مسلمان جان نہ بھ یتینام پر روا

 یداد یک یہعال ۔کا چھوٹا چچا الپتہ ہوچکا تھا یہعال یںخالفت م یکتحر ۔تھے یتےد

تھا  ادیان کو خوب  یںکے ساتھ کرت ےان کا تذکرہ فخر اور غم کے ملے جلے جذب
: 

 کرنا نہ غم  کچھ کا ماں   بوڑھی

 (۱۰۷)دو    دے پہ  خالفت یٹاب        جان
 لیبڑے چچا کا بڑا لڑکا جم ۔مثال بنا ہوا تھا یبڑے چچا کا آنگن ہندوستان ک 

پاکستان کے چرچے پر وہ  یکتحر ۔جماعت کانگرس کا مخالف تھا یاپنے باپ ک
ہ سے وج یماں کے مرجانے ک یچھم یجیبھت یبڑے چچا ک ۔یاہوگ یگیپکا مسلم ل

ڑے چچا ب ۔یتھ یتصور کرت یگیوہ اپنے آپ کو مسلم ل ۔یتھ یرہت یان کے پاس ہ

علق ان کا ت یونکہک ۔یتیکا فر قرار د یںانھ یچھم یےاس ل ۔تھے یکٹر کانگرس
 یاس کے برعکس بڑے چچا کانگرس کے عالوہ کس۔جماعت سے تھا یکافروں ک

 کرتے تھے : یںگوارا نہ یاور جماعت کا ذکر سننا بھ
کو گھر کے سارے حا الت معلوم  یہعال یںتھوڑے دنوں م’’

دو  یکے بعد کپڑے ک یچنےب یربڑے چچا نے جا گ ۔ہو گئے

ا نے زم یکس ینگران یجن ک یںتھ یکھول ل یںدکان یبڑ یبڑ

خو بصورت سا گھر  یہوہ خود کرتے تھے۔ انہوں نے  یںم

گر م یتھ یحا لخو ش یمثا ل یںگھرم ۔تھا یاسے بنوا ؤبڑے چا 

 لگے تو ینےحصہ ل یںست م یاسے س یسر گرم یجب وہ بڑ

وہ  ۔ںیلشتم پشتم چلنے لگ یںم ینگران کی یاںاسرار م یںدکا ن

ورکروں پر خرچ ہو  یاسیچندوں اور س یآمدن یان ک یبھ

نہا ت یدق یںانہ‘ جا چکے تھے  یلبار ج یبڑے چچا کئ ۔یجات

 روںیان کے پ ۔یتھ یمل چک یسزا بھ یپہننے ک یڑیاںاور ب یئ

 ں دھوتےؤپا  ۔گھٹے پڑے ہوئے تھے یاہمو ٹے موٹے س یںم

 یکھاسے د یارگھٹوں کو بڑے فخر اور پ یاہہوئے وہ ان س

 تھے کہ خا لص مسلمانوں یسیوہ اس قدر کٹر کانگر ۔کرتے

 یںانہ ۔جما عت کو برداشت نہ کر سکتے تھے یبھ یکس یک

سوا  کے  یس۔ کانگرتاشبہ رہ یتو ان کے مسلمان ہونے پر بھ

 ۔ملک کے غدار تھے یںنظر م یہر جماعت کے لوگ ان ک

 یاس قدر مگن رہتے کہ اپنے گھر ک یںم یادن یبڑے چچا اپن

کو  ٹییب یاکلوت یک یپہلوٹھ یاپن ۔کو بھول چکے تھے یادن

صرف اس  یوہ بھ ۔تھا یاد یاہسے لڑکے سے ب یمعمول یکا

 یسے اب تک ان ک وقتاس ‘ تھا  یسیلئے کہ لڑکا کانگر
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ھاپ گو بر تھاپ ت یںچار عدد بچوں کے ساتھ اپنے آنگن م یٹیب

ہاں فرصت ک یبڑے چچا کو بھال اتن ۔یتھ یگزار رہ یکر زندگ

 یتاکھاتاپ یئ کو یافکر کرتے  یکے مستقبل ک یٹیب یکہ اپن یتھ

 یک یجوان یک یٹینے جب ب یچچ یبڑ ۔گھرانا تالش کرتے

تر بہ یادہکارکن سے ز یاسیاپنے س نہیںتو ا ید یبہت دہائ

دنوں بعد بڑے چچا کو اس بہتر  یمگر چند ہ ۔یانظر نہ آ  یآدم

 سے الگ ہو یاستوہ س یونکہک ینفرت ہو گئ یسے بھ یآدم

 ۔ھات یاکھو گ یںبچوں م یویاور ب ینزم یگھےچند ب یکر اپن

سے چا بڑے چ۔کے گھر نہ گئے یٹیب یاپن یبڑے چچا پھر کبھ

 ۔جاتا تو وہ سرخ پڑجاتے یاضرورتوں کا ذکر ک یجب گھر ک

نے اپ‘  یکھتےطرف د یکر سب ک ینپجھ ینپجھ یوںجانے ک

 امنگ سے یاور پھر بڑ یرتےپر ہاتھ پھ یٹبڑھے ہو ئے پ

جب ملک آزاد ہو جائے گا تو سب ’’ ۔سب کو سمجھانا چا ہتے

 رکجا  یںم یتم لوگ ذرا گہرائ‘  یگ یںدور ہو جائ یفیںتکل

 ‘‘ ۔ساچو

ھال ج یکبھ یکبھ یچچ یبڑ‘‘؟ یںم یگہرائ یںکہاں تک جائ’’

 (۱۰۸)‘‘ ۔یںاٹھت

کا  اس ۔یتھ یفحر یاسیس یان ک یرہ کر بھ یںبڑے چچا کے گھر م یچھم 

 یرکا خ یویب یکگزار رہا تھا۔ ا یزندگ یبڑے مزے ک یںدکن آباد م یاستباپ ر

در اس ق یک یچھم ۔ہوتے یےکا جذبہ ل یدخوش آمد یےکے ل یباد کہتے تو دوسر
آباد  دریح یاستکو ر اباکے  یچھم ۔یتےدس روپے بھجوا د ینےکہ ہر مہ یپرواہ تھ

 یرعمنے اپنا پاکستان خود ت یپس چھم ۔یاتھاپاکستان مل گ یابنا بنا یںصورت م یک

ر مسلم پاکستان او یسےبلکہ سارے کے سارے پ یوہ کپڑے تک نہ بنات۔کرنا تھا
 ۔یتیکے جلسوں پر قربان کرد یگل

 یہر مرد وزن بچہ بوڑھا آزاد یشکہ کم وب یتھ یسیفضا کچھ ا یہندوستان ک 

 یوئک یںم یگکانگرس اور مسلم ل یکالبتہ بچوں کے نزد۔تڑپ رہا تھا یےکے ل
تہ بچوں کے نک یےاس ل ۔تھا یدونوں کا مقصد حصول آزاد یونکہک ۔تھا یںفرق نہ

 : یںزندہ باد تھ یںنظر سے دونوں جماعت
فضا  یکھل یکے گھٹے ہو ئے ماحول سے اوپر ک یچےن’’

 یںکے غبار م یوںگر م ۔آکر اسے بڑا سکون محسوس ہوا یںم

 یلگ۔یتھ یخنک یس یٹھیم یبڑ یبھ یںم یچاندن یہوئ یڈوب

 ۔رہے تھے یلکھ یلر یلبچے بڑے جوش وخروش سے ر یںم

زندہ باداور کانگرس زندہ  یگخوش ہوتے تو مسلم ل یادہز

 بجاتے اور یٹیجب وہ س ۔یتےلگا د یدوچار نعرے بھ کےباد

دم سنا ٹا چھا  یکچھک چھک کرتے اور چلے جاتے تو ا

 (۱۰۹)‘‘۔جاتا

کے دوران کانگرس اور  یوںسرگرم یپاکستان ک یکعدم تعاون اور تحر     

 یانتہاپسند یک یبڑے چچا اور چھم ۔تصادم ہوجاتا یںم یوںکے حام یگمسلم ل

ار آنگن کا توازن برقر یکنل یتیکرد یداگاہے بہ گاہے ناخوشگوار صورت حال پ
  ۔رہتا
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مہمان براجمان تھے  یبڑے چچا کے کئ یںم یٹھکباہر ب’’

بار سرنکال  یکے دروازے سے کئ یٹھکب یاںاور اسرار م

 یاپن یںکمرے م یرے۔۔۔۔۔وہ اپنے اندھ۔۔کر جھانک چکے تھے

بو  یتلس یںم ی:۔ کاش یہک لہک کر گانے لگکو ل یتک بند

 یام یک ینہرو ماتم کرو کاش یگا ندھ یںچر گئ یاںسب بکر یئ

اسے  یکھود___’’ دم چونک پڑے  یکبڑے چچا ا یںمر گئ

 ایسب ک‘ یںہ یٹھےب یرہباہر موالنا صاحب وغ‘ منع کر لو 

بڑے چچا غصے ‘‘ ۔یآواز باہر جائے گ یسار‘گے  یںکہ

  ۔تھےسے سرخ ہورہے 

 یںہ یٹھےباہر مہمان ب‘کچھ تو سوچاکر  یےخدا کے ل یچھم’’ 

  ۔یںطرف لپک یکے کمرے ک یچھم یچچ یبڑ‘‘___ 

کمرہ ہمارا  یہ‘ یںگا رہے ہ یںہم اپنے کمرے م‘ یاآپ کو ک’’

باہر ‘گا  یجئےمنع ک ینتوآکر گائ یںجب آپ کے کمرے م‘ہے   

ب س یہاںوم ہو کہ تو معل یبھ یںذرا انہ‘  یںسنتے ہوں تو سن

ھر پ یےوہ بڑے چچا کو چڑانے کے ل‘‘___ رہتے  یںکافر نہ

 ںیم‘جاہل پاگل  اری___ ’’  ینتلسیم ی___کاش یگا نے لگ

‘‘ ۔طرح یاب گا اچھ‘اور تو آپے سے باہر ہے  یںکچھ بولتا نہ

ا ک یٹھکطرف لپکے ___ب یسے کمرے ک یزیبڑے چچا ت

مڑ کر کہا اور پھر پو انہوں نے ‘‘۔یلدروازہ بند کر دو شک

تھپڑ جڑ  یکے منہ پر کئ یرے جوش سے بڑے چچا نے چھم

 یسےدروازہ بند کر کے اس طرح کھڑا تھا ج یلشک ۔یےدئ

  ۔رہا ہو یکھتماشا د

___’’  یخیزور سے چ یچھم‘‘___ یبوئ یتلس یںم یکاش’’

بڑے چچا نے اس !‘‘چپ ___’’ ‘‘یں گؤگا  یں گؤگا یںم

 ہا نپ ہانپ کر اپنے یچچ ی۔بڑیار دبا دکے منہ پر ہاتھا رکھ ک

 یھڑک یزپردہل یکمرے ک یہاور عال یںتھ یشوہر کو الگ ہٹا رہ

۔ بڑے چچا آج یتھ یرہ یکھپھاڑے بڑے چچا کو د یںآنکھ

 جتا رہے یتاہم یاپن  یںسے اس گھر م یقےطر یبکتنے عج

عقائد کو  یاسیکہ ان کے س یےصرف اس ل یتھے اور وہ بھ

 یاسیاس و قت بڑے چچا اسے س‘ یتھ یلگ رہ یسٹھ

 ڈاکومعلوم ہو رہے تھے۔

طرف جھک  یک یابھ یلنے جم یلشک‘‘۔ہے یہو ئ یئ پٹا’ ’

  ۔کر کہا

 ‘‘ہے ؟ یہو ئ یپٹا ئ یکس ک’’ 

 یبو ئ یتلس یںم یکا ش‘  یچھم یوہ ‘یںنہ یارے کچھ بھ’’ 

تمہارے ‘ تھے  یٹھےباہر مہمان ب ۔یتھ یرٹ لگا رکھ یک‘ 

نے بات کو بالکل ہلکا  یچچ یبڑ‘‘ ۔یاتھپڑ لگا د یکابا نے ا

ھونس ٹ یںپان گلے م یکسے ا یپھلکا بنا کر کہا اور پھر جلد

  ۔یال

آپ اسے سمجھا سکتے تھے ‘  یوںمگر آپ نے اسے مارا ک’’ 

مگر مارناکہا ں کا ‘ کو روک سکتے تھے  یزیبدتم یاس ک‘ 

آپ چڑتے  ہے تو یکا اظہار کرت یالوہ اپنے خ‘انصاف ہے 

و ت یتےد یںنہ یآزاد یک یےجب آپ لو گوں کو نظر ۔یںہ یوںک
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گے اور اگر آپ کا ملک آزاد  یںاپنا ملک کس طرح آزاد کرائ

‘ ‘گے ؟ یںبرقرار رکھ یسےکو ک یتو اس آزاد یاہو گ یبھ

اتنا کچھ  یںسانس م یہ یکنے بڑے جوش سے ا یابھ یلجم

 کہہ ڈاال۔ 

معامالت سے مت  یباتوں کو ملک یلوصاحبزادے تم گھر’’ 

 یںتم کچھ نہ‘ جھاڑا کرو  یتقابل یادہکرو اور نہ ز یاٹکرا

کر پھر  یکھبڑے چچا نے سخت حقارت سے د‘‘ ۔جانتے

  ۔یںموند ل یںآنکھ

آپ نے تو مجھے ‘  یںکر یابات نہ ک یک یتقابل یریآپ م’’ 

 ایکو چھوڑ د یلنےڈنڈا کھ یتک پڑھا کر گل یصرف پرائمر

تو آپ  یںم یسےج‘ تھااور پھر ملک آزاد کرانے لگے تھے 

 یمجھے تو اچھ یسےج‘  یںنہ یکے ملک کا با شندہ تھا ہ

 ںیاے نہ ینے ب یںم ۔نہ تھا یحق ہ یگزارنے کا کو ئ یزندگ

کہ  ںیتو بتائ یہذرا آپ  ۔یںلو ہے کے چنے چبائے ہ‘ ہے  یاک

ے ملک کے تو اتنے بڑ یںنہ یالگھر کا خ یکجب آپ کو ا

 یبھ یہ ۔گے یںکر یالاتنے بہت سے گھروں کا کس طرح خ

گھر کو قربان کر کے دو گھروں کو بچا  یککہ ا یخوب رہ

 ‘‘۔لو

کرکے دماغ چاٹ رہے ہو  یرتقر یبے تق یاک‘ ال حول وال ’’ 

سمجھ سے باال ہے  یکا مفہوم تمہار یاور قربان یآزاد یاںم‘ 

رگ گل سے بلبل کے ‘  ؤکرو اور داد پا یشاعر یبس اپن‘ 

 (۱۱۰)‘‘۔یبڑے چچانے کروٹ لے ل‘‘ پر باندھواور خوش رہو۔

طرز احساس کے  یدجد یتدرانہ پس منظر کے باوجود نہا یربڑے چچا جاگ 
 یسے بھ یعزت عام آدم یحامل فرد تھے گھر کے سربراہ ہونے کے باوجود ان ک

ان  یفرد کو بھ یسکے عالوہ گھر کے ک یچچ یاور بڑ یہعال ۔یتھ یجات یکم ک

ے ک یگمسلم ل یلجم یٹاجانے کے بعد بڑا ب یلباپ کے ج ۔ینہ تھ یسے ہمدرد
باپ  یلمج یٹابڑے چچا کا ب یتھ یانحالت ناقابل ب یک یچچ یبڑ ۔جلسے کرنے لگا

 کا ذکر اس انداز سے کرتا :
 یہ کچھ کر یرجائے بغ یلج یسےتو ج یڈرل یسیکانگر یہ’’ 

 یاتن یےجماعت کے ل یں کؤخالص ہندو‘ سکتے  یںنہ

کس قدر ہندو ‘ مل جائے گا  یاک یںدے کر جانے انہ یاںقربان

اد ہندو مسلم فس یسےک یسےک‘  یبھ یہے ان صاحب ک یعتطب

 ‘‘۔ہو تا یںاثر نہ یہو ئے مگر ان پر ذرا بھ

م وہ ہندو تھے تو ت‘ اپنے باپ کو ہندو کہتے یآت یںشرم نہ’’ 

 (۱۱۱)‘‘۔ہو گئے یداکہاں سے مسلمان پ

 ۔اکام تھ یباعث رسوائ یآزاد یکتحر یکنجمہ کے نزد یپھوپھ یک یہعال 

ام شرمناک ک یسےبڑے چچا ا یکنکا کام تھا ل یشرمندگ یکجانا ان کے نزد یلج

 بار بار کرتے :
 یلج یاآج صبح نو بجے آپ کے بڑے بھ‘  ینجمہ پھو پھ’’ 

 گا کہ مارا یجئےان سے پو چھ ل تو یںجب وہ آئ ۔یںجا چکے ہ

کو  ینے مڑکر نجمہ پھو پھ یابھ یلجم‘‘  ۔کہاں لگا ہے یرہوا ت

ہے ___’’  ۔تھا یالمحے کو ان کا رنگ فق پڑگ یکا ۔یکھاد
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 اینے سر تھام ل ینجمہ پھو پھ!‘‘ پھر چلے گئے  یابڑے بھ

 یکھوجسے د‘ ہے  یہو رہ یبدنام یسیک یاس گھر ک___’’

 (۱۱۲)‘‘۔کاٹ رہا ہے یلج

 یدر صپر فخر او یادص یںتھا انہ یاگ یاکر ل یدکو ق یوںدونوں بھائنجمہ کے  

نہ  یںم یالموقعہ پرست موجود تھے جن کے خ یسےا یفبہر ک ۔یتھ یتسے شکا 

 جانے واال مطالبہ   یےطرف سے ک یالبتہ غالموں ک ۔حاکم غلط تھے نہ ان کا حکم
 یہہ ر نہ تھا بلکسروکا یخون کے رشتوں سے کوئ یںضرور غلط تھا نہ انہ یآزاد

 ہوئے تھے۔ یےسے وابستہ ک یزوںپہچان انگر یاپن

ار سرک یزانگر یزتھا کہ ان کے عز یںرنج نہ یبہرحال بڑے چچا کو کوئ 
تک  یباز یجان ک یںجدوجہد م یک یوہ تو آزاد ۔قوم کے یاپن یا یںخواہ ہ یرکے خ

 یںانہ یےکے پروانے تھے اس ل یسب شمع آزاد یںم یلج ۔تھے یارلگانے کو ت

ر سے باال ت یاںسو دوز شخصیلوگ  یہ ۔مزا آتا تھا یںم یلج یدشا یادہگھر سے ز
 یہسے عال یلبڑے چچا نے ج ۔سب کچھ تھا یآدرش ہ یکسوچتے ان کے نزد

 کولکھا :
 یسےمزہ ہے ج یساا یںم یوںروٹ یسرکار ک ۔یںبہت خوش ہ’’

 (۱۱۳)___‘‘رہا ہوں  بوا کے ہاتھ کے پراٹھے کھا یمنکر

کہ بل یاکا اظہار نہ ک ینے خوش یبڑے چچا جب رہا ہوکر گھر آئے تو کس 
گے  یںاڑ لبگ یااس کا ک یاہوگ یگیمسلم ل یبھ یلجم یٹابڑا ب ۔نے تو طنزاً کہا یچھم

: 
 یےچار ہار تو ال دو بڑے چچا کے ل‘ یابھ یرےم یلشک’’

 یکا’’۔۔۔۔۔۔۔یرکھ د یکے ہاتھ پر دون یلنے شک یہعال‘‘____

ر سے مانگ ک یںآنا کہ یتےل یبھ یےل یرےہار م یسپچ یسب

 یکھ یچھم‘‘۔بڑے چچا یںمار کے آرہے ہ یربڑا ت‘ یلشک

  ۔ یہنسنے لگ یکھ

ات ر یپھر سار یارات کو بارہ بارہ بجے آتا ہے  یٹاتمہارا ب’’

م تو ت‘  یاتم کو ک‘ نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے ‘ غائب رہتا ہے

 یرہتے ہو تو بھ یہاںاور  ۔جا کر سب بھول جا تے ہو یلج

 یگمسلم ل یبھ یٹااور تو اور تمہارا بڑا ب‘ نے لگتے ہو  یگاب

 یچچ یبڑ‘‘___ ہے  اہو نے لگ یکشر یںکے جلوسوں م

 تو یابڑے چچا  ۔یسانس ل یکر کے ہ یتںشکا ئ ینے سار

دم چونک  یکبات پر ا یآخر یاسخت شرمندہ نظر آرہے تھے 

 ‘‘ بن گئے ؟ یگیخوب خوب ! صاحبزادے مسلم ل__’’ پڑے 

 ‘برت رکھا ہے  یںم یلنے ج یج یتم کو پتہ ہے نا گا ندھ’’ 

 __‘‘مگر ‘ گے  یںمر یںنہ یمجھے معلوم ہے کہ وہ کبھ

__‘‘ پڑھا تھا مگر  یںاخبار م‘ ہاں بڑے چچا معلوم ہے ’’ 

 ۔ یاگئیوہ گھگھ

 یبہادر اپن یزتو انگر یاکچھ ہو گ یںاگر خدا نخواستہ انہ’’ 

اتنا بڑا طوفان آئے گا  یکا ۔گے یںبھول جا ئ یمکار یسار

بڑے ‘‘ ۔دہ مہنگا پڑے گا یاز یکو جنگ سے بھ یزجو انگر

ہے بڑے  یکٹھ’’گئے۔ یٹھچچا مارے جوش کے ب

 یںآواز م یاس نے کمزور س‘‘ہے بڑے چچا۔ یکٹھ‘‘۔چچا
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وہ ہولے ہولے ‘کہے  یاسمجھائے ک یسےک یں۔ اب وہ انہاکہ

 ںیفکر نہ یصحت ک یآپ اپن____’’ یان کا سر سہالنے لگ

 (۱۱۴)‘‘۔یںپر ہ یہم سب آپ ہ‘کرتے بڑے چچا 

 میلئے حک یرےہے کہ م یاسے کہہ د یاںنے اسرار م یںوہ م’’

 یںبس دو دن م‘ یںبنوا الئ یںمحمود صاحب سے کچھ معجون

 یاور ملک ک یںہ یمحک بڑے پائے کے ۔یطاقت آجائے گ

 ۔یںسب سے آگے رہتے ہ یےحاصل کرنے کے ل یآزاد

لگ رہا ہے کہ ان دنوں کمزور ہو رہا  یساکچھ ا یمجھے بھ

 یآزاد یہ یسےکردو بس ج یاونچ یبت یک ینذرا ال لٹ ۔ہوں

 یوشنر یک ینال لٹ یہ ۔کا کنکشن بحال کرا لوں گا یبجل‘ یمل

 (۱۱۵)‘‘۔یتید یںرات کو پڑھنے نہ

سب  یاںاور پھانس یلیںج ،یاںالٹھ ،یاںگول یجدوجہد زوروں پر تھ یک یآزاد 

 یصبح نمودار ہوگ یک یکچھ بڑے جوش وخروش سے برداشت ہورہا تھا کہ آزاد
کا مفہوم مختلف  یآزاد ۔رات کا خاتمہ ہوگا یکشب تار یک یاور عہد غالم

  ۔اورجماعتوں کا جدا جدا تھا یتوںشخص
کا  یخواہ اور آزاد یرسرکار کے خ یزکردار انگر یسےاں جم یک یہعال 

 یک تھا جس یاگھر سے بھاگ گ یلشک یٹاچچا کا ب یبڑ ۔تذکرہ ازراہ مذاق کرتے

 :   یںفرمات یماں گوہر افشان یک یہتو عا ل یوہ آنسو بہات یںم یجدائ
 یلجب ملک آزاد ہو گا تو شک‘  یبھابھ یبڑ یےمت روئ’’ 

سے  یقےطر یزاماں نے مضحکہ خ‘‘ ۔واپس آجا ئے گا یبھ

 (۱۱۶)کہا۔

 یساا ۔ہوتا یدہسنج یرمثبت ہونے کے باوجود غ یکا تصور آزاد یچھم 
ے غرض س یکو جالنے ک یوںکے ٹوڈ یزوںانگر یمحسوس ہوتا کہ وہ تذکرہ آزاد

 ہے: یکررہ
دم دبا کر بھاگ  یزاور جب ملک آزاد ہو گا تو سارے انگر’’

ہے نہ ر یزانگر یبھ یکتو ا یںہمارے پاکستان م‘ گے یںجائ

 (۱۱۷)‘‘۔گا

لطف  یوںکے والد تصور پاکستان سے  یچھم یٹھےب یںآباد م یدرح یاستر 

 اندوز ہوتے :
 (۱۱۸)‘‘پاکستان ہے یاتو بنا بنا یہاں۔۔۔۔۔۔’’  

ا ک یتصور آزاد یںکے جلوسوں،جلسوناور نعروں م یاور بچہ پارٹ یچھم 

 جاتا :   یاک یوںاظہار 
بن کے رہے گا ‘ قا ئداعظم زندہ آباد ‘ زندہ آباد  یگمسلم ل’’ 

 (۱۱۹)‘‘۔ہو گا یںراج نہ یاچٹ‘ ہو گا  یںراج نہ یادھت‘ پا کستان 

نا ہوکر ہٹلر کے خالف لڑ یبھرت یںفوج م یک یزانگر یکبڑے چچا کے نزد 
 یراس خ کہ یجانبدار مبصر تھ یرغ یہعال ۔کا پٹھو ہونے کے برابر تھا یزوںانگر

تھا  زیاسے عز یتبڑے چچا کا جذبہ  حر ۔پاکستان بنے گا یںکے صلے م یخواہ

اس  یتھ ینظر آت یرتصو یخوبصورت پاکستان ک یںم یتمعصوم یک یاور چھم
مجبور  پر یدتائ یبڑے چچاک یہکے حوالے سے عال یآزاد یمتحدہ ہندوستان ک یےل

 : یتھ
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 بڑے‘‘ ۔یںملک کو بانٹ نہ د یگیل یہ‘ مجھے ڈر لگتا ہے’’

اس نے ‘‘ ۔ہے یہاں ڈرتو مجھے بھ‘‘۔چچا نے دکھ سے کہا

 ( ۱۲۰)‘‘۔یہاں مالئ یںہاں م یےبڑے چچا کا دل رکھنے کے ل

 ںینہ ۔متحدہ ہندوستان آزاد ہوگا ۔بڑا اختالف تھا یںکے تصورات م یآزاد 

سب متفق  نکتے پر یکا یکن: پاکستان بنے گا ل یہوگ یمتقس یہندوستان ک ،یںنہ

سائے بسے ب ۔آباد رہے گا یہوگاجو جہاں رہ رہا ہے وہ وہ یںنہ یتھے کہ انتقال آباد
اکستان بن کہ پ یانے بتا یلکے ساتھ جب جم یقینبڑے  ۔گے یںاجڑ یںگھر ہر گز نہ

 کے رہے گا :  
 یبڑ‘‘گے ؟ یںسارے مسلمان پاکستان جا کر رہ یاتو ک’’ 

 ۔نے پوچھا یچچ

رہے  یںجو جہاں ہے وہ‘ یضرورت پڑے گ یاک یواہ اس ک’’

 ‘‘۔گا

ہ گے ک یںکہ یںوہ نہ‘ گے  یںد یوںرہنے ک یںمگر ہندو ہم’’ 

 ‘‘۔ؤاپنے ملک جا

ہم ان سے  ۔ہوں گے یںان کے ہندو جو ہمارے پاکستان م’’

 ‘‘  ۔ؤگے کہ جا یںکب کہ

 تو انہوں یآگئ یںسمجھ م یک یچچ یبڑ یلدل یک یابھ یلجم

  ۔یسانس ل یک یناننے اطم

 یبھ یںم‘ ہے  یبات بر یجا نے وانے ک یہ یاںم یلہاں جم’’

  ۔یںڑپ یآخر بول ہ یبوا بھ یمنکر‘‘ ۔یچھوڑ سکت یںگھر نہ یہ

 (۱۲۱)‘ ‘کب چھوڑ رہاہوں اپناگھر  یںاور م’’ 

کا  یوابستگ یسے گہر یگنے اپنا گھر نہ چھوڑا مسلم ل یوقت آنے پر کس 
 یںسے جڑے رہے دھن دولت کے اللچ م یجنم بھوم یاپن یاظہار کرنے والے بھ

 یانے ان کو چھوڑ د یکے سسرال نے پاکستان جانا چاہا تو چھم یآکر جب چھم

 یشاد یک یگیوںں دونوں لیآنگن م یکتھا ا یہیں یبھ یلجم ۔چھوڑا یںآنگن نہ یکنل
 ۔یہوگئ

ماں ان کے گھر پر غاصبانہ قبضہ  یک یہعال ۔مال یاآخر بڑے چچا کو ک 

کا سورج طلوع ہونے سے  ینجمہ نے آزاد یپھوپھ یک یہعال۔یںتھ یجمانا چاہت
 ۔یاکرل یصلہسے لطف اندوز ہونے کا ف یپہلے آزاد

ذمہ  یان ک یںنہ یعلمبردار ہ یآزاد یوسماج یاسیبڑے چچا صرف س 
 یانفراد یاپن یان ک یےاس ل ۔شامل تھا یکا احترام بھ یآزاد یفرد ک یںم یوںدار

اور  تہیاف یمتعل ی  بہن نجمہ اعل یسگ یاپن یان ک ۔یاکثر قربان ہوجات یبھ یآزاد

  ۔یںلبرل تھ یںانداز م یزمبالغہ آم
ا ک یزندگ یےنے اپنے ل یںہے کہ م یہوہ بات ‘ یابڑے بھ’’

 (۱۲۲)‘‘۔یتھ ینیبس آپ کو اطالع د‘ہے  یاتالش کرل یساتھ

اسے محض  یےاس ل یموجود تھ یحد تک مردم آزاد یاندر کسنجمہ کے  
کے احترام  یتآدم۔یںپسند ہوتے ہ یتلبرل لوگ تو الزما بشر ۔جا سکتا یاک یںلبرل نہ

 ردعمل یساآزادفرد بڑے چچا تھے ا یمثال یسےا ۔یںملحوظ رکھتے ہ یشہکو ہم

   ۔کا ہوسکتا تھا یںانہ
 (۱۲۳)‘‘۔ں گاؤہوجا یکشر یںم یتم جب کہو گ’’
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ے ہونے ک یبڑے چچا کانگرس یبھ یںمشکل حاالت م ۔یاہندوستان آزاد ہوگ 

ں نے گاندگ یادبن یکنباعث اپنوں سے کافر کا خطاب پاتے رہے ل  یج یپرست ہندو 
 نہ کرتے : یوںوہ بڑے چچا کو قتل ک یےچھوڑا تھا اس ل یںکو نہ

 یکہ دل یتھ یتمہارے بڑے چچا کو برابر منع کر رہ یںم’’

 ۔عالم ہو یاک یپتہ کہ ابھ یاک ؤ۔مت جا 

وہاں  ۔ما نے اور نہرو سے ملنے چلے گئے یںمگر وہ نہ 

 ہنستے بو لتے گئے ۔یاکر د یدہندو نے چپکے سے شہ یکس

 وہ تو شکر ۔تھے اور جب آئے تو ہو نٹوں پر تا ال پڑچکا تھا

اور عزت  یہے کہ وہاں کے جاننے والوں نے الش پہچان ل

رہ  یست تر یکو بھ یدارد یکے سا تھ گھر لے آئے ورنہ آخر

الج  یک یچچ یخدا سے دعا کرو کہ اب وہ تمہار یٹیب ۔یجات

  ۔سے اٹھا لے یرکھ لے اور جلد

تھا مگر تمہارے  یاکا اعالن ک ینےہزار روپے د یننہرو نے ت

 (۱۲۴)‘‘۔یاسے انکار کر د ینےامداد ل یہنے  یابھ یلجم

ل اور قت یاان کو مسلمان تصور ک ۔یاہندو نے کام تمام ک یکچچا کا ا بڑے 
 ین کا یونکہک ۔سازش کا شکار ہوتے یماں ک یک یہتو بڑے چچا عال یںنہ یاکر د

سے  یلکو جم یہلہذا اس نے عال ۔ینظر بڑے چچا کے کاروبار اور مکان پر تھ

 : یاکا مشورہ د یشاد
تمہارے  یںم‘سے واپس لے آئے  یریتکو خ یلخدا جم’’

تمہارے ‘  یماموں سے سب روپے لے کر اسے دے دوں گ

۔وہ بہت اچھا یگ یںکچھ دن بعد چل نکل یںدکان یہی یچچا ک

خدا اسے خوش ‘ ہے  یاادب ک یشہہم یرااس نے م‘ لڑکا ہے 

نے کہا تو جنگ سے آنے  یںہے کہ اگر م یالخ یرام ۔رکھے

 یبڑا عہدہ بھ یضرور کوئتمہارے ماموں اسے  بعدکے 

 یںانہ یںتو م‘ رہے تمہارے بڑے چچا اور اسرار ۔گے یںدالد

 لییحو‘گھر ہے  یابنا بنا‘ یاس گھر سے چلتاکردونگ یجلد ہ

 لیشک ۔یسب تمہارے نام لکھوا لوں گ ۔یںسے کچھ کم تو نہ

 (۱۲۵)‘‘۔یاگ یتو سمجھو مرہ

 یہعال یےاس ل یعالمت تھ یکہ ماں فرسودہ اور زوال آمادہ سماج ک یہعال 

 کا سب یہعال ۔ماں کے طرز احساس سے نجات کا طالب تھا یاپن یکا تصور آزاد

 ںیکھلم کھال نہ یتھا کہ وہ اپنے افکارو احساسات کا اظہار بھ یہسے بڑا دکھ 
 دیہونے کے ناطے شد عورتوہ  ۔یبات تھ یعمل تو دور ک یآزاد یتھ یکرسکت

  ۔یگھٹن کا شکار تھ

 خدمات پاکستان کے یکے ماموں نے اپن یہعال ۔ستان کا حصول ممکن ہواپاک 
 صلہیکے ساتھ پاکستان جانے کا ف یماں نے بھائ یک یہاور عال یںکرد یشپ یےل

عالمت ماں کے ساتھ سفر کرنا اور رہنا  یکو قابل نفرت سماج ک یہاب عال ۔یاکرل

 یسے ہم کالم ہونا بھ یآدم یسےج یاںکہ اسرار م یاس قدر شدت تھ یگھٹن ک ۔تھا
داشتہ کے بطن اور اس کے دادا کے نطفے  یاںاسرار م یونکہقابل اعتراض تھا۔ ک

 سے تھے : 
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آواز  ینے کمزور س یہ!عال یاںہے اسرار م یاربس کھانا ت’’

 ‘‘۔یلگ یکھنےکہا اور گھبراکر اماں کا منہ د یںم

م شر یتمہار یاک‘تم سے کس نے کہا تھا کہ اسے جواب دو ’’

 (۱۲۶)‘‘۔ینے فوراًڈانٹ پالئ اماں‘‘؟ یاڑگئ

 یکنل ۔یگئ یبغاوت کچل د یس یچھوٹ یہ یک یہکے ساتھ عال یبے درد یبڑ 

ان متحدہ ہندوست ۔یتھ یآزاد یمعاشرت یعورت ک یالہر روشن خ یآزاد یپاکستان ک

 یہعال ۔یتھ یہوئ یگھر یںم یتچادر اور ظالمانہ روا یواریچارد،عورت یںم
 یماں ک یاور اپن ۔یجات یںم یمپوالٹن کے مہاجر ک یےروزانہ سوشل ورک کے ل

 یافتہ یمتعل یطبقے ک یانےدرم یںپاکستان م یونکہک یپرواہ نہ کرت یکوئ یمخالفت ک

 ینے بھ یہعال ۔یحقوق سے لطف اندوز ہونے لگ یعورت مرد کے ساتھ جمہور
 : یںتوڑ ڈال یریںزنج یتیروا یک یوضع دار یمنف

  ۔یکرنے لگ یاریت یجانے ک یمپکھانا کھا کر وہ والٹن ک’’

 ہودہیب یہآخر  ۔یٹھوب یدن گھر بھ یہوں کہ کس یکہت یںم’’ 

 ‘‘سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔

  ۔یںدم بگڑا ٹھ یکلوٹا رکھ کر اماں ا 

 ( ۱۲۷)‘‘چلتا رہے گا۔ یہ یوںبے ہودہ سلسلہ  یہ’’

 یوہ تو انقالب چاہت یتھ یناکاف یآزاد یاسیاور س یانفراد یےکے ل یہعال 

 یک یعطا کرے اور ماض یانقالب جو پسے ہوئے طبقات کو زندگ یساا یتھ

 یمثال اس کے سامنے تھ یختم کردے صفدر ک یےکے ل یشہکو ہم یوںناانصاف
نظام  یسےوہ ا ۔راہ پر چل نکال تھا یجونظام جبر کو صبرو استقالل سے بدلنے ک

 لوگوں کو : یسےصفدر ج یںقبول کرے جس م یوںکو ک
جاتا  یامال دودھ د یپان یروںاور ڈھ یمہکا ق یچھڑوںچھ’’

 یسڑا ہوا کھانا کھال کر اس ک یوقتوں کاباس یکئ یجسے کئ‘

 (۱۲۸)‘‘۔یںجات یمانگ یںدعائ یموت ک

اور  یادوہ آز یونکہہوا تھا ک یںصفدر کا سفر ختم نہ یپاکستان بنا تو بھ 

 راہ پر چل نکال تھا : یکانقالب 
اچکا ج یلکے تحت ج یکٹا یفٹیآنے کے بعد دوبارہ س یہاں’’

 ( ۱۲۹)‘‘۔ہوں

ماں  یک یہجب عال ۔یانے شکر ادا ک یہکے ملنے پر عال یاتح یکشر یانقالب 

االعالن  ینے عل یہآکر صفدر کو گھر سے نکل جانے کو کہا تو عال یںنے غصے م

   کہا :
 یہ ہے کہ اب یاکرل یصلہنے ف یںم‘ گے اماں  یںجائ یںنہ یہ’’

 یکآپ ہم دونوں کو ا ‘گے یںپاس رہ یرےم یشہہم

جھکا کر بڑے عزم سے کہا۔  یںنے نظر یہعال‘‘۔یجئےکرد

‘‘(۱۳۰) 

فدر ص یکنل یتھ یوجہ سے صفدر کو قبول کررہ یہونے ک یانقالب یہعال 
ماں  یک یہتو عال یےد یکماں کے آگے گھٹنے ٹ یک یہنے سماج دشمن عالمت عال

بلکہ  ںیصفدر نے کہا تھا وہ انقالب نہ یاکیونکہساس بننا قبول کرل ینے بخوش

 : سراٹھایانے جرا ت انکار سے  یہتو عال ۔کرے گا یکسپورٹامپورٹ ا
 (۱۳۱)‘‘اماں یکروں گ یںنہ یشاد یںم’’
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 یساصفدر ج یںہے ناول م یاسے ل یروئنکا کام ہ یروہ یںمصنفہ نے ناول م 

 یہعال یروئنہ یناول ک یکنہے ل یتاراہ کو ترک کر د یمرد شکست کھا کر آدرش ک
 ۔ یاد یںنے آدرش کا علم گرنے نہ

 نیحاالت کے حوالے سے دو مضبوط تر یاسیکے س یرمصنفہ نے برصغ 

بڑے چچا اور چھوٹے چچا دو عام  یانکے درم یگاور مسلم ل یسجماعتوں کانگر
 یرکے قصے کو فن کا رانہ اور غ یوںزندگ یسے گھرانوں کے سربراہان ک

 یمعراج ہوت یفن کا ر کے فن ک یبھ یجانبدرانہ انداز سے برتا ہے جو کس

مکالمے  اور یانیہکو ب یکارڈاور ر یاناتب یاسیطرح س یک یوںاُنہوں نے صحا ف۔ےہ
ے کہ ہ یااُنھوں نے دکھا۔روح متاثر ہو یجس سے فکشن ک یابننے د یںکا حصہ نہ

وجہ سے اُن کے گھرانے کے  یبڑے چچا کا کانگرس کے فعال ممبر ہونے ک

ے اُن رکن س یگیکے مسلم ل چاہے اور چھوٹے چ یافتاد آن پڑت یاافراد پر ک یگرد
ے ہوتا گھرانے س یاپنے ہ ؤٹکرا یاُن کا فکر۔ہے یگزرت یبتمص یاکے گھر پر ک

  ۔یںہوتے ہ یرع پذوجہ سے مستقبل کے اعمال وافعال وقو یہے جس ک

 یںسے اکثر ناولوں م یںہونے والے ناولوں م یقپاکستان کے بعد تخل قیام
ا نے اس ک یدرح ینالع ۃقر ۔ہے یاگ یاصورت حال کو موضوع بنا یاسیو س یملک

انہوں نے کرواہا راج گھرانے  یںجس م۔یالکھ کر ک‘‘صنم خانے  یبھ یرےم’’آغاز 

 ینوسک وسیع‘‘یاآگ کا در’’ لہے اُس کا ناو یاکو موضوع بنا یوںسرگرم یاسیس یک
 یحاالت کو بھ یاسیومعا شرت کے ساتھ س یبتہذ یںجس م۔ہوا ہے یالپر پھ

حاالت ،صورت حال یاسیس یہوئ یبدلت یںمختلف ادوار م۔ہے یاموضوع بنا

 کو مصنفہ نے بطور یابتر یاسیس یہر دور ک۔ہے یشاخسانہ ہوت یوواقعات کا ہ
ے ک یبہزار سالہ تہذ یناول کے مطالعے سے اڑھائ یکہ قارہے  یاک یشخاص پ

اک پ یںکے خاک اور خون م یحجاز یمنس۔حاصل کرتا ہے یبھ یآگاہ یاسیساتھ س

پر لکھا  منظرنامے یاسیکے دوران س یمتقس۔ہے یاگ یاکو موضوع بنا یمتقس یوہند ک
ماحول کو مختلف  یاسیہندوستان کے س یںجانے واال بڑا اہم ناول ہے جس م

 یامق‘‘ یبست یخدا ک’’کا  یقیشوکت صد۔ہے یاگ یاک یشپ یعےکے ذر وںکردار

کو سامنے التا ہے کہ ہندوستان سے ہجرت کرکے آنے  یکہان یپاکستان کے بعد ک
نے آنے والوں کا  یوںکے باس یہاںوالوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور 

 یمقساختتام ت کا‘‘یلیپور کا ا یعل’’کا ناول  یممتاز مفت ۔یااستحصال کس درجہ ک
 جان کا اندوختہ تھا یتھا جہاں اپن یںم یافراتفر یہر کوئ یںکے دوران ہوا جس م

اں اور تالش بہار ۔یفکر الحق تھ یکو پاکستان منتقل کرنے ک یزوںاپنے عز یوہ

کے  یزندگ یک یوںاور ہندوستان کے باس یامحکومت کا ق ینمینانگریزاُداس نسل
 یاسیگھرانے کے س یہ یکا یںمستور کا آنگن م یجہخد۔ہے یاگ یاک یشمسائل کو پ

 رہتے ہوئے یںبڑے چچا کے گھر م یچھم یںجس م۔ہے یاگ یامنظر نامے کو دکھا

 یاسیدوسرے رجحانات کے ساتھ س یںادب م ۔ہے یثابت ہوت یفحر یاُن ک یبھ
امے پر ن نظرم یبعد کے ادب ہندوستان کے یماگر تقس۔ہے یابرتا گ یرجحان کو بھ

 ۔ہے یاگ یاکو بطور خاص موضوع بنا یےجائے تو ہجرت کے الم ینظر ڈال
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 جات حوالہ
 

 ینئ،یٹڈمکتبہ جامعہ لم ،کے بعد ہندوستان کا ادب یآزاد،ڈاکٹر،محمد ذاکر   ۔۱
 ۶۹ء، ص ۱۹۸۱ ،یدہل

 ۲۲۳ص ،س۔ ن ،الہور ،بکس یرجہانگ ،خاک اور خون ،یحجاز یمنس  ۔ ۲

 ۳۳۶یضاً،صا   ۔۳
 ۳۳۵یضاً،صا   ۔۴

 ۴۵،۳۴۴یضاً،صا   ۔۵

 ۳۰،۴۲۹یضاً،صا   ۔۶
 ۳۵۸یضاً،صا   ۔۷

 ۳۶۵یضاً،صا  ۔ ۸

 ۳۶۶یضاً،صا   ۔۹
 ۳۹۱، ۹۲یضاً،صا   ۔۱۰

 ۵۲۳یضاً،صا   ۔۱۱

 ۵۲۸یضاً،صا   ۔۱۲
 ۵۳۷، ۳۸یضاً،صا   ۔۱۳

 ۵۸۲یضاً،صا   ۔۱۴

مشمولہ ‘‘ہو جائے  یانبارے ناول کا کچھ ب’’ ،یفضل یمفضل احمد کر   ۔۱۵
  ص ا تا د  ،ء۱۹۶۰ ،یکراچ ،دبستان ،:خون جگر ہونے تک

)جلددّوم(،  ،مسلما ناِن پاکستان و بھارت یختار ،یآباد یدفر یہاشم یدس   ۔۱۶

   ۸۹،۵۸۷ص ،اء۹۸۸ ،یاردو کراچ یانجمن ترق
 ،دبستان ،خون جگر ہونے تک ،یفضل یمفضل احمد کر   ۔۱۷

 ۱۱ء،ص۱۹۶۰،یکراچ

 ۱۷،۱۶یضاً،صا   ۔۱۸ 
 ۲۶یضاً،صا   ۔۱۹

 ۵۰یضاً،صا   ۔۲۰
 ۷۱یضاً،صا   ۔۲۱

 ۱۴۵یضاً،صا  ۔ ۲۲

 ۱۵۰یضاً،صا   ۔۲۳
 ۱۴۹یضاً،صا   ۔۲۴

 ۱۱۷یضاً،صا   ۔۲۵

 ۸۲،۸۰یضاً،صا   ۔۲۶
 ۱۸۷یضاً،صا   ۔۲۷

 ۲۰۰،۱۹۹ص یضاً،ا  ۔ ۲۸

 ۲۰۹،۲۰۸یضاً،صا ۔  ۲۹
 ۵۷،۲۴۷یضاً،صا ۔  ۳۰

 ۳۰،۳۲۸یضاً،صا ۔  ۳۱
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 ۸۸،۲۷۸ء،ص۱۹۹۵،یکراچ ،کتاب ،یبست یخدا ک ،یقیشوکت صد ۔  ۳۲

 ۲۸۷یضاً،صا ۔  ۳۳
 ۸۸،۲۷۸یضاً،صا ۔  ۳۴

 ۲۸۹، ۹۰یضاً،صا ۔  ۳۵

 ۲۹۴یضاً،صا ۔  ۳۶
مشمولہ ممتاز  ،ء۱۹۸۴نومبر  ۲۶‘‘ یڈیشنا یسرالفظ ت یشپ’’،یممتاز مفت ۔  ۳۷

   ۷ص ء، ۱۹۹۱ یشنزک یپبل یلسنگ م ،یلیپور کا ا یعل ،یمفت

 ۹۱۰ص ،ء۲۰۱۲ ،الہور ،یصلالف ،یلیپور کاا یعل ،یممتا ز مفت ۔  ۳۸
 ۹۱۱یضاً،صا ۔  ۳۹

 ۹۱۲یضاً،صا ۔  ۴۰

 ۱۴،۹۱۳یضاً،صا ۔  ۴۱
 ۲۶،۲۵،۹۲۴یضاً،صا ۔  ۴۲

 ۹۲۶، ۲۷ص یضاً،ا ۔  ۴۳

 ۹۳۳یضاً،صا ۔  ۴۴
۱۱ص ،ء۱۹۶۱ ،یکراچ ،سندھ یڈمیاردو اک ،تالش بہاراں ،یہاشم یلہجم ۔  ۴۵

  

 ۱۲یضاً،صا ۔  ۴۶
 ۴۶یضاً،صا ۔  ۴۷

 ۱۱۳، ۱۴یضاً،صا ۔  ۴۸

 ۱۲۹یضاً،صا ۔  ۴۹
 ۶۶۱یضاً،صا ۔  ۵۰

 ۶۶۹یضاً،صا ۔  ۵۱

 ۶۹۵یضاً،صا ۔  ۵۲
 ۷۰۶یضاً،صا ۔  ۵۳

 ۷۰۹یضاً،صا ۔  ۵۴

 ۷۱۹یضاً،صا ۔  ۵۵
 ۵۳۵، ۳۶ص یضاً،ا ۔  ۵۶

 ،یدہل ینئ ،پرکاش یمانتس ،کے بعد یاردو ناول آزاد ،ڈاکٹر،اسلم آزاد ۔  ۵۷
  ۱۹۴ص  ،ء۱۹۹۰

 ۳۲،۷۳۱ص ،تالش بہاراں ،یہاشم یلہجم ۔  ۵۸

ص  ،ء۲۰۱۳ ،الہور،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یںاداس نسل ،ینعبدہللا حس ۔  ۵۹
۱۲،۱۱ 

 ۱۲یضاً،صا ۔  ۶۰

 ۱۴یضاً،صا ۔  ۶۱
 ۳۱یضاً،صا ۔  ۶۲

 ۸۰،۷۹یضاً،صا ۔  ۶۳

 ۸۱یضاً،صا ۔  ۶۴
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 ۹۳یضاً،صا ۔  ۶۵

 ۱۲۴یضاً،صا ۔  ۶۶
 ۱۳۶یضاً،صا ۔  ۶۷

 ۲۱۶یضاً،صا ۔  ۶۸

 ۱۵۰یضاً،صا ۔  ۶۹
 ۱۶۶یضاً،صا ۔  ۷۰

 ۱۸۰ص یضاً،ا  ۔ ۷۱

 ۲۰۶یضاً،صا ۔  ۷۲
 ۱۶۶یضاً،صا ۔  ۷۳

 ۳۶،۲۲۹یضاً،صا ۔  ۷۴

 ۲۳۸یضاً،صا ۔  ۷۵
 ۲۴۱یضاً،صا ۔  ۷۶

 ۲۴۳، ۴۴یضاً،صا ۔  ۷۷

 ۲۴۵یضاً،صا ۔  ۷۸
 ۲۷۱یضاً،صا ۔  ۷۹

 ۲۷۴یضاً،صا ۔  ۸۰

 ۲۷۵یضاً،صا ۔  ۸۱
 ۲۸۳یضاً،صا ۔  ۸۲

 ۲۹۱ص یضاً،ا ۔  ۸۳

 ۴۲۹یضاً،صا ۔  ۸۴
 ۴۴۲یضاً،صا ۔  ۸۵

 ۴۸۵یضاً،صا ۔  ۸۶

 ۴۸۶یضاً،صا ۔  ۸۷
 ۵۱۰یضاً،صا ۔  ۸۸

 ،اردو یانجمن ترق ،اردو ناول کے بدلتے تناظر ،ڈاکٹر،ممتاز احمد خان ۔  ۸۹

 ۱۵۱ء، ص۲۰۰۳،یکراچ
  ۱۵۳، ۵۴یضاًصا ۔  ۹۰

 ۲۰۰س۔ن،ص ،یکراچ ،یغضنفر اکادم،اردو ادب یدجد ،ڈاکٹر ،محمد حسن ۔  ۹۱
رسالہ  ،اور فن کے رشتے یتشخص یک یجہخد،یقاسم یماحمد ند ۔  ۹۲

  ۶۰ء، ص۱۹۸۴ یفرور یجنور ،نمبر یجہخد،فنون

 ۹ص،ء۲۰۱۲الہور،  یشنز،ک یپبل یلآنگن، سنگ م،مستور یجہخد ۔  ۹۳
 ۱۶،۱۵یضاً،صا ۔  ۹۴

 ۱۸یضاً،صا ۔  ۹۵

 ۲۴،۲۳یضاً،صا ۔  ۹۶
 ۴۵یضاً،صا ۔  ۹۷

 ۵۸، ۵۹یضاً،صا ۔  ۹۸

 ۶۱یضاً،صا ۔  ۹۹
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 ۶۳ص یضاً،ا ۔  ۱۰۰

 ۱۱۴یضاً،صا ۔  ۱۰۱
 ۱۲۰یضاً،صا ۔  ۱۰۲

 ۱۱۹یضاً،صا ۔  ۱۰۳

 ۸۰یضاً،صا ۔  ۱۰۴
 ۱۱۶یضاً،صا ۔  ۱۰۵

 ۷۰،۶۹،۶۸یضاً،صا ۔  ۱۰۶

 ۷۵یضاً،صا ۔  ۱۰۷
 ۸۴، ۸۵یضاً،صا ۔  ۱۰۸

 ۹۷یضاً،صا ۔  ۱۰۹

 ۱۳۰تا ۳۵یضاً،صا ۔  ۱۱۰
 ۱۴۹یضاً،صا ۔  ۱۱۱

 ۱۵۲ص یضاً،ا ۔  ۱۱۲

 ۱۵۶یضاً،صا ۔  ۱۱۳
 ۱۶۲، ۶۴، ۶۵یضاً،صا ۔  ۱۱۴

 ۲۲۳یضاً،صا ۔  ۱۱۵

 ۱۸۱یضاً،صا ۔  ۱۱۶
 ۱۸۲یضاً،صا ۔  ۱۱۷

    ۱۲۵یضاً،صا ۔  ۱۱۸

 ۱۹۲یضاً،صا ۔  ۱۱۹
 ۲۰۳یضاً،صا ۔  ۱۲۰

 ۲۶۵یضاً،صا ۔  ۱۲۱

 ۲۶۷یضاً،صا ۔  ۱۲۲
 ۲۶۷یضاً،صا ۔  ۱۲۳

 ۲۹۷ص یضاً،ا ۔  ۱۲۴

 ۲۳۰یضاً،صا ۔  ۱۲۵
 ۶۹،۱۶۸یضاً،صا ۔  ۱۲۶

 ۲۹۹یضاً،صا ۔  ۱۲۷
 ۳۱۴یضاً،صا ۔  ۱۲۸

 ۳۱۶یضاً،صا ۔  ۱۲۹

 ۳۱۶یضاً،صا ۔  ۱۳۰
 ۳۱۸یضاً،صا ۔  ۱۳۱



 

 

 

 

 

 

 

 

 باب چہارم

 یاسیس یںاردو ناول م یپاکستان

 رجحانات

 ء(۲۰۰۰ء تا ۱۹۷۲)
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 باب چہارم:

ء تا ۱۹۷۲رجحانات) یاسیس یںاردو ناول م یپاکستان

 ء(۲۰۰۰
  

 یتو برطانو یوں یںجدوجہد م یپاکستان ک یامق یادتق یرز یقائداعظم ک 

خطوں  بعض یالیکننے بھر پور حصہ ل ہندوستان کے تمام صوبوں کے مسلمانوں
ہ خط۔یااور جوش وخروش کا مظاہرہ ک یسرگرم یادہنسبتاً ز یںنے اس سلسلے م

اکستان پ یکتحر نچہچنا یںہ یلےاور جوش یطبعاً اور مزاجاً جذبات یباسبنگال کے 

 یںدراصل بنگال کے مسلمانوں م یںنظر آتے ہ یںوہ ہر اول دستے م یبھ یںم
 دایاحساس پ یہنے شدت سے  یوںبے انصاف یں کؤکے جبر اور ہندو یزوںانگر

چنے حصال سے باست یومعاش یاسیبقا اور س یوتمدن ک یبتہذ یتھا کہ اپن یاکرد

 ۔ہے یکا حصول بے حد ضرور ینزم ہخط یحدہں سے آزاد علؤہندو یےکے ل
 ۔یمخالفت ک یدشد یہندوستان ک یمنظر تقس یشں نے اپنے مفادات کے پؤہندو

 ںیمسلمانوں نے پاکستان کے حق م یبنگال یصدف ۹۶ یںء کے انتخابات م۱۹۴۶

بھارت  یعنی یاستوںہندوستان جب دو خود مختار ر یںء م۱۹۴۷ یوںووٹ ڈالے 
وبوں پر کے دو ص یتہوا تو پاکستان مسلم اکثر یمتقس یںصورت م یاور پاکستان ک

 ںیاور دوسرا شمال مشرق م یںحصہ ہندوستان کے شمال مغرب م یکا ۔مشتمل تھا

 یناپ۔یتھ یدور یائیجغراف یک یلہزار م یکا یانان دو صوبوں کے درم ۔واقع تھا
 یددش یپاکستا ن ک یامں نے قؤہندو یےقائم رکھنے کے ل یاور برتر یاجارہ دار

 یاگآ  یںمگر جب ان کے تمام تر عزائم کے برعکس پاکستان وجود م ۔یمخالفت ک

تا کے ما ی۔ ہندو دھرتیاک یںنہ یمدل سے تسل یتو انہوں نے اس کے وجود کو کبھ
 ۔تصور کرتے تھے‘‘ہاپاپ م’’کو  یمتقس یتصور کے حوالے سے ہندوستان ک

 اتھایکرل یمسوچ کر تسل یہمحض  کوپاکستان کے وجود  یںء م۱۹۴۷ں نے ؤہندو

 کھایدن پاکستان بھارت کا حصہ بن جائے گا مگر جب انہوں نے د یکنہ ا یککہ ا
تان راہ پر گامزن ہے تو انہوں نے پاکس یک یکہ پاکستان نہ صرف قائم ہے بلکہ ترق

 اور یسیوںبعض پال یہمار۔یامنظم سازشوں کا آغا ز کرد یےکو توڑنے کے ل

 یمشر ق یےں کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لؤسے ہندو حوالے یائیجغراف
  ۔یسازگار نظر آئ یادہفضا ء ز یپاکستا ن ک

 : یںڈاکٹر صفدر محمود لکھتے ہ یںاس سلسلے م 
کہ نامساعد حاالت کے باوجود پاکستان  یکھاجب انہوں نے د’’

کوشش کررہاہے تو انہوں نے اسے ختم  یبقا واستحکام ک یاپن

کے  یلتکم یکرنے اور اپنے مذموم ارادوں اور خواہشات ک

 یبھارت یاک یارالمدت منصوبہ ت یلمنظم اور طو یکا یےل

 یاقتصاد راو یبیتہذ ،یائیں نے پاکستان کے جغرافؤرہنما

 پاکستان یکرنے کے بعد مشرق یہعوامل کا مطالعہ اور تجز

 (۱)‘‘۔یاکا انتخاب ک
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 یوںپاکستان یمشرق یپاکستان کے کچھ عرصہ بعد سے ہ یامں نے قؤہندو 

اس  ۔یےبونے شروع کرد یجنفرت کے ب یےکے ل یوںپاکستان یمغرب یںکے دلوں م
 ہی ینفرت ک ۔یمعاونت ک ینے ان ک یوںاور کوتاہ یوںغلط یہمار یںسلسلے م

ء ۱۹۷۱ سمبرد۱۶اور آخر کار  یہوگئ یارطرح ت یء تک پک کر پور۱۹۷۱فصل 

ک مل یحدہعل یکحصہ سے کٹ کر ا یحصہ مغرب یکو پاکستان کا شمال مشرق
 ۔یاکر گ یارصورت اخت یک‘‘ یشبنگلہ د’’

  : یںہوئے لکھتے ہ یتےمنصور خالد اس سانحے کا جائزہ ل یمسل  
تھا بلکہ  ںیواقعہ نہ یحادثات یا یاتفاق یکوئ یامکا ق یشبنگلہ د’’

داستان کا المناک  یسے لکھ یوںحماقتوں اور نااہل یہمار یہ

 (۲)‘‘۔انجام تھا یمگر منطق

 یدم کو شدقو یتھا کہ جس نے پاکستان یہالم یساا یکپاکستان ا یسانحہ مشرق 

قوم کے دو گرہوں کے  یہ یک۔ایامبتال کرد یںاحساس ذلت اور احساس شکست م
 یبیہذت یسےا یکا دات ابھرے اور ان تضا دات نے اپر تض یادوںبن یعالقائ یاندرم

تاثر م یزندگ یاور ذات قومی یک یسے ہر محب وطن پاکستان یاجسکو جنم د یےالم
ہے  ایبہت کچھ لکھا گ یںباب کے بارے م یاہکے اس س یختار یآج تک ہمار ۔یہوئ

 مختصراً ہم اس وقت ان حاالت و واقعات کا ۔ہے یبہت کچھ لکھا جانا باق یاور ابھ

 ۔یانے جنم ل‘‘ یشبنگلہ د’’گے کہ جن کے بطن سے  یںجائزہ ل
 مسئلے یاختال فات کا آغاز لسان یانپاکستان کے ان دو حصوں کے درم 

انے کا زبان بن یقوم یسے ہوا قائداعظم نے پاکستان بننے کے بعد اردو کو ملک ک

خطے  یزبان کس کہیونک یتھ یپر مبن یشیدور اند یحکمت عمل یہ یان ک یااعالن ک
 یاہم کردار ادا کرت حالبہر  یںکرنے م یداپ یجہت یک یانکے باشندوں کے درم

 یک زبان یانتھا کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کے درم یالقائداعظم کا خ ۔ہے

 ،بہے کہ اردوپنجا یقتحق یکا یہ ۔یمحبت کا باعث ہوگ یانان کے درم یکسانیت
ان نہ زب یمادر یصوبے ک یبھ یسے کس یںبلوچستان اور بنگال م ،سرحد ،سندھ

 یزبان ضرور تھ یرابطے ک یانتمام صوبوں اور خطوں کے درم یہمگر  یتھ

تھا مگر قائداعظم کے اس اعالن کے  یاگ یازبان قرار د یاسے قوم یےل یاور اس
مرکز پر  ہک یاشروع ک یناتاثر د یہپاکستان کے لوگوں کو  یں نے مشرقؤبعد ہندو

 رکےزبان سے محروم ک یکو ان ک یوںکا قبضہ ہے اور وہ بنگال یوںپاکستان یمغرب

 یکے خالف مشرق یصلےقائداعظم کے اس ف۔یںان پر حکومت کرنا چاہتے ہ
 یء کو مشرق۱۹۴۸مارچ  ۱۷چنانچہ قائداعظم نے خود  یاگ یااحتجاج ک یںپاکستان م

 یخطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم یںجلسہ عام م یںاور ڈھاکہ م یاپاکستان کا دورہ ک

 یک یدتعق یںدونوں حصوں م ےقائداعظم کو پاکستان ک ۔یزبان صرف اردو ہوگ
ور پر ط یکا لوگوں پر اثر ہوا اور وقت یحتنص یان ک ۔جاتا تھا یکھانظروں سے د

رسم الخط  یجب حکومت نے بنگال یںء م۱۹۵۳ ۔یپڑ گئ یمیدھ یکتحر یزبان ک

 یرورف ۔یابار پھر ابھر کر سامنے آ  یکتنازع ا یتو لسان یکوشش ک یبدلنے ک
خطاب  یںجلسہ عام م یکا یںنے ڈھاکہ م ینخواجہ ناظم الد یراعظموز یںء م۱۹۵۳

ہ ناظم خواج ۔یزبان اردو ہوگ یواحد سرکار یکہ پاکستان ک یاکرتے ہوئے اعالن ک

اصل نہ ح یتمقبول یس یکقائداعظم  یںانہ یںتھے مگر عوام م یاگرچہ بنگال ینالد
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کام  سلسلاور ہندو م یکے حام یتعصب یکہ اس دوران بنگال یہدوسرے  یتھ

خواجہ صاحب کے اس اعالن کے خالف مظاہروں کا  یےاس ل ۔کرتے رہے تھے
کے ہاتھوں چار طالب علم اس  یسء کو پول۱۹۵۳ یفرور۳۱ ۔یاسلسلہ شروع ہوگ

کے اس اعالن کے  یراعظمشامل وز یںمجمعے م یکوقت ہالک ہوگئے جب وہ ا

کا  یےرو کےکے حوالے سے حکومت  یکاس تحر ۔خالف مظاہرہ کررہے تھے
 : یںہوئے ڈاکٹر محمود الرحمن لکھتے ہ یتےجائزہ ل

 یزور پکڑنے لگ یکتحر یلسان یںدنوں بنگال م یانہ’’

سے  یکو سخت یکبجائے تحر یکرانے ک یہحکومت نے تصف

ے ک یاور نااہل یریبے تدب یکحکومت  یکوشش ک یدبانے ک

اور  یاکا روپ دھار ل یکتحر یعوام یکسبب اس نے ا

 (۳)‘‘۔یمسئلہ بن گئ یپاکستان کا قوم یمشرق ‘‘بنگلہ بھاشا’’

 یںکرانے کے حق م یمزبان تسل یقوم یبنگلہ کو بھ یںپاکستان م یمشرق 

اردو کے ساتھ ساتھ  یںم ینء کے آئ۱۹۵۶آخر کا  ۔یامظاہروں کا سلسلہ بڑھتا چال گ

ڑنے اگر حاالت کے بگ یصلہف یہی یاگ یازبان کا درجہ دے د یقوم یکو بھ یبنگال
نفرت کا  یہونے وال یداپ یںم لوںکے د یوںپاکستان یجاتا تو مشرق یاسے قبل کرل

 ۔جاسکتا تھا یاجلد خاتمہ ک

 : یںکہتے ہ یںاس بارے م ینالد یدسع 
ھا تو ت یےچاہ یناحل کرد یںم یزبان کے مسئلے کو ابتدا ء ہ’’

تان کے پاکس یجو نفرت مغرب یںم یوںزبان کے مسئلہ پر بنگال

 (۴)‘‘۔یوہ نہ ہوت یہوئ یداخالف پ

 تیتنازع کو خاص اہم یلسان یںپاکستان کے اسباب م یسا نحہ مشرق     
  ۔پاکستان پر اس تنازع کے دور رس اثرات مرتب ہوئے یسقوط مشرق ۔حاصل ہے

سے بہت  حوالے یمیمسلمان تعل یںپاکستان م یان سے پہلے مشرقپاکست یامق 

اکستان پ یامچنانچہ ق ۔تھے یتملک یں کؤتر ہندو یادہادارے ز یمیتعل ۔پسماندہ تھے
  ۔یصورت حال تھ یہی یکے بعد بھ

 :یںہ یلکھت ی  ام سلم یںاس سلسلے م 
 ۲۱۹۵موجود  یںپاکستان م یپاکستان کے وقت مشرق یامق’’

ہندو سرمائے سے  یصدف ۹۰سے  یںکالجوں م ۴۷سکولوناور 

غالب  یاساتذہ اور طلباء ک یںم چل رہے تھے ان تمام اداروں

 (  ۵)‘‘۔یہندو تھ یتاکثر

ا ک یتقوم یبنگال یںں نے مسلمان بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں مؤہندو 
ت کے خالف نفر یوںپاکستان یاور اس حوالے سے مغرب یازہر گھولنا شروع کرد

عرصے کے  یرہے اور کچھ ہ یابکام یںہندو اپنے ان مقاصد م ۔ابھارتے رہے

خر محسوس ف یادہز یںکہالنے م ینسل اپنے آپ کو بنگال ینئ یپاکستان ک یبعدمشرق
  ۔کرنے لگے

 : یںکہتے ہ یںاس بارے م ینالد یدسع 
 یطلبا کو جس قسم ک یپاکستان یمشرق یںبرس م یسچوب’’

 ںیسے انہ یگنڈےپروپ یاور جس طرح بھارت یگئ ید یمتعل

اثر وہانکا نوجوان طبقہ بالخصوص  یراس کے ز یاگ یابدظن ک
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 یبجائے بنگال یسمجھنے ک یطلباء اپنے آپ کو پاکستان

 (۶)‘‘۔فخر محسوس کرنے لگے یںکہالنے م

 یسخت ضرورت تھ یبدلنے ک یمپاکستان کے بعد نظام تعل یامدراصل ق  

لہذا چند سالوں کے اندر اندر نوجوان نسل پاکستان  یگئ یتوجہ نہ دمگر اس طرف 
 ۔یپر اتر آئ یدشمن

اور  یےنظر یدو قوم یںم یدانم یوادب یدرس گاہوں کے عالوہ علم 

اکستان پ یںکہ اس سے لوگوں کے دلوں م یاگ یاکا پرچار اس طرح نہ ک یتپاکستان
اور  گوریپاکستان کے ادب پر رابندرناتھ ٹ یمشرق۔سے محبت کا جذبہ فروغ پاتا

وں نے لوگوں کے یزان تمام چ ۔یتھ یحکمران یک یروںتحر یں کؤدوسرے ہندو

  ۔یااہم کردار ادا ک یںکا تصور ابھارنے م یتقوم یبنگال یںدلوں م
اور  یتھ یدور یک یلہزار م یکا یںدونوں م یلحاظ سے بھ یائیجغراف 

 یملک تھا کہ جس نے پاکستان کے وجود کو کبھدشمن  یساا یکا یںن م یادرم

 یملت اطراف سے بھارت کے ساتھ ینتینسرحد یپاکستان ک یمشرق ۔یاک یںنہ یمتسل
 ۔یںتھ

کرتے ہوئے  یہپہلو کا تجز یائیپاکستان کے جغراف مشرقی

 :یںڈاکٹرصفدرمحمود لکھتے ہ
 یڑب یثیتح یپاکستان ک یمشرق یلحاظ سے بھ یائیجغراف’’

ار ہز یکا یانپاکستان کے درم یاس کے اور مغرب ۔ینازک تھ

بہ پاکستان کا صو یمشرق ۔عالقہ حائل تھا یبھارت یلکا طو یلم

 (۷)‘‘گھرا ہوا تھا۔ یںعالقے م یاطراف سے بھارت ینت

 ۔یںھت یبھارت سے گزرت یںپرواز یانپاکستان کے درم یاور مغرب یمشرق       
 ۔ایگ یااغوا کر کے الہور پہنچا د یارہط یبھارت یکء کو ا۱۹۷۱ یجنور ۳۰مگر 

ے۔ تھ یشیاور اشرف قر یشینوجوان ہاشم قر یریاغوا کرنے والے دو کشم یارہط

 یپاکستان یاپنے عالقے پرسے گزر نے وال یںآڑ م یبھارت نے اس واقعے ک
اصلہ ف یفضائ یانوجہ سے دونو ں صوبوں کے درم یجس ک یںبند کر د یںپرواز

ے جانے لنکا آن یبراستہ سر یںاب پرواز یاکر چھ گھنٹے ہوگدو گھنٹوں سے بڑھ 

 ۔ینشکست کا با عث ب یپاکستان ک یبھ یلحاظ سے اس قدر دور یائیجغراف۔یںلگ
 کا تناسب بہت کم تھا اس بات یوںپاکستان یعہدوں پر مشرق یسرکار ی  اعل 

سول  ینڈپاکستان کے وقت ان یامجاسکتا ہے کہ ق یالگا یکا اندازہ اس بات سے بھ

 ںیپاکستان م یمشرق یںان حاالت م ۔مسلمان تھا یبنگال یکصرف ا یںسروس م
 یر بدقسمتمگ ۔یتھ یجات یک یناتپاکستان سے تع یتر تعداد مغرب یادہز یافسران ک

 یہکا  ان یاک یاراخت یہکے ساتھ ناروا رو یوںپاکستان یسے ان افسران نے مشرق

  ۔نفرت کا باعث بنا یےکے ل یوںپاکستان یمغرب یہرو
 : یںکہتے ہ یںمنصور خالد اس بارے م یمسل 

 یتیثح یافسروں ک یسرکار یںپاکستان م یجو لوگ مشرق’’

تعداد نے وہاں کچھ اچھا  یخاص یاچھ یکا یسے گئے ان ک

 یکرس یہوئ یچھوڑ یک یزانہوں نے انگر یانہ ک یاراخت یہرو

 ( ۸)‘‘۔یاسمجھ ل یزکر خود کو انگر یٹھپرب
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 یافسران ک یپاکستان یسے مغرب یپاکستان کے لوگ شروع ہ یمشرق 

ور کرتے تص ی  سے اعل یوںافسران اپنے آپ کو بنگال یہ ۔سے ناخوش تھے یناتیتع
 ایرعا یوہ ان ک یسےسلوک روا رکھتے تھے کہ ج یساتھے اور ان کے ساتھ ا

ے ک وںپاکستان کے لوگ یوجہ سے مشرق یک یےان کے افسران کے اس رو۔ہوں

  ۔تھا بات کا ردعمل یہونا اس یداکے خالف نفرت کا پ یوںپاکستان یمغرب یںدلوں م
 : یںلکھتے ہ یںڈاکٹر محمود الرحمن اس سلسلے م 

فرت ن یںپاکستان م یپاکستان کے بعض افسر مشرق یمغرب’’

 ریکو حق یوںلوگ بنگال یہ ۔کا باعث بن رہے تھےیالنےپھ

  (۹)‘‘۔سمجھتے تھے

 یبڑھت جیخل یہ ینفرت ک یانپاکستان کے لوگوں کے درم یاور مغرب یمشرق 

پاکستان  یقوم کو سانحہ مشرق یاور پاکستان یاجس کا فائدہ دشمن نے اٹھا یگئ یچل

 ۔سے دوچار ہونا پڑا
 امیواضح تضاد موجودتھا ق یںدونوں صوبوں م یحوالے سے بھ یاقتصاد  

 ۔بہ تھاں کا غلؤپر ہندو یزندگ یاقتصاد یپاکستان ک یپاکستان سے پہلے مشرق
تر ہندو تھے اور مسلمان ان کے ماتحت  یادہکارخانوں اور صنعتوں کے مالک ز

ان کے پاکست سیمتق ۔سے کام کرتے تھے یثیتح یک یگرصرف مزدوروں اور کار

س ج یتعداد بدستور وہاں موجود رہ یبڑ یکارخانہ داروں ک،ہندو تاجروں یبعد بھ
 ۔الم یںپاکستان کے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہ یوجہ سے مشرق یک

 : یںکہتے ہ یںہللا اس بارے م یتعنا  
بھارت چلے  یںء م۱۹۴۷پاکستان سے تو ہندو  یمغرب’’ 

 یپاکستان سے وہاں کے باشندے نہ نکلے۔تجارت یگئے۔مشرق

 (۱۰)‘‘۔اداروں پر ان کا قبضہ رہا یاور ثقافت

حالت  یپاکستان کے بعد ان ک یامتھا کہ ق یالا خپاکستان کے لوگوں ک یمشرق 

نہ  یلیتبد یکوئ یںنہ ہو سکا اور ان کے شب و روز م یسامگر ا یسدھر جائے گ
 یدانم یپاکستان سے محبت کا جذبہ ماند پڑنے لگا۔اقتصاد یںتو ان کے دلوں م یآئ

 ی۔مشرقیتھ یمنصوبہ بند غلطوجہ  یبڑ یک یپسماندگ یپاکستان ک یمشرق یںم

اکستان پ یتر حصہ مغرب یادہدولت کا ز یتھا کہ قوم یالپاکستان کے لوگوں کا خ
 تھے۔ یحد تک حق بجانب بھ یکس یںجاتا ہے۔وہ اس سوچ م یاپر خرچ کر د

خرچ ہونے والے  یںپاکستان م یاور مغرب یڈاکٹر صفدر محمود مشرق 

 :یںہوئے لکھتے ہ یتےسرمائے کا جائزہ ل
ء کے ۱۹۵۹۔۶۰ء اور ۱۹۴۷۔۴۸کے مطابق  ینےعام تخم’’

پر دو ارب  یترق یپاکستان ک یحکومت نے مشرق یاندرم

 کیپر آٹھ ارب ا یترق یپاکستان ک یپچھتر کروڑ اور مغرب

 یمجموع یںشعبہ م ینج ۔یےالکھ روپے خرچ ک ۷۶کروڑ 

اور  ںیپاکستان م یمغرب یصدف یّ سے اس یںمصارف م یاتیترق

 (۱۱)‘‘ ۔کئے گئے یںپاکستان م یصد مشرقیف یسب

 یدانم یکہا جاسکتا ہے کہ اقتصاد یہ یںم یروشن یان اعداد وشمار ک 
جس  یاگ یاک یںسلوک نہ یساپاکستان ج یپاکستان کے لوگوں کے ساتھ مغرب یمشرق

ات ب یہاس حوالے سے  ۔رہے یپسماندہ ہ یںم یدانم یوجہ سے وہ لوگ اقتصاد یک
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 یاقتصاد کے مسلمان گالبن یپاکستان سے پہلے ہ یامکہ ق یےچاہ یمدنظر رکھن یبھ

تر  یادہکا ز یآمدن یقوم یپاکستان کے بعد بھ یامتھے اور ق یچھےبہت پ یںم یدانم
حالت  یک وںیپاکستان کے بعد بنگال یامق۔پاکستان سے وصول ہوتا تھا یحصہ مغرب

ان کے تپاکس یمغرب یزندگ یارمگر ان کا مع یہوئ یداتو ضرور پ یبہتر یںزار م

 ۔نہ پہنچ سکا کسطح ت یلوگوں ک
 THE’’کتاب    یاپن یچودھر ۔یب ۔یوپہلو کا ذکر کرتے ہوئے ڈبل یاقتصاد  

LAST DAYS OF UNITED PAKISTAN  ‘‘یںلکھتے ہ یںم : 
 ۔ںیہوئ یادتیاںپاکستان سے ز یمشرق یںم یدانم یاقتصاد’’

دن آم یظاہر ہے سرکار ۔تھا یںپاکستان م یخزانہ مغرب یوفاق

 یاصرف کرد یپاکستان پر ہ یحصہ مغرب یشترکا ب

بڑا  یقرضوں کابھ یرونیاخراجات اور ب یاتی۔۔۔۔۔ترق۔جاتا

 (۱۲)‘‘۔پاکستان پر خرچ ہوتا یحصہ مغرب

ے پاکستان کے لوگوں س یحالت مغرب یمعاش یک یوںوجہ ہے کہ بنگال یہی 

رے اثرات پر بہت ب یزندگ یک یوںپاکستان یتفاوت نے مشرق یاقتصاد ۔یمختلف تھ
 ۔ یےمرتب ک

 : دکھاتے ہوئے لکھا ہے یرتصو یغربت ک یک یوںسالک نے بنگال یقصد 
پاکستان  یںم یدور ٹونگ یٹرکلو م ۱۴ڈھاکہ سے  یںم’’

ان  یںنظر آئ یںجو عورت یںراستے م۔ ۔۔۔گیا یزسرامک انڈسٹر

کے سوا کچھ نہ تھا جو  یتھڑوںکے چندچ یکے پاس سرپوش

وہ عموماً کوتاہ قامت اور فاقہ زدہ تھے ان  یئےد یمرد دکھائ

 یگن یسے بھ یگاڑ یچلت یاںپسل یہوئ یمنڈھ یںجلد م یاہس یک

 یان ک یسے بدتر تھ حالت بڑوں یبچوں ک یںتھ یجاسکت

جہاں جہاں  یںراستے م ۔۔۔۔۔۔تھے یفکمزور اور جسم نح یاںہڈ

نے  یںکے غول کے غول مجھ پر ٹوٹ پڑے م یکُرکا بھ

 پاکستان کے یمغرب یآدم یبکہ بنگال کا عام غر یامحسوس ک

  (۱۳)‘‘۔تر ہے یبغر یسے بھ یآدم یبغر یانتہائ

خاں نے  یوبا یگئ یطرف توجہ د یاس بحران ک یںخاں کے دور م یوبا 

 سرےیچنانچہ ت یابنا یذمہ دار ینیآئ یمساوات قائم کرنے کو حکومت ک یاقتصاد

 یکرنے ک کم یصدف یستفاوت کو بقدر ب یاقتصاد یںمدت م یپانچ سالہ منصوبہ ک
 یباور مغر ربسولہ ا یےکے ل یترق یپاکستان ک یمشرق ۔یگئ یگنجائش رکھ

 یںء م۱۹۶۵ ۔گئے یےچودہ ارب روپے مخصوص ک یےکے ل یترق یپاکستان ک

چھوٹ  یک یکسچھ سال تک ٹ یےلگانے والوں کے ل یہسرما یںپاکستان م یمشرق
 یںم یسیپال یقرضوں ک یےپاکستان کے ل یبنک نے مشرق یٹسٹ ۔یاگ یاکا اعالن ک

 یجہخاطر خواہ نت یسے ان تمام اقدامات کا کوئ یمگر بدقسمت یکرد یداپ ینرم یبھ

 یجات یبھارت پہنچا د یزیںمختلف چ یعےسمگلنگ کے ذر یونکہنہ نکل سکا ک
ے الہ منصوبپانچ س یسرےت۔ملوث تھے یہ یخود بنگال یںاور اس دھندے م یںتھ

تھا بڑھ  یصدف ۴۵فرق کہ جو پہلے یںم یکس آمدن یپر معلوم ہوا کہ ف یلتکم یک

  ۔یاہوگ یصدف ۵۱کر 
 : یںڈاکٹر صفدر محمود لکھتے ہ یںخاں کے ان اقدامات کے بارے م یوبا 
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 یپور یےتفاوت دور کرنے کے ل یخاں نے اقتصاد یوبا’’

 یطرف سے مشرق یاور اپن یںک یںسے کوشش یدگیسنج

سر ک یکوئ یںختم کرنے م یپاکستان والوں کا احساس محروم

ائج  ترنت یادہکوششوں سے ز ینہ تو ان ک یکنل یاٹھا نہ رکھ

ختم  یپاکستان کا احساس محروم یبرآمد ہوئے نہ مشرق

  (۱۴)‘‘۔ہوا

 پاکستان کے لوگوں یتفاوت کو دشمنوں نے مشرق یو اقتصاد یاس معاش   

 یرقاور مختلف پمفلٹ شائع کرکے مش یابنا یعہکرنے کا ذر یدانفرت پ یںکے دلوں م

ال کررہے تمہارا استحص یپاکستان یکہ مغرب یاکو اس بات کا احساس دال یوںپاکستان
ارے کے ب یحدگیومد سے عل شد یادہز یپاکستان یمشرق یںاس صورت حال م ۔یںہ

  ۔سوچنے لگے یںم

 ۔ن کے لوگ بہت پسماندہ تھےپاکستا یمشرق یحوالے سے بھ یاسیس 
تان قائداعظم کے بعد پاکس ۔پاکستان کے نمائندے بہت کم تھے یمشرق یںحکومت م

خواجہ ناظم  یںبعد م ۔مقرر ہوئے ینکے دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الد

محمد گورنر  ماعظم بن گئے اور غال یرگورنر جنرل کا عہدہ چھو ڑ کر وز ینالد
 ینغالم محمد نے خواجہ ناظم الد یںء م۱۹۵۴ ۔ہوگئےجنرل کے عہدے پر فائز 

 یک ان یےتھے اس ل یچونکہ بنگال ینخواجہ ناظم الد ۔یاوزارت کا خاتمہ کرد یک

 ۔یانے بہت غم وغصے کا اظہار ک یوںوزارت کے خاتمے پر بنگال
 : یںسالک لکھتے ہ یقصد یںاس بارے م  

وزارت  یک ینگورنر جنرل غالم محمد نے خواجہ ناظم الد’’

 یربغ یےعدم اعتماد( کا ووٹ ل یاسے اعتماد ) یمنٹکو پارل

نا راض ہوگئے انہوں  یادہاور ز یاس سے بنگال ۔یاموقوف کرد

 ریسازش سے تعب یککے خالف ا یوںنے اس اقدام کو بنگال

  (۱۵)‘‘۔یاک

 ایمارشل ال نافذ کرد یںمعطل کرکے ملک م ینخان نے آئ یوبا یںء م۱۹۵۹ 

سوس وہ مح یےاس ل یبہت کم تھ ینمائندگ یک یوںچونکہ بنگال یںممسلح افواج 

محروم  اقتدار سے یاسیس یےکے ل یشہانقالب آنے سے وہ ہم یکرنے لگے کہ فوج
 یدکے جذبات مز یاس احساس سے ان کے اندر نفرت اور محروم ۔یںہوگئے ہ

 یپاک بھارت جنگ کے بعد مشرق یء ک۱۹۶۵ ۔کرتے چلے گئے یارشدت اخت

ئے بڑھ گ یدنفرت کے جذبات مز یےخاں کے ل یوبا یںکے دلوں م یوںپاکستان
 ںیان حاالت م ۔عدم تحفظ کا احساس ہوا تھا یںانہ یںاس جنگ کے دوران م یونکہک

تھا جس کے مطا بق  یاالرحمن نے چھ نکات کا اعالن کرد یبمج یخش یںء م۱۹۶۶

نکات  تھا۔ان یاگ یاطالبہ ککا م ینےد یخود مختار یادہسے ز یادہحصے کوز یمشرق
و حصوں کے عالوہ د یامکے ق یمتنظ یعسکر یمن یکا یےپاکستان کے ل یمشرق یںم

تھا اس کے عالوہ دفاع اور امور خارجہ  یاگ یاکا مطالبہ ک یالگ الگ کرنس یک

صوبوں کو سونپنے کا  یاراتتمام شعبوں کے اخت یباق عالوہکے شعبوں کے 
   یچودھر۔یب ۔یوڈبل یںان نکات کے بارے م ۔تھا یاگ یامطالبہ ک

’’THE LAST DAYS OF UNITED PAKISTAN  ‘‘لکھتے  یںم

 : یںہ
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 یںنظام موجود نہ یوفاق یساا یبھ یںکہ یںم یادن یآج ک’’

ا ک یمسک یک یبمج ۔کا حامل ہو یاراتجہانمرکز صرف  دواخت

 تھاکہ مرکز کو دفاع اور امور خارجہ کے یہپہلو  یزانگ یرتح

 کو یاراتدو اخت یگئے مگر صرف انہ یےتو دے د یاراتاخت

 یےنہ ک یامہ ئلذرائع اور وسا یبھ یےبروئے کار النے کے ل

وا کے س یزدستاو یک یحدگیکے چھ نکات عل یب۔۔۔۔۔مج۔گئے

 (۱۶)‘‘کچھ نہ تھا۔

 یقرار دے کر ان ک یکتحر یک یحدگیحکومت نے ان نکات کو عل      
مشاورت  یکتحر یمخالفت ک یب خان حکومت ک یوا یںاس دوران م یمخالفت ک

خان کے حوالے  یحیی  اقتدار  یںء م۱۹۶۹اور آخر کار وہ  یگئ یچل یکرت یاراخت

 حیی  یجنرل ۔ایآگ یںزد م یبار پھر مارشل ال ک یکملک ا ۔ہوگئے یکرکے مستعف
 یاسمبل یقوم ،یگل یعوام یںانتخابات کرائے ان انتخابات م یںء م۱۹۷۰خان نے 

 یجماعت ک یتیاکثر یحاصل کرکے ملک ک یںنشست ۱۶۷سے  یںم ۳۱۳کل  یک

ان پاکست یاور مغرب یںحاصل ک یںنشست ۸۸نے  یپارٹ یپلزپ ۔یسے سامنے آئ یثیتح
 ۔یافق پر ابھر یاسیسے س یثیتح یجماعت ک یتیاکثر یک

 : یںصفدر محمود لکھتے ہ یںان انتخابات کے بارے م  
 یمشرق یپارٹ یپلزاور پ یںپاکستان م یبمغر یگل یعوام’’

اس سے ظاہر  ۔ینشست حاصل نہ کرسک یکوئ یںپاکستان م

ے ہوئ یںتعصب سے معمور فضاء م یتھا کہ انتخابات عالقائ

 (۱۷)‘‘۔تھے

کباد پر مبار یابیکا م یںکو انتخابات م یبخان نے بھٹو اور مج یحیی  جنرل  
گر م یدعوت د یالرحمان کو اسالم آباد آنے ک یبمج یخاور ش یجےبھ یغاماتکے پ

کو ڈھاکہ پہنچے اور  یفرور۱۲خان  یحیی   یںان حاالت م یاانہوں نے انکار کرد

  ۔یےالرحمان سے مذاکرات ک یبمج یخش
 : یںہللا لکھتے ہ یتکرتے ہوئے عنا یہان حاالت کا تجز 

 کنیسے کرائے تھے ل یانتداریخان نے انتخابات تو د یحیی  ’’ 

 ںیتھا اسے وہ نہ یاپر بٹھا کر گ یخان اسے جس کرس یوبا

ے س یتاقتدار اکثر یبات تھ یس یدھیچھوڑنا چاہتا تھا......س

ور ا یدہجاتا......آج تک سنج یاکو سونپ د یپارٹ یوال یتنےج

 کو یبکہ اگر مج یںمبصر کہہ رہے ہ یاسیجانبدار س یرغ

 یداصورت پ یانکبھ یہجاتا تو  یااعظم بنا د یرپاکستان کا وز

 ( ۱۸)‘‘ ۔ینہ ہوت

 یبمج یخش یتسم یوںاپنے ساتھ یبھٹو بھ یجون کو ذوالفقار عل۲۷  
 ںیبھٹو مذاکرات کے بارے م ،ڈھا کہ پہنچے یےالرحمان کے ساتھ مذاکرات کے ل

 : یںلکھتے ہ یچودھر ۔یج ۔یوڈبل
بھٹو مذاکرات کا  یبرہائش گاہ پر ہونے والے مج یک یبمج’’

وہ چھ  کہ یانے بھٹو پر واضح کرد یبمج ۔نکالنہ  یجہنت یکوئ

 (۱۹)‘‘۔یںپر آمادہ نہ یمترم یکس یںنکات م

 ۳ یںخان نے ڈھا کہ م یحیی  ء کو صدر ۱۹۷۱ یفرور ۱۳ یںان حاالت م 

 یے اس کن یپارٹ یپلزپ یاک یصلہکا اجالس طلب کرنے کا ف یاسمبل یمارچ کو قوم



181 

 یابلکہ بھٹو نے اعالن ک یاف انکار کرداور شرکت کرنے سے نہ صر یمخالفت ک

 یہ ۔یگ یںجائ یتوڑ د یںٹانگ یڈھاکہ جائے گا اس ک یاسمبل یکہ جورکن قوم
ً صر  کے اجالس یاسمبل یخان نے بھٹو کو قوم یحیی   ۔تھا یہرو یجمہور یرغ یحا

اور  یاک یاراخت یہدانشمندانہ رو یرغ یتبجائے نہا یشرکت پر آمادہ کرنے ک یںم

س ا یاکرد یملتو یےمدت کے ل ینہمع یرکا اجالس غ یاسمبل یمارچ کو قوم یکم
کرنا  ںیاقتدار منتقل نہ یںہم یہ یدسمجھا کہ شا یہ ےپاکستان کے عوام ن یسے مشرق

  ۔یاگ یلاشتعال پھ یںچاہتے اس سے لوگوں م

 : یںلکھتے ہ یںصفدر محمود اس سلسلے م 
ہونے کے ردعمل کے طور  یکا اجالس ملتو یاسمبل یقوم’’

 یقانون ک یلہر دوڑ گئ یغم وغصہ ک یںپاکستان م یپر مشرق

 (۲۰)‘‘۔یاکا تصور ختم ہوگ اور امن وامان یپڑ گئ یلیگرفت ڈھ

اور اس کے خالف  یاالرحمان نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھا یبمج یخش 
ہر طرف ہنگامے  یںشہر م ۔یامارچ کو عام ہڑتال کا اعالن کرد ۲یےاحتجاج کے ل

 یک یسول نافرمان یںمارچ کو پورے صوبے م ۴نے  یبمج یخش ۔ہونے لگے
 ۔یفضا تھ کیسخت خوف و ہراس  یںپاکستان م یمشرق ۔یاکا اعالن کر د یکتحر

ء کو ۱۹۷۱مارچ کو  ۷ ۔جارہا تھا یاپرچم جگہ جگہ نظر آتش ک یپاکستان کا قوم

 ادارے بند کر یمیاور تعل یاحکومت کا اعالن کرد یالرحمن نے متواز یبمج یخش
حمود صفدر م یںپاکستان کے ان دنوں کے حاالت کے بارے م یمشرق ۔گئے یےدئ

 : یںلکھتے ہ
واقعات  یاسیجو س یںپاکستان م یمشرق یںء م۱۹۷۱مارچ ’’

 یرونماہوئے ان سے صاف طور پر پتا چلتا تھا کہ مشرق

ت رشتہ سالم یکوئ یانمپاکستان کے در یپاکستان اور مغرب

 (  ۲۱)‘‘۔یتھ یہوچک یرناگز یحدگیرہا اور عل یںنہ

 یوم’’ یںپاکستان م یرہائش گاہ پر مشرق یک یبمج یخمارچ کو ش۲۳ 

 ۔یاگ یاکا پرچم لہرا‘‘ یشبنگال د’’رہائش گاہ پر  یاور ان ک یاگ یامنا‘‘ مزاحمت 
 یشبنگلہ د یہجمہور’’رات کو  یانیدرم یمارچ ک ۲۵،۲۶نے  یادتق یگیل یعوام

 یںخان نے ان حاالت م یحیی  صدر  ۔تھا یاکر ل یصلہکا اعالن کرنے کا ف یامکے ق‘‘

ہے  شکر ۔یاد یانبھٹو نے ب یجس پر ذوالفقار عل ۔یاکا حکم دے د یکاروائ یقوم
اور  یباہت یادہسے ز‘‘ؤبچا’’ یکاروائ یقوم یہ یقتمگر درحق یاگ یاپاکستان بچا ل

طور پر  یحاالت پر وقت ۔یاگ یاالرحمن کو گرفتار کرل یبمج ۔یپر فتح ہوئ یبرباد

اور  یسامنے آنے لگ یدگیکش یعرصے بعد حاالت ک یمگر کچھ ہ یاگ یاپال وقاب
 یومق۔یابھارت اور بنگال کے متعصب عناصر نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھا

اندر پکنے لگا  یہوئے مگر الوا اندر ہ یکطور پر حا الت ٹھ یسے وقت یکشنا

کو پارہ پارہ  یتسا  لم یجس نے ملک ۔یادھماکہ بن کر سامنے آ  یہاور بعد ازاں 
 ۔یاکرد

کے  حصے یوجہ پاکستان کا مشرق یفور یکا یپاکستان ک یسقوط مشرق 

 یقمشر یآباد یادہز ینصف سے بھ یہمار۔طور پر کمزور ہوناتھا یمحاذ پر عسکر
ء کے ۱۹۷۰ ۔گھرا ہوا تھا یںاطراف سے ہندوستان م ینجو ت ۔یآباد تھ یںم پاکستان
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ً تقر یںزمانے م ان کے  تھے اور یناتتع میںپاکستان  یمشرق یہزار فوج یسپچ یبا

  ۔یحفاظت تھ یسرحد ک یک یلسو م یباًچودہذمہ تقر
 : یںلکھتے ہ یںسالک اس بارے م یقصد 

ہزار کے لگ بھگ  یسان دنوں پچ یںپاکستان م یمشرق’’

اس  ںیفرائض کے سلسلے م یسرکار یںتھے م یناتتع یفوج

ہوئے  یلےپھ یںمیڑاکلو م۸۰۰شامل ہونے جارہا تھا مگر  یںم

عالقے کے اوپر پرواز کرتے ہوئے بار بار  یہندوستان یعوس

 ہیتو  یاآرہاتھا کہ اگر ہندوستان نے ہم پر حملہ کرد یالخ یہ

 پاکستان کا دفاع یور پر مشرقموثر ط یہزار فوج یسپچ یاک

 ( ۲۲)‘‘۔گے یںکرسک

ہنا تھا ک یہیپاکستان کے دفاع کے حوالے سے حکومت پاکستان کا  یمشرق  
ء کو جنگ ۱۹۶۵جائے گا مگر  یاپاکستان سے ک یپاکستان کا دفاع مغرب یکہ مشرق

 یاپاکستان سے کٹ کر رہ گ یپاکستان سترہ دنوں تک مغرب یمشرق یںکے دوران م

 ینہ تکہ و یتھ یک قسمصورت حال کچھ اس  یائیجغراف یپاکستان ک یمشرق ۔تھا
وہاں امداد  یںصورت حال م یتھا اور جنگ ک یںاطراف سے بھارت کے نرغے م

 پاکستان یہللا مشرق یتعنا ۔ہوا یہیجنگ کے دوران  یء ک۱۹۷۱۔پہنچانا مشکل تھا
 : یںہوئے لکھتے ہ یتےصورت حال کا جائزہ ل یدفاع یک

ا وہاں ک یہفضائ ۔تھا یاگ یااڈا بنا یہوائ یکصرف ا یںڈھاکہ م’’

 یگئ یکم رکھ یفوج بھ ۔تھا یاسکوارڈن رکھا گ یکصرف ا

بے لم یںپاکستان م ی۔۔۔۔۔مشرق۔برائے نام یبھ یہاور بحر یتھ

 ںیاہتمام نہ یکوئ یےلڑنے کے ل یںعرصے کے محاصرے م

 (۲۳)‘‘۔یاگ کیا

پاکستان کو شروع سے نظر انداز  یدراصل دفاع کے حوالے سے مشرق  
ستان پاک یمشرق یطرح دفاع کے حوالے سے بھ یمعامالت ک یگرچنانچہ د یاگ یاک

 : یارہ گ یچھےپ
توجہ  یسار یبھ یںہے کہ دفاع کے معاملے م یہسچ تو ’’

 (۲۴)‘‘۔یپاکستان پر مرکوز تھ یمغرب

 ایپاکستان پر حملہ کرد ینومبر کو بھارت نے مشرق ۲۳جب  یںان حاالت م 
 ۔یتھ یطرح تھک چک یالجھ کر بُر یںم یخانہ جنگ یفوج پہلے سے ہ یتو پاکستان

ج سے فو یافواج کو ملک کے اندرسرکش عناصراور سرحدوں پر بھارت یپاکستان

 یںم دوراناس  یرہ یء تک جار۱۹۷۱دسمبر ۱۶جنگ  یہ ۔یجنگ لڑنا پڑ
کم ہونے  یںاور تعداد م یےکارنامے انجام دنے بے مثال  یوںفوج کے سپاہ یپاکستان

 فوج کو توقع یپاکستان یںکے باوجود مختلف محاذوں پر ڈٹے رہے ان حاالت م

 ںیپاکستان م یمشرق ۔یمدد نہ مل سک یسے کوئ یکہامر یا ینکے برعکس چ
دسمبر کے سانحے  ۱۶نے  یازیخان ن عبدہللا یرفوج کے کمانڈر جنرل ام یپاکستان

اکہ ڈھ یگزار کر ہ ینکالش سے ٹ یریم یسے چند روز پہلے کہا تھا کہ بھارت

 ۱۶ ۔یےڈال د یارفوج نے ہتھ یء کو پا کستان۱۹۷۱دسمبر ۱۶مگر  یںپہنچ سکتے ہ
رل اس موقع پر جن ۔سنگھ ٓاروڑہ ڈھاکہ آئے یتکمانڈر جنرل جگم یدسمبر کو بھارت

ھولوں پ’’پر ان کو آمد  ینے جنرل آروڑہ ک یوںبنگال ۔یاان کااستقبال ک نے یازین
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 یدآمد خوش یںاور تشکر بھرے جذبات سے انہ یاگلے لگا یںانہ ‘‘کے ہار پہنائے

 ۔کہا
 صورت یسخت انتشار ک یںپاکستان م یمشرق یںاس سانحے کے دوران م 

پر بے پناہ مظالم  یوںمحب وطن پاکستان ۔الکھوں لوگ بے گھر ہوئے ۔یحال رہ

  ۔ڈھائے گئے
 : یںلکھتے ہ یںصفدر محمود اس بارے م 

وحشت اور خوف وہراس کا عالم  یقسم ک یبعج یںفضاء م’’

 یکس یسےمردہ ہوچکے تھے ج یوںچہرے  یتھاانسان یجار

 ( ۲۵)‘‘ ہو۔ یاچوس ل یقطرہ بھ یخوف نے ان کے خون کا آخر

 یفیتک یجل یمل یاور ڈر ک یقینی بے ،یرانیو یںپاکستان م یان دنوں مشرق 

ان پاکست یان دنوں مشرق یمسعود مفت ۔تھا یجاناور ہ ؤسخت تنا یںماحول م ۔یتھ

 : یںوہ لکھتے ہ۔موجودتھے یںم
اور بے  یہر فرد بے بس یںپاکستان م یان دنوں مشرق’’

خدا  ،یتھ یتھک ہار چک یدام ۔تھا یرمکمل تصو یک یچارگ

ں پر راہزن کا گما رہبروں ۔یمفلوج تھ یاستناراض لگتا تھا س

اور  ؤتنا یںماحول م یںتھ یںسازش یںم یشگردوپ ۔ہوتا تھا

سے  ہنگا یدوسرے کو شک ک یکا یتھاہمسائے بھ یجانہ

 ۔طرح تھے یدھماکے برات کے گولوں ک ۔تھے یکھتےد

ون خ۔یںتھ یطرح اڑت یک یروںپکھ یپنچھ یںفضا م یاںگول

 (۲۶)‘‘۔طرح عام تھے یک یکپ یپان ک ینٹےکے چھ

 یںشکل م یناور بہتر ینبدتر یفطرت کو اس ک یان دنوں انسان یںڈھاکہ م 
پر  یزندگ یاور ذات یقوم یفرد ک یںکے اثرات ہم یےاس الم ۔جاسکتا تھا یکھاد

   ۔اثرات آگے چل کر ادب پر اثر انداز ہوئے یہی ۔یںنظر آتے ہ

 ء(:۱۹۸۶دے) یگھہللا م 
 یعاشم ،یمعاشرت یاسیس یپاکستان ک یناول سابق مشرق یہطارق محمود کا  

ے جو ہ یانکا ب یاستس یطلبہ ک یںناول م ۔ہے یارجحانات پہ لکھا گ یاور ثقافت

ڑکوں پر س یےکے ہاسٹل سے نکل کر اپنے حقوق کے مطالبے کے ل یورسٹ یونی
 یںشکل م یڈھاکہ ک وطجس کا اختتام خون آشام دور کے بعد سق ۔ہے ینکل آئ

ے اس طرف جان یکنل یںنہ یانسقوط ڈھاکہ کا برمال ب یںگو ناول م۔سامنے آتا ہے
 ۔ہے یگئ یضرور ک ینشاندہ یوالے کانٹوں بھرے راستے ک

 یںم یزندگ یطالب علم ہے اور ہوسٹل ک یکہے جو ا یروعمر ناول کا ہ 

 ےنقطہ نظر مثبت ہونے ک ۔گھرا ہوا ہے یںاور مخالف کر داروں م یپاکستان حام
ے کروٹ س یحاالت ک۔شکست کھاتا ہوا نظر آتا ہے یںجنگ م یباوجود وہ بحث ک

ہور کش وا قعات ظ سانیتان ۔ہے یعروج پر پہنچ جات یاور قتل و غارت گر یںنفرت

ا طارق محمود ک ۔پاکستان لوٹنا پڑتا ہے یوجہ سے عمر کو مغرب یہونے ک یرپذ
 یجڈیرکہ انسان ٹ ۔کا ہے یبے بس یاور انسان ینقطہ نظر اکثر مقامات پر بے چارگ

رہتا  یہوکر ہ یرلکھا ہے وہ ظہور پذ یںالکھ کوشش کرے جو مقدر م یکو ٹالنے ک

 یسیا۔ہے یکہان یشکست ک یکے منہ زور جبر کے آگے انسان التحا یںناول م ۔ہے
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 یںم یقتطارق محمود کے خدشات حق ۔یںہوجاتے ہ یمملک تقس یںکہ جس م یکہان

  ۔بدل گئے
ارق ط ۔ہے یاکے حوالے سے لکھا گ یاما یپاکستان کے آخر یناول مشرق یہ 

   International Relationsاس کے عالوہ  یااے آنرز ڈھاکہ سے ک۔یمحمود نے ب

ے سے کے حوال یونیورسٹیڈھاکہ  یںناول م ۔یااے ک۔یمسے ا یونیورسٹیڈھاکہ  یںم
اس ناول کا  ۔یںہ یر مبنپ اہداتکردہ حاالت و واقعات ان کے تجربات ومش یانب

 یکہان یناول ک ۔اور اس کے ماحول سے متعلق ہے یونیورسٹیتر حصہ  یادہز

 یاتاب یںآغاز م۔ہے یکے ساتھ ساتھ چلت یروہ یںصورت م یروداد ک یاسرگزشت 
 ۔یآرہ ںینہ یندکوشش کررہا ہے مگر ن یکردار سونے ک یہے کہ ناول کا مرکز یاگ

اس موقع پر ان کا ۔یںہے جو سو رہے ہ یکھتاکو د یوںساتھ اپنےاس موقع پروہ 

توند واال خوش پوش لڑکا ہے  یہوجاتا ہے اور اسالم عرف نورو موٹ یتعارف بھ
کہ وہ  ہے یاگ یابتا یبھ یہ یںنور اسالم کے بارے م۔جو ہر وقت مسکراتا رہتا ہے

کا دروطالب علم ب راو یکنور اسالم کے عالوہ ا ۔بہت خوبصورت گٹار بجاتا ہے

کا  ؤتنا یاعصاب یدپتا چلتا ہے کہ وہ شد یںبدرو کے باوے م ۔ہے یاگ یاذکر ک یبھ
 یںم یکلونجس کے ماں باپ سائ ۔خاندان سے تعلق رکھتا ہے یبشکار ہے اور غر

 یںں مؤگا یویب یہے اس ک یہوجات یںبچپن م یشاد یبدرو ک ۔یںفوت ہوجاتے ہ

جذبات کا اظہار کرتا رہتا ہے ں وہ طرح طرح کے یہے جس کے بارے م یرہت
 یکب یشفل ۔ہے یاستعمال ک یکنیکت یک یکب یشناول نگار نے فل یاس کے ساتھ ہ

ہ وہ ہے ک یابتا یںکردار کے بارے م یناول نگار نے ناول کے مرکز یعےکے ذر

 یغرض سے مشرق یک یمپاکستان سے تعل یمغرب یشترآج سے کچھ عرصہ ب
 یںم’’ ےیہے اس ل یالکھا گ یںصورت م یسرگزشت کناول چونکہ  ۔ہے اپاکستان آت

ل کا ناو یہہے اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ  یاگ یااستعمال ک یغہکا ص‘‘

آگے بڑھے  یکہان یکردار کے حوالے سے ناول ک یکردار ہے اور اس یمرکز
‘‘ عمر ’’نام  اکردار ک یآگے چل کر پتہ چلتا ہے کہ ناول کے اس مرکز ۔یگ

اکستان پ یپاکستان سے مشرق یکرتا نظر آتا ہے جب وہ مغرب یادکو  یعمر ماض۔ہے

 تھا: یاآ 
 پورٹ پر یرڈھاکہ ائ یارہ۔ بوٹنگ طیرات تھ یکا یہ یسیا’’

ٹے آٹھ گھن یےسے پرواز ک یکراچ ۔تھا یںم یاریت یاترنے ک

دموں  یسفر آخر یلطو یہکولمبو کے راستے ۔ہوچکے تھے

آن  یاں۔سرخ بتیازور دار ہچکوال کھا یکپر تھا۔جہاز نے ا

 یںم ٹی۔ اس فالئیئےبند باند ل یاور مسافروں نے حفاظت یںہوئ

 ۔یںتالش م ینئے جہاں ک یکا‘طالب علم سوارتھے  یہم کئ

 یسےچار برس کا وقت ک۔تھا۔۔۔۔۔ یںسوچ م یںسارا راستہ م

ں اما ۔گھر کا سوچنے لگا یںم یےگزرے گا لمحے بھر کے ل

ڈبڈبا  یںآنکھ ینے جب امام ضامن باندھا تھا تو ان ک

 (۲۷)‘‘۔یںگئ

ہے ڈھاکہ  یااس کے بعد ناول نگار نے ہاسٹل اور اسکے ماحول کا ذکر ک 

 ویناول نگار نے  ۔ملتا ہے یکے پرانے شہر اور بنگال کے کھانوں کا ذکر بھ
ان  ۔ہے یااً بتامختصر یبھ یںکے اساتذہ اور ہم جماعتوں کے بارے م یورسٹین
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 یوٹیب’’ یلڑک یکا یعےکے ذر یبدوست ط یکمالقات اپنے ا یک یرودنوں ہ

 :۔کا ذکر کرتے ہوئے ناول نگار نے لکھا ہے یوٹیب ۔ہے یسے ہوت‘‘
وہ  یھت یافتدر یک یبط ۔یتھ یلیپہ یک!ا یکون تھ یوٹیب’’

اس  ۔آباد جا رہا تھا یبٹمجھے مالنے پر مصر ہے۔ خود تو ا

‘‘  ۔اس سے ملتا جلتا رہوں یںبعد م یںکہ م یخواہش تھ یک
(۲۸) 

ے ہونے وال یںکے ضمن م یکشنال یونیورسٹیآگے چل کر ناول نگار نے  
ا ک یگچھاترو ل’’ یںاس جلسے م ۔ہے یاجلسے کا ذکر ک یککے ا یگچھاترو ل

 ۔ت کا علم ہوتا ہے یاکے نظر یکرتا ہے جس سے اس پارٹ یرتقر‘‘روح القدوس 

 ینناول زما یہکہ  ہےاندازہ ہوتا  یبار اس بات کا بھ یپہل یںکے عالوہ ناول م اس
 یںم ریتقر یکا روح القدوس اپن یگچھاترو ل ۔اعتبار سے کس دور سے متعلق ہے

 کہتا ہے :
ہم تمہارے منہ سے ‘والو  یننےہمارے منہ سے نوالہ چھ’’

ے دولت لوٹنے والو تمہار یسونار بنگلہ ک۔گے یںنوالے اگلوائ

الو و یلنےقسمت سے کھ یبنگال ک ۔یںہ یبحساب کے دن قر

 یہہے۔ اب  یگئ یہمارے خون پر رکھ یادبن یجاہ ک یتمہار

جوش کھا رہا ہے۔ابل رہا ہے! بھوک اور افالس اب ہمارا مقدر 

 (۲۹)‘‘۔بنگال جاگ چکا ہے ‘یںنہ

ے ہ یاگ یادور کا ذکر کاس  یںہے کہ ناول م یبات واضح ہوجات یہاس سے  

 یہ مشرقتھا ک یاگ یادال یاتھا  یااحساس ہوگ یہپاکستان کے لوگوں کو  یجب مشرق
اس غربت کا  یاور ان ک یںپاکستان کے لو گ دن بدن غربت کا شکار ہو رہے ہ

 تیمقبول یاپن یںم وامع یںمختلف جماعت ۔کے سر ہے یوںپا کستان یذمہ مغرب

بنا  یادبن یپاکستان کے خالف اس بات ک یمغرب یںاپنے جلسوں م یےبڑھانے کے ل
ن کے ا یوںناول نگار نے بنگال یعےکے ذر یراس تقر ۔یںتھ یکر زہر اگل رہ

 یںم یوںوجہ سے بنگال یمارشل الء ک یلہے کہ طو یک یعکاس یبھ یک یاالتخ

 یانرپاکستان کے لوگ ان پر حکم یکہ مشرق اہوچکا تھ یدااس بات کا احساس پ
 اس بات کا ذکر کرتا ہے : یںم یرتقر یکا راہنما اپن یگچھاترو ل ۔یںکررہے ہ

رشتہ جوڑا  تم نے آقا کا روپ   یادپربن یک یہم نے برابر’’

 یںہن یںاور ٹھوکر ہم‘یانوک پر دھر ل یٹھوکر ک یںہم۔ یادھار ل

 ‘‘ ۔گے یںکھائ

 ‘‘جاگو۔ یجاگو جاگو بنگال’’

 ہجوم نعرہ زن ہوا۔!‘‘جاگو۔ یجاگو جاگو بنگال’’

 ‘‘یش۔تماردیشامار د’’

 ‘‘۔۔۔!یش۔پوربودیشپوربود’’

 ‘‘یش۔تمار دیشامار د’’

 یرتقر ی۔روح و القدوس کیتھ یفضا نعروں سے گونج رہ

 (۳۰)‘‘۔یتھ یجار

 یاسالم’’کے انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے  یونیورسٹیناول نگار نے  
نگھو ش یاسالم ینماز کے ساتھ ہ یمغرب ک ۔ہے یاحوالہ د یکا بھ یمتنظ‘‘شنگھو 

ے کرت یانکے جلسے کا حال ب یمکا اجالس ہورہا تھا مگر ناول نگار نے اس تنظ
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 ںیکہ ان حاالت م یاک یںنہ یشکو واضح طور پر پ یاتکے نظر یمہوئے اس تنظ

کہ  جائے تو معلوم ہوتا ہے یاکا جائزہ ل یخاگر تار ۔یاکردار ادا ک یانے ک یماس تنظ
ے کر چکے تھ یارمخدوش صورت حال اخت یجب حاالت انتہائ یںپاکستان م یمشرق

 اہم کردار ادا یںکوششوں م یک یتسالم یشنگھو کے لوگوں نے وطن ک یاسالم

کے جلسے کا ذکر کرتے ہوئے بہت مختصر طور پر  ظیمناول نگار نے اس تن ۔یاک
 : یںکرتے ہوئے لکھتے ہ یانجلسے کا حال ب ۔ہے یاکا حوالہ د یاتان نظر

 ںیفضا م ینعروں ک‘؟ال الہ االہللا  یپاکستان اے انگشو ک’’

 ‘‘۔کررہا تھا یاناپنا نکتہ نظر ب یہر کوئ ۔یاجلسہ خوب جم گ

 نے ہولے سے پوچھا۔ یشن؟میںپوز یہے ان ک یسیک’’

سے کام کر  یدل جمع یلوگ بڑ یہ یںشک نہ یکوئ یںاس م’’

 یںر پائک یںکے طوفان کا مقابلہ نہ یگچھاترو ل یکن۔لیںرہے ہ

 (۳۱)‘‘۔یاہو پا یںنہ یعاتنا وس یگے۔ان لوگوں کا حلقہ اثر ابھ

پر چسپاں مختلف پوسٹرونکا  یواروںد یک یورسٹین یوناول نگاروں نے  

 ییسمارے سانپ اور ا یپاکستان کو دولت پر کنڈل یمغرب یںہے جن م یاذکر ک

ودھ پاکستان سے ہے جبکہ د یتو مشرق یہے جو کھات یاگ یاکھاگائے کے طور پر د
 ہے : یتید یںپاکستان م یمغرب

ٹھٹھک کر  یںم ۔یپوسٹر پر پڑ یہ یسےا یکنظر ا یریم’’ 

اس  یتھ یالیہر یہ یالیکا سبز نقشہ پر ہر یاسناربنگالرہ گ

 زہر ۔مارے پھنکاررہا تھا یکوبرا سانپ کنڈل یککے گرد ا

ر زہر پ یسبزدھرت یرہا تھاسنار بنگلہ ک یلانڈ ینٹےکے چھ

ال کے ہللا ہ یمتھا؟۔۔۔۔۔۔سل یاکوبرا کہاں سے آگ یہ۔!ینٹےکے چھ

 یالوجی۔سوشیکھااور پوسٹر د یکنے ا یںصدر دروازے پر م

گائے  یککے پاشا کا ہاتھ بہت منجھا ہوا تھا۔ا یپارٹمنٹڈ

 ۔یتھ یکھا رہ یںپاکستان م یجو گھاس تو مشرق ید یدکھائ

 ،دودھ بھرے تھن ۔تھا یںنار بنگلہ کا سبزہ اس کے منہ مس

 ( ۳۲)‘‘۔بہہ رہا تھا یںم اکستانپ یتھنوں سے رستا دودھ مغرب

 وںیہے کہ بنگال یاطرف اشارہ ک یمقام پر اس بات ک یکناول نگار نے ا  

ساس دراصل ان کا اح یادبن یتو ان کے نعرے ک یاک ی  کا دعو یشلزمنے جب بنگلہ ن
ش جوش و خرو یںم یکتحر یپاکستان ک یامق یجب بنگال یںء م۱۹۴۷ ۔تھا یمحروم

مگر  ۔قوم کا تصور تھا انمسلم یںتو ان کے دلوں م یںنظر آتے ہ یتےسے حصہ ل
واضح فرق نظر آتا ہے جب وہ بنگلہ  یںم یاتء تک آتے آتے ان کے نظر۱۹۷۱

 یاحقائق کا مطالعہ ک اگر ۔یںوطن کا مطالبہ کررہے ہ یحدہپر عل یادبن یک یتقوم

مختلف حوالوں سے ان کے احساس  یادبن یکے اس مطالبے ک یوںجائے تو بنگال
وجہ سے  یک یسیوںغلط پال یپاکستان بننے کے بعد ہمار ۔ےہ یپر نظر آت یمحروم

کے  کو ان یوںبنگال یںم یدانم یاسیوجہ سے س یمارشل الء ک یلاور طو یاقتصاد

نے جنم  یاحساس محروم یںوجہ سے ان م یجس ک یاحقوق سے محروم رکھا گ
 طنپر الگ و یادبن یک یتبنگلہ قوم یںاور ردعمل کے طور پر ان کے ذہنوں م یال

 کردار حزب ہللا کہ جو متحدہ پاکستان یکناول کا ا۔یاسوچ نے جنم ل یکے مطالبے ک

 :کے نعرے سن کر سوچتا ہے  یتبنگلہ قوم یںجلوس م یکنظر آتا ہے ا یکا حام
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 یادبن یک یتقوم یاک یںبات کرتے ہ یک یشلزمن یبنگال یہ’’

 یجا سکت یپر رکھ یادبن یکے جذبے ک یتمحض محروم

ظر قدر مشترک ن یپاکستان کے ساتھ کوئ یمغرب یںہے۔۔۔۔۔۔ انہ

 یمٹرس ینم یپاکستان ک یںکا نعرہ انہ یتبظاہر قوم یآت یںنہ

جن کا  یبنگال یسےسے بہت دور لے جا سکتا ہے اور ہم ج

بن جاتے  یںوجود پاکستان سے عبارت ہے محض معلق روح

 (۳۳)‘‘ ۔یںہ

 یہے اور مغرب یاک یہجانبدار انہ تجز یرناول نگار نے حاالت کا غ 
 یوںپاکستان یہے کہ جن کے باعث مشرق یاک یکا ذکر بھ یوںان کوتاہ یک یوںپاکستان

 ۔یانفرت کے جذبات نے جنم ل یےکے ل
 یہے کہ مغرب یہی یبد قسمت یسب سے بڑ یہمار’’

 یبھک یکے مزاج اور زبان کو سمجھنے ک یہاںنے  یوںپاکستان

ہر ‘پاکستان کے کارکن  یخہے کہ تار یہستم  ی،ک یںکوشش نہ

 (۳۴)‘‘گئے  یےکھڑے کر د یںصف م یاول دستے غداروں ک

 یکہے کہ تحر یاطرف اشارہ ک یاس موقع پر ناول نگار نے اس بات ک 
 یںلم نہع یہمگر  یاگ یاشامل لوگوں کو غدار قرار د یںپاکستان کے ہر اول دستے م

 ںیاور کن لوگوں نے انہ یںطرف اشارہ کررہے ہ یہوتا کہ ناول نگار کن لوگوں ک

  ۔بہتر تھا یادہجا تا تو ز یاطرف اشارہ کر د یاگر اس بات ک ۔تھا یاغدار قرار د
نے کے بند ہو یونیورسٹیوجہ سے  یک آگے چل کر ناول نگار نے ہنگاموں 

مبشر صاحب کے ہاں کھلناچال  یزعز یکہے اس موقع پر عمر اپنے ا یاکا ذکر ک

اس موقع پر ناول نگار نے  یںمالزم ہ یںم یکٹریماچس ف یکجاتا ہے جو وہاں ا
 : ںیپر لکھتے ہ قامم یکہے مثالً ا یک یعکاس یکھلنا کے ماحول اور معاشرے ک

انس اور جہاں ب یںکھلت یںم یبست یبیقر یاںکھڑک یک یلریگ’’

 یکا بیکے قر یوںان جھگ ۔یتیںد یدکھائ یاںجھگ یگول پتہ ک

نہانے دھونے کا کام وہاں آکر  یںعورت یک یبست۔جوہڑ تھا

 ییلم ۔ان عورتوں کے وجود پر برائے نام لباس ہوتا ۔یںکرت

ساتھ مٹکے  ےکمر ک یںسے بمشکل ستر ڈھانپ پات یلنگ

کود  یںم یاور پھر سے پان یںبھرنے آت یائے پانلٹک

سے  یاور جسم کو پان یںکھات یاںبار بار ڈبک یںجوہڑ م۔یںجات

 یاںنگل یلیم ی۔پتلیں۔اور پھر غوطہ کھانے لگتیںاوپر اچھالت

 (۳۵)‘‘۔یںان کے وجود سے چپک جات

عمر کو پتہ چلتا ہے کہ حاالت  یعےنورو کے خط کے ذر یںاس دوران م      
ہے اس کے بعد عمر واپس  یکھل چک یونیورسٹیاور  یںمعمول پر آگئے ہ

کے حاالت کا ذکر شروع ہوجاتا  یونیورسٹیبار پھر  یکآتاہے اور ا یونیورسٹی

ے چلے جات وتےگہرے ہ یدکے ساتھ مز یوٹیعمر کے تعلقات ب یںاس دور م ۔ہے
 یہے اور اس ک یاسے گھر لے جات یوٹیوجہ سے ب یہونے ک یمارعمر کے ب ۔یںہ

کے بحال ہونے پر عمر دوبارہ ہاسٹل منتقل ہو جاتا  یعتہے طب یکرت یماداریت

کے  جول یلکے تعلقات اور ان کے م یوٹیتر عمر اور ب یادہحصہ ز یہناول کا ۔ہے
ں عمر کے دوست فضلو کا حادثہ ہوجاتا ہے یاس دوران م ۔ہے یواقعات پر مبن

ہے مگر جلد  ینآتاں برہمن مؤاس کے گا یےکرنے کے ل یادتع یعمر اس کاور 
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اس موقع پر ناول نگار نے ہاسٹل کے حوالے سے ذکر کرتے  ۔ہاسٹل آجاتا ہے یہ

 ۔ہے یک یکش یرتصو یغربت ک یہوئے بنگال ک
 یکھاجانب د یںنے بائ یںتھا م یٹھاب یںم یسم یہاسٹل ک یںم’’

ظر ن یپھرت یچلت یںعورت یکئ یںم یکچن سے ملحقہ راہدار

 جن کے جسم فاقہ یںعمر تھ یڑسے اکثر ادھ یںان م یںتھ یآرہ

وچ ل،ڈھلک گئے تھے ،سے ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے یکش

 ینہا ساپن صرفپلو  یںسے عورت یوںلنگ یلیم ۔کھا گئے تھے

اس  یںھت یآت یسنےمصالحہ پ یںسب ہاسٹل م یہ یںتھ یڈھانپت

 (  ۳۶)‘‘۔دال بھات مل جاتا تھا یےوقت کے لدو  یںکے عوض انہ

اًل ہے مث یاک یاس کے عالوہ ناول نگار نے بنگال کے موسموں کا ذکر بھ 

 : یںموقع پر ناول نگار طوفان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہ یکا
درختوں  یبتو سڑک مہ یکھول ینے کھڑک یںصبح جب م’’

اور کھمبے  یںتار یک یبجل ۔یتھ یکے گرنے سے بند پڑ

 یتھا بہت تباہ یاآ  یکلون۔۔۔۔۔ رات گئے سائ۔گرے ہوئے تھے

 (۳۷)‘‘۔یتھ یمچ

پاکستان آکر واپس لوٹنے کا ذکر ملتا ہے مگر  یاس کے بعد عمر کے مغرب 

جملے کے  یککا ذکر محض ا یناول نگار نے عمر کے الہور آنے اور واپس

 ہے: یاک یعےذر
الہور سے لوٹا تھا  یکے بعد آج ہ یحاضر یرغ یلطو یںم’’ 

 ( ۳۸)‘‘۔

ے اس س ۔ہے یخبر ملت یک یشاد یک یوٹیپر ب یکو الہور سے واپس عمر
ملتا  یںاشارہ نہ یساا یںکہ یںکے ضمن م یدوست یک یوٹیعمر اور ب یںپہلے ناول م

 وٹییجب عمر کو ب ۔کرنا چاہتا ہے یسے شاد یوٹیکہ جس سے ظاہر ہو کہ عمر ب

 یوٹیب ۔یںب ہوتے ہیاسکے تا ثرات کچھ عج یہے تو بھ یخبر ملت یک یشاد یک
 یتعلق بے یس یبہے تو عمر عج یکے متعلق بتات یبہن جب عمر کو شاد یبڑ یک

 ہے : یتاکر ل یاراخت
 یرےم ۔یگ یںآپ اپنے فرض سے فارغ ہوجائ ۔بہت اچھا ہوا’’

 (۳۹)‘‘۔یوںنجانے ک ۔یتھ یعجب التعلق یکا یںلہجے م

 ں نرائن گنج چالؤکے ساتھ اس کے گا یرلبعد عمر اپنے دوست خاس کے  
ہے اس موقع پر ناول  یکے والد سے ہوت یرلمال قات خ یجاتا ہے جہاں عمر ک

مکالموں سے بنگال کے موسموں  یانکے والد اور عمر کے درم یرلنگار نے خ

 ہے : یک یعکاس یک
قہ عال یہتو  ینےچھ مہ یکنل یںکرتے ہ یباڑ یتیلوگ کھ’’

ار چ ینوجہ سے ت یبارشوں ک ۔سے گھرا رہتا ہے یبالکل پان

 ماہ تو کام ٹھپ پڑجاتا ہے۔

 ؟  یںکرتے ہ یاتو ان دنوں پھرک’’ 

 یکھاتا ہے لحاف اوڑھ کر لمب یکھچ یبچ یان دنوں بنگال’’

سمجھدار ہو تھوڑا بہت دھندا کرنے  یتان کر سوتا ہے جو کو ئ

 ( ۴۰)‘‘۔شہر چال جا تا ہے
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ال چ یدوست عطا خان کے ہاں کرنا فل یکپر عمر ا یگنج سے واپس نرا ئن 

ا مل جات یپردن پ یکجا تا ہے عمر عطا خان کے ساتھ شکار کرنے جاتا ہے اور ا
 کیمال قات ا یعمر ک یںمل م یپرپ ۔ہے ینجرمل کا م یپرعطا خان پ یونکہہے ک

اوند کا خ ہے کہ اس یپوچھنے پر اسے بتات یبہحب ۔ہے یسے ہوت یبہعورت حب

 یکے انکار کے باوجود اس ک یبہاس پر عمر حب ۔ہے اور خون تھوکتا ہے یمارب
 ۔ہے یرہت یںم یبست یک یروںہے کہ وہ مچھ یعمر کو بتات یبہحب ۔مدد کرتا ہے

اس سے اس کے خا وند کے  ۔پہنچ جاتا ہے یبست یک یروںشام عمر مچھ یکا

 ۔مدد کرتا ہے یدمز یکرتا ہے اور اس ک یافتمتعلق در
 سے ملنے کا ذکر یوٹیبار پھر ب یکآگے چل کر ناول نگار نے عمر کے ا 

 یور مغربا یمشرق یںکے شوہر ابو القاسم کے ساتھ باتوں با توں م یوٹیب ۔ہے یاک

خان   وبیاس موقع پر ناول نگار نے ا ۔ہے یبحث چل نکلت یپاکستان کے تعلقات ک
نج سالہ پ یسرےت ۔ہے یاک رمنصوبے کا ذکپنج سالہ  یسرےکے دور حکومت کے ت

 یکئ ےیکے ل ینےد یترق یںم یدانم یپاکستان کو اقتصاد یمشرق یںمنصوبے م

 لگانے والوں کو چھ سال تک یہسرما یںپاکستان م یگئے مثالً مشرق یےاقدامات ک
سولہ  ےیکے ل یترق یپاکستان ک یاس کے عالوہ مشرق ۔یگئ یسے چھوٹ د یکسٹ

  ۔ئےگ یےچودہ ارب روپے مختص ک یےکے ل یترق یپاکستان ک یارب اور مغرب

 :   یںلکھتے ہ یںخان کے اس منصوبے کے بارے م یوبصفدر محمود ا 
 یپور یےتفاوت دور کرنے کے ل یخان نے اقتصاد یوبا’’

 یطرف سے مشرق یاور اپن یںک یںسے کو شش یدگیسنج

 یکوئ یںختم کرنے م یاحساس محروم یپاکستان والو ں ک

 (۴۱)‘‘۔یکسر اٹھا نہ رکھ

 عےیبات کا ذکر عمر اور ابو القاسم کے مکالموں کے ذر یناول نگار نے اس 
  ہے : یاک

 ےیپاکستان کے برابر النے کے ل یحصہ کو مغرب یمشرق’’

صورت حال اس قدر  ۔یںہ یجارہ یک یںکوشش یاب تو شعور

 ‘‘  یںنہ یبھ دگرگوں

 ۔ابوالقاسم بلند آواز ہوئے‘‘  یںکوشش یسیک’’ 

ا ج یااس با ت کا مداوا ک یںپنج سالہ منصوبے م یسرےت’’  

 یشعبہ ک یتھرو نج یکاصل بر  یںپاکستان م یمغرب ۔رہا ہے

 اںیکس یںشعبے کو دونوں صوبوں م یاس باراس۔بناپر ہواہے

 (۴۲)‘‘ ۔ہے یجا رہ ید یتاہم

 یاال سب سے پہال مسئلہ قوماٹھنے و یانپاکستان کے درم یومغرب یمشرق 

ء کو بنگلہ ۱۹۵۲یفرور۲ ۔ہمارے سامنے آتا ہے یںصورت م یزبان کے تنازع ک

 یک یسزبان کا درجہ دلوانے کا مطالبہ کرتے ہوئے دو نوجوان پول یزبان کو قوم
 یاد یان ک ۔یاکا درجہ د یروہ یقوم یںنے انہ یوںبنگال ۔سے ہالک ہوگئے یوںگول

 یہے ناول نگار ن ۔یاڈے کا انعقاد ک یداور ہر سال وہاں شہ یاک یرتعم یدمینارشہ یںم

واضح  یعےاور فضلو کے مکالموں اور بحث کے ذر یومق ،سارا پس منظر عمر
  ہے : یاک
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ک کالج کے چو یڈیکلبلڈنگ اور ڈھاکہ م یورسٹین یو یپران’’

جہاں اب پٹرول پمپ بن چکا تھا۔ برسوں پہلے طلبا اور  یںم

 یںم‘‘۔یسرکار ہل گئ ینپھر نوراالم ۔صادم ہوا تھات یںم یسپول

کے پس منظر کے  یکتحر یبڑے غور سے بنگلہ زبان ک

 (۴۳)‘‘ ۔گفتگو سن رہا تھا یک یومفضلو اور ق یںبارے م

نہ  یمزبان تسل یہے کہ بنگلہ کو قوم یاذکر ک یناول نگارنے اس بات کابھ 

پاکستان کے حکمرانوں کے خالف نفرت کے جذبات  یمغرب یںم یوںکرنے پر بنگال

 : یانے جنم ل
تر  یکے جذبات ک یوںمحاذپر بنگال یسرکار ثقافت یصوبائ’’ 

 ی۔  احساس محرومیطرح ناکام ہو گئ یبر یںکرنے م یجمان

ے ک یارحصہ کے ارباب اخت یمغرب یںفضا م یاور کشاکش ک

 (  ۴۴)‘‘ یگئ یہوت یارفضا ت یاتینفس یدشد یکخالف ا

 دیکے شد یوںہے کہ جب بنگال یاذکر ک یناول نگار نے اس بات کا بھ  
کو  کیاور بنگلہ تحر یاگ یازبان کا درجہ نہ د یمطالبے کے باوجود بنگلہ کو قوم

اور  یاگ جذبہ ماند پڑ یقو م یںم یوںتو بنگال یگئ یکوشش ک یسے دبانے ک یسخت

 : ینے لے ل یتجگہ صوبائ یاس ک
گہرا  یزبان ک ینے اپن یوںبنگال یںعجب فضا م یک یس یوما’’

اور پھر اس ڈگر نے  یارشتہ مضبوط ک یسے روحا ن یوںئ

 (  ۴۵)‘‘۔یانہ کر د یگاسوچ سے قدرے ب یسطح ک یقوم یںانہ

 ۔ہے یک یانب یبھ یتاہم یخیتار یناو ل نگار نے اس موقع پر بنگلہ زبان ک 
 یجانبدرانہ نکتہ نظر سامنے آتا ہے کہ بنگلہ بنگال یرغ یہجس سے ناول نگار کا

کرنا  نہ یمزبان کے طور پر تسل یاور اسے قوم یزبان تھ یہوئ یرچ یںمعاشرے م

  ۔یتھ یغلط یبڑ یکا
 : یںلکھتے ہ یںناول نگار بنگلہ کے بارے م 

ہ ہے ورث یثقافت یسازبان پانچ کروڑ مسلمانوں کا ا یبنگال’’

 یتقاضوں کو پورا کرنے ک یاور سماج یجوان کے معاشرت

تک مسلمانوں کے  یوںزبان چھ صد یہ ۔یتھ یرکھت یتصالح

اور تصوف کے اصولوں  یتانسان ۔یرہ یبن یعہاظہار کا ذر

ربوط م سے یہست یانسان کو کائنات اور قدرت ک ۔یبن ینام یک

لہروں  یک ںؤیادر‘کے سبزہ زاروں  یہاں یر۔ اس کا خمیاک

 یباس بھ یک یخوشبو اور مچھل یدھان ک یںاس م ۔سے اٹھا

‘‘ ۔یعالمت بن یزبان مسلم شعوراور مسلم تشخص ک یہی ۔یتھ
(۴۶ ) 

ہے  یک یعکاس یکے جذبات ک یوںبنگال یںناول نگار نے زبان کے ضمن م    
 ےیسا یکبلکہ ا یںنہ یعکاس یجذبات کے حامل لوگوں ک یمحض سطح یہمگر 

 یومعاشرت یاسیہے اور س یشہے جو دور اند یک یعکاس یسوچ ک یشخص ک

 یبھ لہواکرنے کا ح یمزبان تسل یناول نگار نے بنگلہ کو قوم ۔شعور کا حامل ہے
اگر  یصلہف یہیہے کہ  یاک یہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھ یاد

اس بنا  ںیکے ذہنوں م یوںپاکستان کے خالف بنگا ل یجاتا تو مغرب یابروقت کرد

 ۔اس کا جلد خاتمہ ہوسکتا تھا یہوئ یداجو نفرت پپر 
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حث ب یہونے وال یانکے درم یومفضلو اور ق ،عمر یںبات یہناول نگار نے  

 : یںہ یتک پہنچائ یقار یعےکے ذر
کہ مسلمانوں  یتھ یکے بعد ضرورت تو اس امر ک یآزاد’’

جاتا  یاکواس زبان کے حوالے سے اظہار کا بھر پور موقع د

بات پر بظاہر رضا مند نہ  یسیا یادتق یحصہ ک یمغرب یکنل

 ‘‘۔یتھ

 یکنل ۔اتھ یاکا مطالبہ ک ینےزبان د یتم نے بنگلہ کوصوبائ’’

 ۔یک یشپ یحنے توج یںم‘‘ہے۔ یزبان بن چک یاب تووہ قوم

 پر۔فضلو بوال یمتق کس’’

‘‘ ۔جائے یاوقت پر ک یحہوتا ہے جو صح یوہ یصلہف درست’’
(۴۷    ) 

ہے  یاک یشپ یںناول م یتں سمؤکو مختلف پہلو یکبنگلہ تحرناول نگارنے  

 ۔
ے اہم مسئل یکا یہکا الم یوںپاکستان کے حوالے سے بہار یسانحہ مشرق 

بھارت کے صوبہ بہار سے  یںء م۴۷لوگ  یہ ۔کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے

 یوںلوگ بنگال یہآباد ہوگئے تھے مگر وہاں  یںپاکستان م یہجرت کر کے مشرق
 ۔تشخص برقرار رہا یحدہعل یکطرح گھل مل نہ سکے زبان کا ا یکے ساتھ پور

 یک تیحما یمتحدہ پاکستان ک یںکے دوران م یکتحر یک یحدگیان لوگوں نے عل

کے  وںیلوگ بنگال یہ یںکے دوران م یکتحر یک یشبنگلہ د یںم یجےجس کے نت
کے  ںیواور بہار یوںموقع پر بنگال یکناول نگار نے ا ۔ظلم وستم کا نشانہ بنے

 یاس موقع پر ناول نگار نے فضلو ک ۔ہے یاکا ذکر ک نگامےہونے والے ہ یاندرم

عالوہ  اس کے ۔ہے یاک یشکا نکتہ نظر پ یوںبنگال یںکے بارے م یوںبہار یزبان
 ناوریہ یپر مبن یقتجو حق یںہ یےک یشپ یبھ یاتکے نظر یومق یںاس ضمن م

 ۔یںکے حامل ہ یتدانشمندانہ اہم
 برس سے یسآباد ہوئے لگ بھگ ب یہاںکو  یوںان بہار یار’’ 

پور  یرمحمد پور اور م یاور آج بھ ۔عر صہ ہو چکاہے زائد

  ۔فضلو نے تنک کر کہا‘‘  یںرہ رہے ہ یںم یروںجز یسےج

 یکئ یبھ یںہم م ۔پور ممکن ہے یرمحمد پور اور م ۔فضلو’’ 

بو  یومق ‘‘ہو  یجہنت یچ کامنطقسو یک یوںبنگا ل ینڈڈما ئ یٹیپ

  ۔ال

کا  برس یساک یسب ۔تم پھر فلسفہ بگھا رنے لگے ہو یار’’ 

 فضلو ہا ر ما ننے واال کہا ں تھا۔ ‘‘تا ہے۔ ہوکم  یاعرصہ ک

 یاتنCultural Assimilation  یںنہ یوںتم سمجھتے ک’’ 

 مضبوط یککا ا یآبا د یکنگاورپھر اردو سپ۔یںآسان با ت نہ

 ثقافت سے مر بو ط ینک یہا یںہے۔ انہ یپس منظر بھ یثقافت

 یجیتدر یکسب کچھ تو ا یہ ۔وقت درکا ر ہے یکہونے کا ا

 (۴۸)‘‘۔ممکن ہے یہ یعےعمل کے ذر

 یدوست فردوس یکہوتا ہے کہ اس کا ا یٹھاب یںعمر اقبال ہال کے الن م 
سے  ںیوجوان ہے جو بنگال یبہار یکا یفردوس ۔ہانپتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے

 کرتا ہے : یادوہ اپنے گھر کو  یںعمر کے ساتھ مکالموں م ۔بھاگ کر آتا ہے
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نے  یفردوس ۔سوچ رہا ہوں یںکے بارے م یکہان یاپن’’

 ‘‘۔یالمباسانس ل

 ‘‘ یکہان یسیک’’

  ‘‘یکہان یپٹنہ سے محمد پور ک’’

 ‘‘کہنا چاہتے ہو  یاک’’

 (۴۹)‘‘۔آرہا ہے یادشدت سے گھر  یآج مجھے بڑ’’

پرانے گھروں کو چھوڑ  یوںاپنے صد یںمحبت م یک یننے جس زم یوںبہار  

آنا  ادیاپنا پرانا وطن  یںتو انہ یاک یںقبول نہ یںجب انہ ینے بھ ینتھا اس زم یاد

 ۔ےہ یاک یشسے پ یخوبصورت یعمل تھا جس کو ناول نگار نے بڑ یفطر یکا
ر پ یےکے الم ریوںبہا یںجملے م یککے حوالے سے ا یناول نگار نے فردوس

 ہے : یڈال یروشن
  ۔ہنسا یںوہ مجنو نا نہ اند از م‘‘ عجب حاد ثہ ہے ’’  

 یہانہ تھا اور  Son of the Faithیتھف یوہا ں سن آف د’’ 

 یہوہ ‘‘ ۔ہو ں یںنہ Son of  the Soil    یلسائ ینسن آف د

 (۵۰)‘‘۔یاکہہ کر خامو ش ہو گ

طالب علم کے طور پر ہمارے  یشدانشور اور دور اند یککا کردار ا یومق 

اس کردار کے حوالے سے ناول  ۔نظر ہے یحاالت پر گہر یسامنے آتا ہے جس ک
رانہ جا نبد یرغ یکہے کہ اس سے ا یااس طرح ک یہنگار نے مختلف حاالت کا تجز

وئے ہ کرتے یہکا تجز االتح یاسیموقع پر س یکا یوممثالً ق ۔ہے یرائے سامنے آت

کو  وںیپاکستان یپاکستان کے لوگ مشرق یاس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مغرب
ا اس دور ک یہگے  یںکر یںشامل نہ یںہونے کے باوجود حکومت م یںم یتاکثر

 ہونے کے یخان کے مستعف یوبا ۔یحکومت تھ یخان ک یوبا یذکر ہے جب ابھ

کے  ہونے یںم یتاکثرالرحمان کو  یبخاں نے انتخابات کرائے مگر مج یحیی  بعد 
تان پاکس یہوں مگر مشرق یوجوہات جو بھ یاس ک ۔یاسونپا گ یںباوجود اقتدار نہ

حکومت  ںیپاکستان کے لوگ انہ یہوا کہ مغرب یداتاثر پ یہیاس سے  یںکے لوگوں م

 ۔کرنا چاہتے یںشامل نہ یںم
ہوئے  کرتے یہحاالت کا تجز یاسیموقع پر وقت سے بہت پہلے س یکا یومق 

 کہتا ہے :
 ںیولگتا ہے کہ بنگا ل یوں یںحا ال ت جس نہج پر روا ں ہ’’ 

و طور پر قب یذہن یدو با ش کو کبھبو یاور ان ک یتاکثر یک

 یھکے با وجو د ب یتاکثر یاپن یبنگال ۔جا ئے گا یاک یںل نہ

مر حلہ پر جمہو  یگے اور اگر کس یںاقتدار نہ ہو پا ئ یکشر

چ پہن یباپنے حقوق کے حصول کے قر  یںفضا م یک یتر

روڑے اٹکا  یںراہ م یرگئے تو مجھے خد شہ ہے کہ ہما یبھ

  (۵۱)‘‘ ۔گے یںئے جا ئ

 یتفاوت کا ذکر کرتا ہے تو اس کا الزام مغرب یاقتصاد یومطرح ق یاس 

وجہ  یتفاوت ک یاس اقتصاد یںم یالبلکہ اس کے خ یتاد یںحکام کو نہ یپاکستان

 عمر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے : یومق ۔ہے یخراب ینظام ک
 بعد یبڑھتے ہوئے اقتصاد یانتم دونوں صوبوں کے درم’’

 ۔ہے یجا رہ یبڑ ھت یٹیڈسپر ۔چاہو گے یاکہناک یںکے بارے م
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 یوںخوفناک احساس ہے جو تم کو اس خطہ کے باس یکا یہ

 کر دے گا۔ یگانہسے بالکل ب

رسر ب یاگر سو برس بھ ہم۔ہے ینظام ک یںنہ ی۔۔۔۔۔۔بات افراد ک

 یکا خاتمہ کس ینا ہموار یاور معاش یتو اقتصاد یںرہ یکارپ

 ینظام کا منطق یاتیفرسودہ نو آباد یہآتا  یںطور پر نظر نہ

ڑھتا فرق ب یہ۔یںجسے ہم اپنے ساتھ چمٹائے ہوئے ہ۔ہے یجہنت

 (   ۵۲)‘‘ جائے گا۔

تعاون برائے  یقائعال یانکے درم یاور ترک یرانا ،پاکستان یںء م۱۹۶۴ 
 یکREGIONAL CO-OPERATION FOR DEVELOPMENTیترق

رات ڈاکٹر کے تاث یوںکے متعلق بنگال یمناول نگار نے اس تنظ ۔یآئ یںوجود م یمتنظ

 : یںہ یےک یانب یعےاور عمر کے مکالموں کے ذر یزعز
فائدہ !  ایپاکستان کو ک یکا بھال مشرق یماس تنظ ؤبتا یتم ہ’’ 

ہر  ۔یںتو نہ یپاکستان ہ یآخر پاکستان سے مراد محض مغرب

 منصوبہ‘ تجارت  ۔جا ئے یکھاسے د ینگلکو وہاں کے ا یزچ

سب کچھ  یہاور پھر  یحکمت عمل یدفا ع اور دفاع‘ یبند

 Policyپاکستان جہاں  یساا۔جا رہا ہے یاپاکستان کے نام پر ک

Decisonsںیم یالخ یرےم ۔ھتاپوچ یںنہ یبھ یکوئ یںہم یںم 

 (۵۳)‘‘۔یاآ  یںنہ یبھ یالخ یکو اس بات کا کبھ یکس

 یاکر ککا ذ یوٹیبار پھر ب یککے ذکر کے بعد ا یزناول نگار نے ڈاکٹر عز 
واس کھو ح یوٹیفوت ہوجاتا ہے اور ب یںحادثے م یککا شوہر ابوالقاسم ا یوٹیب۔ہے

عمر  ںیجاتا ہے بعد م یاہسپتال داخل کرا د ینٹلوجہ سے اسے م یہے جس ک یٹھتیب

قل چٹا گا نگ منت یوٹیب یںبعد م ۔اسے ہسپتال سے ڈسچارج کرا کے لے آتا ہے
 دن جب یکا ۔ہے یمالزمت مل جات یںکالج م یویٹپرائ یکہے اسے وہاں ا یہوجات

 ںینکل جاتے ہ یےگھومنے کے ل یںعمر اسے ملنے جاتا ہے تو وہ دونوں شہر م

 ہے : یکرنے کو کہت یاچانک عمر سے شاد یوٹیپر ب اس موقع
 ‘‘؟ یابھ‘وقت  یاس ۔ہو یارت یےتم مجھے اپنانے کے ل یاک’’

تھا کہ مجھ سے  یمتوقع اور فور یرکا سوال اس قدر غ یوٹیب

 طرح گھومنے یذہن لٹو ک یرام ۔پارہا تھا ینبنجواب نہ یکوئ

 یکا ک نو یپھڑ پھڑ ات ۔لڑ ھک رہا تھا یںبائ یںفرش پر دائ ۔لگا

  ۔طرح ابھرتا ڈوب جاتا

 ییانوہ ہذ ۔حلق خشک تھا یرام‘‘مجھے کچھ وقت تو دو یکنل’’

  ۔اتنے انوالو ہو چکے تھے یہم واقع یاک ۔یہنسنے لگ یہنس

 ۔یںل ینچبھ یاںاس نے مٹھ‘‘نو مور ٹائم ’’

 اب یںتمہ ۔یںجذبے کا نام نہ یمحض رومانو یزندگ یوٹیب’’

 ‘‘۔کا آغاز کرنا ہوگا یر زندگذمہ دا یکا

تم  ۔آئے تھے یبقر یرےتم اس وقت سوچتے جب م یہ’’

 ‘‘۔لفظوں کا جال بن رہے تھے یامحضک

 ‘‘       You are one of those۔۔۔۔۔۔آر ون آف دوز یو’’

 ‘‘۔ہو یکہہ رہ یاتم ک یہ’’

 یوہ چالئ‘‘ہے۔ یجسم سے دلچسپ یرےمحض م یںتمہ’’
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’’possess me without owing meYou want to ‘‘ . 

(۵۴) 

 ںیہے اور بعد م یجات یچل یچالت یختیچھوڑ کر چ یںعمر کو وہ یوٹیب  

اسے بتاتا ہے کہ  یدارجب عمر اس کے ہاسٹل سے اس کا پتہ کرتا ہے تو چوک
 ۔آئی یںاس کے ساتھ جانے کے بعد واپس نہ یوٹیب

ے پاکستان ک یبارپھرمشرق یکناول نگا ر نے ا یںحصے م یناول کے آخر

پکڑ  زور یکتحر یک یحدگیعل یںپاکستان م یمشرق۔ہے یاخراب حاالت کا ذکر ک
ناول  ۔اضافہ ہوتا چال جارہا تھا یدمز یںتعداد م یپسندوں ک یحدگیاور عل یتھ یچک

 ہزاروں ینابآواز یکڑوںس’’ہے  یاک یںم ندازنگار نے اس بات کا ذکر کچھ اس ا

رہے  اتر یںسمندر م یساتھ ہ یکا یادر یسیوںب یسےج یوں یںگئڈھل  یںآوازوں م
 ‘‘۔تھے

 ایشہادت کے واقعے کا ذکر ک یناول نگار نے عبدالمالک ک یںان حاالت م 

 یکاعتبار سے ا یاتیچھاترو شنگھو کا رکن تھا نظر یاسالم یدعبدالمالک شہ ۔ہے
ب وطن اور باکردار مح یہتھا  یمسلمان اور متحدہ پاکستان کا حام یدہراسخ العق

 ےیکوشش کرتا اور اس ل یمتعصبانہ راہ روکنے ک یک یتقوم ینوجوان بنگال

نے  ینالفبار مخ یکطرح کھٹکتا تھا ا یکا نٹے ک یںنظروں م یپسندوں ک یحدگیعل
ناول نگار اس واقع کا ذکر تے ہوئے  ۔یاکرد یداور شہ یال یرپاکر گھ یالاسے اک

 :  یںلکھتے ہ
س پھر ا ۔تنگ ہوتا جا رہا تھا یرالوگوں کا گھمالک کے گرد ’’

کے بے جان جسم پر لٹھ برس رہے تھے اس کا جسم رمنا 

ح طر یفاتح ک یسدھ پڑا تھا مارنے والے کس بے یںم ینگر

 (  ۵۵)‘‘ لٹھ گھماتے واپس لوٹے 

 ۔ہے یاذکر ک یکا بھ یساس واقع کے عالوہ ناول نگار نے اگرتال سازش ک 

ں مکالمو یاناور عمر کے درم یومق ،ر ناول نگار نے فضلوکا ذک یساس سازش ک
 ہے : یاک یعےکے ذر

 ‘‘اگر تال کہاں ہے ؟ یہفضلو  یار’’

 ۔فضلو جھنجھال کر بوال’’ یںکے دل م یاگر تال ! بنگال’’

سازش  یکاس مقام پر ا یںکچھ ہوش کرو ! معلوم نہ یار’’

 !‘‘ہے  یگئ یپکڑ

 یںم یسخالہ زاد اس ک یرام یارہاں ’’۔۔۔۔۔۔ سازش ! ’’

 (۵۶)‘‘۔وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے

آگے بڑھاتے ہوئے ناول نگار نے  یدکے واقعات کو مز یساس سازش ک 

ہے  یاملزم سارجنٹ ظہور الحق کے ہالک ہونے کا ذکر ک یںکے دوران م یسک

 ہے :  یک یبھ یعکاس یکے جذبات ک یوںہالکت پر بنگال یاور اس ک
 یپھر گاڑھ۔یںتوڑ د یاںکھڑک یاقبال ہال کمشتعل ہجوم نے ’’

 کیرنگ سے ا یدسف ۔یاسے اقبال ہال کا نام مٹا د یاہیس یگوڑ

 کا سفر چلتے چلتے یختار‘‘۔سارجنٹ ظہورالحق’’نام ابھرا یان

 (۵۷)‘‘ں چل پڑا۔ؤپھر الٹے پا یاتھم گ
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ہے جو  یاجلوس کا ذکر ک یکناول نگار نے ا یںحصے م یناول کے آخر 

ر اس موقع پر جب عم ۔طرف بڑھ رہا ہوتاہے یک یدانسے ہوتا ہواپلٹن م ینارم یدشہ
ان پاکست یکتحر یںفضل الحق ہال کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کے ذہن م

نے قرارداد  لحقعبدا یمولو یربنگالجب ش ۔یںکے دن گھومنا شروع ہو جاتے ہ

 : یتھ یک یشپاکستان پ
ہار ب ،پٹنہ ،۔ لوگیتھ تل دھرنے کو جگہ نہ یںمنٹو پارک م’’

سے  یکوئٹہ کراچ ،پشاور ،یکمار یامدراس، کن ،ڈھاکہ ،کلکتہ

 (۵۸)‘‘امڈآئے تھے۔

 یپہل ۔یگچوٹ ل یکو گہر یتسا  لم یکے بن جانے پر پاکستان ک یشبنگلہ د  
ہجرت کرنے  یںء م۱۹۴۷ ۔یہوئ یںء م۱۹۷۱ یمتقس یاور دوسر یںء م۱۹۴۷ یمتقس

فر س یہتاہم بھارت سے پاکستان آنے والے مسلمانوں کا  ۔والوں کے گلے کٹے

 یمتقس یء ک۱۹۷۱ ۔تھے ئےوہ داراالمان پہنچ گ یونکہک ۔طرح پاک تھا یہجرت ک
 یرعرہ تکبن ۔کا تھا یبنگال یربنگال اور غ یمشرق یںمسئلہ اسالم اور کفر کا نہ یںم

 ۔دارالحرب ٹھہرا ،پس دارالمن ۔دوسرے کے گلے کاٹے یکنے ا یقینسے فر
پاکستان  یکہ مشرق یکھاآنے والوں نے د یںپاکستان م یپاکستان سے مشرق یمغرب

تان جگہ اب صرف پاکس یپاکستان ک یاور مغرب یتنگ ہوگئ لیےان کے  ینزم یک

کستان پا۔ہے یاسیپ یان کے خون ک یباہن یمکت یںم یشکہ بنگلہ د یہ یدمز ۔ہے
 یہ ۔یآت یںصورت نظر نہ یکوئ یہے۔ امن ک بھارت یںمنجدھار م یجدور اور ب

 ہے۔  یسراسر فرار ک یںنہ یصورت حال ہجرت ک

 ء(:۱۹۸۹)تنہا
 ںیناول لکھے گئے ان م یپاکستان کے حوالے سے جتنے بھ یسقوط مشرق 

مصنفہ نے  یںاس م ۔کا حامل ہے یتخاص اہم‘‘تنہا’’نظرناول یراعوان کا ز ی  سلم

ہ سے وج یہے۔ جس ک یاک یہان حاالت و واقعات کا تجز یںاور بہتر انداز م یلتفص
 یانہوں نے مشرق یںاس ضمن م ۔پاکستان کو اس سانحے سے دوچار ہونے پڑا

 ،وںسازش یدشمن ک ،یفطرت ان کے احساس محروم یمابیس یپاکستان کے عوام ک

 ہیجانبدرانہ تجز یرصورت حال کا غ یاور معاش یاسیعام س یپاکستان ک یمشرق
 ۔ہے یاک

 ہے : یلکھت یںاس بارے م یہبانو قدس  
کے  یواحد ناول ہے کہ جس نے کہان یہغالبا ً یںاردو ادب م’’

اور جذبات کو پرت پرت  یاتان تمام الزامات نظر یںم یرائےپ

پاکستان سے بچھڑنے  یہے جو مغرب یکوشش ک یکھولنے ک

 یکے دماغوں کو نشے ک یوںاور پاکستان یوںسے پہلے بنگال

 یںہرا مامت یک یمکرگئے اور جن کے باعث افہام تفہطرح چٹ 

 (۵۹)‘‘۔یںتھ یںمسدود ہوگئ

کے عنوان سے ناول نگار نے مختصراً ‘‘لخت لخت ’’ یںناول کے آغاز م   

پا  یہے کہ مشرق یہوت یعکاس یجن سے اس بات ک یںہ یےک یانمختلف واقعات ب
 ۔یتھ یجات ینفرت پائ یدشد یےکے ل یوںپاکستان یمغرب یںکے دلوں م یوںکستان

ے اور ہ یاغہ استعمال کیکا ص‘‘ یںم’’کرتے ہوئے  یانواقعات ب یہناول نگار نے 
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 محسوس ہوتا ہے یہہے جس سے  یااستعمال ک یبھ‘‘ ی  سلم’’مقام پر اپنا نام  یکا

درج  یبھ کچھ یرہنگار کا نام وغ یباچہکے اختتام پر د یباچہہے مگر د یباچہد یہکہ 
 یکہان یناول ک یاہے  یباچہناول کا د یہہوتا کہ  یںوجہ سے واضح نہ یجس ک یںنہ

  ۔کا حصہ ہے

آگے  ۔ےہ یاگ یاگھر انے کا ذکر ک یپاکستان یمغرب یکا یںناول کے شروع م 
ھ بچوں کے سات یہے جہاں بنگال یاپروگرام کا ذکر ک یکچل کر ناول نگار نے ا

 یاور مغرب یعورت مشرق کیا یںاس پروگرام م یتھ یجارہ یشام منائ یکا

عورت  یدوسر یکا وہے ت یڈالت یپر روشن یزتجاو یپاکستان کے بہتر تعلقات ک
 ہے : یہوت یعکاس یسوچ ک یپاکستان یکے جذبات سے مشرق

 یسار یان محترمہ کو کون سمجھائے کہ مادام آپ جواپن’’

کہ دونوں حصوں کے  یںہ یصرف کررہ یںبتانے م یہ یانرج

غلط ہے ہم لوگ  یقطع یہبہت اخالص و محبت ہے تو  یاندرم

 یسبائ یںہمارے حاالت حوصلہ افزا نہ یںبہت مضطرب ہ

 (۶۰)‘‘ہے۔ یامحروم کرد یدال بھات سے بھ یںسالوں نے ہم

 ہورہا ہے یںپاکستان م یپروگرام مشرق یہاندازہ ہوتا ہے کہ  یہاس سے    

 جس کے ۔ہے یکشر یبھ‘‘ یعل یہسمع’’ یروئنہ یناول ک یںمگر اس پروگرام م

 ۔ہے یہرہ ر یںپاکستان م یجا چکا ہے کہ وہ مغرب یابتا یہسے پہلے  یناسبارے م
س ہے ج یاک یشحصہ پ وہاس پروگرام کے ذکر کے بعد ناول نگار نے ناول کا 

پاکستان  یمشرق یےحاصل کرنے کے ل یمپاکستان سے تعل یمغرب یعل یہسمع یںم

  ۔ہے یخواہش ظاہر کرت یجانے ک
 یہاں ۔یںہ یلے جات یںء کے دور م۱۹۴۷کو  یاس کے بعد ناول نگار قار 

 یگالہندوستان کے وقت بن یمہے کہ تقس یاگ یاہے اور بتا یاگ یابنگال کا ذکر ک

وقع اس م ۔تھا یابہت جوش وخروش سے حصہ ل یںپاکستان م یکمسلمانوں نے تحر
بارے  جو وہ پاکستان کے ےہ یاگ یاذکر ک یمسلمانوں کے خوابوں کا بھ یپر بنگال

 ۔رہے تھے یکھد یںم
ان ‘کو داخلہ ملے گا نا  یماروںجب پاکستان بن جائے گا تو ب’’

 (۶۱)‘‘۔کا عالج توجہ سے تو ہوگانا

 ںیآگے چل کر حاالت و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان وجود م         
 ی  سلم ۔ہے یاگ یاذکر ک یہونے والے فسادات کا بھ یںء م۱۹۴۷اس موقع پر ۔یاآگ

 یںشکل م یک یء تک کے حاالت و واقعات کو کہان۱۹۷۱ء سے ۱۹۴۷اعوان نے 

 یور مغربا یکے بعد مشرق کستانپا یامق ۔ہے یامنازل طے کرتے ہوئے دکھا یارتقائ
ملک  یبھ یزبان کس ۔زبان کا مسئلہ اختالف کا باعث بنا یقوم یانپاکستان کے درم

ا ک یاور ہم آہنگ یجہت یک یقوم یانرہنے والوں کے درم یںکے مختلف عالقوں م

ء ۱۹۴۸مارچ  ۳۱ یںنظر قائداعظم نے ڈھاکہ م یشامر کے پ یاس ۔ہے یباعث بنت
ان زب یواحد سرکار یکہ پاکستان ک یاکرتے ہوئے اعالن ک خطابکو عوام سے 

لے اور کچھ لوگوں نے اس مسئ یاک یںنے پسند نہ یوںاسے بعض بنگال ۔یاردو ہوگ

وں کے حوالے سے بعض ذہن یتقوم یبنگال ۔یکوشش ک یک ینےرنگ د یکو جذبات
الف خ کے یصلےاور انہوں نے قائداعظم کے اس ف یہوگئ یداسوچ پ یانہباغ یںم
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 پاکستان کے ذکر کے یامناول نگار نے اس بات کا ذکر ق ۔یےمظاہرے شروع کرد

 ہے : یابعد ک
 یمرتبہ پڑھ یکانہوں نے ا یسرخ یاںنما ہی یاخبار ک’’

تب انہوں  ۔اور ہر بار اس پر جھکے ہوئے تھے یدوبارہ پڑھ‘

ے اس س یںاور بوجھل آواز م یابالوں واال سر اٹھا یدنے اپنا سف

قبل ان کے پاس  یرد یاخبار لے کرتھوڑ یہمخاطب ہوئے جو 

 ھیکد یںسے انہ یشانیتھا اور اب چوک کے پاس کھڑا پر یاآ 

 ‘‘۔رہا تھا

 یمیہے ہم تعل یاحکم دے د یسےک یہقائد نے  یم: عظ یعل یدرح 

 یعزبان وس یپر ہمار یںطور پر پسماندہ ضرور ہ یاور سماج

 و یبتہذ یموت تو بنگال ک یاس ک ۔مالک ہے یاثاثہ ک یعلم

 (۶۲)‘‘۔یموت ہوگ یثقافت ک

وس نکالے جل ےیکرانے کے ل یمزبان تسل یقوم ینے بنگلہ کو بھ یوںبنگال 

س مگر ا یاک یاراخت یہکا رو یسخت یےکو دبانے کے ل یکحکومت نے اس تحر
 یکتحر یزبان بنانے ک یبنگلہ کو قوم۔یابھر کر سامنے آئ یادہز یکتحر یہسے 

ول اس موقع پر نا یچلت یآئے دن جلوس نکلتے اور گول یتھ یخاصا زور پکڑ چک

حکومت  جب ۔ہے یاکا جائزہ ل یاتنفس یسے نوجوانوں ک یخوبصورت ینگار نے بڑ
اور  یکرت یںنہ یمزبان تسل یمظاہروں کے باوجود اسے قوم یںبنگلہ کے حق م

 ی  بکرداراجت یکہے تو اس موقع پر ناول نگار نے ا یکرت یاراخت یہرو یزتشدد آم

 :ہے یک یعکاس یسوچ ک یوں کیالرحمن کے مکالموں سے بنگال
 یال یںنہ یوںبہ کو مان کپوچھتا ہوں تو اس مطال یںم’’

 یہ ۔۔۔۔۔۔کو چلے ہوئے یکتحر یں۔۔۔۔۔کتنے سال ہوگئے ہ۔یا؟گ

 ںیہ یےسب کس کے ل یہ یاں،گول یسنسنات یہپکڑ دھکڑ،

 ( ۶۳)‘‘؟

 یفرور ۳۱کرتے ہوئے  یانب یںناول نگارنے زبان کے تنازع کے بارے م 
طالب علم اس وقت  یدو بنگال یںہے جس م یاد یء کے واقعے کا حوالہ بھ۱۹۵۳

کررہے  مظاہرہ یںکا شکار ہوگئے جب وہ بنگلہ زبان کے حق م یوںگول یک یسپول

 تھے :
سہ پہر  یوال یخنک یپھلک یہلک یء ک۱۹۵۳ یفرور ۳۱ یہ’’

 ،تھا یاو گتر ہ ینزبان بنانے کا مسئلہ سنگ یبنگلہ کو قوم ،یتھ

ہر ممکن  یحکومت صورت حال پر قابو پانے ک یصوبائ

اور اس سہ پہر جب الکھوں انسانونکا  یتھ یکوشش کررہ

 یسپولکالج کے سامنے سے گزررہا تھا یڈیکلاجتماع ڈھاکہ م

 (۶۴)‘‘۔یچال د ینے گول

ء ۱۹۵۶۔یںہ یتےد یناول کے واقعات وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے دکھائ 
زبان  یمبان کو قوز یحکومِت پاکستان نے اردو کے ساتھ ساتھ بنگال یںم ینکے آئ

 یک یعکاس یکے جذبات ک یوںاس موقع پر ناول نگار نے بنگال ۔یاکا درجہ دے د

مظاہرے کرتا  یںحق م کےکے دوران بنگلہ  یکالرحمن جو اس تحر ی  ہے اجتب
 ۔نظر آتا ہے

 ہے : یاس کے حوالے سے ناول نگار لکھت  
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س ا یںشام کے ہلکے ہلکے دھندلکے م ینبہار کے اس حس’’ 

خوبصورت ماں اس کے بستر  یکا چہرہ مسکرا رہا تھااس ک

اہٹ مسکر یہونٹوں پر مسرور س یٹھیکے سامنے سٹول پر ب

 حکومت نے یتھا کہ مرکز یہواقعہ  یتھ یرہ یکھاسے د یےل

 (۶۵)‘‘۔تھا یازبان کا درجہ دے د یکو قوم یبنگال

 یانب یںناول نگارنے ان اسباب کو ناول م یزبان کے مسئلے کے عالوہ بھ 

 یوںانپاکست یمغرب یںپاکستان کے لوگوں م یوجہ سے مشرق یہے کہ جن ک یاک

 یناول نگار نے مغرب یںاس ضمن م ۔یاکے خالف نفرت کے جذبات نے جنم ل
 ںیاس دور م یںہے کہ جنہ یاکا ذکر ک یےپاکستان کے ان افسروں کے غلط رو

 یبنگال ںیپاکستان کے بعد سول سروس م یامق ۔یاگ یاک یناتعت یںپاکستان م یمشرق

ان پاکستان کے افسر یمغرب یںپاکستان م یوجہ سے مشرق یک یکم یافسران ک
 یوسے کچھ افسران نے بنگال یںسے ان م یجاتے تھے مگر بد قسمت یےک یناتتع

م تر اپنے ک یںم یوںوجہ سے بنگال یجس ک ۔یاک یارں کے ساتھ نارواسلوک اخت

کل ش یبغاوت ک یںاحساس پہلے نفرت اور بعد م یہ ۔یاہوگ یداہونے کا احساس پ
 : یںکہتے ہ یںڈاکٹر محمود الرحمان اس بارے م   ۔یاکر گ یاراخت

فرت ن یںپاکستان م یپاکستان کے بعض افسر مغرب یمغرب’’

 ریکو حق یوںلوگ بنگال یہ۔کا باعث بن رہے تھے یالنےپھ

 (۶۶)‘‘۔سمجھتے تھے

صاحب کے پاس  یس یڈ یکموقع پر ا یکالرحمن ا ی  اجتب یروناول کا ہ 

 ےیجاتا ہے تو ان کے تلخ رو یےامداد طلب کرنے کے ل یےدوا کے ل یاپنے دادوک

ت کے نفر یےکے ل یوںپاکستان یکا شکار ہوجاتا ہے جس سے اس کے اندر مغرب
 یوں کافسر کستانیپا یاس موقع پر ناول نگار نے ان مغرب ۔یںہ یتےجذبات جنم ل

 سمجھتے تھے : ی  سے اعل یوںہے جو اپنے آپ کو بنگال یک یعکاس یسوچ ک
کمرے  یسرےت یںآواز پر برآمدے م یاس شوروغل ک’’

رنگت واال  یدسرخ سف یکجسم کا ا یکادروازہ کھال بھار

اس  ۔ار ہوانمود یںبے داغ کرتے پاجامے م یدمرد سف ینحس

 ی  وہ )اجتب  یکے چہرے پر رطوبت محسوس کرتے ہوئے بھ

 ‘‘۔طرف دوڑا  یالرحمن(اس ک

رکنے پر  یںکرخت آواز نے اسے وہ یاس ک‘‘ ٹھہرو۔’’

 ۔یاسے پوچھا گ یبے زار ۔کون ہو تم ۔یامجبور کرد

اسے اپنے وہاں آنے کا  یںم یزیانگر یپھوٹ یاس نے ٹوٹ

لوگ مانگنے  یلسے نکمے ذل یہاں ؤدفع ہو جا’’ یامقصد بتا

  ۔کچھ آتا ہے یکے سواتم لوگوں کو اور بھ

اس کڑے وار کو وہ برداشت نہ  ‘یاآ  یںمانگنے نہ یںم’’ 

کر  ڈال ینآنکھیںآنکھوں م یتلمالتے ہوئے اس ک ،کرسکا تھا

 یںکچھ نہ یےتمہارے ل یںم ۔کرنے آئے ہو یابوال تو اور ک

 ۔قوم نے یلہے اس سست ذل دم کررکھا یںناک م ۔کرسکتا

‘‘(۶۷) 

 یںم دانیم یاور اقتصاد یاسیتھا کہ س یالپاکستان کے لوگوں کا خ یمشرق 
مقام پر ناول کے دو  یکا ۔یںان کا استحصال کررہے ہ یپاکستان یمغرب یبھ
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 ہے یحوالے سے بحث چل نکلت یاس یاناور فخر کے درم یعل یہکرداروں سمع

وچ س کستانیپا یمشرق یعےاس موقع پر ناول نگار نے فخر کے مکالموں کے ذر
 ہے : یک یعکاس یک

 یہمار،یبدحال یاقتصاد ،یاد یاک یںسالوں نے ہم(۲۲)یسبائ’’

 یںمعنوں م یحاول تو صح ۔یںل یکھد  یاںمحروم یاسیس

 یڈرقسمت ہمارے ل یاگر شو مئ ،یمل یںنہ یہ ینمائندگ

ہوا ؟ خواجہ نظام  یاگئے تو ان کے ساتھ ک یبرسراقتدار آہ

اور مدبر  ینتر یرکپاکستان کا ز ،بوگرہ یمحمد عل ،ینالد

 ،تھا فخائ یجس سے نہرو بھ یسہر ورد یدشہ یاستدانس

 وہ وطن یونکہک یاگ یاسے مروا د یسگ یلیزہر یںم یروتب

 ۔چالنے والے تھے یکخان کے خالف تحر یوبواپس آکر ا

نے پاکستان کے  یفوج اور نوکر شاہ ،ولےآپ کے حکمران ٹ

کو  یثان یصلکو عراق کے شاہ ف یدمج یجنرل آئ ینتر یرسنئ

 کے نچیفملوث کر کے کمانڈر ا یںسازش م یقتل کرنے ک

 یوبتھا اور اس ا یوہ بنگال یونکہک یاحق سے محروم کرد

 کے ہوتے یند یزتم یپوچھتا کہ اس نے مولو یخان سے کو ئ

 شہرت یخان ک یحي  سونپا ؟  یونخان کو ک یحي  ہوئے اقتدار 

  ۔یںہ یں سے پوچھ سکتؤآپ اپنے چچا 

 یہاںصرف  یسیکر یوروب یآپا ! آپ ک یبات ہے سوم یسچ

ہمارے مسائل سے  یںنہ انہ ،ہے یہم پر حکومت کرنے آت

 یںزبان جانتے ہ ینہ وہ ہمار ۔یدلچسپ ینہ کوئ ،ہے یہمدرد

 ںیکالے صا حب ہ یہ ۔یںکرتے ہکوشش  یجاننے ک یاور نہ ہ

کاش ! اگر  ۔ہے یجگہ لے ل یجنہوں نے گورے صاحبوں ک

اس حصے  یدلوگ آجاتے تو شا یسےجنرل اعظم خان ج یںکہ

 ںیم یہر مشکل گھڑ ۔گورنر تھا یساک ۔یبدل جات یرتقد یک

دھنسا  یںم یچڑان کے ہمراہ ک یںم یالبوںس ۔کے ساتھ یوںبنگال

فر کرتا س یںم یوںگاڑ یپھوٹ یسڑکوں پر ٹوٹ یپھوٹ یہوا ٹوٹ

ہمت  یںہمہ وقت ہم ،ہوا ابست یںہر دل م ،ہر جگہ موجود ۔ہوا

 کو یزیہر دلعز یآپ کے حاکم تو اس ک ۔ہوا یتااور حوصلہ د

 (  ۶۸)‘‘۔نہ برداشت کرسکے یبھ

کے اسباب کو مختصر الفاظ  یحدگیاعوان نے عل ی  اور مقام پر سلم یکا   

 :  یںہ یہے لکھت یاک یانب یںم
 یںہ یمتقاض یک یحدگیبتاتا ہوں جو عل یںچند بات یںتمہ یںم’’

 یائیجغراف،اختالفات یتفاوت و ذہن یمعاش ،یمحروم یاسیس

 (۶۹)‘‘فاصلے۔

 یکے پس پردہ عناصر کو انتہائ یکتحر یک یحدگینے عل اعوان ی  سلم 
 یںہ ہم جانتے ۔ہے یاک یشسے پ یاور سچائ یخوبصورت یبڑ یںمختصراً الفاظ م

الے کا باعث ہے اس حو یکتحر یک یحدگیاسباب تھے کہ جو عل یبھ یشکہ کم وب

 :یںلکھتے ہ ینالد یدسے سع
 یکا یںں کے لوگ تمام معامالت مؤان دنوں دونوں باز’’

 ۔کے یزوںدوسرے سے اختالف رکھتے تھے سوائے دو چ

کہ مشترکہ  یہدوّم  ۔کہ مشترکہ مذہب رکھتے تھے یہاول 
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صرف دو  یہ ۔یتھ یحاصل ک یجدوجہد سے انہوں نے آزاد

 ۔مشترک تھے یںں مؤنکات تھے جو پاکستان کے دونوں باز

 ،ثقافت ،یتباتوں کے عالوہ زبان،روا وان د

 یکں کا اؤباز وقت دونوں یاریاور مع یلنڈرلباس،رواج،ک

 (۷۰)‘‘۔دوسرے سے مختلف تھا

ے ک یوںپاکستان یستان کے خالف مشرقپاک یان اسباب کے عالوہ مغرب  

 ینہندوم پاکستان یمشرق۔یاں نے اہم کردار ادا کؤہندو یںکرنے م یدانفر ت پ یںدلوں م

کا  وںیپاکستان کے خالف بنگال یں نے مغربؤہندو ۔رہے تھے ینبستعداد م یبڑ
ں ؤہندو یکے مسلمان بھ انپاکست یوجہ سے مشرق یجس ک یاطرح ساتھ د یپور

 ایاشارہ ک یناول نگار نے اس طرف بھ ۔کرنے لگے یالاور ہمدرد خ یحامکو اپنا 

 ہے :
اس مشترکہ جدوجہد  یتھ یگئ یں سے نفرت اب دب سؤہندو’’

 یہندو نہ صرف ان کے شانہ بشانہ لڑرہے تھے بلکہ مال یںم

 (۷۱)‘‘۔کررہے تھے یمعاونت بھ

 ںیسکتے ہ کو ہم اس حوالے سے مکمل کر‘‘ تنہا’’اعوان کے ناول  ی  سلم 
ً تقر یںکہ انہوں نے اس ناول م ہے کہ جن کے باعث  یاان تمام وجوہ کا ذکر ک یبا

 ۔یاآ  یںپاکستان وجوہ م یسانحہ مشرق

 : یںلکھتے ہ یںاشفاق احمد اس بارے م  
ھ مواد پڑ یملک یراور غ یسارا ملک یرسانحہ پاکستان پر ڈھ’’

ا سا تو تھوڑ یںہ یںعالم م یّرکےاگر آپ تح یچکنے کے بعدبھ

آپ پر  یےناول ضرور پڑھ یہاعوان کا ی  وقت نکال کر سلم

 ( ۷۲)‘‘۔یصورت حال واضح ہوجائے گ یسار

 کے طالب علموں یونیورسٹیفخر اور ‘الرحمن  ی  اعوان نے جہاناجتب ی  سلم 
چاہتے  یحدگیپاکستان کے لوگ عل یہے کہ مشرق یاکا رخ دکھا یرتقر یعےکے ذر

ہے جو متحدہ پاکستان سے محبت کرتے تھے  یاذکر ک یکا بھوہاں ان لوگوں  یںہ

ٹر ڈاک یکمثال ًا ہیںکے دونوں پہلو واضح ہو کر سامنے آجاتے  یراس سے تصو
 ہے : یکا ذکر کرتے ہوئے ناول نگار لکھت

 ریاور وہ بہت گمبھ یاپشت پر آ  یجب ڈاکٹر کا ہاتھ اس ک’’

ے کرت یںنہ یاگھبرا یںحوصلہ شکن حاالت م’’بوال  یںآواز م

تان پاکس ،یںآتے ہ یںم یزندگ یطوفان ہرقوم ک ایسےـ یٹےب

 (۷۳)‘‘۔یہوگ یںنہ یمتقس یہے جو انشاء ہللا کبھ یاکائ یسیا یکا

 وہ اپنے ۔ہے یاد یبھ یںم یوانٹر و یکاعوان نے ا ی  اس بات کا حوالہ سلم 

کا  یزندگ یوہاں ککہ انہوں نے  یںہ یکا ذکر کرتے ہوئے کہت یامق یںڈھا کہ م
  ۔یںاور بہت سے لوگوں سے مل یامشاہدہ ک

 : یںہ یاعوان کہت ی  سلم یںان لوگوں کے بارے م 
الدماغ تھے کہ  یعسے بہت سے لوگ تو اتنے وس یںان م’’

پاکستان کے لوگوں  یتھا وہ مغرب یںتعصب کا نام ونشان نہ

 ںیان م یکنرکھتے تھے ل یاالتاچھے خ ینبہتکے بارے م

ان  رکھتے تھے یرسے خداواسطے کا ب یوںسے اکثر تو پنجاب
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 یشپ یںسب کے تعلقات اور تاثرات کو ناول کے روپ م

 (۷۴)‘‘۔یاک

چھاترو  یاسالم’’ یممحب وطن تنظ یںپاکستان م یناول نگار نے مشرق 

امل ہو ش یںم یماس تنظ یعل یہسمع یروئنہ یناول ک ۔ہے یاذکر ک یکا بھ‘‘سنگھو 
کے  میاس تنظ یعل یہسمع ۔ہے یکو مضبوط کرت یادوںبن یمحبت ککر وطن سے 

ر کا مختص نگھوچھاترو س یہے کہ اس سے اسالم یکچھ اس طرح سوچت یںبارے م

 ہو جاتا ہے:  یتعارف بھ
مجھے خود سے  یکبھ یحصہ جو کبھ یہوطن کا  یرےم’’

 یپارٹ یہجو جدوجہد  یٹوٹتا نظرآتاہے اسے قائم رکھنے ک

ہاں  ۔ہے یاہے اس نے تو مجھے بہت پہلے متاثر ک یکررہ

 (۷۵)‘‘۔یںجائ یےتقاضاہے کہ اس کے ہاتھ مضبوط ک یہوقت کا 

دراصل  یعل یہالرحمان اور سمع ی  کرداروں اجتب یناول کے دو مرکز  
و ان د ۔یںکرتے ہ یعکاس یسوچ ک یپاکستان کے افراد ک یاور مغرب یمشرق

ہے جو اس دور  یاک یشکا جائزہ پ یاالتناول نگار نے ان خ یعےکرداروں کے ذر

  ۔تھے یںکے دلوں م یوںپاکستان کے باس یاور مغرب یکے مشرق
ہ کردار کا نمائند یوںپاکستان یمشرق یالرحمان عرف شلپ ی  اجتب یروناول کا ہ 

کے  یشلپ ۔کرتا ہے یعکاس یسوچ ک یک یوںپاکستان یہے اور ہر مقام پر مشرق

 االتیکے خ یوںپاکستان یارتقاء دراصل مشرق یہ ۔ارتقاء نظر آتا ہے یںم یاالتخ
پر مختلف  یاتجس کے نظر ہےشخص کا کردار  یسےا یکا یہ ۔کا ارتقاء ہے

 یہ یںء کے دور م۱۹۴۷وجہ ہے کہ  یہی ۔یںحاالت و واقعات اثر انداز ہوتے ہ

ے مختلف حاالت س یںشامل ہوتا ہے اور بعد م یںجدوجہد م یپاکستان ک یامکردار ق
وجاتا شامل ہ یںم یکتحر یک یحدگیکردار پاکستان سے عل یہیگزرنے کے بعد 

 ۔ہے

 یںبات یپاکستان کے حوالے سے کچھ اس قسم ک یپاکستان کے وقت شلپ یامق 
ملے  یداخلہ بھ یںکو ہسپتال م یماروںجب پاکستان بن جائے گا تو ب۔سوچتا ہے

پاکستان کے بعد قائداعظم کے  یامق۔یجائے گ ید یگااوران کے عالج پر توجہ بھ

اس موقع  ۔کرتا ہے جہدکے خالف جدو  ینےزبان کا درجہ د یصرف اردو کو قوم
 ہے: یکرت یعکاس یسوچ ک یپاکستان کے لوگوں ک یسوچ مشرق یک یپر شلپ

 زبان الدنے ینئ یکزبان ہے تو ہم پرا یجب ہمارے پاس اپن’’ 

 (۷۶)‘‘؟فائدہ کا

رتا ہے ک یاراخت یہکے ساتھ ناروا رو یافسر جب شلپ یپاکستان یمغرب یکا 

 یالفاظ استعمال کرتا ہے تو شلپ یسےج یلسست اور ذل یےقوم کے ل یاور بنگال
 :اپنے دادو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے

 (۷۷)‘‘۔ یتھ یتمنا ک یتو نے اس پاکستان ک یادادو ک’’ 

 یامکہ ق یتھ یہیسوچ  یمسلمانوں ک یپاکستان کے وقت عام بنگال یامق 

ں نہ ہوسکا تو لوگو یسامگر جب ا یحالت سدھر جائے گ یپاکستان کے بعد ان ک

پاکستان کو اس کا ذمہ دار سمجھنے لگے  یکے خواب بکھر گئے اور وہ مغرب
 سوچتا ہے : یںپاکستان کے بارے م یمغرب یمقام پر شلپ یکا
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 یںم(نے ہ یوںپاکستان یبات کا دکھ ہے تم )مغرب یکمجھے ا’’

 (۷۸)‘‘۔جھوٹے خواب دکھائے 

 یائندگنم یںم یاستفوج، سول سروس اور س یپاکستان کے لوگوں ک یمشرق 

 یمتراحساس ک یںپاکستان کے لوگوں کے دلوں م ینے مشرق یزاس چ یبہت کم تھ
 یبھاگ دوڑ سنبھالنے کے قابل ہ یسوچنے لگے کہ ملک ک یہاور وہ  یاکرد یداپ

 سے مخاطب ہو کر کہتا ہے : یعل یہسمع یمقام پرشلپ کیا ۔یاسمجھا گ یںنہ
 یاسمجھا گ یںقابل نہ یںکے ہم یذمہ دار یاس )ملک ( ک’’

 (۷۹)‘‘۔

 یہ مغربتھا ک یہیعام تاثر  یںکے بارے م یوںپاکستان یمغرب یںم یوںبنگال 

اسباب  یکئ یاس کے عالوہ بھ ۔یںکاہل اور نکما سمجھتے ہ یںپاکستان کے لوگ انہ
تان کو پاکس یبنگال یہوجہ سے پاکستان سے محبت کرنے والے  یتھے کہ جن ک

 الرحمن ی  مقام پر اجتب ایکاس کا اظہار  ۔شامل ہوگئے یںم یکتحر یتوڑنے وال

 کرتا ہے :
تم پر ظاہر  یاالتخ یانہتمہارا دل لرزتا ہے جب ہمارے باغ’’ 

 رہ لگاتےکا نع یحدگیہو جب ہم عل یتم کانپ جات یںہوتے ہ

 ریونکک یساسمجھانا بہت مشکل ہے کہ ا یںسب تمہ یہ ،یںہ

اس کے حصول کے  یاس ملک سے محبت تھ یبھ یںہم ،ہوا

 یبھ نےاس سے ہم  یتھ یلگائ یباز یہم نے سر دھڑ ک یےل

 یہ یںپر حاالت نے ہم یتھ یتوقعات وابستہ ک یبہت س

نااہل  ،اور اول درجے کے کاہل یںہ یکہ ہم سازش یاسمجھا

تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ہم  یںہم م ،یںاورنکمے ہ

 (۸۰)‘‘  ۔یںسورش پسند اور فتنہ پرور ہ

 ںیقوم سے محبت کرنے والے نوجوان کے روپ م یالرحمن بنگال ی  اجتب  

ہے  یمحسوس ہوت یاسے اپنے حقوق پر ضرب پڑت یںسامنے آتا ہے اور جہاں کہ
سازش  یملک یرغ یالرحمن کس ی  اجتب ۔ا ہےاس کے خالف جد وجہد کرت یہوہاں 

ہ ہ سب کچھ ویکرتا بلکہ  یںملوث ہوکر متحدہ پاکستان کے خالف کام نہ یںم

  ۔نظر کرتا ہے یشکے مفادات کے پ یوںبنگال
 یعل یہسمع ۔ہے یعرف سوم یعل یہکردار سمع یناول کا دوسرا مرکز 

 ۔ہے یپاکستان سے جات یمغرب یےحاصل کرنے کے ل یمتعل یںپاکستان م یمشرق

مزاج  یدہسنج یعل یہسمع ۔ہے یتیداخلہ ل یںم یونیورسٹیڈھاکہ  یےاے کے ل ۔یموہ ا
 یرہے جو مختلف موقعوں پر حاالت کا غ یمحب وطن لڑک یاور پختہ سوچ ک

 ینظر رکھنے والے شخص ک یحاالت و واقعات پر گہر ۔ہے یکرت یہجانبدار تجز

تان پاکس یحوالوں سے مشرق یکا یہے کہ کئ یسوچت یہی یبھ یعل یہطرح سمع
ا ک یوںقوم غلط فہم یہطور پر  یہے مگر مجموع یہوت یادتیکے لوگوں سے ز

 ہے : یشکار ہوچک
حقائق پر جب جذبات  یںہ یتینفرت کو جنم د یاںغلط فہم’’

 ینفرت پور یاٹھت یںانسان کے دماغ م یکتب ا یںغالب آجائ

 (۸۱)‘‘۔یقوم کو متاثر کرت
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 یتید یںکا نام نہ ینفرت کو محض غلط فہم یک یوںبنگال یعل یہسمعمگر  

  :یںہ یاںاور محروم یاںغلط فہم یاسیہے کہ اس کا سبب س یکھتیبلکہ وہ د
 ۔یںہ یتیانسان کو بددل کرد یاںاور محروم یاںغلط یاسیس’’

 (۸۲)‘‘ ۔ہوا ہے یہ یساکچھ ا یاس کے ساتھ بھ

جانبدار شخص کے  یرغ یککا موقف ا یعل یہزبان کے مسئلے پر سمع 

 ہے کہ: یالکا خ یعل یہسمع ۔موقف کے طور پر سامنے آتا ہے
 یکو دبانا اس وقت کے حاکموں کا انتہائ یکتحر یلسان’’ 

 (۸۳)‘‘۔احمقانہ قدم تھا 

 ںیاس طرح سے نہ یںپاکستان کے لوگوں کے بارے م یمشرق یعل یہسمع 

 الیدم کررکھا ہے بلکہ اس کے خ یںے ناک مقوم ن یکہ اس نااہل اور نکم یسوچت
 یوںپاکستان یسوچ نے مشرق یپاکستان کے مخصوص چند لوگوں ک یمغرب یںم

 وطن محبسوچ  یک یعل یہاس حوالے سے سمع ۔یاکرد یدنفرت پ یںکے دلوں م

 ہے : یکرت یعکاس یسوچ ک یک یپاکستان
کہہ کر  ینااہل اور سازش ،نکمے یںانہ یآپ لوگوں نے بھ’’

 یںم یےہے اور ان کے رو یاک ؤبرتا یزآم ینتوہ یتان سے نہا

 (۸۴)‘‘ ۔خود اس سلوک کے ردعمل کو دخل ہے

 کے یمحب وطن پاکستان یکا یعل یہہر مقام پر سمع یںناول م یکہغرض 

 ۔ہے یطور پر ہمارے سامنے آت

 یکہ اکبل یںنہ یزدستاو یخیمحض تار‘‘تنہا’’نظر ناول  یراعوان کا ز ی  سلم 
 کے ساتھ یانواقعات کے ب یخیاعوان نے تار ی  سلم یںاس ناول م ۔مکمل ناول ہے

 یخوبصورت یبڑ یمحبت کو بھ یانالرحمن کے درم ی  اور اجتب یعل یہساتھ سمع

  ۔ہے یاک یانکے ساتھ ب
 : یںہ یلکھت یہاس حوالے سے بانوقدس 

لجھاتا س یںنہ یہ یاںگنجلک گتھ یک یمتنہا صرف افہام و تفہ’’

 یمرپ یںاختالفات کے جوہڑوں م یاتیبلکہ اس بے سرو پا نظر

تح فا یکبھ یجگمگاتا ہے جس طرح کبھ یکا شپال پھول بھ

مفتوح سے محبت کرنے پر مجبور ہوجاتاہے قاتل مقتول کے 

 بینص ےکے کرداروں ک ی  طرح سلم یبچوں کو پالتا ہے اس

واز ج یہے جس کا بظاہر کوئ یگئ یوہ محبت لکھ یںم

 (۸۵)‘‘۔یںنہ

دوسرے سے محبت  یکاور ا یںچچا زاد ہ یعل یہالرحمن اور سمع ی  اجتب  
 تیادونوں اپنے اپنے نظر۔اختالف ہے یںم یاتمگر دونوں کے نظر یںکرتے ہ

جب  ۔ںیہ یتےپر قربان کرد یاتمحبت کو نظر یکہ آپس ک یںاس قدر پختہ ہ یںم

 یس کا یعل معیہکش کرتا ہے تو س یشپ یک یکو شاد یعل یہالرحمن سمع ی  اجتب
 : ںیمتضاد ہ یںآپس م یاتہے کہ ان کے نظر یتیٹھکرا د یےکو اس ل یشکشپ

ہے اور تم  یتمہارا تعلق اس ملک کے جس حصے سے بھ’’

 ہے اور یاپسند ک یںنے تمہ یںہو م یخواہ کس نسل سے بھ

 ی  اجتب یںممکن نہ یہاپنانا چاہاہے  یےکے ل یشہہم یںتمہ

 یآپ ک یںاختالفات ہ یذہن یاندرم یرےالرحمان آپ کے اور م

 (۸۶)‘‘۔مجھے افسوس ہے یںجدا ہ یںراہ یریاور م
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 ہے : یکرت یششرط پ یکا یےکے ل یشاد یعل یہسمع 
 یاںہوں اگر آپ وطن دشمن سرگرم یارت یےکے ل یشاد یںم’’

 (۸۷)‘‘۔یںترک کرد

سے کار بند نظر آتا ہے  یختپر س یاتاپنے نظر یالرحمان بھ ی  مگر اجتب 
 لکھتا ہے: یںاس شرط کے جواب م یک یعل یہاور سمع

 یشرط ک یکڑ یاتن یتمہار یںمجھے افسوس ہے کہ م’’ 

 (۸۸)‘‘۔سے معذور ہوں یلتعم

 ںینہ یمحبت سے بالکل عار یناول نگار نے ان دونوں کرداروں کو انسان 

 دوسرے سے یککے اختالف کے باوجود ا یاتدونوں کردار نظر یہبلکہ  یادکھا

سے تو انکار  یالرحمان سے شاد ی  اجتب یعل یہسمع ۔یںمحبت کرتے ہ یگہر
 ہے:  ینظر آت یکرت یادہے مگر اسے شدت سے  یتیکرد

جس شدت سے وہ اسے  یاآ  یاداسے اس شدت سے  یشلپ’’

 (۸۹)‘‘۔ یمصروف تھ یںکوشش م یبھولنے ک

کرتا ہے اوراس  یدمحبتسے شد یعل یہسمع یالرحمان بھ ی  طرح اجتب یاس 

کے ڈھاکہ سے چلے جانے  یعل یہہے۔ سمع یاسے بہت گراں گزرت یسے جدائ
 نظر آتا ہے: یرانالرحمان کو ساراڈھاکہ و ی  کے بعداجتب

ماں کے شانے پر  یعرصے بعداس نے اپن یلطو یکا’’

 جب اس نے یتھ یہوئ یآواز بھرائ یسررکھا تھااس ک

 ‘‘۔تو ذراباہر ڈھاکہ تو اجڑا اجڑالگتا ہے یکھوماں د’’کہاتھا
(۹۰   ) 

ہے۔  یان کے مشاہدات اور تجربات پر مبن‘‘تنہا ’’اعوان کا ناول  ی  سلم 

اس  ۔ایاے ک۔یما یںکے مضمون م یڈمنسٹریشنا یںم یونیورسٹیانھوں نے ڈھاکہ 

 یامق یںڈھاکہ م یےسال کے ل یکوہ ا یبھ یںء کے دوران م۱۹۷۰کے عالوہ وہ 
 : یںہ یکہت،ہے یاک ھیب یومیںانٹرو یکاس بات کا ذکر انھوں نے ا۔یںرہ یرپذ

 یاور خود اپن ںؤڈھاکہ جا یںدل بہت چاہتا ہے کہ م یرام’’

 ۔اور پھر کچھ لکھوں یکھوںآنکھوں سے وہاں کے حاالت د

اور کو لو  یونیورسٹیڈھاکہ  بات ہے کہ ان دنوں یاتفاق ک

 یںم شنیمنسٹر یڈا یجوکیشنکے تعاون سے ا ٹییونیورس یڈور

ے اس ک بھینے  یںم ۔پروگرام کا سلسلہ شروع ہوا تھا یسرچر

اور  یاانتخاب ہوگ یرااتفاق سے م یدرخواست دے د یےل

رہا۔ اس دوران  یامسال کا ق یکا ۔یوہاں گئ یںء م۱۹۶۹۔۷۰

اور حاالت کا  یزندگ یاسیاور س یسماج ینے معاش یںم یںم

 ( ۹۱)‘‘۔یاجائزہ ل یلیتفص

 یںاعوان کا ناول حاالت و واقعات کا بہتر انداز م ی  وجہ ہے کہ سلم یہی 
وبصورت خ یبھ یک یزندگ یمعا شرت یاس کے ساتھ ساتھ بنگال ک ۔کرتا ہے یہتجز

ے حوالے ک یزندگ یمعاشرت یک یکے موقع پر بنگال یدع یکا ۔ہے یگئ یک یعکاس

 : یںہ یاعوان لکھت ی  سے سلم
ہو  کپڑا یابچے کے تن پر ن یکس یشاذ ہ ۔کا دن تھا یدآج ع’’

 یتصاف کر یکلبل کلبل کرتے درجنوں بچے راکھ سے مچھل
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ر نہاتے کمزور کمزو یںاورپوکھر م یںعورت یلیکچ یلیم یہوئ

 (۹۲)‘‘۔مرد

 یکرتے ہوئے ناول نگار لکھت یعکاس یطرح بنگال کے موسموں ک یاس 

 : یںہ
 یںقدرت نے طوفان اور بارش یںر مکے مقد یناس سر زم’’

کب  یںم یلےکے ر یکہ پان یتھ یرکسے خ یہاں ۔یںہ یلکھ د

 (۹۳)‘‘۔ہنستامسکراتا خاندان بہہ جائے یکا

ہے کہ جن کے باعث  یاان عوامل کا ذکر ک یںاعوان نے اس ناول م ی  سلم 
انبدار ج یرغ یانہوں نے قطع یںاس ناول م ۔یاآ  یشپاکستان کا واقعہ پ یسقوط مشرق

ذمہ  یہے اور اس سانحے ک یاک یہتجز یمعروض یررہ کر حاالت و واقعات کا غ

 یاگ ایاس کا ذمہ دار ٹھہرا وک یوںکوتاہ یبجائے اپن یاور پر ڈالنے ک یکس یدار
  ۔ہے

 یانمحبت کے ب یانکرداروں کے درم یاس کے عالوہ ناول کے دو مرکز 

 یگئ یک یخوبصورت عکاس یبھ یک یزندگ یمعا شرت یکے ساتھ ساتھ بنگال ک
  ۔ہے

 ء(:۱۹۸۲)باگھ
 یکو سامنے التا ہے اس کا تعلق انسان یقتکا ناول باگھ جس حق ینعبدہللا حس 

حاصل  یجبر سے آزاد یرونیکہ انسان مکمل طور پر ب یعنی ۔وجود سے ہے

 ۔ےآتا جاتا ہ یںاسد دونوں حصوں م یروہے ہ یرکشم یلناول کا لوک ۔کرسکتا ہے
نکلتا  لے کر گھر سے یالٹھہرتا ہے تھ یتیمیسے  یاسد کا مقدر بچپن ہ یروہ 

 سریہے رہنے کا ٹھکانہ م یاس کے چچا ک یذمہ دار یک یسرپرست یہے کہ اس ک

 یمگمشد کے حک یےعالج کے ل ۔کا روگ لگ جاتا ہے یماریب یآتا ہے تو سانس ک
 یدمز ۔وجاتا ہےعشق ہ ےس یاسمین یصاحبزاد یک یموہاں حک ۔کے پاس جاتا ہے

 یےاس ل ۔نظر نہ آنے واال باگھ اکثر اوقات ہالکتوں کا سبب بنتا ہے یںبرآں گمشد م

 یہ ۔اس باگھ کا شکار کرے یالہے کہ وہ اک ینلگناسد کے دل م یںلوگ خوف زدہ ہ
کے ذوالفقار کا  یجنسیا یہرہ جاتا ہے اور وہ خود خف یہ یںشوق اس کے دل م

 تےیصاحب کو قتل کرد یمحسن حک یرہے کہ م یوںکچھ  یکہان ۔شکار ہوجاتا ہے

 یہرت صو یک یرہائ ۔ہے یتیاصل مجرم کے بجائے اسد کو پکڑ ل یساور پول یںہ
ہد جاکر مسلح جدوج یرکشم یتکہ وہ ذوالفقار کے حکم کے مطابق حسب ہدا یٹھہر

 ۔کو فروغ دے گا یآزاد

مقام کے ساتھ  طرف سفر کرتا ہے تو اسے یاسد جب گمشد سے المقام ک 
 یاضر یمقام ۔بن جاتا ہے یوہ اسد سے عل ۔ہے یپڑت یکھون یپہچان بھ یساتھ اپن

ے ہوجاتا ہے اس ک یدشہ یاضر یںم یشنآپر یکا یابنا د یمقام یناسےم یرنے کشم

سے  ںیوآباد یںم یرانوںوہ و ۔یرینہ کشم ،ینہ پاکستان ،ہے نہ اسد یبعد نہ وہ عل
 ۔ہے تایکا روپ دھار ل یرفق یاور کبھ یدخلب یراہ تالش کرتا ہے کبھ یدور گمشد ک

 یوہ فرصت اور فراغت ک ۔صحبت سے ہمکنار ہوتا ہے یک یاسمینآخرکار گمشد 

مشکل  یمہلت ملنا بھ یلمحے ک یکفرصت تو درکنار ا یہاں یکنل یٹھاآس لگائے ب
ہے ہرخطرناک  یوہ وجود یکنتھے ل یاس کے متالش یکے آدم الفقارذو ۔یتھ



206 

 فکر وعمل کو،یآزاد یہوجاتا ہے اپن یارت یےمزاحمت کے ل یبھ یںصورت حال م

آمد تک  یموت ک ۔سرگرم ہے یںکے ساتھ بروئے کار النے م یذمہ دار یوہ پور
 یندگز یںم نکھوںزوراور آ  یںجب تک اس کے دل م ۔کرتا یںوہ شکست کو قبول نہ

جو  یآزاد یے،کے ل یآزاد یںصورت حال م یکہر ا ۔چمک ہے وہ لڑے گا یک

  ۔کا دوسرا نام ہے یزندگ
 یکہ یباپ ک ۔تھا یافوت ہوگ یہ یںاسد کا باپ اس کے بچپن م یروناول کے ہ 

 ۔بات وہ عمر بھر نہ بھال سکا یکا یہوئ
 (۹۴)‘‘۔۔۔۔۔۔بچتا یںزندہ نہ یںم ید۔۔۔۔۔۔آزاد پرندہ۔۔۔۔۔۔ ق’’

 یماور وہ زخ ۔یاکونشانہ بنا یکے باپ نے مرغابہوا کہ اسد  یوںواقعہ کچھ  
 کے بچ جانے یکرے گا اور مرغاب یمرہم پٹ یاسد نے سوچا کہ وہ اس ک یہوگئ

 یمرنا آزاد یناباپ نے کہا تھا کہ آزاد پرندوں کا ج یشکار ۔پر اس کو پالتو بنائے گا

وہ زندہ  یںم یدق ۔بچتے یںجائے تو وہ زندہ نہ یاکرل یدہوتا ہے اگر ان کو ق یہ یںم
 یادوجود اور آز یقیحق ۔یںہوتے ہ یوہ مردہ ہ یںم یقتحق یںہ یتےضرور د یدکھائ

 ۔ یںالزم وملزوم ہ

ے دور س یوںبابرکت ثابت ہوا وہ گھروں اور بست یےہوجانا اسد کے ل یتیم 
ندہ ز یسے جہاں جاندار زندہ ہوتے ہوئے بھ یوںان گھروں اور بست ۔یاہوتا چال گ

 نایرہنا اور سانس ل یںم یوںبست یںوہ مر چکے ہوتے ہ یںم یقتحق ۔ہوتے یںنہ

ب اور صاح یموہاں حک ۔یانکل گ یںں مؤہوا یکھل یوہ گمشد ک یےاس ل یامشکل ہوگ
ور ا یمحبوبہ حسنہ تھ یشاہ رخ کے ساتھ اس ک،یتھ یاسمین یصاحبزاد یان ک

کھا کر د یدرندگ یوقت اپن یبھ یکس یبھ یںجو کہ یتھ یکشش اس باگھ ک یبڑ

 یدرندگ یآتا تھا صرف اس ک یںنظر نہ یوہ موجود ہوتے ہوئے بھ۔غائب ہوجاتا
 یاور خطرناک یرتباگھ سے وابستہ دہشت، ح ۔نظر آتے یہ تکے آثار اور نشانا

اسے ۔ااس کا شکار کرنا چاہتا تھ یہ یالوہ اک یونکہک ۔تھا یارکا سامنا کرنے کو اسد ت

رور ض یےپر ل یلیاسے جان ودل ہتھ یاسمینمال اگرچہ  یںہر گوہر مقصود تو نہ
حدود سے اکثر ماورا  یقوت نے اسے زمان ومکان ک یمعمول یرغ یاس ک ۔یمل گئ

 کر رکھا تھا :
پر رہتے رہنے  یں۔۔۔۔۔وہ۔ہے یرد یبند کرنے ک یںبس آنکھ’’

سے  یشاپنے گردوپ ۔ہے یںنہ یمجبور یاس کو کوئ یک

پر اس کے اندر  یافتاس در یک ینےحاصل کرل یاچانک آزاد

اس کے  یسےاور اسے محسوس ہوا ج یکوند گئ یس یبجل

 (۹۵)۔۔۔۔۔۔‘‘۔پر اُگ آئے ہوں یکھےکندھوں پر ان د

احول م ۔یتھ یکو الزماں اور المکاں بنات یادن یداخل یاس ک لہیّ قوت متخ یہی 

ہ اکثر البت ۔سکتاکاجبر جب باہر سے اس پر حملہ آور ہوتا تو اس کا کچھ نہ بگاڑ 
 یمکمثالًح ۔یہوجات یداگاہے بگاہے ضرور پ یےصورت حال اس کے ل یشناکتشو

وجود اسد م یکنغائب مفرور ہے ل حسن یرجاتا ہے اور قاتل م یاصاحب کو قتل کرد

 جائے گا : یاٹھہرا یلگتا ہے کہ قتل کا ذمہ دار باآلخر اسے ہ یسےہے ا
کا اور  یذمہ دار یبمہ یکاب ا ۔ہے یبدل گئ یا۔۔۔۔۔۔اب دن’’

 یںدو گھنٹے م ۔یاب مہلت نہ تھ ۔عسرت کا وقت تھا یدماغ ک
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ت کا نجا یاک ۔یہوگ یہجابرصبح  یسیاور ک یصبح ہوجائے گ

 (  ۹۶)‘‘رستہ نہ تھا ؟ یکوئ

ت لے کر حواال یںنے اسد کو حراست م یسپول یمہلت ختم ہوتے ہ یک یآزاد 

 تروائے :بند کرنے سے قبل اس کے جوتے ا یںم
وقت  ی۔۔۔۔۔۔وہ اب نماز پڑھے ؟۔۔۔۔۔۔دعا مانگنے کا اگر کوئ’’

تک ہے بھال ؟ کچھ  یاک کی اتروانے جوتےتھا: یہیتھا تو 

 ںیجاتے ہ یتےطرح حکم د یاندھوں اور بہروں ک یںبتاتے نہ

 (۹۷)‘‘۔گزار رہے ہوں یزندگ یہوئ یرٹ یسےج

 یرٹائ یرٹ یپران یوںلوگ صد یںماحول کے جابر چاہتے ہ یںاصل م 
ر ان او یکتحر یصبح بھ یکا گھنا جنگل ہو جس ک یندہشتگزار یہراساں زندگ

 ۔وںزندہ ہ یہ یوں یرکے بغ یدام یلوگ نجات ک ۔دہشت موجود ہو یباگھ ک یکھےد

 ہے : تنجا یسالمت ہے نجات ہ یادن یک یتتھا جب تک داخل یقیناسد کو 
ن پہلے وہ کو ۔فرق پڑتا ہے یاپڑ جانے سے ک یریں۔۔۔۔۔۔زنج’’

 آٹھ ،صرف اتنا ہوا ہے کہ اس کا دائرہ حرکت چھ تھا۔ سا آزاد

 (۹۸)‘‘ ۔۔۔۔۔۔ہے یامربع فٹ سے چار مربع فٹ رہ گ

ہونے سے  یزہر یزہکو ر یتشخص یاسد کا حوصلہ بڑھانے اور اس ک 
 : یتھ یتیقوت پرواز اس کو سہارا د یہی یبچانے وال

ان کے آگے  یںاگر م ۔وڑنا اصل بات ہےکا نہ چھ ی۔۔۔۔۔۔ج’’

س ۔۔۔۔۔ان کے پا۔کرسکتے یںکچھ نہ یرالوگ م یہکھڑا رہوں تو 

 (۹۹)‘‘۔۔۔۔۔۔بات ہے یصرف وقت ک  ۔یںبات کا ثبوت نہ یکس

 یاک یشپ یںتھا کہ جب اسے عدالت م یالاسد کا خ یںم یلنجاتنے بڑے چ 

 یںم یائاس رہ یاسد ک یکنل یمل جائے گ یپر رہائ یادبن یجائے گا تو عدم ثبوت ک

 : یطرح حائل تھ یبُر یسپول
 مسکرا کر بوال یدارتھان‘‘گے  یںکرل یشپ یبھ یںعدالت م’’

 یںعمل م یہ یگرفتار ی یرت یںتو ہمارے کاغذوں م یابھ:’’

 یرےت ۔ثبوت ثبوت کرتے ہو ۔مفرور ہے ی۔۔۔۔۔ تو ابھ۔یآئ یںنہ

 (۱۰۰)‘‘۔پر موجود ہے یہاںثبوت ہے کہ تو یاپاس ک

 یںنہ یہ یماحول کے پہرے دار آزاد یعناصر ک یدہناپسند یںم یقتحق 
کے  یضرورت کے مطابق زندگ یہ  ان کے نظر ۔یںغضب کرسکتے ہ یبھ یزندگ

 ۔جاسکتا ہے یرجسٹر سے اسد کا نام کھرچا بھ
ت کا دوس یدارتھا اس نے اپنے کو تھان یکاآدم یجنسیوںذوالفقار جو کہ ا 

ے کہ جزا سزا ہللا ک یااور اپنا موقف ظاہر ک یظاہر کرتے ہوئے اسد سے مالقات ک

 ہے اس پر اسد کا ردعمل تھا : یںہاتھ م
و ک یراسد نے ہاتھ کے جھٹکے سے زنج‘‘ ہے ؟ یاک یہتو’’

م کے جر یوقوفیب‘‘’’ہے؟  یسزا کس جرم ک یہ۔۔۔۔۔۔ ’’ ینچاکھ

نون قا ۔۔۔۔۔۔عقل استعمال کرو۔کہہے  یہ یبرتر ی۔۔۔۔۔انسان ک۔یک

اگر تم  ؤ۔مدد کرو اور خود بچ کر نکل جا یکے کل پرزوں ک

کا  یگناہیب یتمہار یہیتو  ؤاہو ج یابکام یںجان بچانے م یاپن

 ( ۱۰۱)‘‘ ۔ثبوت ہوگا
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سبب  کا یگناہ اور رسوائ یںکا نہ یتو معصوم یبے گناہ،البتہ موت شہرت 

 یتےد مقابلے کا داغ لگا یسبے گناہ ہالک شدگان پر پول یذرائع ابالغ کئ یدجد ۔ہے
 یک ریوںیبھول کر کشم یاور گرفتار یبے گناہ یذوالفقار نے کہا کہ اسد اپن یںہ

جدوجہد کا حصہ بننے کا وعدہ  یاجتماع یوہ ان ک ۔نظر رکھے یشکو پ یغالم

 کرے تو اس پر در زنداں کھوال جاسکتا ہے :
 یاک یےکہ ہم ان لوگوں کے ل ہے یہ۔۔۔۔۔۔اصل بات تو ’’

 یذرا س یک یتان کے حق خوداراد یںاگر ہم انہ ۔یںکرسکتے ہ

تو اس کا مطلب ہے کہ  یںہوجاتے ہ ینکامیابپہچان کرانے م

کوزمانہ جہالت سے نکال  یالکھ آباد یسجنبش چال یکہم نے ب

 (۱۰۲)‘‘۔ہے یاپہنچا د یںم یسوینصدیکر ب

 رہ سکتا ہے اس یںپر گمشد م یکہ وہ واپس یاذوالفقار نے اسد سے عہد ک 
 اور سوچنے لگا : یاکا اظہار ک یپر اسد نے رضا مند

کے آگے ادھر سے  یلغار یوہ حاالت ک یشہہم یشہ۔۔۔۔۔۔ہم’’

ادھر المدد بھاگتا رہا ہے کہ اپنے ارادے سے اپنے عہد سے 

مہلت  ی۔۔۔۔۔کبھ۔یااٹھا یںقدم نہ یکوئ یاس نے آج تک کبھ

اور  یسے دوسر یکہے  ا یوصول ک یشہہم یںحاصل نہ

سے  ر۔۔۔۔۔ عمر بھ۔مہلت، مہلت ،مہلت،یسریسے ت یدوسر

رچنا جاتا  یناکے اس بار کا م یاس کے دل کے اوپر بے عمل

۔۔۔۔۔ وہ جب چاہے اس حلقے کو توڑ سکتا ۔اب ۔۔۔۔رہا ہے

 (۱۰۳)‘‘۔۔۔۔۔۔ہے

منزل  یآزاد یکاسد کے نزد یےرہنے کے ل یشہہم یککے نزد یاسمین 
ونے حاصل ہ یآزاد یاسمینسمجھتا تھا اور  یکو زندگ یاسمیناسد  ۔یتھ ینذریعہنہ

 : یتھ یمل سکت یکے بعد ہ
 یجارہ یبنت یدق یلطو یکا’’وہ بوال:‘‘ یزندگ یمر’’        

 (۱۰۴)‘‘ ۔۔۔۔۔۔حاصل ہو یتو آزاد ںؤقدم اٹھا یکوئ ۔ہے

بوجھ اس  ۔داخل ہوا یعےکے ذر یریکشم یخاں نام یرام یںم یراسد کشم 
 یکے کندھوں پر سار یریکہ کشم یاخاں نے اسد کو بتا یرکے کندھوں پر تھا ام

 ہے اور : یدہان کا عق یہکا بوجھ ہوتا ہے  یادن
نا سر اس کے زور پر ہم نے اپ ۔طاقت ہے یبڑ یںم یدےعق’’

 (۱۰۵)‘‘۔ہے آزاد رکھا

 یںعالقے سے گزر رہے ہ کہ وہ جس یاخاں نے انکشاف ک یراسد پر ام 

ے نمک اسد ن یےعناصر سے چھپنے کے ل یرونیب ۔ہے یفوج پڑ یگیڈبر یکوہاں ا
 : یےاس کے ل۔یاسر سے اتار کر کندھے پہ اٹھا ل یالکا ڈھ

جس  ،۔۔۔۔۔حواالت کے اندر۔تھا یااحساس ن یہ۔۔۔۔۔۔خطرے کا ’’

 یدہشت تھ یںاس خطرے م ،خطرے سے اس کا سامنا ہوا تھا

 ںیکثافت کا احساس تھا۔اس خطرے م یاور گال گھونٹنے وال

جرم کا  یںاس م۔تھا ینخطرہ اصل اور سنگ یہ ۔یدہشت نہ تھ

دار  جان،نہ تھا یرپھ یرہ یاور کوئ یتھ یقبول تھا اور سرکش

 (۱۰۶)‘‘۔یپہ تھ
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 یہ یچھےپ یتتھا نام اور شخص یکے محاذپر وہ اسد کے بجائے عل یرکشم 

 کہ : ی  رہ گئے تھے حت
 یںم یرےوہاں رات کے اندھ ۔یالمقام تھ ی۔۔۔۔۔۔وہ جگہ بھ’’

حد  یک یتشخص یاپن ،۔۔۔۔۔باآلخر۔ں رکھتا ہواؤپا یدھےالٹے س

داخل  یںاب وہ اپنے وجود کے اس گمنام خطے م یاپار کرگ

 (۱۰۷)‘‘۔۔۔۔۔۔نہ تھا یتملک یک یہوا جو کس

 یجہالت ک ۔تھے یکے سورج کے متالش ینسل در نسل آزاد یریکشم 
 یانے رابطے کا کام د یاضر یآدم یمقام یکا۔یان سے کوسوں دور تھ یکیتار

 ۔ھات یامارا گ یںم یاس کا باپ جدوجہد آزاد یونکہاس کا سرپرست اس کا چچا تھا ک

بے لگام اور  یآزاد ذبہنوجوانوں کا ج ۔مصروف کار تھا یںم یسرگرم ینیچچا آئ
جو  یھنہ ت یسیصورت حال کچھ ا۔یتھ یاربزرگ نسل سب کچھ قربان کرنے کو ت

  ۔یتھ یذوالفقار نے بتائ

 ۔تھا المقا م یےوہ جس مقام پر تھا وہ اس کے ل ۔اسد اپنا تشخص کھو چکا تھا 
کا  یاسد کا فکروعمل حکام باال ہ ۔تھا یکٹھ پتل یوہ حکام باال ک یںصورت م یسیا

  ۔ایوہ اپنے عزم سے باز نہ آ  یکنکا محتاج تھا ل یاتہدا یبھ یاضر ۔عمل تھافکر و

طور پر شامل  یمقام یکے دوران اسد کو بھ یشنآپر یکنے ا یعل یاضر 
 یک یٹھ پتلاب ک۔یاہالک ہوگ یاضر یںم یشنتھا آپر یکچھ بھ یجہکا نت یشنآپر یاکرل

 ںیاسے معلوم نہ یٹھہر یضرور یتھا واپس یارومددگاراب وہ بے  ۔یڈور ٹوٹ چک

 زیسے پر ہ یکبندہ بشر ہر ا ۔تھا کہ وہ کہاں ہے اور راستہ کس طرف جانا ہے
 یںوپ مکے ر یدخلب یبن کر اور کبھ یرفق یکبھ ۔راتوں کو سفر کرنا ۔الزم ٹھہرا

: 
آواز پہ چونک رہا  یسے چھوٹ یچھوٹ ی۔۔۔۔۔۔وہ جنگل ک’’

مقام تھا جہاں سے قسمت نے  وہ یدشا  یںسفرم یفرار ۔۔۔۔۔۔تھا

ہمت  یطرح ک یک۔۔۔۔۔قسمت ا۔تھا یاچھوڑ د ینااس کا ساتھ د

 یتیہمت ٹوٹ جائے تو قسمت ساتھ چھوڑ د ۔ہے یہوت

 ( ۱۰۸)‘‘۔۔۔۔۔۔ہے

ہ جگ ۔حسن اس کے سامنے تھا یرپر اسرار طور پر م یکنل یمنزل دور تھ 

فوراً  ؤسے اس نے پڑا یخواہ یربظاہر خ ۔محفوظ ہے یربنا پر غ یآباد ہونے ک یمن
 ں کے سہارے گرتا پڑتا :ؤاور برہنہ پا یاسد اپنے زخم۔یاکا مشورہ د ینےچھوڑ د

 (۱۰۹)‘‘۔دن گمشد پہنچا یسویں۔۔۔۔۔۔اپنے فرار کے ان’’

اپنے گھر شکار ہونے  یشکار ۔تھے یںتالش م یاسد ک یذوالفقار کے آدم 

 تھے کہ اسد کب گھر یںہ اس انتظارموہ لمحہ بہ لمح ۔کا احساس لے کر پہنچا تھا
اور  یسے کہاتھا کہ وہ آسودگ یاسمیناسد نے  ۔یںپہنچے اور وہ اس کا شکار کر

اس ان کے پ ۔یان کے پاس فراغت ہوگ یشہکا سامان لے کر لوٹے گا۔ پھر ہم یآزاد

 یارور پا ینےد یارپ ،کرنے یارپ ۔یفرصت ہوگ یک یشہہم یشہبلکہ ہم یںمہلت نہ
 پہ پہنچا کہ : یجےاسد اب اس نت یکنل ۔یک ینےل

اور عمل سے  یںسے ہم شکار بنتے ہ یبے عمل’’

 (۱۱۰)‘‘۔۔۔۔۔۔۔قاتل
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 ںیاڑان م یک یلتخ یقتگرفت اور درحق یںم یوںطور پر شکار یاسد ظاہر 

 ۔تھا یبھ یہمنظر  یکاس کے سامنے ا ۔سے ہمہ جہت سفر کررہاتھا یوہ آزاد
کو  ینے موت یقصائ یرےوصبح س ،۔۔۔۔۔۔جب اس روز’’ ’’

۔۔۔۔۔کانپتے ہوئے نرخرے کو ۔یںتو م یاپچھاڑ کر اسے ذبح ک

ہال پ یدوہ شا ۔لگا یکھنےبہتے ہوئے خون کو د یںم یاور نال

 ایسے نکل کر الگ کھڑا ہوگ یںاپنے آپ م یںموقع تھا جب م

 یرےرہاتھا جو م یکھتھا اور غور سے ان آنکھوں کو د

قائم  چمک برابر یان ک ۔یںتھ یبنٹے بن گئ یکھتےد یکھتےد

ہا نے ک یاسمین یہ۔۔۔۔۔۔یتھ یقربان یپہل یریم یہ۔۔۔۔۔۔یتھ یرہ

بات  یتو کوئ یہمگر  ۔یںتم نے بڑے دکھ اٹھائے ہ یاسد:’’تھا 

 یںچمک کوم یک یبات ہے کہ اس بجل ی۔۔۔۔۔صرف اتن۔یںنہ

ہوں اور اس وقت تک کرتا  اکوشش کررہ یقائم رکھنے ک

 (۱۱۱)‘‘  ۔۔۔۔۔۔زور ہے یںدل م یرےوں گا جب تک مرہ

ہ و یونکہکا کام شکار کر کے اسے قتل گاہ تک لے جاناہے ک یوںشکار 

 یہمارے دل کا زور اور آنکھوں ک یکنل۔یںرہے ہ یتےانجام د یضہفر یہ یپہلے بھ
ل جنگ یکصورت حال کے تار یشناکفرد کو تشو ۔یےچاہ یپڑن یںچمک ماند نہ

صورت حال کا  یانکجاتا ہے جو بھ یاتصور ک یآزاد وہ۔ہے یاجاتاد ینکپھ یںم

 یہے جسے زندگ یزندگ یںم یمزاحمت ہ یونکہمزاحمت کرے ک ۔سامنا کرتا ہے
  ۔جاسکتا ہے یاکا دوسرا نام د

 لوگ: نادار
 یکرتا ہے ناول ک یانب یکہان یکا ناول نادار لوگ عام آدم ک ینعبدہللا حس 
کے  یزندگ یمزدوروں ک۔ہے یٹاہے جو کسان کا ب یگھومت اعجاز کے گرد یکہان

فرد کو برابر کے  یکوہ چاہتا ہے معاشرے کے ہر ا۔رکھتا ہے یہمدرد یساتھ دل

ا اُس ک یںاس جدوجہد م۔ہےکرتا  یوہ جدوجہد بھ یےجس کے ل یےحقوق ملنے چاہ
 یمخالفت بھ یاہل ثروت لوگ اس ک یسےج یرجہانگ۔ہوتا ہے ینقصان بھ یذات

رکھتا  یالتا اور اپنا مشن جار یںنہ یںبات کو خاطر م یبھ یوہ کس یکنل یںکرتے ہ

ہے خود  یتادعوت د یشامل ہونے ک یںجلسوں م یںلوگوں سے ملتا ہے اُنھ ۔ہے
 یبات ہوت یکے حقوق ک یشامل ہوتا ہے جہاں پر عام آدم یںجلسوں م یاسیس

تر اپنے دف۔رہتا ہے یشپ یشوہ پ یںمعاملے م یکطرح ہر ا یک یڈراندوسرے ل۔ہے
 یہے لوگوں کے مسائل سنتا ہے اور اُن کے مسائل کو حل کرنے ک یٹھتاب یںم

 رکن ہے انتخاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یئرکا سن یپارٹ یوہ اپن۔کوشش کرتا ہے

کرنے  سپورٹ یںم یکشنملک اعجاز کو اپنے پاس بالتا ہے اور ال یرتو ملک جہانگ
حقوق کے ساتھ  یاور عوام یپارٹ یملک اعجاز اپن یکندرخواست کرتا ہے ل یک

 کشنیہے اور مزدور طبقے سے ال یتاکا ساتھ د یپارٹ یوہ اپن یےمخلص ہے اس ل

ہے  یفتح ہوت یمزدوروں ک یںم اتانتخاب۔کا انتخاب کرتا ہے یدواروںام یےکے ل
 ہے یلہر دوڑت یک یوشخ یںمزدور طبقے م۔یںہوتے ہ یابوار کا م یداُن کے ام

دور عام مز یکوجہ سے ا یکا اجالس التوا کا شکار ہوجاتا ہے جس ک یاسمبل یکنل

 یڑھتب یشانیپر یںکا شکار ہوتے ہ یتاذ یذہن یبلکہ اُن کے رہنما بھ یںنہ یہ
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وجہ اُس  یجس ک ۔ہے یمعطل ہوجات یبھ یترکن یک یپارٹ یملک اعجاز ک۔ہے

ا تھا ہوئے کہ یتےکا ثبوت د یملک اعجاز نے عوام دوست یںجس م یبن یرتقر یک
: 

 کہنے سے یںبات یہمگر ۔ہوں یاکہنے آ  یں۔۔۔۔۔دو بات۔آج یںم’’

 یتہان یںم یابھ۔کرنا چاہتا ہوں یانچھوٹا ساواقعہ ب یکپہلے ا

 یاکرکے واپس آ  یتدوست کے گھر سے تعز یزعز

 ٹاآ  یںعالقے م یککہ ا یکھانے د یںم یںراستے م۔ہوں

 ‘‘۔ہے یادوکانوں سے غائب ہوگ

چال  یآدم یکسے ا یںمجمعے م‘‘،ملک صاحب یںنہ یکا’’

 ‘‘۔ہے یاختم ہوگ یںسارے عالقوں م’’کر بوال،

دکان کے ’’،یرکھ یبات جار یاعجاز نے اپن‘‘،وہاں پر’’

جو ،یتھ یقطار لگ یلمب یدروازے کے آگے لوگوں ک یدھےس

حاالنکہ دکان کا دروازہ بند ،کررہے تھے یلہاتھ دھکم پ یخال

ہوں کہ کچھ لوگ  یکھتاطرف سے گزرا تو د یالٹ یںجب م۔تھا

 ہورہےکرکے داخل  یکا یکپچھلے دروازے کے راستے ا

 آپ یںم ۔یںلے لے کر نکل رہے ہ یلےاور آٹے کے تھ یںہ

 یلدر  وازے کے آگے دھکم پ یدھےس۔سے سوال پوچھتا ہوں

               ‘‘   ؟کرنے والے لوگ کون تھے

عوام  یہ’’۔یںآئ یںآواز ینسے دو ت یںمجمعے م‘‘،عوام تھے’’

 ‘‘تھے۔

 یاپن یاور ساتھ ہ یاس ہال یںم یاعجاز نے نف‘‘،اُوں ہوں’’

ے گ یںآپ پوچھ۔تھے یںلوگ عوام نہ یہ’’۔یہالئ یانگل یںدائ

 یںہعوام ن یہکہتا ہوں کہ  یںتو پھر کون تھے ؟ م یںکہ عوام نہ

 ‘‘۔تھے

 یٹھےسے منہ اُٹھائے خاموش ب یبے سمجھ یسو آدم یڈھائ

 ۔تھے

 یسچپ۔تھے یںلوگ عوام نہ یہ یوںآپ کو بتاتا ہوں کہ ک یںم’’

ہو رہا  یہ یےکہ عوام کے ل یںسن رہے ہ یں،ہمسال ہوگئے ہ

 یہیحاکم آتا ہے  یوہ ہو رہا ہے۔جو بھ یےہے اور عوام کے ل

 اب۔یںآئے ہ یےے لک یبھالئ یرٹ لگاتا ہے کہ ہم عوام ک

 ۔ہے یہوئ یکس ک یبھالئ یںسالوں م یسکہ ان پچ یکھئےد

افسروں اور ،یک یروںاورکب یروںہے ام یہوئ یبھالئ

 یوںیکبل،یک یروںاور رسہ گ ینفع خوروں ک،یک یرداروںجاگ

 یان سب ک۔یک یوںبد عنوانوں اور رشوت،یاور سمگلروں ک

کہ عوام کون ہوئے  ؤمجھے بتا تو پھر آپ۔ہے یہوئ یبھالئ

کچھ کچھ سمجھ  یمنطق ک یاُلٹ یاب لوگوں کو اعجاز ک‘‘؟

 ۔یتھ یشروع ہورہ یآن

 ۔یآواز آئ یکا‘‘،لوگ یراور کب یرام’’

 ‘‘۔یراور رسہ گ یرام’’ یآواز اٹھ یدوسر‘‘،ہاں ہاں’’

 ۔نے جھجکتے ہوئے کہا یآدم یسرےت‘‘،مل مالک’’

بات سو  یآپ ک’’۔اٹھا کر بوال یاعجاز نے انگل‘‘،درست’’

وں حکومت۔یںبوال کرت یںجھوٹ نہ یںحکومت ۔درست ہے یصدف
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سال تک ان  یسہے اور پچ یانے ان لوگوں کا نام عوام رکھا د

 ںیہاتھ قطار م یدکان کے سامنے خال۔یںہ یرہ یکا فائدہ کرت

جو پچھلے  یںعوام وہ ہ ۔یںہ یںکھڑے ہوئے لوگ عوام نہ

 ۔یںکر آٹا لے جا رہے ہ لے یاںپرچ یدروازے سے سفارش

 یںاور ہم یںہ یئےحکومتوں نے عوام کے نام اور پتے بدل د

 کے سامنے دکانوں یو،بھائ یرےم۔چال یںنہ یتک پتا ہ یابھ

لوگ  یبتو غر یہ،یںدھکے کھانے والے لوگ عوام نہ

حکومت اور  وئی۔۔۔۔۔۔آج سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ک‘‘۔یںہ

ا ک یدھوکہ دہ یہ۔لفظ استعمال نہ کرے ‘‘عوام ’’ یڈرل یکوئ

سال سے  یسپچ’’وہ بوال،‘‘بات، یاب دوسر’’۔۔۔۔۔۔‘‘۔لفظ ہے

ہو جائے گا وہ  یہکہ  یںبات سنتے آئے ہ یہم حکومتوں ک

 یگے،گ،گا یہ۔گے یںکرد یساو،گے یںکرد یساا،ہوجائے گا

 یہہ ک یںہم پوچھتے ہ۔یںسنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہ

 کب یساگے اور و یںکب کر یساا،ہوگا اور وہ کب ہوگاکب 

وہ ۔ہے ایہوگ یہ یےسننے کے ل یہ یںگے ؟ہم ترس گئے ہ یںکر

ت نا درس یا،درست۔ہے یاہوگ یساہے اور و یساہوگیاا۔ہے یاہوگ

 ‘‘؟

 ۔یامجمع چال‘‘درست۔ ۔درست’’

 یہے :آج کے بعد کوئ یہہمارا دوسرا مطالبہ  یےاس ل’’

کے لفظ استعمال نہ  یگا،گے اور گ،ریڈل یاور کوئ،حکومت

 ‘‘۔یںکے الفاظ ہ یدھوکہ دہ یبھ یہ۔کرے

 ۔نعرے لگانے والوں نے کہا‘‘جھوٹ جھوٹ ،دھوکہ دھوکہ’’

 یںم یانحکومت کے ہر ب’’اعجاز نے کہا ‘‘،آج کے بعد’’

 (۱۱۲)‘‘۔سچا لفظ ہے یہ۔کا لفظ برتا جائے‘‘ہے’’

عہدہ داران  ی  کے اعل یپارٹ یاپن یسے اُس ک یراس تقر یملک اعجاز ک 

کو ملنے  ی۔اے چودھریاُس کے مخالف ہوگئے اس بات کا پتا تب چال جب وہ ب
ر پہنچ کہ الہو یاتھما کر الہور روانہ کرد یپرچ یکنے اسے ا یرملتان پہنچا تو بش

اخبار نکالنے کا ارادہ  یقوم یکحکومت نے ا یونکہک یناکر قمر االسالم کو مل ل

 یارٹپ یونکہگے ک یںتمام صورت حال سے آگاہ کرد یںر االسالم تمہہے اور قم یاک
رح ط یککو ٹھ یتوںصالح یہے تاکہ تمہار یںضرورت جرنلزم م یکو اب تمہار

الہور پہنچنے اور قمر االسالم کے ملنے پر اعجاز مطمئن نہ ۔جاسکے یااستعمال ک
 سے مال قات کے یراے چودھ۔یب۔یار کو ملنے ملتان روانہ ہوگیہوا اور دوبارہ بش

اور  ہے یاگ یاکام کرنے سے روک د یراکہ مجھے م یادوران اعجاز نے استفسار ک

 نے کہا : یرہے تو بش یاگ یاکرد یناتکو تع یجگہ نئے آدم یریم
 ریبش‘‘،کا یآدم یکے کس یبرہے نہ ل یصلہف یرانہ م یہ’’

 ‘‘۔ہے یصلہکاف کمان یہائ یہ۔بوال

 ‘‘کمان ؟ یہائ یکمان ؟کس ک یہائ’’

 یریم یاہے ؟ک یثیتح یاک یریم’’۔۔۔۔۔۔‘‘۔کمان یہائ یک یپارٹ’’

جہاں ’’۔۔۔۔۔۔‘‘ہے ؟ یکرت یصلہکمان ف یہائ یک یپر پارٹ یولل

 یک یںنہ یزتم یچھوٹے بڑے ک ڈسپلن کا سوال آتا ہے وہاں

 ‘‘۔یجات
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جو تم نے  یروہ تقر’’۔۔۔۔۔۔‘‘نے کب ڈسپلن توڑا ہے ؟ یںم’’

 ‘‘ہے ؟ یاد یںوہ تمہ۔یتھ یک یںجلسے ممختار ڈوگر کے 

 ‘‘۔ہاں’’

 ‘‘کہا تھا ؟ یاتم نے ک یںاُس م’’

کہ عوام کے نام پر ہر کار مختار نے ،یںبات یمعمول ک یوہ’’

 یےعوام کانام آئندہ کے ل یےاس ل،ہے یاقوم کو دھوکہ د

 ‘‘۔یےہونا چاہ یںاستعمال نہ

 ‘‘؟ یمناسب بات تھ یہ یاک’’

 یبھپہلے یریںتقر یسیا۔یبالکل مناسب تھ یںم یالخ یرےم’’

 ‘‘۔یںہ یںرہ یہوت

 ہیاور  یبات تھ یوہ تب ک یکنل’’۔نے کہا یربش‘‘،درست’’

 ےیاقتدار حاصل کرنے کے ل یاس وقت پارٹ۔بات ہے یک اب

دو مختلف  یہ۔ہے یںحکومت م یاب پارٹ۔یتھ یجدوجہد کررہ

 یبات کاس ۔یںمختلف ہ یاتضرور یان دو مواقع ک۔یںہ یںبات

 ‘‘۔یآت یںکو نہ یوںانقالب یسےسمجھ تمہارے ج

 لوگوں کو ساتھ لے یاک یبھ یےحکومت چالنے کے ل یکنل’’

 ‘‘پڑتا؟ یںکر چلنانہ

 ‘‘۔ہے یاتم نے برخود غلط حربہ استعمال ک یکنل۔درست’’

 ‘‘بات غلط ہے ؟ یکونس یںاس م’’

 کو عوام یبار کس یپہل۔پر نظر ڈالو یختار یاپنے ملک ک’’

تو لوگ  یانے عوام کا نام ل یڈرل ۔ہے یکے نام پرحکومت مل

عوام ۔یئےکے نام پر لوگوں نے ووٹ د عوام۔اٹھ کھڑے ہوئے

ساہو  یاسیاور س یروںوز کے نام پر لوگوں نے بڑے بڑے

 ۔عوام کے نام پر لوگوں کا جذبہ جا گا یا،کاروں کو ہرا

ہے اور تم عوام  یاآ  بار یپہل یہاںکا اتنا بڑا انقالب  یتجمہور

چاہتے ہو ؟اگر عوام کا لفظ مٹ  ینامٹا د یہ کے نام کا تصور

 ید یںاجازت نہ یباتوں ک یسیا ۔تو سب کچھ مٹ جائے گا یاگ

 ‘‘۔یجاسکت

 یبنے توصرف عوام اور غر یںم’’۔یااعجاز دم بخود رہ گ

 ۔وہ بوال‘‘،تھا یاک یانکا فرق ب لوگوں 

تم نے عوام کے نعرے ’’۔بوال سر جھٹک کر یربش‘‘،اُونہوں’’

 یابے عزت ک،ہے یجس کے بل پر قوم ہمارے ساتھ چل ،کو

زبان کے ساتھ گڑ ۔ہے یاجڑ پر وار ک یک یتتم نے جمہور۔ہے

اور ،قوت ہے یہے جوسب سے بڑ یکوشش ک یبڑ کرنے ک

ت شرار یہہےاگر  یہوسکت یجڑ بھ یشرارت ک یسب سے بڑ

 کے یرکے پاس کچھ رہے گا نہ ام یبجائے تو نہ غر یلپھ

 ‘‘۔یںلوگ کرتے ہ یرغ،یںشرارت اپنے نہ یسیپاس۔ا

ہے وہاں تو سب  یجاتم نے مجھے بھ یےمگر جس کام کے ل’’

 ‘‘ ہے ؟ یںشرارت نہ یوہ زبان ک یاک۔کچھ لکھاجارہا ہے

کے  یاستتم س،ملک اعجاز’’۔ہنسا یہنس یخشک س یربش 

کے معصوموں کا اکھاڑہ  یاستس ۔سے ہو یںم ینمعصوم

 (۱۱۳)‘‘۔جزنلزم ہے
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بن کے گرے مصنف نے  یکے الفاظ بجل یاے چودھر۔یملک اعجاز پر ب 

کو استعمال کر کے خاص لوگ اپنا مفاد حاصل  یہے کہ عام آدم یاپہلو واضح ک یہ
 ںیجن کو ہر گز پورا نہ یںجاتے ہ یےجھوٹے وعدے ک یشہعوام سے ہم۔یںکرتے ہ

کو فراموش  انیوںقرب یعوام یںقتدار لوگ اقتدار کے نشے مصاحب ا۔جاتا یاک

 ۔یںہ یتےکرد
ہے جب  یاک یشپ یصورت حال کو بھ یک یمجنگ عظ یمصنف نے پہل 

مفاد  یاپنے ذات یردارکے پٹھو جاگ یزوںحاکم تھا اور انگر یزانگر یںم یربرصغ

 یےل کو لڑنے کے یزانگر۔ہوئے تھے یےکے سامنے سر خم ک یزوںانگر یےکے ل
تھے  ےہجاکر نوجوانوں کو ڈھونڈ ر یبست یجو وہ بست یضرورت تھ یک یوںسپاہ

 :چھپتے پھر رہے تھے یےجان بچانے کے ل یاور لوگ اپن
ے لگائ آگ یتتُمہارا گنا کا کھ۔یحرام۔چھپ گئے۔بھاگ گئے’’

 یارسرک‘نکالو لڑکا لوگ ۔اُٹھا لے گا یڑھیپ یگھر بار منج۔گا

پھر وہ ‘‘۔۔۔نعام اور تمغہ ملے گاا‘ملے گا  یساپ یںم ینوکر

ہم ’’،وہ بوال‘‘،عالم’’،ہوا عالم جہاں اعوان سے مخاطب

اور دس  یتم نے بوال پچاس آدم۔ہے یںتمہارے سے کھش نہ

 ‘‘ادھر بس آٹھ لڑکا لوگ نکال۔۔گھوڑا دو گئے

پہ ہاتھ رکھ  ینےعالم جہاں اعوان نے س‘‘صاحب بہادر’’

اور بہت جگہ  یابھ۔ہم وعدے کے مطابق دے گا’’کرکہا،

ہم بندے پورے کرے گا اور دس گھوڑے اپنے پاس سے ۔یںہ

 ‘‘۔دے گا

افسر نے ‘‘کا مربع واپس لے گا۔ یورنہ تمہارا گھوڑ’’

 ۔ید یدھمک

مہلت  یروز ک یک۔۔۔۔۔۔ا۔یتھ یشروع ہوچک یمجنگ عظ یپہل

ں نے ؤرخصت ہوئے تو ماں سے ؤان گا کے بعد جب نوجو

 کیا یکا یں کؤاور گا یٹے،پ ینےبہنوں نے س،کئے ینب

کے  یکے ا ۔۔۔۔۔آگے بہت سے نظار۔۔عورت نے آنسو بہائے

 ںیمشق یفوج ک۔دوڑتے بھاگتے ہوئے گزر گئے‘ یکبعد ا

 یٹھام یدارڈبوں کا جما ہوا مز،جہاز کا سفر ی بحر‘

بو اور دماغ  یجنگ،بارود ک یدانملک کے م یاجنب،دودھ

 یچڑخون اورک،خون ،یسرد،یںخندق،پھاڑنے والے دھماکے

 (۱۱۴)‘‘۔یاور سرد

 ینہ تھ یداُم یکے واپس آنے ک یسے کس یںشامل ہونے والوں م یںجنگ م 

 یالبں کا سؤآنسو یںاور آنکھوں م یتھ یبڑھ رہ یاداس یں بہنوں کؤما یےاس ل

 ۔تھا یااُمڈ آ 
بن کا  یامتعوام پر ق یک یرکا سانحہ برصغء ۴۷کا وقت آپہنچا  یمتقس 

دوسرے  کیلوگ ا۔یاگ یاکو فراموش کرد یمااور عہد وپ یںرفاقت،یںمحبت یآپس ک۔ٹوٹا

اور ارجن  یعقوبمصنف نے اس صورت حال کو ۔ہوگئے یاسےجان کے پ یک
گ جان کے لو یہ ںؤکہ کس طرح اُن کے گا یاک یانب یعےکے زر یدوست یسنگھ ک

 کے دشمن بن گئے :
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بدل  زمانہ’’۔۔۔۔۔۔‘‘ملک کے بٹوارے کا موقع آن پہنچا تھا۔’’

ل آنکھ کھو۔نہ بن یلاڑ’’،ارجن سنگھ نے کہا‘‘ یکوب‘ہے  یاگ

 سے مل گئے یوںں کے حرام خور فسادؤگا یاپنے ہ‘ یکھکر د

 (۱۱۵)‘‘خرابہ نہ کرا۔ خون،چل اُٹھ۔یںہ

ہے کہ ہمارے اپنے لوگ نقصان پہنچانے  یتاکو مشورہ د یعقوبارجن سنگھ  

 یکو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر جان یعقوبلہذا اب  یںپر تلے ہوئے ہ

 یںم یکیتار یرات ک یعقوب۔نقصان سے بچا جاسکے یجان یبھ یکہ کس یےچاہ
کا ر ہا ہا یک یوںادھر بلوائ ۔اعجاز کو لے کر گھر سے نکال یاور پندرہ سال ینبز

جلتے ہوئے  یاُن کے گھر کو آگ لگا د یتجنہوں نے جانوروں سم ید یسنائ

 ۔یگئ یلپھ یںں مؤبو پورے گا یگوشت ک
 یمتقس یںوجہ سے ملک دو حصوں م یک یسیوںناقص پال یک یڈروںل 

 طرح یپہلے ک ۔ینہ آسک یبہتر یکوئ یںاس کے باوجود صورت حال م۔یاہوگ

 : یگئ یبڑھت یدیونااُم یوسیما۔یبرقرار رہ ینیبے چ یعوام
بن چکا تھا اور اُن کا  یشحصہ بنگلہ د یگو ملک کا مشرق’’

سے رہا ہوکر واپس جا چکا تھا،  یکال کوٹھڑ یک یڈرموتل

ا ک یادن یڈراُن کا ل۔قائم تھا یمارشل الء ابھ یںحصے م یمغرب

بن چکا تھا اور اُس کے  یڈمنسٹریٹرمارشل الء ا یلینپہال سو

 رہے یکھاپنے محکموں کے افسر وں سے کام ساپنے  یروز

تھے  یںافسروں کے ہاتھ م یتھے۔عوام کے محکمانہ کام انہ

ے رفتار س یتھے اور بندوبست اُس پہلے یںم یارجن کے اخت

 یدکے وعدے وع یڈروںل۔تھا یاچال آ  یشہہم یساتھا ج یجار

پھنس کر غائب ہوچکے  یںگورکھ دھندوں م یحکومت

 (۱۱۶)‘‘۔یتھ یکڑ رہجڑ پ یدینااُم۔تھے

اس قوم ۔اعتماد کھو چکے تھے یعوام یڈرشکست پر ل یںجنگ م یء ک۷۱ 

 یکنڑا لشکست کا سامنا کرنا پ یہوئے تو کبھ یابفتح  یکبھ یںلڑ یںجنگ ینے کئ
 اس سانحے نے یکنل۔پست نہ ہوئے تھے یاس کے باوجود ان کے حوصلے کبھ

 ۔یکرد یوہ دوہر یسالخ تھ یجو لوہے ک یںم یہڈ یک یڑھر یقوم ک

 ینقصان اُٹھانا پڑا ہمارے فوج یوجان یمال،یاہوگ یمتقس یںملک دو حصوں م 
ھا عہدہ دار ت ی  اعل یںسرفراز جو فوج م یاعجاز کا بھائ۔یاگ یاکرل یدجوانوں کو ق

 یدکے نام خط لکھ کر ق یمہنس یترمنگ یخانے سے وہ اپن یدق۔ہوا یدق یںاس جنگ م

 کرتا ہے : یانکا حال ب یوںساتھ یصورت حال اور اپنے باق یخانے ک
 یرےصبح سو۔ہے یدانچھوٹا سا م یککے بعد ا یجہمارے ک’’

اس ۔ہے یجات یکرائ یگنت یفال اِن کرا کے ہمار یںم یدانم

 یانپ یکےاور پھ یخشک روٹ یکجو ا،کے بعد ناشتا ملتا ہے

ِدن بھر ہم لوگ ۔کے سے شوربے پر مشتمل ہوتا ہے

ہم  چار۔یںہ یہم چھ آدم یںم یرکب یریم۔یںہوتے ہ یباًفارغرتق

نٹ ہے۔لفٹ یاہم چاروں کا گروپ بن گ۔یںکے افسر ہ یانفنٹر

اور  رینئس ینکر۔یںافتخار اور م یپٹنک ،یزعز یپٹنک،فضل

تو رکھتے  یالآداب کا خ یوجہ سے ہم فوج یہونے ک یرجون

 یک یمکمل برابر یانمگر سوائے اس کے ہمارے درم یںہ
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وہ ۔فورس کا افسر ہے یرائ یکہم چاروں کے عالوہ ا  فضا ہے۔

 یاُس نے آتے ہ۔کے لگ بھگ کا ِونگ کمانڈر ہے ینتیسپ

چھٹا ۔نماز پڑھتا ہے یہے اور پانچ وقت ک یبڑھا ل یڈاڑھ

 یںجانب راغب تو نہ یز کور کاہے۔وہ مذہب ک ینئرانج یآرم

وہ خاموش  مگر۔اور شغل ہے یاُس کا کوئ یاور نہ ہ،ہوا

 (۱۱۷)‘‘ ۔ہے اور الگ تھلگ رہتا ہے یعتطب

عات حاالت و واق یشترہند سے ب یمتقس‘‘نادار لوگ ’’کا ناول  ینعبدہللا حس 

 یںم جس۔سالوں کا احاطہ کرتا ہے یست یسپاکستان کے پچ یامہوا ق یٹتاکو سم

ے سامناُن کے طرز عمل کو ۔ہے یاگ یامعاشرے کے عام عام طبقے کو موضوع بنا 
 یڈرس طرح لہے کہ ک یاگ کیا یشپ یکو بھ یختار یاسیس یرکھتے ہوئے پاکستان ک

 یےعوام سے ک یپہنچتے ہ یںم یوانوںا۔یںکرتے ہ یعوام کے ساتھ دھوکا دہ یبغر

 ںیحاصل نہ یحقوق بھ یادیعوام اپنے بن یباور غر یںگئے وعدے بھول جاتے ہ
 یوںزندگ یلوگوں ک یںے حصول مدار مل مالکان اپنے منافع ک یہسرما۔کرسکتے

 سےیمل کو موضوع بنا کر ا یک ینے گھ ینعبدہللا حس۔ےکرت یںپرواہ نہ یبھ یک

ر کرتے او یںنہ یدار جرم تصور ہ یہجسے سرما یک ینشاندہ ینے جرم کؤگھنا
 باقاعدہ یںعہدہ دار افسران جنہ ی  اُن کے خالف آواز اٹھاتا ہے تو اعل یاگر کوئ

ر ڈوگ رمختا۔یںسے قاصر رہتے ہ یطور پر اُس منافع سے حصہ ملتا ہے کاروائ

جنگ  یکہ وہ ان کے حقوق ک یےعوام اس ل یبلوگ جن کا انتخاب غر یسےج
 یبڑ خواہ جنہوننے یراپنے خ یںپہنچنے کے بعد اُنھ یںم یاسمبل یکنگے ل یںلڑ

رہ  یدھر یک یدھر یارہے س یہوت یجنگ لڑ یک یتج یکے ساتھ اُن ک یداُم

ور خاص حاالت کو بط سیاسیکے ساتھ  یختار یعبدہللا کا ناول پاکستان ک۔ہے یجات
  ۔کرتا ہے یشپ

 ء(:۱۹۸۰)بستی
ہے  یاک شیکا منظر نامہ پ یوںجن بست یںم ینے اپنے ناول بست ینانتظار حس 

مل فکر وعمل پر مشت یمقد یدوگزشتہ و موجودہ زمانے اور جد ،نسلوں یپران یوہ نئ

خالفت  یکاور تحر یزوروں پر جنگ آزاد یآزاد یکتحر ۔کردار کا منظر نامہ ہے
 یجار یہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ فسادات بھ ۔ہے یگڈ مڈہورہ

 یاور جدائ یںہ یبھ یاںدوست یازمذہب و ملت سے بے ن یک یندرذاکر اور سر۔یںہ

 یکنل ۔یاسے جدا کرد یکو بھائ یمذہب نے بھائ یںء م۱۹۴۷۔یکے لمحے بھ
ذاکر  صابرہ یںم یدل ۔جدا ہوئے یکے باوجود پھر بھائ یگانگت یمذہب یںء م۱۹۷۱

 یء ک۱۹۶۵ ۔ہے یممق یںاور ماں ڈھاکہ م یںخالہ الہور م یمنتظر ہے اس ک یک

 یکرت یافتدر یریتخ یبکھرے خاندانوں ک یںوہ دو ملکوں م یںجنگ م
طلب کرے کہ جنگوں  یریتخ یوہ کہاں کہاں سے اور کس کس ک یںء م۱۹۷۱۔یتھ

 یلہاب ۔یںچھوڑت یںنہ یچھاانسان کا پ یںجنگ یہاور  یںنفرت ۔یانے بہت کچھ گم کرد

ا حصہ ک یسب ماض یہ ،یامتق یبر پاک یک یزید یںکربال م یدانم ۔کا جھگڑا یلقاب
ن دشمن ب یدوسرے کے جان یکمسلمان ا یبنگال یراور غ یبنگال یںتھا اور حال م

 یکحرحکومت کے خالف ت یبھٹو ک یذوالفقار عل یںان نفرتوں کے سلسلے م ۔گئے

 ۔مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگے بھلےکا آغاز ہوا اور اچھے  ینظام مصطف
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ن سے سکو یبھ یںقبرستان م ۔فکر کا قتل ہوا یتحر ۔یگئ یمکانوں کو آگ لگا د

 ۔کا وقت ہے یدنو یہ یکنکا عروج ل یہالم۔مشکل تھا یالتبادلہ خ
 : یںڈاکٹر انور پاشا اس ناول کے حوالے سے لکھتے ہ 

 ںیکرتے ہ ینمائندگ یان مسلمانوں ک ،ذاکر کے ابا، دراصل’’

مہاجر اپنے مشترکہ  ۔مہاجر کہا جاتا ہے ۔یںپاکستان م یںجنہ

ود خ یںنئے ملک م ،ورثہ کو فراموش نہ کرسکے۔ لہذا یبیتہذ

 (۱۱۸)‘‘۔یںتصور کرتے ہ یہ یکو اجنب

 یک یبمشترکہ تہذ یک یرہے کہ برصغ یالخ یہیاہل دانش کا  یہندوستان 

س مو  ا یںم یناول بست ۔یںاٹکے ہوئے ہ یںم یکے دل بھارت ہ ینپر مہاجر یادبن

 یمکمل عکاس یہے ناول الہور شہر کے ماحول ک یملت یدترد یںنہ یدتائ یقف ک
مہاجر اور  ۔یںہوگئے ہ ممہاجر مکمل طور پر مدغ یںم یبتہذ یالہور ک ۔کرتا ہے

اکستان پ ۔یںنہ یکا سرے سے وجود ہ یریتتنازع نہ تضاد اور غ ینہ کوئ یںم یمقام

ب اپنے س یہاں ۔کرتا یںنہ یالخ یمہاجر اپنے آپ کو اجنب یکوئ یںکے شہر الہور م
  ۔یںہ یشاند یراور ملک و قوم کے خ یںتصور کرتے ہ یآپ کو آزاد شہر

 یںلوگ انہ یبھ یںوجہ سے بھارت م یخدا پر ست ہونے ک ،ذاکر کے ابا 

 ںیسالمت کے باپ کے روپ م یںانہ یبھ یہاں ۔تھے یکھتےنگاہ سے د یقدر ک
ب پر ان کے ل یبھ یںدور م ینپاکستان کے نازک تر ۔مند مل گئے یدتعق یپنجاب

 ۔کل عالم سالمت رہے یتپاکستان سم یاہللادعا ہے  یہی
 (۱۱۹)‘‘۔ہللا ہم پہ رحم کرے’’

 کرتا ہے : یوںکا اظہار  ؤذاکر الہور شہر سے لگا 
ا دعا کر سکت ،کرسکتا یںاس شہر کے لئے اور کچھ نہ یںم’’

آباد روپ نگر کے لئے  یںتصور م یرےم یہ۔ہوں سوکرتا ہوں

اب اس شہر سے الگ کر کے  یںدعا ہے کہ اسے م یبھ

ھل اندر گ یرےشہر م یہروپ نگر اور ۔السکتا یںنہ یںتصور م

 (۱۲۰)‘‘۔یںبن گئے ہ یبست یکا ،مل کر

 تو یرو دوڑائ یبرق یںماحول م ینے روپ نگر کے فطر یترق یسائنس 
نبرد  تاروں سے یک یبندر بجل ینت ۔دکھاتے جل مرے یچاکے نگہبان اسے ن یچرن

 یک یداور تقل یتنے بندروں کو روا ینانتظار حس ۔آزما ہوئے اور جان سے گئے

ھ وقت کے سات لنس یدہمخالف برگز یک یترق ۔ہے یاک یشعالمت کے طور پر پ
 یقتحق یہان پر  یںہ یروجو ناول کے ہ ینذاکر حس یساتھ شکست سے دوچار ہوئ

س کا ترجمان ذاکر ہے نہ کہ ا ینانتظار حس یونکہک یتھ یظاہر ہوچک یںم یبچپن ہ

کلچر کا جنم  یپاکستان یسے پہلے ہ ء۱۹۴۷اگست ۱۴ یککا والد۔ مصنف کے نزد
 یاہم کردار ادا کرت یںم یزندگ یقوموں ک ھیب یختار یک یدبع یماض ۔ہوچکا تھا

اور  ںیہوئے وہ زندہ ہ یداپ یںم یسویںاور اوائل ب یسویںوہ بزرگ جو آواخر ان۔ہے

سب  یہ ۔ںینہ یادہسے ز یست یسب یعمر بھ یپاکستان کے وقت نوجوان نسل ک یامق
 یجتن ہوں یہ یاتن یںعمر یں ک یوکہ پاکستان یںنہ یلہذا ضرور ۔یںہ یپاکستان

پاکستان  یلکتش یاور بزرگ اپنے طرز احساس ک یپس بالغ پاکستان ۔ہے یپاکستان ک

 یاضم یںحد تک پاکستان کے حال م یکلہذا ا ۔کر چکے تھے یبننے سے قبل ہ
کہ نوجوان نسل اور  یاضح تھبات تو و یہ ۔صورت حال کا تسلسل شامل تھا یک
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 یبھ یسب کچھ کس یہ ۔یںہ رورتو مختلف ض یںاگر متضاد نہ یےبزرگوں کے رو

مثال کے طور پر ذاکر کے  ۔مخصوص صورت حال کا مرہون منت ہے ینسل ک
 ۔یرش پائپرو یںم یمدھم روشن یک یناللٹ یا یےکے د یکے بعد مٹ یدائشباپ نے پ

وت م یاور بندروں ک یلترس یبرق رو ک یںں مؤکے کھمبے لگنے اور گا یبجل

 یک یوںکا ان رو ینانتظار حس ۔لگا یفطر یراور غ یاسالم یرسب کچھ غ یہ یںانہ
اال جا سکتا نک یجہنت یہ یاور نہ ہ یںنہ یپرست یتروا یا یکرنا قدامت پسند یترجمان

 ۔عہد کمال تصور کرتے تھے یکو ہ یہے کہ وہ ماض

 تیوہ بار بار روا ۔ہے یزعز یاور آزاد یترق کو ینانتظار حس یںم یقتحق 
 یتروا یک یغالم یوہ تو فاتح ک ۔یںکرتے ہ یےکا ذکر پوسٹ مارٹم کرنے کے ل

 انہیردرطرف ہجرت کرنا جاگ یپور ک یاسروپ نگر سے د۔یںکرتے ہ یہکا تجز

ان بزرگ یاہونا گو یرپذ شخان کے ہاں رہائ یاتا ۔نظام سے برائے نام انحراف ہے
تو چڑھتے سورج کو  یہ یکنطور پر الگ ہونا ہے ل یسلف کے ورثہ سے ظاہر

کے قصے اس طرح سنے  یغدار یخان ک یاتا ۔کا تسلسل ہے یتروا یپوجنے ک

رہ کا تذک یآزاد ینہواور مجاہد یروبلند مرتبہ ہ یوہ کوئ یااور سنائے جاتے گو
 ۔ہوتا ہے یںصورت م یارکان ک یشہجرائم پ

بن  یکہ باغ یک یبترک یہخان بہادر مرحوم نے  یبھائپھر ’’ 

بنے کہ ان  یزبردست باغ یسےا ۔مل گئے یںم یوںکے باغ

وس جاس یکے بھ یوںمگر باغ ،کے صدر بن گئے یٹیکم یک

 ٹییکم یچب ۔یاتاڑ ل یںجاسوس نے انہ یکلگے ہوئے تھے۔ ا

 اک یزوںشخص تو انگر یہکہ  یانے بھانڈا پھوڑ د یناسم

تول جان پہ پس ینے بھا ئ یوںباغ ۔تھا یابس پھر ک ،جاسوس ہے

 یبنج ،یاچھے بھائ ۔چچا جان بولتے بولتے رکے‘‘ ۔تان لئے

  ۔سے سن رہے تھے یکسوئیسب بہت  یاںصاحب م ،یبھائ

 ‘‘ ہوا؟ یاپھر ک’’ 

انہوں نے  ۔جان مرحوم کب چوکنے والے تھے یبھائ یاج’’ 

رف ط یک یباغ یکے پستول اس یوںکہ باغ یک یرتقر یسیا

چا چ‘‘ ۔تھا یاکا جاسوس بتا یزوںانگر یںجس نے انہ ،مڑ گئے

 پھر بولے کہ  ،جان رکے

خان بہادر مرحوم  یخطرناک تھے کہ بھائ یانتہائ یباغ یہ’’ 

کا وہ حال کرتے جو سن  یزوںنہ پکڑاہوتاتو وہ انگر یںنے انہ

 یںسارے ہندوستان م ،دہشت پسند تھے ۔ہوا تھا یںستاون م

رومال والوں نے  یشمی۔۔۔۔۔۔ر ‘‘۔انہوں نے تہلکہ ڈال رکھا تھا

 یپہ بھائ وقت ۔تھا یابنا ل نصوبہکا تختہ الٹنے کا پورا م یزانگر

سے  یںم یچرومال ب یشمیخان بہادر مرحوم نے تاڑا اور ر

 ( ۱۲۱)‘‘۔یااچک ل

ران کے بح یآزاد یاور سماج یمعاش ،یاسیس یپس منظر ملک پاکستان ک یہ 

ہے کہ خان  یاںطرح ع یامر روز روشن ک یہے حوالے سے کس قدر اہم ہے ک

بقہ ط یہیکے بعد  یآزاد ۔یزندہ رہ یتروا یان ک یبہادر کے مرجانے کے بعد بھ
 یہ آزادبلک یںکرتے ہ ہرہکامظا ؤسے لگا یتپس مصنف نہ کہ روا ۔یابرسراقتدار آ 

 ۔یںتالش کرتے ہ یںجڑ یاور جدت کو لگنے والے زنگ ک
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 خاندان اور فرد ،بلکہ گھرانے یںنہ یکے دوران ملک ہ یمتقس یء ک۱۹۴۷ 

خالہ  یتطاہرہ سم یٹیداماد اور ب،کے ساتھ الہور ینذاکر اپنے والد ۔بٹ گئے یبھ
ساتھ  اس کے ۔سب لوگ بکھر گئے تھے یںم یدہل یلیاور طاہرہ اک یںبتول ڈھاکہ م

 یوںقوم حب وطن پاکستان ۔ہونے لگے رظاہ یکہ سقوط ڈھاکہ کے آثار بھ یہبڑا ظلم 

ماں  یپہلے مظلوم پھر ظالم ہوگئے ذاکر ک یبنگال ۔یہوچک یمتقس یںاور غداروں م
 ہے یہوجات ینبے چ یےصورت حال جاننے کے ل یڈھاکہ ک یہ یکھتےاخبار د

ڈھاکہ اب کم ہے جو پاکستان  ینوہ سرزم ۔ازحد فکر ہے یبہن بتول ک یاپن یںانہ

 یںم یند یکس یزمحسوس ہوتا ہے کہ وہاں رہنے والے تمام عز یوں ۔یجان تھ یک
 یوجہ سے ان ک یرابطہ کٹ جانے ک یالصوبائ ینب ۔غرقاب ہوچکے یابہہ گئے 

جارہے  یےک یںطرح بات یک یوانوںلوگ د،عقل گم ۔یںنہ یکوئ یواال بھ ینےخبر د

 : یںرشتہ اٹوٹ نہ یکے سوا کوئ یاور سردست دشمن
 ۔ہے یاحساب کا وقت آگ ۔آنا ہوگا یںہوش م یںکتو ! تمہ’’  ’’ 

 ‘‘مجھے، سب کو  ،یںتمہ ‘ہوگا یناحساب د

 یابھ یسے کہا جو ابھ ینانافضال نے اطم‘‘ یرےسوائے م’’

 بیکے قر یبلکر ٹ یکھداخل ہوا تھا اور سالمت کو گرجتے د

کر سالمت  یٹگھس یاب وہ کرس ۔تھا یاآکر خاموش کھڑا ہوگ

ے ڈالتے ہوئ یںآنکھ یںآنکھوں م یاور اس ک یٹھاکے سامنے ب

 نایتو مجھے ل حساب ۔کھڑا ہے یوںچوہے ! تم دم پہ ک’’بوال : 

 ‘‘۔کا انتظار ہے یبس مجھے بانسر ۔ہے

غصے سے  سالمت نے‘‘اور شہر کے جلنے کا  یبانسر’’

 (۱۲۲)‘‘۔شہر تو جل رہا ہے:’’کہا 

پاکستان  یکو مشرقء ۱۹۷۱مارچ  ۲۵کے نام  یسالمت یحکومت نے قوم 

 یے آخرڈھاکہ س یپاکستان پر قدم رکھتے ہ یمغرب ۔یاشروع کرد یکشنا یفوج یںم
 :یاک یالپرواز کے مسافروں نے اس انداز سے اظہار خ

 ‘‘۔ہے یافالئٹ سے آ  یک یرات ہ یبھائ یرام یار’’ 

 ‘‘اچھا؟’’

 ‘‘۔شروع ہونے کے بعد چال ہے یکشنا’’

 ئریبتاتا تھا کہ انٹر کون سے ا ۔وقت شروع ہوا تھا یبس اس’’

کہتا  ۔کینٹ یہ ینکٹ یںرستے م ۔یاپورٹ تک پہنچنامشکل ہوگ

ہوا،  یسادھماکہطرف جارہے تھے تو ا یہے کہ ہم جہاز ک

 یسےج یدھوں دھاں ہوئ یسیہو اور پھر تو ا یتوپ چل یسےج

 یاآف ک یکٹ ےاور جب ہمارے جہاز ن ۔ہو یجنگ شروع ہوگئ

دھواں  یتو دور تک دھواں ہ یکھاطرف د یاور ہم نے باہر ک

 یںکے دھوئ یوںہو ! سالے بنگال یآگے جو کچھ بھ’’ ۔۔۔۔۔۔‘‘۔تھا

 ( ۱۲۳)‘‘ ۔اڑ گئے

ارے ہم یسامراج بھ یزبان تو برطانو یسیہے ا یکیسائ یاک یہہللا جانے  

ان خ یاتا ۔کرتا تھا یںاستعمال نہ یںکے بارے م یوںاور اپنے باغ یآزاد ینمجاہد
 زندہ تھے۔  یوہ لوگ ابھ یدشا یںہ یروادر جن کے ہبہ

اکستان پ یوںجانتا کہ  یںکہ وہ نہ یاسر والے شخص نے بتا یدعرفان کو سف 

م عقل گ ۔ادھورا جملہ تمام اہل فکر کے لبوں پہ ہے یہجا سکتا ہے اور  یاکو بچا
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ہجرت کے وقت اس  یںء م۴۷ ۔یںبات نہ یکے بس ک یہے اور اسے پورا کرنا کس

 یک ےیکھند ینہتھے پاکستان پہنچ کر جب اسے آئ یاہکے سر کے سارے بال س
 تو : یفرصت مل

 (۱۲۴)‘‘۔ہوچکے تھے یدسر کے سارے بال سف’’

کے وقت جب گھر سے نکلے تو تمام گھر والے ساتھ تھے اور پاکستان  یمتقس 

 ید مہرسر یوقت ک ۔تھےمانند تنہا پہنچے  یوہ بے برگ وبار ٹنڈ منڈ درخت ک یںم
ہے  یئگ یاقوم سٹھ ۔یےکر د یدنے اس کے سر کے سارے بال سف یفیاور ستم ظر

 یدفاس کا سر س ۔ہوئے ہے کیے یباںدست و گر یںان کا جوش شباب ان کو آپس م یا

           ۔ہے یاخون اتر آ  یںاور آنکھوں م
 قتیجو حق ۔ذاکر منشائے مصنف کا ترجمان کردار ہے یسرکا پروف یختار 

پناہ تالش کرتا ہے طالب علم اس سے بے ڈھب سوال  یںم یخحال سے بھاگ کر تار

 : یںکرتے ہ
ہوتے تھے  یلےسو ت یسب بھائ یںمغلوں م یاسر ! ک’’  

 ینبے مع یفتعر یک یلےسگے اور سوت،سوال ی۔۔۔۔۔۔بے معن‘‘

 (۱۲۵)۔۔۔۔۔۔  ‘‘تھے  یںنہ یلےوتس یلاور قاب یلہا ب ۔بات ہے

طرف آتا ہے  یسے بھاگ کر مخصوص صورت حال ک یخمگر جب وہ تار 
انتظار  ۔یںاگرچہ فرار ممکن نہ ۔یںہ یتیدوبھر کر د ینااس کا ج یاںتلخ یتو حال ک

 : یتھ یکہ یںم یوانٹر و یکبات ا یہنے  ینحس
 یلہے......ہاب یہوئ یلگ یچھےپ یرےصورت حال م’’......

 (۱۲۶)‘‘ں تو اسے مقابل پاتا ہوں......ؤجا یںکے عہد م یلقاب

حال  ۔یںکرتے ہ یصلہآزادانہ ف یکا یںمخمصے م یالغرض مصنف وجود 
نوں سپ یںقدم قدم پر حال انھ ۔جائے یاصورت حال کا سامنا ک یقیحق یشدرپ یںم

 یک یرپاکستان کا منظر اور برصغ یامق ۔ہے یتاد یخوبصورت دکھائ یادہسے ز

 ہے : یتید یدکھائ یسہان یںانھ یآزاد
تھا،جب پاکستان کا آسمان تازہ  یان یان یجب پاکستان ابھ’’

 یںنہ یلیم یابھ ینطرح اور زم یتھاروپ نگر کے آسمان ک

 ہاںیکس طرح ان دنوں قافلے کالے کوسوں چل کر ۔یتھ یہوئ

 وںیداخل ہوتا اور گل یںقافلہ شہر م یروز کوئ ۔پہنچ رہے تھے

نہ کو یےکے ل پانےجسے جہاں سر چھ ۔بکھر جاتا یںمحلوں م

آجاتا وہ پہلے  یسرجسے کشادہ  مکان م۔یاپسر گ یا،وہاںمل گ

 یتاچالآنے وا لوں کو پناہ د یںپھر مروت م ،سے یخوش یاپن

 ینےپناہ ل ۔تک کہ وہ کشادہ مکان تنگ نظر آنے لگتا یہاںجاتا۔ 

نج ر یسےک یسےک ںیداستان سناتے کہ سفر م یوالے پور

ن پھر ا ۔پہنچے یہاںکن مشکلوں سے  ورا ینچےانہوں نے کھ

 نےیچھوڑ آئے تھے۔ پھر پناہ د یچھےوہ پ یںکا حال سناتے جنہ

 جنہوں نے ،کرتے یاد یںوالے مل کر انہ ینےوالے اور پناہ ل

قبروں کو  یاور اپنے گھروں کو اور بزرگوں ک یپکڑ ینزم

التے جو ساتھ ساتھ نکلے تھے  یںم یاندھ یںانہ ۔چھوڑا یںنہ

 یںراہوں م یوہ اجنب یںبچھڑ گئے اور جنہ یںرستے م مگر

رہ جانے  یچھےوہ مل کر ان سب پ ۔بے گوروکفن چھوڑ آئے
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دل ان کے بھر آتے  ۔کرتے یادمالل کے ساتھ  یکوالوں کو ا

 پونچھتے اور اگلے یںپھر آنکھ ۔یںڈبڈبانے لگت یںاورآنکھ

لنے آن م۔ہے یگزر بسے کرن یسےک یہاںہ سوچتے ک یدنوں ک

چلتے چلتے  یکبھ ۔آن کر ملتے یںوالتے کس کس رنگ م

 ۔یہوگئ یڑمڈھ بھ یںبازار م

 ‘‘تم کہاں ؟،اماں’’

 یوںرہا تھا سوچا کہ استاد یںکادھر م نہ ینے!واں ج یابھ’’ 

 ‘‘ ۔ایل یٹھب یںم یشلبس بستر باندھا اور سپ ۔نکل چلو سے

دروازہ کھولنے پر  ۔یاچانک دروازے پر دستک ہوت یکبھ

 ،سے لدا پھندا تانگہ کھڑا نظر آتا یوںسامان اور سوار یکبھ

گر  ںیسر م ،یالکچ یاللباس م ،بے سرو سامان یالآدمیاک یکبھ

صورت پہچاننے  یںنظر م یپہل ،یہوئ یبڑھ یوش ،یہوت یداٹ

دہ ہوکر ز یرتح نکھیںتو آ  یجات یجب پہچان ۔ینہ آت یںم

وال سوال پہ س ،ہونا یربے ساختہ بغلگ‘‘ارے تم ہو!’’ ۔یکھتیںد

ہاں لوگ ک ی؟باق یرہ یریتخ یںآئے ؟ رستے م یسےک’’ ۔کرنا

 ‘‘چلے تھے ؟ سامان کہاں ہے ؟ یلےاک یا؟ ک یںہ

 ‘‘۔تھا یاپر حملہ ہوگ ین؟ ٹر یسیک یریتخ’’

 ‘‘پھر؟،کرے یرہللا خ’’ 

 یورنہ کوئ یجان اور آبرو رکھ ل ۔یک یہ یربس ہللا نے خ’’

 ‘‘۔یتھ یکسر تو نہ رہ گئ

 ‘‘ ؟ یںلوگ کہاں ہ یپھر باق ،شکر ہے یراہللا ت’’

 ‘‘ ۔یںہ یںم یمپوالٹن ک’’ 

 ‘‘پڑے ہو ؟ یوںک یںم یمپ! جب گھر موجود ہے تو ک یاںم’’ 

کچھ  یںکہ گھر م یںسوچا تھا کہ پہلے معلوم کرل یہی’’ 

 ‘‘۔ہے یگنجائش بھ

 (۱۲۷)‘‘۔یےچاہ یگنجائش ہون یں!دلوں م اںیم’’ 

اپنے دل  یںکووالہانہ انداز م ینشہر الہور نے مہاجر یمنئے ملک کے قد 

 : یابسا ل یںم
 اور بھرے یڑوںپ یستورانوں،گھنےشہر اپنے شادباد ر یہ’’

اندر سمارہا تھااور  یرےکے ساتھ م یوںلڑک یبھرے بدن وال

وہ  ۔تھا ایبہت بدل گ یکھتےد یکھتےتو د یاس شہر کا نقشہ بھ

عمارتوں کے ساتھ  یپڑ یگر ،یپھنک یجل یکوچے جو اپن

 نئیوہاں اب  ،کا پتہ دے رہے تھے یامتق یہوئ یگزر

کوچے  یاورگل یںتھ یسے مہک رہ ینوںنئے مک ،یںعمارت

 یٹھےمتروکہ دکانوں پر ب ۔نئے شور سے معمور تھے یکا

آتے  یںطرح اکھڑے اکھڑے نظر نہ یہوئے اب پہلے ک

 ۔یںہ یٹھےب یہاںلگتا تھا کہ وہ سدا سے  یوںاب تو ۔تھے

بازاروں کے پرانے اور نو وارد اجزا و عناصر گھل مل 

 ،سجا مال و اسباب یںدکانوں م ،دکان دار،یںدکان ۔تھےچکے 

 ںیسب آپس م یالنیاہلے گہلے پھرتے س ،یدارآتے جاتے خر

 (۱۲۸)‘‘وحدت بن چکے تھے۔ یکگھل گھال کر ا
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 یبڑ ۔المناک ہے یسقوط ڈھاکہ کا واقعہ انتہائ یککے نزد ینانتظار حس 

ء کے ۱۹۴۷ ینبسنے والے مہاجر یںپاکستان م یاور مشرق یمشکل سے مغرب
اور  نیو مہاجرت کا سنگ یسے باہر آئے تھے کہ تباہ یفیتک یاندوہناک فسادات ک

 یبھ دانشور تجزیہ یجذبات یراس صورت کا غ ۔یااور باب کھل گ یکا یزخ یسنسن

 یت ککاش یکہ نفرت ک یںکرتے ہ یاداس انداز سے  ینانتظار حس ۔کرپائے یںنہ
دنوں کے حوالے سے سوال  ینہے وہ پاکستان کے اول یہوجات یعکاس یحصح

 یاندرم بسنے والوں کے یںپاکستان م ۔کہ وہ کتنے اجلے اور شفاف تھے یںاٹھاتے ہ

تھے وسائل محدود ہونے کے باوجود  ےشتچارے کے ر یومحبت اور بھائ یثارا
 پھر آہستہ آہستہ ۔یمحبت کا دور دورہ نفرت اور ہوس جال وطن تھ ۔دل کشادہ تھے

ا ک یانسان کو انسان سے نفرت اور مادہ پرست یگئ یگھر کرت یںہوس دلوں م

ہوس  اس یگئ یہوس عروج پکڑت یاور جنس ک یسےپ ،طاقت۔یارجحان بڑھتا چال گ
نہ  وںیبرقرار رہنا مشکل ک یتپس پاکستان سا  لم یاکو اندھا کرد تانیوںنے پاکس

وشش ک یحقوق غضب کرنے کرنے ک یادیدوسرے کے بن یہر کوئ یونکہک ۔ہوتا

مال  ۔نکلتا یںجنگ کے سوا کچھ نہ یجہجہاں نفرت کا راج ہو نت ۔تال ہوا تھا یںم
ے ک یمتاس مال غن لیکن یںکہتے ہ یدلوگ جنگ کو خوش آمد یںآس م یک یمتغن

 ہیذاکر کے باپ سے سالمت کا باپ  ۔یںوہ انقالب کا لفظ استعمال کرتے ہ یےل

 کرتا ہے : یوںتذکرہ 
 ،ںیاتنے گھومتے پھرتے ہ ۔ہے یاہوگ یاکو ک یٹوںہمارے ب’’

سالمت سے  یںخبر نہ یکہ کوئ یںخبر پوچھو تو کہتے ہ

 ںیہا ہے۔مخبر سنانا ہے کہ انقالب آر یہ یکپوچھتا ہوں تو ا

 بوال: ‘‘ہے۔ یآرہا،جنگ آرہ نہیں انقالب!پترا’’ـنے کہا کہ 

 یکھناد ،کہ بد بختا انے کہ یںکے ساتھ انقالب آئے گا۔م یاس’’

ے کہ ہ یتاجواب د یاک ۔ہورہا ہے یاک یںپاکستان م یمشرق یںنہ

 معامالت یاسی! سیٹےب’’ ۔۔۔۔۔۔۔پاکستان آزاد ہورہا ہے یمشرق

کہ  ںیاور تم سے کہتے ہ یںبات جانتے ہ یکہم ا ۔توتم سمجھو

تو پھر  یںسرکش ہوجائ یںاور اوالد یںجب حاکم ظالم ہوجائ

 (۱۲۹)‘‘ہے۔ یآفت ٹوٹ سکت یبھ یخلِق خدا پہ کوئ

دستا  یشکست ک یںم یدانم ۔ء کے روز سقوط ڈھاکہ ہوا۱۹۷۱دسمبر  ۱۶ 

پر  ڈیایم یرکارسے س یابیکام یپر دستخط کرنے سے ڈھاکہ کے پلٹن بڑ یزو
 یہورہ بیفتح پر فتح نص یںجنگ م یدانعوام کو باور کرر ہا تھا کہ پاکستان کو م

ذاکر  ۔آگاہ تھے یصورت حال سے بخوب یقیباشعور لوگ حق یسےذاکر ج یکنل ۔ہے

 : یکھیےد یڈائر یک
 دسمبر۶

ک ت یرازدکان سے لے کر ش یک یراگھر سے نکال تو نذ یںم’’

 (۱۳۰)‘‘۔یاکہ امر تسر پر قبضہ ہوگ یاخبر سنتا چال گ یہ

 دسمبر ۱۳

 ‘‘افواہ ہے ؟ یاخبر ہے  یہ’’

 ‘‘۔چل پڑا ہے یڑاب یساتواں بحر ۔صاحب !مصدقہ خبر ہے’’

 ‘‘؟ یواقع’’
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بس اب  ۔داخل ہونے واال ہے یںبنگال م یج! اب تو خل یواقع’’

 ‘‘۔جنگ کا  پانسہ پلٹنے واال ہے

جہاں خواجہ  یںہمارے گھر م ،دکان پر یک یرانذ،یںم یرازش

 ،ںیلے کر اباجان کے پاس پہنچتے ہ یںخبر یصاحب پل پل ک

 ۔چرچا ہے کا یڑےب یبحر یںکے ساتو یکہسب جگہ امر

 آتا ہے یادمجھے  ۔ہو یاپڑ گ یپان یسےسوکھے دھانوں پر ج

اں کہ ،ہے یکھالگا د یںنے کہ یںمضمون کا اشتہارم یکہ اس

ون ک ۔التا ہوں یںتصور م یواریںد یشہر ک یںپر؟م یوار؟کس د

 یہاچھا !  ۔پھرتا ہوں یکھتاد یوارد یواروہ ؟د یتھ یوارد یس

بڑا سا اشتہار  یکا ۔یوارد یمسجد ک انیشاہجہ ،یواروہ د یتھ

ج خبر در ۔ہے یبن یرتصو یجس پر ڈھال اور تلوار ک ،لگا ہے

 ،جہاں آباد پہنچا چاہتا ہے ۔لشکر چل پڑا ہے یرانیہے کہ ا

  ۔ہو یاپورا جہاں آباد سمٹ آ  یسےہے ج یخلقت اکٹھ

 ‘‘درج ہے ؟ یںاس م یااخبار ہے ؟ک یسااماں ک’’

کا لشکر مارا مار  یرانا ۔اے صاحب ! مضمون واضح ہے’’

کے دن  یفرنگ ،پہنچا سمجھو یبس ابھ ۔کرتا چال آرہا ہے

 ‘‘ ۔یںآگئے ہ

 ‘‘؟ یںاماں نہ’’ 

 ‘‘ ۔ںیتو پھر قبلہ آپ خود پڑھ ل’’ 

 ‘‘ ۔یہوگ یریکھ یرااچھا ؟ پھر تو بہت ب’’

 ‘‘ ۔یاے صاحب ! وہ تو ہوگ’’ 

 اس ۔ہے یںکچھ منہ کا نوالہ نہ ی! فرنگ یزعز یرےمگر م’’ 

 ‘‘ ۔ہے یتلے گنگا بہت یروںکے پ

کو  یفرنگ ۔موتتا یںکچھ پتال نہ یبھ یراناے حضت ! پھر ا’’

 (۱۳۱)‘‘ ۔آجاوے گا یادکا دودھ  یچھٹ

ء تک شکست کے ۱۹۷۱دسمبر  ۱۴ذاکر کو  یتھ یںنہ یچھپ یڈھک یقتحق 

بضہ کا ق یوںاقتدار پر سازش یواناسالم آباد کے ا ۔لگے ینےد یآثار واضح دکھائ
 ۔ے رہا تھاد یشداد ع یںم ینٹلن یانٹر کا نٹ یازیدل ن یرش یںپاکستان م یاور مشرق

ب کچھ س یہذاکر کو  یسرکے پروف یختار ۔کام ہو رہا تھا یہ یساا یمورچوں پر بھ

 ء کا منظر نامہ محسوس ہوا:۱۸۵۷
نقشہ  ۔یںآثار اچھے نہ ۔گھومتا پھرتا رہا یںشہر م یںآج م’’

 ںیمورچوں م یسپاہ ۔یامورچوں کو ٹھنڈا پا ۔یکھاشہر کا ابتر د

سے جو پور  یرٹھم ۔یںنظرآتے ہ یادہز یںکم اور بازاروں م

ڑتے پ یے تھے اب سرد دکھائصورت اٹھ یبئے شعلہ جوالہ ک

سے  وںیبیجل ،یںبھنگ گھو ٹتے ہ یں،کھاتے ہ یرے۔ لڈو پیںہ

کے  یکچور یسے پور یہر حلوائ ۔خاص رغبت ہے یںانہ

ے س یوںپورب یشہر کے حلوائ ۔کا تقاضا ہے یبیوںساتھ جل

جوہر  یںجنگ م یدانتو م یرہے بخت خاں کے غاز ۔یںتنگ ہ

 یدربار جو کبھ ۔دکھانے کا موقعہ ان کے ہاتھ سے نکل چکاتھا

سازشوں کا وہاں  ۔ہے یںسائے م ےاب دربار ک ،دربار تھا

 نتیز یدربار ک ۔یںمعتبر ہوچکے ہ یرمعتبر غ ،جال بچھا ہے

 یدانبخت خاں م ۔یںکرتے ہ یسے نگاہ باز یارمگر اغ یںہ
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کے  یسپہ ساالر ۔یاآکر مات کھا گ یںدربار م ،یجنگ کا آدم

حصے  یںاس م یاب مرزا مغل بھ ۔یںحصے بخرے ہوچکے ہ

 یچب یہاں مرزا غوث بھ ۔حرام یمرغ یںں مؤمال ود ۔یںدار ہ

د ح یخون بس اب الف وگزاف ک یموریت ۔یںکود پڑتے ہ یںم

جو ان کے  ،حد تک گرم ہے یک یموںکچھ ان م۔تک گرم ہے

 ،یںکرتے ہ یادہز یمرزا غوث رجز خوان ۔یںہ یہتھے چڑھ گئ

حضور بادشاہ  یادہرجز سے ز یمگر ان ک ۔یںجنگ کم لڑتے ہ

 ‘‘ ۔گونج رہا ہے یںشعر فضا م یہسالمت کا 

اب      یںدم   نہ   یںدمدموں   م
  یمانگو   جان   ک   یرخ

    یاے   ظفر  !   بس    ہو    چک

 یہندوستان  ک   یرشمش
 

 یک یقلعہ   معل نے یںم ۔خدا اس شہر پر اپنا رحم کرے’’

 یرانا یسادہ دل اہل دل ۔ہے یکھید یکھنڈ یپر زرد یواروںد

  (۱۳۲)‘‘۔یںکے لشکر کے ہنوز منتظر ہ

کا دشمن  یبھائ یکہ بھائ یکھاد یںء کے بحران م۱۹۷۱نے  ینانتظار حس 

 یکا ۔ںیطرح کھا گئے ہ یسانپوں ک یاںکھونپڑ یمسلمان اہل اقتدار لوگوں ک ۔ہے

خالفت ہندو مسلم مل کر چال رہے تھے وہ اتحاد جاتا  یکتھا جب تحر یبھ یہعہد 
ھاکہ ماں ڈ یصابرہ ک ۔ہوگئے یمتقس یںٹکڑوں م یخاندان بھ یںنہ یرہا اب ملک ہ

ے ک یٹیہے سقوط ڈھاکہ کے بعد اسے ب یںم یمحبوبہ تنہا دل یاور ذاکر ک یںم

روں اور قب یزرگوں کخالہ کو دکھ ہے کہ وہ ب یصابرہ ک۔یںکچھ خبر نہ یحاالت ک
چھوڑنے  ںیالبتہ جڑ ۔یکرت یںبھال نہ یکھد یک یوںمقدس نشان یک یکربال ئے معل

 یذاکر نے روپ نگر کے حوالے سے اپن ۔یںنڈھال ہ یہ یںم موالے جڑوں کے غ

 یاجواب د یںم یتو ماں نے نف یںنہ یباق یزہمارا عز یماں سے پوچھا کہ ادھر کوئ
: 

 یکے ساتھ ڈھاکہ چل یٹیب یپھر وہ بھ ،یتھ یبتول رہ گئ’’

 ‘‘۔یگئ

 ‘‘مگر صابرہ ؟’’

نے غصے سے  یام‘‘۔سامنے مت لے یرےصابرہ کا نام م’’

 کہا۔

 کا منہ تکنے لگا۔  یوہ ام‘‘؟ یوںک’’

نے وضاحت  یام‘‘۔ینکل یخود سر لڑک یوہ تو بہت ہ’’

وہاں  یپوچھوں ہوں کہ جب سارا خاندان ہ یںاّول تو م’’۔یک

تو اس کا  یآجات یہاںارے وہ  ۔یرک یوںتو وہ وہاں ک یاچال آ 

پ کھ یںکہ یںم یخاندان ہ ۔جاتا یٹھکانہ ہو ہ ینہ کوئ یکوئ

 یراچھاخ ۔ہے یرہ اہے اور گو کھ یٹھیب یوہاں کنوار ۔یجات

 بتول نے ۔یرکھت یالکا کچھ خ یلیتو حو یتھ یاگر وہاں رہ

 یٹیہ با کاسے خط لکھ ینے بھ یںم ۔یتھ یک یدتاک یاسے کتن

ہ کر ک یالگا ل یراپھ یکوہاں کا ا یےمحرم کے دس دنوں کے ل

 یاکرے اورعلم کھڑے ہوجا یاچراغ جل جا یںامام باڑے م

 (۱۳۳)‘‘۔۔۔۔۔یںکر
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 ںینہ یدھرت یاپن یکنل یاکا  عذاب سہہ ل یاور تنہائ یصابرہ نے جدائ 

صابرہ کے ساتھ  یہمدرد یبزرگوں کے احترام کے باوجود مصنف ک ۔یچھوڑ
مزور ک یادیںبن یک یآزاد یغدار یرشتوں ک ۔یک یصابرہ سے اپنوں نے غدار ۔ہے

 ۔یںمہ نہالذ یسر بریکسے  یاس غدار یذاکر بھ یسرکا پرو ف یخ۔ تاریںہ یتیکر د

جب  ۔ہے ینظر آت یسے جڑ یبار بار دھرت یروئنہ یںکے ناولوں م ینانتظار حس
 یکو دوام مل جاتا ہے اور آزاد یجدائ یںصورت مُمتزلزل لگتا ہے اس  یروکہ ہ

حِد  یمجبور اور منزل آزاد ،سو چاہنے والے جدا ،صورت حال ہنوز نا تمام یک

  ۔نظر سے دور ہے

 ء(:۱۹۹۵سمندر ہے) آگے
نوجوان ۔سے ہوتا ہے ینےکے فراموش کرد یبقر یناول کا آغاز ماض 

ے ماں ک یاپن ،یجنم بھوم یاور اپن یںبھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آتے ہ

 اس ناول کا خاص ۔یںرکھ چھوڑتے ہ یںم یاںطا ق نس یساتھ ساتھ محبوبہ کو بھ

مرکز توجہ  اہربظ ۔ہے یزندگ یرہ جانے والے مسلمانوں ک یںموضوع بھارت م
 یکا شہر بنا اور ناول کے مرکز یوںکے بعد اوالً جھگ یمشہر ہے جو تقس یکراچ

 رہ یچھےپ ینمہا جر ۔ہے یکے عرف سے ہوت‘‘ واال یجھگ’’شناخت  یکردار ک

بسنے  ںیم یتو کراچ یںکرتے بلکہ انھ یںفراموش نہ یکو ہ یوںجانے والے بھارت
 یسے آنے والے لوگ اپنے اپنے انداز سے کراچ یپ یو ۔آتے یںنظر نہ یوالے بھ

ر کے سمند ۔یںہ یتےشہر قرار د یکو ست خصم یوہ کراچ یےاس ل یںکو اپناتے ہ

 وییہے تو ب یشوہر پنجاب۔ہے یرشہرجڑوں کے بغ یہوجہ سے  یکنارے ہونے ک
 یتوں ککہ وہ رش یںکا ہمدرد نہ یکس یکوئ ۔یںبولتے ہ یزیاور بچے انگر یلکھنو

نظر  شیسب کے پ یرتبہ ہ یاور سماج یاراخت ،یسہپ ۔بنا پر دوسروں کا لحاظ کرے

ر او یںہ یتےراہ ل یک یر نوجوان اسبنا ک یعہکو حصول زر کا ذر یکہامر ۔ہے
 ںیاس المناک صورت حال م ۔یںہ یکھاتےکارڈ د ینبزرگوں کو بڑے فخر سے گر

 یپنجنہوں نے ا یںد آتے ہیا یارےوہ پ یںآتے ہ یادکو اپنے بزرگ  ینبوڑھے والد

 ںینہ یںاالٹمنٹ یںکے عوض نئے وطن م یدادوںجائ یآبائ ۔یپکڑے رکھ ینزم
وں لوگ یہ یںاپنے وطن م یںہے جنہوں نے ہوس زر م یںکچھ پاکستان م ۔یںکرائ

 یوہ ماض یتھ یہو چک یرشعور جب جواد کو مال تو بہت د یہ۔ یاکو بے گھر کرد

سے  یلیبدگوشہ ت یکا کوئ یتھا کہ وقت زندگ یںنہ معلوماسے  یکنکا پرستار تھا ل
 یوقات ہم اپنے چہرے بھبعض ا۔ہر جگہ بہت کچھ بدل جاتا ہے ۔رکھتا یںمحفوظ نہ

 ۔صورت حال اور آگے سمندر ہے یہ یک یچھےپ ۔پہچانتے یںنہ

مندر س ۔آگے سمندر ہے ۔ہے یزاور فکر انگ یزخ یاس ناول کا عنوان بڑا معن 
فکر وعمل کو  یامر آزاد یہ۔ہے کرتاکا آگے ہونا بے شمار امکانات کے دروا 

سمندر کے سامنے ہونے کا شعور انسان کو جامد اور  ۔کرتا ہے یختلگاتار انگ

کو  توںیصالح یاور نت نئ یوںتوانا ئ ینت نئ یاس ک یتارہنے د یںمتحرک نہ یرغ
ائے ج یانہ چھوڑ ال یچھااور جمود سے پ یپرست یتروا یاگو ۔بروئے کار التا ہے

 یںکر یارختفرار کا راستہ ا ۔یچھےاور سمندر آپ کے پ یںتو آپ آگے آگے ہوتے ہ

 ںیاندلس م ۔مسلمانوں کے ساتھ ہوچکا ہے یںاندلس م یسےپھر غرقاب ہوں ج یا
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ے رہنے وال یںہندوستان م ۔کا مقام مال یضف یںرہنے والے مسلمانوں کو مراکش م

 ۔ںیبنے تو کدھر کا رخ کر ہن یراککے سمندر ت یلنجوںچ یشمسلمانوں نے درپ
عبدہللا لب کشا ہوتا  ۔یںے اور سمندر ہآگے تو سمندر ہے اور اس سمندر سے آگ

 ہے : 
نے جال یاںوقت کشت یکاگر جانتا ہوں تو بس اتنا کہ ا یںم’’

 چھےیوہ وقت بہت پ ۔بنانے کا یوقت کشت یککا ہوتاہے اور ا

رف ط یجب ہم سے اگلوں نے ساحل پر اتر کر سمندر ک یارہ گ

ب ا ۔یںتھ یجال ڈال یاںکشت یسار یاور اپن یتھ یپشت کرل

 اور ہم ۔ہے منےہمارے سا‘ یںنہ یچھےبپھرتا سمندر ہمارے پ

 (۱۳۴)‘‘۔ہے یبنائ یںنہ یکشت ینے کوئ

قت و یونکہک ۔خطرہ ہے یکو بھ ینسالمتینہ یکو ہ یآزاد یفرد اور سماج ک 

ا مقابلہ ک یددور جد ۔یک یںنہ یارت یکشت یہم نے کوئ یےکے سمندر اترنے کے ل
بن  یسےک یکشت یرکو بروئے کار الئے بغ یکنالوجیکرتے ہوئے سائنس اور ٹ

 ۔یاک ںینہ بندوبست یکوئ یےگزارنے کے ل یہم نے ساحل پر زندگ ۔ہے یسکت

 الیپر عبور حاصل کرنا کفر خ یکنالوجیسائنس اور ٹ یپرست بھائ یادہمارے بن
 یٹرڈکٹ یساتو ا یںانہ ۔یںنظام نہ یکوئ یاسیاور س یہمارا معاش یےاس ل ۔یںکرتے ہ

 کا قلع قمع کردے : یوںآزاد یاور جمہور یجو اسالم کے نام پر شہر یےچاہ
 ۔غرق رہو گے یںکب تک خواب غفلت م‘کے ماتو  ینداے ن’’

ے ک یںوہ یرتو ہمات کے اس یہ ۔یازمانہ کہاں سے کہاں نکل گ

ادھر  ۔یںڈال رہے ہ یںادھر اہل مغرب آسمان پہ کمند ۔یںہ یںوہ

اور ان شاطروں  ۔یںدھنستے چلے جارہے ہ یںہم قعر مذلت م

 یںتابک یاور سائنس ک سفہہمارے نوجوانوں کو فل ۔یاک یانے ک

 ۔ایبم بنا ل یٹماور خود ا یادے کر الحاد کے رستے پہ لگا د

تا پوچھ یںم ۔یتھ یرٹ لگا رکھ یلوگوں نے مسلمان مسلمان ک

 یمجھے تو دور دور تک کوئ ۔کہاں ہے ‘ہوں مسلمان کون ہے

 یںم ۔سامنے آئے یرےمسلمان ہے تو م یکوئ ۔آتا یںظر نہن

ت شہاد یہ ۔یںہ یمعن یاکہ مسلمان ہونے کے ک گاں ؤاسے بتا

 یدھیس یکتو ا میں‘یزواور عز ۔قدم رکھنا ہے یںگہ الفت م

 ٹمیمسلمان ہوتے تو پھر ا یبات جانتا ہوں کہ اگر ہم واقع یس

 ی  تبارک وتعال خدائے۔ہمارا منہ تکتے یاراغ ۔بم ہم بناتے

 یںم قدوربم تو ہمارے م یٹما‘ہمارے گناہوں کومعاف کرے ‘

والوں نے کہ  یروشن یان کمبخت نئ۔رکھا تھا یابنا بنا ۔تھا

پتہ  ںیپڑھا ہوتا تو انہ‘نامہ  یامتق یںبنے پھرتے ہ یجویٹگر

بم ان  یٹماب ا‘ یاریع یک یارغفلت اور اغ یمگر ہمار۔چلتا

 (۱۳۵)‘‘۔کے پاس ہے

فضا  یو سماج یاسیں کو ساز گار سؤرہنما یمذہب یسےصاحب ج یغاز 

وں طاقت یغرض سے جہاد یک یبرباد یک یونین یتسوو یکہامر ۔ہے یآگئ یسرم
عناصر سامراج کے ساتھ ساز باز  یجمہور یںاس ضمن م ۔کو فروغ دے رہا ہے

اور  ایماف رگڈ ،لہذا اسے مارشل ال حکومت نسل پرست گروہ ۔یںنہ یارکرنے کو ت

لگے  یرھڈ یںڈالر اور اسلحہ کے پاکستان م ۔پرست سب کچھ قبول ہے یادبن یاسالم
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چلے  یںنہ یگول یںصورت م یسیقتل عام کا رواج ہوتو ا ،بندوق یںہاتھ م یںہوئے ہ

امن عامہ  ،حکومت یجمہور یںحاالت م یراس طرح کے گھمب ۔ہوگا یاتواور ک یگ
 یوںدوسرے سے مکالمہ  یکوام الناس اع ۔یںہ وجاتیختم ہ یاںآزاد یاور شہر

 : یںکرتے ہ
اوربے  یتجمہور‘ یںہ یئےدو تحفے د یںمغرب نے ہم’’

 ‘‘۔یائیح

 ‘‘۔تعلق ہے یاک یںپوچھ سکتا ہوں کہ دونوں کا آپس م یںم’’

ہے  یآئ یمادر پدر آزاد یںجو نوجوانوں م یہ ۔بہت تعلق ہے’’

تو بالکل برباد  یاںاور لڑک ۔ہے یند یک یتجمہور یاس یہ

 یرہ لیپھ یائیبے ح یآپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کتن ۔یںہوگئ

مگر ہمارے مغرب زدہ  ۔ہے یکھتید یناڈش انٹ یہر لڑک ۔ہے

 یںم ۔یںنسواں کہتے ہ دیآزا ۔کہتے یںنہ یائیلوگ اسے بے ح

ناکہ شوہر  یہی ۔ہے یانسواں کا مطلب ک یپوچھتاہوں کہ آزاد

 یکا یںکہتا ہوں کہ ہم یںم یےل یاس ۔کو شوہر نہ سمجھے

 یںضرورت نہ یک یتجمہور ۔ضرورت ہے یمرد آہن ک

 ‘‘۔ہے

  ۔تن جلے نے جل کر پوچھا‘‘۔کرے گا یاوہ ک’’

 کیبالکل ٹھ ۔کو مرغا بنائے گا یاستدانوںپہلے تو وہ ان س’’

 یںقطار م یککو ا یاستدانوںسب س ۔یےکرنا چاہ یہیاسے  ۔ہے

کو مرغا  یاستدانوں۔ سؤکھڑا کردے اور کہے کہ مرغا بن جا

 ‘‘۔۔۔۔۔۔۔۔بنانے کے بعد وہ

تن جلے نے بات ‘‘۔اس کے بعد وہ قوم کو مرغا بنائے گا’’

 کاٹتے ہوئے کہا۔ 

 کرے یکہ جو چوں بھ یےچاہ یہاسے کرنا  یںم یالخ یرےم’’

قوم  یہ یںکہتا ہوں کہ دنوں م یںم ۔سے اڑا دے یاسے گول

ٹانگ کے  یآپ ک یںتو م یاگر نہ ہوئ ۔یہوجائے گ کیٹھ

 ‘‘۔ں گاؤسے نکل جا یچےن

آپ مارشل الء چاہتے  یاگو’’ یاتن جلے کا چہرہ سرخ ہوگ

 ( ۱۳۶)‘‘۔یںہ

 یںم یکسی۔ دہشت گرد ٹیکہ اچانک بھگڈر مچ گئ یتھ یجار یبحث ابھ یہ 
د کے جوا ۔یاکا نشانہ بن گ یوںگول یبرساتے ہوئے گزرے اور جواد ان ک یاںگول

اور وہ بڑ  ۔ء کے فسادات کے مناظر چھا گئے۱۹۴۷ یںحالت م یک یذہن پر غش

 بڑانے لگا :
وڑ لہر د یکا یک یخوش یںپورے ڈبے م‘‘۔یااچھا پاکستان آگ’’

 یلہر س یکا یک یزندگ یںسہمے سکڑے لوگوں م ۔ہے یجات

 ہے یہکوشش  یک یکہر ا‘ یککے اوپر ا یکا ۔ہے یدوڑ جات

 ۔اہےیسکہ پاکستان ک یکھےسے جھانک کر د یںم یکہ کھڑک

ک ہے کہ یٹھ ۔نظر آئے گا یاک یںم یرےبھال رات کے اندھ

پھر  ۔صبح ہونے کوہے‘پچھال پہر ہے ‘ہے  یرات ڈھل چک

ے ہ یہوگئ یمیرفتاردھ یک یگاڑ ۔ہے یرااچھا خاصا اندھ یبھ

  ۔ہے یجارہ یچل یہوت‘

 ‘‘۔شکر ہے یراہللا ت’’
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 اٹھ یںہول یںدل م ۔ہے یاخدا خدا کر کے پاکستان آ ‘ یّااے م’’

نہ جان محفوظ نہ عزت ‘۔عجب حاالت تھے’’۔۔۔۔۔یںتھ یرہ

 ‘‘۔محفوظ

 ‘‘۔یںاور عزت بچا کر لے آئے ہ یںشکر ہے کہ ہم جان’’

 ‘‘۔رکھے یںحفظ و امان م یبس ہللا پاکستان کو اپن’’

 ۔۔۔۔۔۔!‘‘ ینآم’’

پاکستان دارالمان ’’۔نے بلند آواز سے کہا یکس!‘‘  یب یبڑ’’

 ‘‘۔ہے

 اور پورے‘‘پاکستان ’’۔آواز سے کہتا ہے یاونچ یاچانک کوئ

 (۱۳۷)!‘‘زندہ باد ’’ ۔یںڈبے والے مل کر نعرہ لگاتے ہ

ہ کہنا ہے ک یہکا نشانہ بننے کے بعد جواد کا  یوںگول یدہشت گردوں ک 
 ۔نز ہےط یگہر ۔دکھائے گا یںبندوق نہ یکو کوئ یکس یہاںپاکستان داراالمان ہے 

 ںیخواہش رکھتے ہ یک ینےکہتا ہے جواد تو مر رہا ہے جو لوگ ج یقرف 

 : یںہ یکرن یرتداب یاطیاحت یاک یںانہ
 یصاحبہ سے کہہ رکھا ہے کہ جب کوئ یگمنے ب یںم’’

 روکو یروکنے کو کہے تو فوراً گاڑ یکالشنکوف واال گاڑ

 اںیچاب یک یگاڑ‘اور بات کرے  یاور قبل اس کے کہ وہ کوئ

رہتا ہوں  یارطور پر ت یذہن یںادھر م ۔اس کے حوالے کردو

 ںیادھر م یںجائ یاس کے حوالے ک یاںچاب یک یکہ ادھر گاڑ

 (۱۳۸)‘‘سے نکال کر اس کو نذر کردوں۔ یباپنا پرس ج

ہ صاحب کا مشور یقرف یبھ یںصورت م یک یامحالت کے عالوہ ق یسفر ک 

 : یےاور پاس پڑوس کو بھول جائ یںبائ یںہے کہ اپنے دائ یمتیق یتنہا
عقوبت خانہ نہ ہوتا تو قحبہ  یںپچھواڑے م‘ارے صاحب ’’

 بہرحال کچھ نہ کچھ ۔خانہ ہوتا۔ قحبہ خانہ نہ ہوتا توتھانہ ہوتا

عقوبت خانے کا ہونا  یںم یگیمگر ہمسائ‘توہوتا۔کہنے لگے 

 یبھر یتاذ ۔یدہ بھ یفتو بہت خطرناک بات ہے اور تکل

 ۔یںکرت یںان نہیشوہ آپ کو پر یہوگ یتید یجو سنائ یخیںچ

نعروں کے شور سے  سیاسی‘یبھائ یرےنے کہا کہ م یںم

ہم نے جب اس شور  ۔ہوتا یںشور نہ یناک تو کوئ یتاذ یادہز

 یمعن یاک یخیںچ یتو عقوبت خانے سے آت یال یکھکو سہنا س

 (   ۱۳۹)‘‘۔یںہ یرکھت

 یکوئ یںعقوبت خانہ اور تھانہ م ،قحبہ خانہ یںنظر م یصاحب ک یقرف یاگو 

 ینےج ہو یبھ یصورت حال جو کوئ ۔ہے یباور تخر یرسب کا مقصد تحق۔یںفرق نہ
 یںں مان خانو یہ یآخر پاکستان ۔سے قبول کرنا ہوگا یسب کچھ خوش یہ یےکے ل

تک  یر کراچکے شہ یوںروشن یطوائف الملو ک یہ یںمنظر م یشپ ۔یںراج کرتے ہ

 ینیلحسا یدآقا حسن مج یدکے حوالے سے س یاتح یکشر یتاہم اپن ۔ہے یمحدود لگت
 : یںکو بتاتے ہ

 ںیکا مسئلہ تو نہ یکراچ یخال’’۔نے کہا یبھائ مجو‘‘یبھا بھ’’

 ‘‘۔کچھ ہورہا ہے یہی یںہے پورے ملک م

و آشوب ت یہ۔ہے یاآپ نے بجا ارشاد ک‘ ینیالحس یدمج یبھائ’’

مجو  یںآقا حسن نے اپنے ثقہ لہجہ م یدس ‘‘ہے۔ یرملک گ
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بھاوج کے گوش گزار  یہم آپ ک یہی’’ یک یدتائ یک یبھائ

 یکڑھت یےکے ل یکراچ یکہ قبلہ آپ خال یںکرتے رہتے ہ

کا دور  یطوائف الملوک ۔۔ پورے ملک کا نقشہ ابتر ہےیںہ

و ک ینہشرفانان شب۔یںہ یلتےکھ یںدولت م یعوض ۔دورہ ہے

 ‘‘۔کہ نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ یہطرہ  ۔یںمحتاج ہ

(۱۴۰) 

 : یںہ یکرت یوں یبشو بھا بھ یمنظر کش یک یاس طوائف الملوک  
اس ان کے پ یںسے بندوق یںکہ ۔استرا یں۔۔۔۔۔۔بندر کے ہاتھ م’’

 یںہ یکھتےد یہنہ  ۔یںسے چالتے ہ یمستعد یوہ بڑ۔ہیں یآگئ

 ںیکہ کس گھر م یںہ سوچتے یہ نہ یںکہ کس پہ چالرہے ہ

 (۱۴۱)‘‘۔یںگھس رہے ہ

 ،تھامے ڈور یک یوںجو کٹھ پتل یںکہ وہ کون لوگ ہ یںجان یاسادہ لوح عوام ک 

 یجو بھائم یکنل ۔یںہ یتےکرکے قاتلوں کو انعام د یگنت یاور کٹنے والے سروں ک

 کوشش نہ کرو : یجاننے ک یدبھ یبھ یکہ کوئ یںکرتے ہ یتہدا یہ یکتو ا
 (۱۴۲)‘‘ پھر اس شہر کو چھوڑ دو۔ یاسوچنا چھوڑدو ’’

طور پر اور  یاوالً ذہن ۔یاشہر چھوڑ د یکنجواد نے سوچنا تو نہ چھوڑا ل 

 شوںیشہروں کے اند یاسے کئ یشہشہر کا اند یکا ۔یطور پر بھ یجسمان یںبعد م

نگال تو وہ بالکل ک یدولت نہ ہوت یک یشوںمبتال کرتا ہے اگر اس کے پاس اند یںم
وفا نہ  سے یمٹ یاور اس نے اپنے وطن ک یاچال گ یکہامر یٹاب یمر گئ یویب ۔ہوتا

 پھر اسے ۔تھا یاسے وفا کرنے والوں کا ساتھ چھوڑ د یجواد نے تو خود مٹ ۔یک

بسنے والے مسلمان نوجوانوں  یںکے بعد بھارت م یآزاد۔یآئ یاد یک یبھائ یرلخ
رت کے وہ ہج یتھ یتید یدکھائ یہ یںاکستان کے روپ مصورت پ یکو مستقبل ک

 جوق کمر بستہ تھے : رجوق د یےل
کمک پر پاکستان کے لئے  یک یںنے تو انہ یپارٹ یہمار’’

 یشپ یشبہت پ یںم یکتھا کہ وہ تو تحر یالخ۔بستر باندھاتھا

ان کے ہوتے  ۔ہے یرسائ یتک ان ک ینسب قائد ۔یںرہے ہ

وہ ساتھ  یاور واقع ۔رکھتا ہے ینچ یےہمارے ل یہوئے راو

نہوں پہ ا تمگر تنگ وق ۔بنتا یوںک یننش یجھگ یںہوتے تو م

 ‘‘۔جاتا یںنہ یںم ؤ۔تم لوگ جا ‘‘یار’’یانوٹس د یںنے ہم

 ‘‘؟ یوںآخر ک’’ہم بہت سٹپٹائے 

 ‘‘رہوں گا۔ یہیں یںبس م’’

 ‘‘۔۔۔۔۔۔ہم۔۔۔۔۔۔۔۔مگر’’

 ہاںیکو  یآخر کس۔اں گؤجا یںنہ یںکہ م یاکہہ د ؤ۔تم لوگ جا’’

 (۱۴۳)‘‘۔یےتو رہنا چاہ یبھ

لک جو م یںہر گز نہ یرتعب یپاکستان کے خواب ک ،ملک پاکستان یاگو 
ً فلسفہ  یہکا  یبھائ یرلخ ۔تھا یاگ یکھاد یےپاکستان کے ل ے مصنف کا منشائ یقینا

 اظہار ہے:

 : یںڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہ 
(ہے Nostalgia)یااظہار ناستلج یلہ  کا اہم وس ینانتظار حس’’

 یخوب یکے عذاب کو بڑ یوہ ہجرت کے کرب اور بے جڑ

 یان ہ یںآگے سمندر ہے۔۔۔۔۔۔م ۔۔۔۔۔یںکرتے ہ یانسے ب
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کے  موضوعات کے ساتھ ساتھ ہجرت کرکے آنے والوں

بھگت  یںم یہے جو وہ کراچ یامخصوص کرب کو ظاہر ک

 (  ۱۴۴)‘‘۔۔۔۔۔۔یںرہے ہ

نتظار ا ۔ہوتا ہے یمانند مثال یک یاٹوپ یو یماض یںصورت م یک یانا ستلج 

خوفناک پچھتاوہ ان پر چھا جاتا  یکاندلس کا ا یا یںبھارت کا ذکر کر ینحس

کا سامنا کرتا ہے تو اسے  یبھائ یرلڈٹے رہنے والے خ یںجواد جب بھارت م۔ہے
ں کو ام رشتوکے تم یبعد ماض ےجواد بن جانے ک یںجو پاکستان م ۔آتا ہے یادمنن 

 یکرتا ہے کہ سب کچھ لمحہ  موجود ہے ماض یوںبات  یسے ختم کرنے ک یدردیب

 یالروشن خ یوال یاچھا عہدہ ہے اور دل ۔رکھا یںکچھ نہ یںداستانوں م یک
ان انس ۔یاوہ سب کچھ بھول گ یںم یانا اور خود غرض یاپن ۔ہے یویخوبصورت ب

اور  یںہ یبھائ یرلوہاں سے ہے جہاں خ یادبن یں اور اس کیکچھ نہ یرکے بغ یادبن

اور  اپنا مستقبل یےکے ل ینزم ینے اپن یبھائ یرلخ ۔ہے یمونہمنتظر م یمنن ک
وہ منن سے جواد بنا اور جواد ۔چھوڑا یںاپنوں کو نہ یکنل ۔یاسب کچھ قربان کرد

 نیکہے ل خاموشتو  یمونہم ،سے ینزم یسے اور اپن یمونہم یاپن یک ینے غدار
 : یںلے کہتے ہکہنے وا

پاکستان والوں نے ہمارے بھرے گھر ‘ یوبرا مت مان یٹےب’’

اجاڑ کے  یںمگر ہم‘جگ جگ جاتے  ۔یاکو اجاڑ کے رکھ د

خود تو پاکستان جا کے  ۔یکھود کو یاںم یارےپ ۔تو نہ جاتے

اونے  یدادہے کہ جائ یہکوشش  یاں۔گے یںگلچھرے اڑا و

 یںکے ہاتھ م یاںپونے ٹھکانے لگ جاوے اور چھوٹے م

 (۱۴۵)‘‘ہووے۔ یالہکا پ بھیک

و ج یںکا شکار کررہے ہ یےمسلمانوں کو اس الم یمصنف بھارت یںاصل م 
چمک سے اندھے ہوکر  یک یسےپ ۔سے عبارت ہے یوںمحروم یو روحان یماد

 یو جذباتک یوںبے لوث بھائ یبہنوں کو اور خود غرض بھائ یکو بھائ ینوالد یٹےب

سے  وجہ یکے نہ ہونے ک ینوںمک ۔یںمحروم کررہے ہرشتوں سے  یاور خون
رکار بحق س یدادیںجائ یںصورت م یہجرت ک یوارث ک یقانون ۔یںسنسان ہ یلیاںحو

 یچھت کے سائے سے بھ یںسے نہ یاپنوں ہ یزاس طرح عز ۔یںہ یضبط ہو جات

کہ  ںیکے حوالے سے مطمئن رہتے ہ یمٹ یلوگ قبر ک یسےا ۔یںمحروم ہوجاتے ہ
 یےے لان ک یزچ یکا یکنگا ل ائےج یادفن ک یںقبرستانوں م یان کے آبائ یںانھ

لوگ  سب ۔کون اتارے گا یںقبر م ۔کو کندھا کون دے گا یتکہ م یکن ہوت یشانپر

 ۔تو پاکستان چلے گئے
ا ک یتو جواد کو جدائ یاسدھار گ یکہباپ کو چھوڑ کر امر یٹاجب جوان ب 

ہے تو پرورش کرنے والوں پر  یکرت یرجب جوان اوالد غدا ۔کرب محسوس ہوا

 ںیتھا کہ اب وہ منن نہ یااپنا چہرہ بدل ل یہے جوان ہوتے منن نے بھ یگزرت یاک
اماں  یھپھوپ یسینے ماں ج جواد یکنتھال یداواررپ یک یکراچ یٹامنن کا ب ۔جواد تھا

ان  کنیل ؤ۔آجا یہ ینےکندھا د یںوہ خط لکھ کر باور کرا ت ۔یافراموش ک یوںکو ک

جھنجھوڑ رہا ہے تو  یراب ضم ۔یکھاد یںنہ ینے کھول کر بھ یخطوط کو تو کس
 بچا : یںپچھتاوے کے سوا کچھ نہ

 تھا ! یاخط کب آ  یہاماں کا  یپھوپھ یںہائ’’
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ہے  یامنن طو لعمرہ ۔۔۔۔۔۔اور پاکستان بن گ یاںاز جان م یزعز

 ںیکہ جو ادھرجاتا ہے پلٹ کر نہ یںہوئے ہ یدخون سف یسےک

دو  ینےاگر مہ ۔یں۔۔۔۔۔ہم تو محبتوں کے بھوکے ہ۔یکھتاد

 (۱۴۶) ۔رہتے یتو ہم سکھ یاکرتےصال کا پرزہ لکھ د یرخینےمہ

 یسے کوئ یداسخط ؟دوسراخط کھوال کہ شا یہتھا  یاکب آ 

  ۔سراغ ملے

جنازے کو کون کندھا دے  ۔۔۔۔۔۔سب پاکستان چلے گئے۔منن

 گا۔۔۔۔۔۔

  یمونہراقمہ م

 ۔۔۔۔۔۔یچٹھ یسریت یساتھ ہاور اس کے 

  یاںبرخوردار جواد م

 یخ۔۔۔۔۔بتار۔اماں کل بروز جمعہ یپھوپھ یاچھ یتمہار یہمار

کو سدھار  یسے عالم جادوان یاس عالم فان الحجہ، یذ۱۲

 یکھتیطرف د یوقت پر بار بار دروازے ک ی۔۔۔۔۔آخر۔یںگئ

ر پ یعاص ۔۔۔یہوگ یمجبور ی۔ تم نہ آئے تو ضرور کوئیںتھ

 (۱۴۷) ‘‘یاںچھوٹے م یمعاص

ہے تو باآلخر جواد بھارت  یشدت ناقابل برداشت ہوجات یجب پچھتاووں ک  

 ونہیمم یجانے کے باوجود بھ یتمدت کے بعد اور عمر ب یکا ۔کا چکر لگاتا ہے

 ۔یاکے رعب حسن اور عظمت کردار نے جواد کومبہوت کرد
لٹ  یکنگت، ار یبدن،گندم یراچھر،باال قد،یوہ داخل ہوئ’’

  ۔ایتو اسے تکتا رہ گ یںم ۔یساڑھ یدسف یںبرم یدبالکل سف

 ۔ہے ایآگ یںنہ یںتو گھر م یرغ یکوئ ۔یگئ یوںاے ہے رک ک’’

 یاھب’’۔یںپھر مجھ سے مخاطب ہوئ‘‘۔تونے یںمنن ہے۔پہچانا نہ

 (۱۴۸‘‘)۔ہے یمونہپہچانا م یںاسے نہ یتم نے بھ

 یںھر نہگ یاس کا اپنا کوئ یونکہک یتھ یکے ساتھ رہت یبھابھ یبڑ یمونہم 
جب اس نے  یاکا ذمہ دار جواد کو ٹھہرا یتنہائ یک یمونہنے م یبھابھ یبڑ ۔تھا

 : یاک یںگلہ نہ یجواد سے کوئ
 بانیتم پہلے اپنے گر یاتو بھ ۔ہوا یںنہ یوںک یاہ۔۔۔۔۔۔اس کا ب’’

 (۱۴۹)‘‘بات پوچھو۔ یہپھر  اور ڈالومنہ  یںم

 ہے کہ وہ یںبات م یاماں نے کہا تھا کہ اس کا سکھ اس یپھوپھ یجواد ک 
ات ب یکے سکھ ک یجواد ہ ینے بھ یمونہرہے اور م یتااطالع د یک یریتاسے خ

 تو جواباً جواد نے کہا :   یاد یجبھ یکہکو امر یٹےب یک
تھ اپنے باپوں کے سا یٹےب یںپاکستان م یمونہہے م یہبات ’’

نے اپنے باپوں کے ساتھ جو ان کے باپوں  یںکررہے ہ یوہ

 (۱۵۰)‘‘۔۔۔۔۔۔تھا یاک

جواد کے دل  ۔کر لے یسے شاد یمونہکہ جواد م یںتھ یچاہت یبھا بھ یبڑ 

جنم  یکہ جواد اور اپن یتھ یجانت یمونہم یکنل۔یتھ یخواہش پل رہ یہی یبھ یںم
ہے  یپکڑ رکھ یننے زم یمونہم ۔کا انتخاب ممکن ہے یہ یکسے ا یںم یبھوم

چھوڑے کہ جواد  یوںخاطر ک یوہ جواد ک ،چھوڑ چکا ہے یںجڑ یاور جواد اپن

ے س ینے شاد یمونہم یےاس ل ۔اب وہ منن بن سکتا ہے یرہا اور نہ ہ یںاب منن نہ
  ۔یاک یںم یرائےپ یہانکاررمز
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اور  یںہ یچھوڑ د یںجواد نے جڑ یونکہک یںاس رمز کے مضمرات ہ یہ 

 مونہیساتھ چھوڑنے والوں کا ساتھ م ۔ہوسکتا یںنہ یاپھر نئے سرے سے رشتہ ب
 : یجائے گ یاور نہ ہ یوہ پاکستان گئ یدے گ یںنہ

جائے گا بہتر ہے جلد چال جائے ورنہ  یہ یالجواد اک’’ 

 (۱۵۱)‘‘۔یہوا ملے گ یدمز  پچھتاووں کو

 ینزم پر یروکردار ہے جو ہ یہ یساا یصابرہ بھ یک یطرح بست یک یمونہم 

 ینتظا ر حسان یںاصل م۔ہے یفیتک یہی یبھ یک ینہتحس یدن ک۔ہے یتید یحکو ترج
رہ جانے والے مسلمان ہنوز  یںکے وقت بھارت م یمکہ تقس یںسوال اٹھاتے ہ یہ

 امیکے باوجود اپنے ق رنےاور ہزار عذاب برداشت ک یںہ ینمک یںم یوںبست یاپن

 زیطرف ہجرت کر جانے والے عز یجبکہ پاکستان ک یںکو برقرار رکھے ہوئے ہ
 یدچھوڑتے آزا یںکسر نہ یکوئ یںطور پر برباد کرنے م یاور جذبات یماد یںانھ

 یخوشحال یماد ۔یک ینے بجا طور پر نشان دہ یبھائ یرلخ یکے ادھورے پن ک

 یںہ کرتے یسے غدار یتروںاور منگ یوںبست اپنیاگر  ینمہاجر یںجستجو م یک
انوں اور قبرستان جانے کے منتظر بزرگوں سے منہ موڑ قبرست یاور اپنے آبائ

 ینارہ کشک یپسند یتحر ۔یتید یںنہ یبپسندوں کو ز یتروش حر یہتو  یںہ یتےل

ے کو بے سہارا چھوڑ کر چل یکس۔بلکہ ساتھ نبھانے کا نام ہے یںکرنے کا نام نہ
 نسلوں کو اس روش یاور آنے وال یانسل نے اس کا آغاز ک یکہے ا یجانا بے وفائ

کرب  یپچھتاوہ ہ یہی ۔یپات یںروک نہ یکنہے ل یکھتیپر گامزن بڑے دکھ سے د

 طرف فرار یک یماض یا یختار یہ ۔دکھ اور موضوع ہے یادیکا بن ینانتظار حس
 ۔یط بھرب یو نتائج کا منطق اسبابہے اور  یو حال کا تسلسل بھ یبلکہ ماض یںنہ

 یاںہ کشتبلک یںجالنے کا نہ یاںہے کہ ا ب وقت کشت یہ یغامبرآں مصنف کا پ یدمز

 یںم یکنالوجیسائنس ٹ یدنظام اور جد یر مز جمہور یک یوںکشت ۔بنانے کا ہے
مضمر ہے گزرے ہوئے عہد کو چھوڑ کر حال اور مستقبل کے حوالے سے فالح 

ہے کہ الشعور کو  یپس ضرور ۔یےچاہ یفکر کرن یک یوسالمت دیوبقا اور آزا

کو آزادانہ بروئے کار التے  یتوںتمام تر صالح یاپن اور یںشعور کے حوالے کر
و کائنات کو بے انت ارتقا سے ہمکنار  یاتسطحوں پر ح یوخارج یہوئے داخل

  ۔یںکر

 ء(:  ۱۹۸۱کا باغ ) خوشیوں
ا احا ک یزندگ یک یوںشہر یحوالے سے پاکستان یانور سجاد کا ناول عصر

جہاں ۔ہے یملک کا شہر یسےا یکا ‘‘یںم’’کردار  یناول کا مرکز۔رتا ہےطہ ک
 یک‘‘ یںم’’ یںاس منظر نامے م۔تشدد کا بازار گرم ہے یاستیمذہب کے نام پر ر

وہ قوت  یںکے اس دور م یتبربر۔یںکے سوا کچھ نہ ئیخاموش تماشا یثیتح

 یپناور ا یبکمزور ممالک کو اپنے فر یںطاقت یسامراج۔کھو چکا ہے یاحتجاج بھ
لچ آڑے ال یںخوف تو کہ یںکہ یںم یاس کا رستان۔یںچالوں سے غالم بنائے ہوئے ہ

طاقت  ادیمرہون منت ممالک اقتص یہکہ  یںچاہت یںنہ یںطاقت یسامراج۔آتا ہے

زور طور پر کم یمعاش یہاس بات کا خدشہ ہے کہ اگر  یںانھ یونکہک یںحاصل کر
چالوں سے  یاسیس یوہ اپن۔یختم ہوجائے گ یاجارہ دار یپھر اُن ک ہوگئے تو
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اور  یآزاد یاپن یرتاکہ وہ تاد یتےہونے د یںحاصل نہ یتکمزور طبقے کو تقو

کا  نگھٹ‘‘یںم’’کے باوجود  یلپ یلر یدولت ک ۔یںکو برقرار رکھ سک یخوشحال
وہ قوت  یکنموجود ہے ل یزہر چ یک یزندگ یاتاُس کے پاس ضرور۔شکار ہے

ہوس زر اور کمزور ،یفروش یرضم یطبقے ک ی  ہے وہ اعل یاحتجاج سے عار

 یملٹر یاالقوام یناُسے علم ہے کہ ب۔شاہد ہے ینیسازش کا ع یطبقوں کو کچلنے ک
رہن  سےیوہ ناخواندہ و بے بس عوام کو ک یںبرسراقتدار ہ وج یںطاقت یلاور انڈسٹر

امن و سکون کا طالب ۔یںہ کررہے ہاضاف یںم یرکھ کر اپنے تحفظ اور خوشحال

لف مخت یسےجاننا چاہتا ہے کہ کمزور کا امن طاقتور کے امن سے ک‘‘ یںم’’گار 
 ۔ہے

 یاک یشپ یمنظر نامہ بھ یاسیبنا کر س یادمسئلے کو بن یمصنف نے اقتصاد 

لکوں کو م یرپذ یممالک ترق یافتہ یہے کہ طاقتور طبقہ کمزور طبقات کو اور ترق
 تو پس پردہ اُن کے یںر پر اگر مضبوط بنانے کے اقدامات کرتے ہطو یاقتصاد

لک دوسرے مما یےل کےجن کو پورا کرنے  یںفوائد چھپے ہوئے ہ یاسیاپنے س

 ۔یںاور اُن پر شرح سود بڑھاتے رہتے ہ یںفراہم کرتے ہ یکو قرضے بھ
کہ  یںکے دونوں رخ دکھائے ہ یرتصو یانکبھ یناول نگار نے معاشرے ک 

 یہبڑے بڑے سرما۔ہے یکو نگل جات یمچھل یچھوٹ یمچھل یبڑ یشہہم

 یںے ہاستعمال کرت یےچھوٹے طبقے کے لوگوں کو اپنے مفاد کے ل یردارجاگ،دار
بڑے  ےکرتے جبکہ وہ سب س یںنہ یںواردات یاطرح گھٹ یاہل ثروت عام لوگوں ک

 جاتا ہے یاد یلدھک یںم یلج یعام آدم یںپاداش م یجرم ک یاُن ک یںکترے ہ یبج

 یشپ یرتصو یہے جو سامنے ک یااستعمال ک یکو ہ یکہ انھوں نے عام آدم یوںک
جائے تو منظر اُس کے برعکس نظر  یکھاکادو سرا رخ د یرکرتا ہے حاالنکہ تصو

کہ  یوںک ںیکرتے رہتے ہ یمترام ینئ نت یںم ینقوان یےحفاظت کے ل یآئے گا اپن

: 
وسائل کو آپ کے  یداواریوہ پ یںوہ آپ کے خالف متحد ہ’’

حصہ دار  یںآپ کو اس م یکنل یںجاگ تو لگاتے ہ یلہو ک

سے باہر والے بڑے مجرموں کے  یلجب تک ج۔بناتے یںنہ

 یونسپلٹیوںم یان ک،گے یںرہ یداوارذرائع پ یںقبضے م

 ہعدالتوں اور فوجوں پر قبض،یوںاسمبل،ڈسٹرکٹ کونسلوں

 یدتجربہ ہے کہ ق ۔۔آپ کا۔گے یںجرائم ہوتے رہ،رہے گا

ر ۔۔ہ۔ہوتے یںسزائے موت سے جرائم کم نہ یابامشقت،کوڑے 

ہ ہے ک یہ یقہطر یکقسم کے جرائم کو کم کرنے کا صرف ا

 وقت ختم یککو ب یچھوٹائ یاور چھوٹے ک یبڑائ یبڑے ک

تقاضے سے لے  یکے معمول یجائے۔پھر اراض یاکرد

 (۱۵۲)‘‘ہوگا۔ یںقتل نہ یجنگ تک کوئ یرعالمگ یسریکرت

 معاشرے کا ہر فرد خوشحال یسطح پر ہوگ یبرابر ک یمتقس یجب وسائل ک 

 ںیجان کو مشکل م یاپن یاہے کہ وہ خود کو  یپڑ یاگزار رہا ہو تو اسے ک یزندگ
 یجب تک وسائل ک یکنحاصل کرتا پھرے ل یخوشنود یڈالے اور دوسروں ک

  ۔گاجرائم کا ارتکاب ہوتا رہے  یآت یںنہ یبرابر یںم یمتقس
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پڑ  ےرخن یںتو اُن م یںکرت یںواتحا د کا مظاہرہ نہ یگانگت یباہم یںجو قوم 

 : یںہ یاُٹھات یںجن کا فائدہ مخالف قوم یںجاتے ہ
پارہ پارہ  یںہے کہ جب قوم یہ یجہنت ی۔۔۔۔۔۔تو اس کا منطق’’

ہ نہ تو و یںکرسکت یںنہ یداجب وہ مقصد کا اتحاد پ،یںہ یہوت

 یبلکہ عالم یںہ یکاشکار رہت یوںصرف موجودہ بے انصاف

 اضافہ یںم یوںقوتوں کے عمل سے ان بے انصاف یاقتصاد

 ینب یےکے نو آزاد ملکوں کے ل یادن یسریت۔ہوجاتا ہے یبھ

 یںمعاندانہ تھا جب انہ یماحول اس وقت بھ یاقتصاد یاالقوام

 اسییس یان ک یکنل یحاصل ہوئ یثیتح یخود مختار مملکت ک

ان کے اور مالدار ملکوں کے ،ں کے دورانکے عشرو یآزاد

 ہیجاس کا نت۔ہے یحد سے بڑھ گئ یناہموار یاقتصاد یاندرم

اور  یوہ آج اپنے اس اقتصاد یںمعنوں م یحہے کہ صح یہ

 یچھےپ یکے نقطہ آغاز سے بھ یترق یمعاشرت

 ،مزمن خسارے یںکے توازن م یگیوںبھوک ادائ،قحط۔یںہ

ان بے  یسے کوئ یںجب ان م،بدتر شرائط یتجارت ک

کوشش کرتا ہے تو اس سے کہا  یکو ختم کرنے ک یوںانصاف

ھر پ ۔گاجائے  یاجاتا ہے کہ آپ اور آپ کے ملک کو برباد کرد

 یطاقت اپنا زور دکھات یزبردست اقتصاد یمالدار ملکوں ک

 ( ۱۵۳)‘‘ہے۔

ا نقوموں کو اپنا غالم ب یاور دوسر یںقائم کرسک یاجارہ دار یتاکہ وہ اپن 
 ۔یںہ یچاہت یکھناطور پر کمزور د یمعاش یںوہ انھ یےاس ل۔یںکر رکھ سک

ندر ا یملک ک یعےگفتگو کے ذر یدوست ک یاُس ک اور‘‘یںم’’مصنف نے  

 تیآمر یاور فوج یتفاشزم بورژوا جمہور۔ہے یاطرف اشارہ ک یصورت حال ک یک
 یتصور بن کر رہ گئ یکا یحکومت بھ یمذہب۔ہے یاگ یاآزما ل یسب کچھ ہ یرہوغ

 ہے :
تک  یتآمر یسے لے کر فاشزم اور فوج یتبورژوا جمہور’’

 یحکومت کا تصور بھ یمذہب۔ہے جاچکا یاسب کچھ آزما

 ایاب جو کچھ بچا کھچا رہ گ ۔ہے یامنافقوں نے تار تار کرد

 ۔جائے یااستعمال کرل ینہ اب اس پر امرت دھارا ہ یوںہے ک

سا  یاک یکنل۔نسخہ کار گر ہوجائے یہی یدشا۔سوشلزم یعنی

 ایک۔گے یںہونے د یلیتبد یہگماشتے امن وامان سے  یمراج

سے اس نظام  یقےطر یجمہور یبھ یمفادپرست کس یمقام

 یانقالب ضرور یخون یےکے ل یااسگے ؟ک یںکو نافذ ہونے د

 یااور ک۔ہم دولخت نہ ہوتے یدپہلے ہوجاتا تو شا یہ ۔ہوگا یںنہ

 (۱۵۴)‘‘۔اہیےہونا چ یںنہ یارت یںہم یےانقالب کے ل

انقالب  یخون یےکے ل یلیکہ تبد یںطرف اشارہ کرتے ہ یمصنف اس بات ک 

 انقالب سے یخون یںپھر ہم یںکے خواہش مند ہ یلیاگر ہم تبد۔ضرورت ہے یک

 موجودہ صورت حال اور نظام کو یراس کے بغ یونکہک یےچاہ یرنیپھ یںنہ یںآنکھ
 ۔جاسکتا یںبدال نہ

ہے  ایتد یحکے نظام کو ترج یزطور پر موجودہ نظام پر انگر یہمصنف طنز 

اپنے  یںلوگوں سے ملک کو چالنا مشکل ہے لہذا انہ یارکہ ہمارے صاحب اخت



235 

پر دے  یکےٹھ یزکودوبارہ اپنے ملک کوانگر یےکے ل یوخوشحال یترق یملک ک

وہ  یھب یسےو ںیامور کے حوالے سے بہتر جانتے ہ یکہ وہ ملک یوںک یناچاہیےد
 یروریپ یک ینکے بنائے ہوئے قوان یآج تک اُنھ یہم بھ۔یںہمارے مزاج سے آشنا ہ

 : جائے یسونپ د یہ یںانھ یذمہ دار یہقباحت ہے کہ  یاپھر ک یںکرتے آرہے ہ
 ۔روتا یںکرکے آج کون نہ یادکے زمانے کو  یزانگر’’

 یحسرت بھر یں کؤخانساما،یروںب ،کے مالزموں یزوںانگر

 یعنی۔ہے یزتجو یویٹپرائ یکا یک یزاس نا چ۔یںگواہ ہ یںآنکھ

 ںیکرہے ہ یوہ یکام تو آپ بھ یسےو،تو یںاگر آپ قبول کرل

وبارہ ملک د یہتو  ریںاگر آپ اتفاق ک۔ہے یزانگر،یزانگر لیکن

تاکہ ،پر یکےمطلب ہے ٹھ یرا؟م یںکو نہ دے د یزانگر

وڑ کا شوشہ چھ یوںقومت یکبھ ۔ختم ہوجائے یروزروزکا ٹنٹا ہ

قوق ح یلسان یکبھ ،کا یناا نصاف یمعاشرت یجاتا ہے کبھ یاد

 یہ یہنظر یقوم یاور کبھ۔کا یسالمت یملک ک یکا اور کبھ

قرارداد پر عملدرآمد کے  یپہل بھیہو جاتا ہے اور ک یلنجچ

 قوموں کو یسیآنے بہانے ہم ج یںقو م یبڑ’’۔۔۔۔۔۔‘‘فساد۔ یےل

تر بہ یہغالم بننے سے ۔یںہ یتیالم سمجھ لاپنا غ یہ یسےو

نظر  یریجائے ؟اور م یاپر دے د یکےکہ ملک کو ٹھ یںنہ

 ز،یتو صاحبان ! انگر’’۔۔۔۔۔‘‘۔یںنہ یسے بہتر کوئ یزانگر یںم

 یںنہ یقےتک ان کے طور طر یکہ ہم نے ابھ یزانگر ائےہ

کا چل  ینظام اس یکے بعد آج بھ یمتر م یس یتھوڑ۔چھوڑے

 یمعلت یہمار ،یزہمارا لباس انگر۔تو پھر تکلف کاہے کا۔رہا ہے

جو  یوہ یاستس یہمار،یزانگر یاتمعاش یز،ہماریانگر

 یف جہادفرق ہے کہ اب ہم  یکتھا۔البتہ ا یاچھوڑ گ یزانگر

 یےے لک یکےاس ٹھ یزانگر۔ہے یرخ یکنل،یںہللا کرتے ہ یلسب

اسے ۔ہمارے مزاج کو پہچانتا ہے،جا نتا ہے یںہم۔ہے یسٹب

کا  یکےاس ٹھ۔ہے یجاسکت یڈال یسےنتھ ک یںپتہ ہے کہ ہم

 یکے توازن ک یگیوںادائ یہوگا کہ آپک یہسب سے بڑا فائدہ 

کرے گا۔اور پھر  یکسب ٹھ یزانگر۔یبک بک ختم ہوجائے گ

بجے  یکا یکزمانہ آجائے گا جب ماں بہن رات کو ا یوہ

خوف دے کر بال  یمزاروں پر حاضر یاکر یکھد ینماس یبھ

 (۱۵۵)‘‘۔یوخطر گھر آسکے گ

ا ناول ک۔یںمحو گفتگو ہ یٹھےدوست ب یاور اُس ک ‘‘یںم’’ناول کا کردار  
و کرنا چاہتا ہوں ت یشاعر یںدوست سے کہتا ہے کہ م یاپن ‘‘یںم’’کردار  یمرکز

 چند لمحوں۔ناممکن ہے یہے تم اور شاعر یہے اور کہت یتیوہ کھکھال کر ہنس د

 یادب جو عصر ایساہے  یضرور یہے ادب بھ یکے بعد وہ کہت یخاموش یک
کرتا ہے اہم کردار ادا کرتا  یلکے نظام کو تبد یاادب دن۔تقاضوں کو پورا کرے

 ہوں : شعر ک یںدل کہتا ہے م یراکہا تھا کہ م یہ یسےنے تو و یںوہ کہتا ہے م۔ہے
 ‘‘ہو۔ یکر لے جات یٹگھس یںم یاستتم ہر بات کو س’’        

ہوں تم  یجانت یںم۔جان یریم یںسے مفر نہ یاستس’’۔۔۔۔۔۔

 یںصورت م یتحارب ک یںم یاستس یخوف زدہ ہو کہ عمل

 ہیطور پر  یاورتم معاش۔یبھ یاورُرو پوش یہوں گ یبھ یلیںج
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طور  یکرسکتا ہے جو معاش یوہ یاستس۔اُٹھا سکتے یںبار نہ

 نیلواحق کےاس  یںم یموجودگ یرغ یپر اتنا آسودہ ہوکہ اس ک

ے ہمار یونہی۔تم سے متفق ہوں یںہے نا؟م۔یںبھوکے نہ مرجائ

کا  ینےد یطبقہ قربان یہکہا جاتا کہ  یںطبقے کو دالل طبقہ نہ

ن ج یںکرسکتے ہ یاستپھر وہ لوگ س یاہوتا اور  یںقائل نہ

 (۱۵۶)‘‘۔سے موجود ہو یبھوک پہلے ہ یںکے گھروں م

طور پر  یں کا کام ہے جو مالاُن لوگو یاستکہ کار س یںمصنف کہتے ہ 

نا برداشت کر یاںتنگ یںدو چار بہت سخت مقام آتے ہ یںکہ اس م یوںآسودہ ہوں ک

ے اُن کے گھر والے بھوک یچھےاس دوران پ۔بند ہونا پڑتا ہے یںم یلوںج یںہ یپڑت
 ۔یںنہ مر

ہوں موجودہ نظام  یہ یسیک یںجنگ یںہ یجات یقوموں پر جنگ مسلط کرد 

 یآزاد یوموہ ق یےکرنا چاہ یںنہ یڈئیالئزجنگوں کو آئ یےاس ل۔تباہ برباد ہوجاتا ہے
 نہ ہو : یوںک یجنگ ہ یک

جنگ  یک یآزاد ینہ کرو چاہے وہ قوم یڈئیالئزجنگ کوآئ’’

بال ،ہے یظالم ہوت یجنگ بہرحال انتہائ۔نہ ہو یوںک یہ

 یںم یٹلپ یکو اپن یآباد یسار،یرطفل وپ،مردوزن یصتخص

 یپر مسلط کرد یوںجنگ آباد یک یوںآز اد یقوم۔ہے یتیلے ل

 (۱۵۷)‘‘۔ہے یجات

نظام  یہاب ۔ہے یالشوں پر استوار ہوئ یموجودہ نظام اور ترق 

 ہیشعور جس سطح پر پہنچ چکا وہاں  یاور روحان یداواریپ،یثقافت،یسائنس

اور  لییتبد یںقائم ہو تاکہ نظام م یہر سطح پر برابر۔مساوات کا مطالبہ کرتا ہے
کو  یکے ہر شہر ومسطح پر ہو تاکہ ق یوسائل کا استعمال برابر ک۔آئے یبہتر

 ںیمصنف نے ناول م۔کا سامنا نہ کرنا پڑے یدُشوار یںم یدانصحت کے م،یمتعل

کہ کس  ہے یاک یشپ یصورت حال کو بھ یاسیبات کرتے ہوئے س یک یاتاقتصاد
ان سے اپنے ۔یںہ یبناکر رکھت یرغمالکمزور عوام کو  یںطرح طاقت ور قوم

کو برقرار رکھنے اور  یخوشحال یمعاش یاپن۔یںہ یمفادات کا حصول ممکن بنات

 ۔یںہ یحربے استعمال کرت یسےک یسےک یےتحفظ کے ل

 :ککر  پریشر
تا کر یانکو ب یکہان یآرٹسٹ فطرت ک‘‘ککر یشرپر’’کا ناول  یقصد 

 ۔وجہ سے اُس کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے یک یوٹیہے اس ڈ نیجس کا باپ الئن م۔ہے

ا کہ کررہا تھ یکٹھ یںکھمبے پر چڑھ کر تار یںدن دوپہر کے وقت اوکاڑہ م یکا

جسے دو گھنڈوں نے  ید یآواز سنائ یک ینوجوان لڑک یکا یچالت یختیاُسے چ
 یک وںیگرم۔یتھ یگھر جا رہ یلیوجہ سے اک یرکھا تھا جو بس نکل جانے ک یرگھ

 یھت یلگا رہ یںآواز یک ؤبچا ؤبچا یلڑک۔نہ تھا یسخت دوپہر اور آس پاس کوئ

 یدکرموں شد یںغنڈوں سے معرکے م۔جسے ُسن کر کرموں کھمبے سے اُترا
 ۔یاسے آزاد ہوگ یاتح یدہوئے کرموں ق تےتاب نہ ال یزخموں ک یاہوگ یزخم

جسے وصول کرنے  یاگ یاکبنا پر تمغہ  جرا ت کا اعالن  یک یبہادر یکرموں ک

عزت  یک یٹیوںب یدوسروں ک۔گے یفطرت کراچ یٹااور اُس کا چار سالہ ب یشماںر
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جس  یدس سال بعد اغوا ہوگئ یکوفات کے ٹھ یٹیب یاپن یک ینبچانے والے کرم د

گِھر  ںیمسائل م یکئ یشماںوفات کے بعد ر یک ینکرم د۔سراغ نہ مال یںکا پھر کہ
اُس  یھت ینبہت زم ی)شرفو(نے جو تھوڑ ینشرف د یکے بڑے بھائ ینکرم د یگئ

 یاںدھمک یک ینےکو مکان سے نکال د یشماںر یوہب یاور کرموں ک یاپر قبضہ کرل

۔ جو یاحمد کے گھر پناہ ل یقرف یخآباد کے ش یصلنے ف یشماںلگا۔باآلخر ر ینےد
 یاوالد نہ تھ یکوئ یصاحب اور ساحرہ کے ہاں اپن یخش۔گھرانہ تھا یفشر یکا

 یصاحب ک یخنے ش یشماںر ۔یکرت یارکے بچوں سے بہت پ یشماںساحرہ، ر

کال بچہ ہونہار ن۔یاداخل کرا د یںسکول م یٹیکم یونسپلسے فطرت کو م یمہربان
طرت کے بعد ف یٹرکم۔توجہ کا مرکز بنا رہا یسکوں سطح تک وہ اپنے اساتذہ ک

شاہراہ پر واقع تھا داخل  یجو الہور جانے وال یںکالج م یآباد کے ڈگر یصلکو ف

 ،محمود ،وہ نواز یکنل یک یلڑکوں سے دوست یفطرت نے کئ یںکالج م۔یاگ یاکرا د
و ں وہ ارشد کیان تمام م۔رہا یبقر یادہتارڑ کے ز یراور نص یرزادہپ یمرح ،غفور

  ۔اور قابل اعتماد دوست گر دانتا تھا ینبہتر

 یاحتوس یرفطرت اور اُس کے دوستوں نے س اے کے امتحان کے بعد۔یب 
 یرات غمالق یجہاں پر اُن ک۔کو نکل گے یرس یاور کا فرستان ک یاکا پروگرام بنا

 شےینرسنگ کے پ یںان م ۔جو کل آٹھ افراد تھے یسے ہوئ یٹورسٹ پارٹ یملک

ر پر مامو کھنےر یالصحت کا خ یجو اس گروپ ک یتھ یسے منسلک مس ُکرسٹ
ن دونوں ہے اور اُ  یتال یدلچسپ یںم یفطرت مس ُکرسٹ یںم یانیےکے ب یکہان ۔یتھ

 سے اُس یفطرت ُکرسٹ یںمکالمہ ہوتا ہے جس م یلمقام پر طو یکا یںکا آپس م

طرت کے اوراق ف یاپنے ماض یُکرسٹ۔پوچھتاہے یںکے بارے م یسابقہ زندگ یک
الک س یقدص یںکرب ناک ہے جس م یماض اک یہے ُکرسٹ یتیکے سامنے کھول د

وج ف یہے کہ کس طرح دُشمن ک یادوم کے واقعات کو موضوع بنا یمنے جنگ عظ

 : یرہ یکو عام کرت یاور برباد یداخل ہو کر تباہ یںم یاٹل
بتا  یںآپ مجھے اپنے متعلق کچھ اور نہ یاک یکرسٹ’’

بتا ’‘‘’کے متعلق  یبچپن اور جوان ی،اپنےاپنے ماض۔یںسکت

سب کچھ سن کر مجھ سے نفرت  یہتم  یکنہوں ل یتو سکت

 پلزیکے شہر ن یاٹل یںہے م یملک اٹل یرا۔۔۔۔۔م۔کرنے لگو گے۔

 ماں اپنے یںکے دوران م یمجنگ عظ یدوسر یہوئ یداپ یںم

کے  یہم اٹل’’۔۔۔۔۔۔۔یتھ یکے ساتھ رہت یوںباپ اور دوبھائ

دن گزار  یخوش یطرح ہنس یدوسرے متوسط گھرانوں ک

 کرنے یولل ینڈریہ تھا کہ وہ سککا اراد یوںبھائ۔رہے تھے

 نرس بننے یںدل م یرےگے اور م یںکے بعد کا لج جوائن کر

 یبار اپن یکئ راس آرزو کا ِذک یاپن نے یں۔۔۔۔۔م۔ ‘‘کا شوق تھا۔

 ‘‘۔یتھ یکرت یدتائ یسوچ ک یریم یشہوہ ہم یاک یماں سے بھ

 ‘‘پھر’’

 ( یم)جنگ عظ‘‘ وار  یٹگر۔یپھر جنگ شروع ہوگئ’’

 ‘‘؟ یتو آپ کے شہر سے بہت دور تھوہ ’’

جنگ کے شعلے ہمارے شہر سے  یںہاں شروع شروع م’’

 یڈیوپڑھتے تھے اور ر یںصرف اخباروں م ہم۔بہت دور تھے

 طرف یمشرق ومغرب ک یںفوج یپر سنتے تھے کہ ہٹلر ک
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 وںیاتحاد ۔ہے یفتح پر فتح حاصل ہو رہ یںانہ۔یںہ یرہ یلپھ

 ‘‘۔یںہر جگہ پسپا ہورہے ہ اور وہ ہے  یکو شکست ہو رہ

 ےیہونا چاہ یںنہ یجو کبھ۔تھا یےہونا چاہ یںپھر وہ ہوا جو نہ’’

 ۔۔۔۔۔۔‘‘

اور فطرت کے اصرار پر  یانے اپنے آپ پر قابو پا یکرسٹ

 ۔سناتے ہوئے کہا یکہان یہبق

 یسےتھے ج یتےد یطرح دکھائ یہمارے گھر سے پہاڑ اس’’

 چیب یچوںسلسلوں کے بپہاڑوں کے ۔یںپہاڑ نظر آرہے ہ یہ

دن  کیتھے۔پھر ا یتےکر لطف ل یکھہوئے بادلوں کو د یرتےت

 ینککے ٹ یآرم یسڑک پر ناز یپہاڑوں سے گذرنے وال یانہ

پر  روہ آگے بڑھے اور ہمارے شہ۔اتر آئے یٹرک اورفوج‘

مجھ س یریم۔انہوں نے یاشہروں پر قبضہ کر ل یکئ۔چھا گئے

اس  یاجہاں دشمن کے ہمدردوں  جہاں یںانہ ۔یاکچھ نہ آ  یںم

 یجس کس۔یاتوپوں سے اُڑا د یںانہ‘کا شک ہوا یجنٹوںکے ا

ہمارے گھر  ینوہجنون م یاس۔یااسے قتل کرد ینے مزاحمت ک

 ‘یاکو شوٹ کرد یوڈڈ۔یاکو قتل کرد ینوالد یرےم۔آئے یبھ

 یفوج یمجھے ناز۔یابھاگ گ یںکہ یےرچرڈ جان بچانے کے ل

 یریم یابھ۔یتھ یاس وقت چودہ سال ک یںاٹھا کر لے گئے۔م

 یپان درندوننے مجھے ر۔یتھ یجاگ یںنہ یبھ یتنسوان

(Rapeکرنا شروع کرد)یچالت یختیدرد سے چ یںپہلے م۔یا 

پھر ۔ینے نہ سُن یکس یریم یکنل یرہ یکرت یلان سے اپ۔یرہ

کا ہمارے شہر پر  یوںجب تک ان وحش۔یہوگئ یہوشب یںم

 یکا شکار ہوت یدرندگ یمتواتر ان ک یںقبضہ رہا م

  (۱۵۸)‘‘۔یرہ

 یںمحفوظ نہ یاور عزت کچھ بھ،مال ،جان یفاتح کے سامنے مفتوح ک 

 ۔یاہ نکال دجناز یکا بھ یاتکو فتح کرنے کے بعد اخالق یفوج نے اٹل یہٹلر ک۔رہتا
ے ا یما یںم یورسٹ یونیاے کرنے کے بعد فطرت نے الہور،پنجاب ۔یب  

روان پ یذوق بھ یفائن آرٹس کے ساتھ ساتھ اُس کا ادب۔ایداخلہ ل یںفائن آرٹس م

بار اُس نے اپنے  یکرچکا تھا کئ یںآباد ہ م یصلکا آغاز تو وہ ف یچڑھا شاعر
نعقد م یںس مؤہا یکاف یںم رالہو یکنسنائے تھے ل یاشعار اپنے دوستوں کو بھ

 یامق یںالہور م۔پروان چڑھا یدذوق مز یمحفل سے ادب یہفتہ وار ادب یہونے وال
جن ۔سے تھا یورپتر تعلق  یادہکے دوران اُس نے جتنے نئے ناول پڑھے اُن کا ز

 یو،ا رونگکام،یخوفچ ،جبران یلخل یںکو اب تک اُس نے پڑھا اُن م ینمصنف

 یکر ادب پڑھ یریںتحر یانہفلسف یک ینان مصنف۔تھے یاںنما ماہماسٹون اور سمرٹ 
نڈ کے ساتھ آرٹ کو سم یکب ن د یکا۔یااُس کا نقطہ نظر نکھر آ  یںجھنے مگراو 

فل مح یادب یںس کے باال خانہ مؤہا یکہ آج ٹ یاآ  یادجب وہ ہاسٹل پہنچا تو اسے 

 یماتمعلو یشہکوہم ںفطرت نے ان محفلو یونکہجائے ک یاہے کچھ وقت صرف ک
ہو چکا  کا آغاز یدصاحب کے افسانے پر تنق یکجب فطرت پہنچا تو ا یاپا یداور مف

 صاحب کہہ رہے تھے : یکتھا ا
 کای یںنہ یبلکہ رپورتاژ بھ ۔رپوتاژ ہے یںافسانہ نہ یہ’’

 لکھا یںاگرچہ جنگ کے پس منظر م یہہے  یتھڑاچ یصحاف
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اسے  ہوتا یںسطح سے بلند نہ یواقعات یجنگ ک یکنہے ل یاگ

 ‘‘۔ہے یادتیادب سے ز یقیدراصل تخل یناادب قرار د یقیتخل

 ہنہبر میںفائر کے بعد عائشہ اپنے تباہ شدہ گھر  یز۔۔۔۔س۔۔

کو بوسہ دے کر رونے  یواردرو د یراناپنے و ۔یپاداخل ہوئ

کردار سے خاص  یکا یں پاکستان م  یہجمہور یہاسالم ۔یلگ

ا الفاظ منسوب کرن یسےکر زنانہ کردار سے برہنہ اور بوسہ ج

ہے سمجھ  آتا یںکے ُزمرے م یسراسر فحاش یہہے  یادتیز

واردات پر تو  یک ریچکا یچور یس یآتا کہ معمول یںنہ یںم

 بیجو نام نہاد اد یکنہے ل یاجاتابند کر د یںم یلوںلوگوں کو ج

 ںیکو کھوکھالکررہے ہ یادوںبن یاتینظر یاور دانشور ملک ک

 ‘‘۔یہوت یںنہ یوںگرفت ک یان ک

وہ صاحب  یآواز اٹھ یکصرف ا یںم یتحما یافسانہ نگار ک

 انہوں نے کہا : ‘یتھ یصدرک

 تییروا یہ‘لحاظ سے قابل قدر ہے  یافسانہ کئ یہ یقتدرحق’’

 یںہے اس م یاواقعات سے ہٹ کر لکھا گ یقسم کے رومان

اور غُربت وافالس  یبے بس یعورتوں ک‘ یوںتباہ یجنگ ک

ل جگہ قابِ  یہے جو اپن یگئ یک یعکاس یکے گہرے زخموں ک

 (۱۵۹)‘‘ ۔ہے یفتعر

 یدبا یعےمحفل کے ذر یادب یس کے باال خانے کؤہا یسالک نے ٹ یقصد 

کا  یقخلت یونکہہے ک یاک یانکو ب یوںپائے جائے والے رجحان اور رو یںمحفلوں م

 ںیمحافل م یادب یموضوعات کو بھ یاسیموضوعات کے ساتھ ساتھ س یر رومانو
 ۔یںکرتے ہ یشپ

کرنے  ٹینپ یرنکتہ نظر سے تصو یاناے فائن آرٹس کے موقع پر امتح ۔یما 

 ینٹپ وسینک یساا یکا یںتو فطرت نے کہا کہ م یگئ یطلبہ سے رائے ل یےکے ل
ستون آدؑم اور دوسرا ستون اماں حّوا  یکجس کا ا۔بڑا ہو یکرنا چاہتا ہوں جو بہت ہ

 تو فطرت نے کہا : یاکرد ردکو  یرنقطہ نظر سے اس تصو یامتحان یکنہو ل
 یکا یںہے جس م یآرہ یرتصو یسیا یکا یںذہن م یرےم’’

اس کے ۔رہا ہے یحقہ پ یٹھادار تخت نما پلنگ پر ب یرجاگ

 یجگہ خال یںم یاندرم۔یںہ یٹھےپر ب ینمزارعے سامنے زم

کے خالف  یمرض یک یردارمزارع کو جاگ یکہے جہاں ا

ہٹا کٹاشخص چمڑے  یکا ۔ہے یجا رہ یسزا د یک ینےووٹ د

 یاہس یپے درپے اس ک۔ہوا جوتا یابھگو یںم یلت۔تاسا جو لمباکا 

صاف نظر  پر یٹھکے نشان پ یمتواتر پٹائ۔پر برسا رہا ہے یٹھپ

 یٹھپ یمزارع ک یکنل یجتاپس یںدار کا دل نہ یرجاگ۔یںآرہے ہ

پر برسنے والے جوتے کے اپنے چمڑے سے خون رسنے 

 یراس تصو ونرستا ہوا خ یہبے جان چمڑے سے !۔لگتا ہے

ہٹا کٹاشخص ُجوتا ہوا  یکا یںصاف نظر آرہا ہے جس م یںم

 ‘‘ہوئے ہے۔ لہرائے یںم

 (۱۶۰)‘‘رہ گئے۔ یکھتےممتحن فطرت کا منہ د

اور  یرداررخ ہے جہاں پر جاگ یانکبھ یکاُس بدحال معاشرے کا ا یہ 
 یالاس کے باوجود استحص یکنل یںکا نعرہ تو بلند کرتے ہ یتدان جمہور یاستس
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رکھنے اور  یالدان عوام کے حقوق کا خ یاستس یہوا جہاں آج بھ یںنظام ختم نہ

ہ رد کہہ ک یہکو  یالفطرت کے اس خ۔یںنہ یارت یےاُن کا پورا حق ادا کرنے کے ل
ارنے افتخ یسرکے خالف ہے باآلخر پروف یسوسائٹ یوڈلن یہہے کہ  یاگ یاکرد

 لہذا:کرتا ہوں  یںمو ضوع کا انتخاب م یےفطرت سے کہا تمہارے ل
 نٹیہجرت پ یک ینپاکستان کے وقت مہاجر یامتم ق‘فطرت ’’

مرد اور بچے گرتے پڑتے ‘ یںجب الکھوں عورت۔کرو

اُن کے جسموں اور چہروں پر تھکاوٹ کے ۔پاکستان پہنچے

رن ک یک یآزاد ۔یکرن تھ یک یداُم یںآنکھوں م یکنآثار تھے ل

 ‘‘کرن  یاپنے نئے گھر ک‘

جا کر گم  یںم یریکہا اور الئبرہے سر فطرت نے  یکٹھ’’

 (۱۶۱)‘‘۔یاگ یٹھسم ب

 یورسٹ یونیکو ٹاپ کرنے پر فطرت کو  یورسٹ یونیاور  یلتکم یاے ک۔یما 

فطرت سوچ رہا تھا کہ اب اُس کے ۔یگئ یسنائ یخوشخبر یمالزمت ک یہ یںم

و انھوں ت یاسے ملنے گ یدسع یسردن وہ پروف یکا۔یبر آئے گ یرتعب یخوابوں ک
 سریگھر پر ملے۔ شام کو فطرت پروف یںتپاک کے بجائے کہا کہ وہ انھ یتینے روا

ے پوچھاکہ س یدسع یسرکے بعد اُس نے پروف ینےپ یرہکے گھر پہنچا چائے وغ یدسع
مہارے ت یںنے کہا کہ انھ یسرتو پروف یبات ہوئ یمسز نادرہ سے کوئ یسر آپ ک

 ہے: یزویشنکچھ ر یںبارے م
مت قس یتمہار ینوکر یک یونیورسٹیسمجھ لو کہ  یہ‘بس ’’

سرخوں ’کہ تمہارا تعلق  یںہ یوہ سمجھت’’ ۔۔۔۔۔۔‘‘یںنہ یںم

 یپکڑ دھکڑ کررہ یک سے ہے اور حکومت آجکل سُرخوں‘

ے س ینےمالزمت د یںم یونیورسٹی یںاسے ڈر ہے کہ تمہ ۔ہے

 ‘‘۔نہ پڑ جائے یںخطرے م یعتوس یںمالزمت م یاسک یںکہ

 ‘‘تعلق  یاسرخوں سے ک یرام‘سر یکنل’’

تم مختلف بحثوں  یںکا کہنا ہے کہ دو سالوں م یخمسز ش’’ 

الت کا اظہار کرتے رہے ہو جس طرح کے  یاجن خ یںم

س ؤہا یخواہش کرتے رہے ہو اور ٹ یکرنے ک ینٹپ ینوسک

اور دانشوروں سے  یبوںجس قسم کے اد یںاور حلقہ ادب م

تا ہے کہ تمہارا رجحان ملتے رہے ہو اس سے صاف پتہ چل

 مملکت کے یاتیطرف ہے اور اس نظر یبازو(ک بائیں)یفٹل‘

سم قاتل ہے  یاور اس سے ہمدرد یہنظر یاشتراک یےل

خوشبو ‘ یآگ اور پان‘ یتّ اور اشتراک یںم۔ۃالحول وال قو‘‘’’

سر ‘ یںہوسکتے ہ یکجا یسےاسالم اور سوشلزم ک‘ یاورگندگ

 ( ۱۶۲)‘‘آپ  یںبات کرتے ہ یاک‘

 یوتاہک یہ یریم یچھےکہا سر اس الزام کے پ یدسےسع یسرفطرت نے پروف 

دفعہ  ہوسکا جبکہ دو یںکے ہاں حاضر نہ یخمسز ش یںکہ نتائج کے بعد م یںتو نہ
 یدسع سریپروف یکنل یہوسک یںسے نہ یخمال قات مسز ش یریکوشش کے باوجود م

 ۔یاکا اظہار ک ینے اس واقعے سے ال علم

سال تک زمانے کے تھپڑے سہنے کے بعدفطرت کوادارہ   شناخت  ۲۹ 
 Visualاے )۔یو یکشنجہاں اُس کے سپرد س۔یمالزمت مل یںپاکستان کے دفتر م
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Arts  ۔تھا نایفنون کو فروغ د یتھا بلکہ بصر ینکرنانہ ینٹ) ہوا جہاں فطرت نے پ 

 یج یراہ راست ڈوہ اپنا کام ب یااُس کے کام کو سراہا گ یفطرت نے خوب محنت ک
 یکنل۔براہ راست فطرت کو اپنے پاس بالتے تھے یصاحب کو دکھاتا تھا اور وہ بھ

 ںیصاحب جو دفتر م یاکثر لوگ فطرت کے مخالف ہوگئے بخار یبعد ہ یرکچھ د

کے  یجےجنرل ( کے عہدے پر فائز تھے اُن کے بھت یکٹرڈائر ی)ڈپٹ یج یڈ یڈ
سٹ وہ آرٹ یںفطرت کو دکھائے جنہ نے صاحب یبخار ینوسبنائے ہوئے چند ک

 نایجدورے پر جانے والے وفد کے ساتھ بھ یملک یرغ یظاہر کرکے آئندہ کس

 ںیکہ مجھے معلوم نہ یافطرت جو ماہر آرٹسٹ تھے صاف کہہ د یکنچاہتے تھے ل
 یہکر  کھیکو د یرتصو یکنہے ل یانڈ کؤگرا یکبنانے والے کا ب یریںتصو یہکہ 

 یاربناء پر بخ یجس ک ۔یاگ یںاستاد کے پاس نہ یدن بھ یکہے کہ وہ ا اظاہر ہوت

کے  اس ۔یاکا اظہار ک یدگیناپسند یںکے بارے م یتشخص یصاحب نے فطرت ک
کرنے کے    Receiveپورٹ سے  یئرکو ا یگمب یصاحب ک یج یدن ڈ یکعالوہ ا

 :  یاآ  یشمرحلہ پ یان یککچھ دنوں بعد ا،خراب ہوئے یادہانکار پر حاالت ز
کرنے کا  یبھرتDesigner)) یزائینرکچھ عرصے بعد ڈ’’

اس  ۔یاکا کام فطرت کو سونپا گ ینےان کا امتحان ل۔یامرحلہ آ 

ہ واروں سے کہا کہ و یدام ینوںگفتگو کے بعد  ت ینے ابتدائ

اس کے  یتکے سامان سم یچنگاور اسک یزائنگاگلے روز ڈ

ھا اپنے سامنے بٹ یںفطرت نے انہ ۔وہ آگئے ۔یںآجائ یںدفتر م

 یںگلدان رکھ کر انہ یپر خال یزم یاپن۔یاکا کام د یچنگکر اسک

 یےکر اپنے اپنے زاو یٹھپر ب یوںمختلف زاو ینوںکہا کہ ٓاپ ت

فطرت   لگا کر یںکام م یںانہ ۔یںکر یارت یچسے اسکا پنسل اسک

 یکے انچارج شمس یکشناے س ۔یب یےکے ل یرد یخود تھوڑ

گپ شپ کے بعد وہ  یآدھ گھنٹے ک۔یاکے پاس چال گ صاحب

 یکوار کورے کا غذ سامنے رکھے ا یدام ینوںتو ت یاواپس آ 

 ۔کررہے تھے یںدوسرے سے بات

  یاکرد یلکو ف ینوںفطرت نے ت

(خود فطرت کے  یاست)ر یشنمنسٹر یڈا یکٹراگلے دن ڈائر

 آئے اور کہنے لگے : یںدفتر م

کے ساتھ ہمارا  ینوکر یاپن‘کرو کچھ خدا کا خوف ‘فطرت ’’

تم تو آرٹسٹ  ۔تلے ہوئے ہو یوںپٹڑا کروانے پر ک یبھ

گ لو یسےکما لو گے ہم ج یکرکے روز یلےالل پ ینوسک۔ہو

فہرست  ی( کین)بے ہنر مالزم Unskilled Labourجو   

 ‘‘گے  یںکر یاک‘ یںآتے ہ یںم

 ‘‘صاحب  یاستر۔ہوا یاک‘ یوںک’’

 ‘‘ یاکرد یللڑکوں کو ف ینوںت۔یادتم نے غضب کر یبھئ’’

 ‘‘بات ہے  یاک یغضب ڈھانے ک یںتو ا س م’’

 صاحب کا تھا جن کے ہاتھ یکرٹریلڑکا فنانس س یکا یبھئ’’

دوسرا کلچر ‘ ہے  یجان ہوت یلحاظ سے ہمار یمال یںم

صاحب کا نامزد کردہ  یروز یسراصاحب کا اور ت یکرٹریس

سفارش کو نظر انداز  یافسروں ک ی  اعل ینوںان ت ۔تھا
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رہنا  یںسمندر م ۔پر الت مارنے کے مترادف ہے یناروزیکرد

 ۔یرمگر مچھ سے ب اور

 یاک یلف یںانہ یںنے توادارے اور ملک کے مفاد م یںم’’

تو اپنے دفتر کے  یںنہ یضرور یتاگر آرٹ سے واقف۔ہے

  (۱۶۳)‘‘۔یتےدے د یںنہ یوںک ینوکر یہکوآپ  یچپراس

 یلف فطرت نے یںبنا پر آئے تھے جنہ یاپروچ ک یاسیلڑکے س ینوںت یہ 

ے ہ یامصنف نے واضح ک۔اضافہ ہوا یںم یتلخ یدوجہ سے مز یجس ک۔تھا یاکرد

س ج یںلوگ اپنا اپنا اثر ورسوخ استعمال کرتے ہ یاسیعہدے دار اور س ی  کہ اعل
 محروم رہتا ہے : یشہسے حق دار ہم
 کیرکھو تم ا یاد یکنل۔ںیہ یحجگہ صح یاپن یںسب بات یہ’’

کچھ  یتمہار۔کے شوہراور دو ننھے بچوں کے باپ ہو یویب

تم نے زندہ رہنا  یےپورا کرنے کے ل یںجنہ یںہ یاںذمہ دار

 ‘‘کرنا ہے۔ ینوکر‘ہے 

 ‘‘وہ تو کررہا ہوں ’’

 یلڑائ یسے تمہار یج یڈ ی؟ڈ یںکرنا کہتے ہ یاسے نوکر’’

 ینٹپ یجابوس کا بھت‘ان بن  یصاحب سے تمہار یج۔یڈ‘

 ۔یآت یںابجد نہ یک ینٹنگدے دو کہ اسے پ ی  کرے اور تم فتو  

 یےمالزمت کے ل یدوارہوا ام یجاکا بھ یکرٹریاور س یروز

آرٹ  یںبوس تمہ۔کردو یلف یںم یسٹآئے اور تم سب کو ٹ

کار لکھنے کو کہے اور تم ان یرتقر یےکے ل یبتقر یکونسل ک

 (۱۶۴)‘‘ ؟ یںہ یقےکرنے کے طر ینوکر یہ۔کر دو

عہدے دار اپنے ماتحت عملے کو  ی  جہاں اعل یںہ یےرو یہمارے دفتر یہ 

 یںم صورت یاور انکار ک یںکے مطابق کام کرنے پر مجبور کرتے ہ یمرض یاپن
فطرت اُن حاالت کا ڈٹ کر مقابلہ  یکنل۔ہے یجات یتنگ کرد یںزم یےاُن کے ل

 ۔اکر سکت نہیںکھمبوں کو سالم  یکے خال ینہے کہ ٹ یتاکرتا ہے اور کہہ د

 یفطرت کے فن پاروں ک یںم یوسٹارشام اسالم آباد کے فائ یمارچ ک۱۷ 
ڈاکٹر برڈ نے فطرت کے ۔یصدارت ڈاکٹر برڈ نے ک یجس ک یتھ ینمائش ہورہ

ہوٹل  یاُس نویس کالم اور نمائندے اخبار بعدـــکے فورا یبفن پاروں کو سراہا تقر

صاحب نے  یدعوت پر چلے گئے جو بخار یچائے ک یصاحب ک یبخار یںم
نمائندوں اور کالم  یدوسرے دن اخبار۔یتھ یکے تحت د یمسک یسمجھ یسوچ

جس نے فطرت کے ارادوں کو راکھ  ینگاروں نے فطرت کے خالف وہ آگ اگل

ا کے الزام لگائے گئے جن ک یتاور اشتراک یجنٹا یکیاُس پر امر یابنا د یرکا ڈھ
پہنچا جہاں  یںم یبتقر یکمارچ جمعہ کے دن ا۲۳وہ۔تھا یناجواب فطرت کو د

 گونجے : یںجملے اُس کے کا نوں م یہکے  یرتقر یک یمہمان خصوص
 یرجاگ یک یکس یہ۔مملکت ہے یاسالم یفالح یکپاکستان ا’’

 ‘‘۔یںکے مالک چھ کروڑ عوام ہ اس  یںنہ

ملک ہے اور اسالم ظلم وستم اور جبرو  اتیینظر یاسالم یہ’’

عدل و  یاور سماج یروادار یممانعت اور مذہب یتشدد ک

 ‘‘۔کرتا ہے ینتلق یانصاف ک
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 یںنو کرنا ہے جس م یرہم سب کو مل کر اس ملک کو تعم’’

 ‘استادوں ‘ کسانوں‘مزدوروں  یعنیسب شعبوں  کے   یزندگ

دانشوروں نے اہم شاعروں اور  ‘مصوروں ‘طالب علموں 

 اںیہ۔یںمواقع ہ یکساں  یےسب کے ل یہاں۔کردار ادا کرنا ہے

 (۱۶۵) ‘‘۔۔۔یہے مکمل آزاد یآزاد یےسب کے ل

 یکنل ںیاور جملے سننے کو عام ملتے ہ یریںتقر یسیا یںم یباتمنعقدہ تقر 

 یاسیہے۔ مصنف نے دفاتر کے ماحول اور س یاس کے برعکس نظر آت یقتحق

 عہدے دار اپنے اپنے ی  نمائندے اور اعل یاسیہے جہاں س یاک یشکو پ یکار گزار
 پر ملک یاستر میاسال یفالح یہاور بظاہر  یںسرگرم عمل ہ یںجنگ م یمفاد ک

   ۔برابر کا حق رکھتا ہے یکا ہر شہر

سے دلبرداشت ہوجاتا ہے  یوںرو یکردار فطرت معاشرت یناول کا مرکز  
کام کرنے والوں کے بجائے استعمال ہونے والوں  یںوہ سوچتا ہے ہمارے ملک م

 ریبچوں اور معاشرے کو خ،یویباآلخر وہ اپنے گھر،ب۔ہے یملت یرائیپذ یادہکو ز

  ۔باد کہہ کرعالم بقا کا مسافر بن جاتا ہے
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 حوالہ جات
 

،الہور یریالئبر یریپاکستان،مکتبہ م یصفدر محمود، ڈاکٹر،سقوط مشرق   ۔۱
 ۴۲ء،ص۱۹۷۲

 ۲۱ء، ص۱۹۸۵منصور خالد:البدر،ادارہ مطبوعات طلبہ،الہور یمسل   ۔۲

 ۱۵ء،ص۱۹۷۶محمود الرحمن، ڈاکٹر، سونار بنگلہ،ادارہ افکاِرنو الہور    ۔۳
،الہور یسپاکستان کا زوال،ناظر پرنٹنگ پر ی، مشرقینالد یدسع   ۔۴

 ۲۱ء،ص۱۹۷۹

،سقوطام سلم   ۔۵ مطبوعہ مقالہ برائے  یراسباب،غ یاتیڈھاکہ کے نظر ی 
 ۲۱کالج، الہور ص ینٹل۔اے مملوکہ،اوریما

 ۲۸پاکستان کا زوال، ص یمشرق ین،الد یدسع   ۔۶

 ۴۳پاکستان،ص یصفدر محمود،ڈاکٹر،سقوط مشرق   ۔۷
 ۲۵منصور خالد:البدر،ادارہ مطبوعات طلبہ، ص یمسل   ۔۸

 ۱۸محمود الرحمن، ڈاکٹر، سونار بنگلہ،ص   ۔۹

، مکتبہ داستان یکہان یشکست ک ی، ہمارہللا یتعنا   ۔۱۰
 ۲۴،ص۱۹۹۰یٹڈ،الہورلم

 ۴۱پاکستان،ص یصفدر محمود، ڈاکٹر،سقوط مشرق   ۔۱۱

    The Last Days Of  United Pakistan’’، یچودھر ی۔بیوڈبل   ۔۱۲
، ہفت روزہ یاما یمتحدہ پاکستان کے آخر ملک، ترجمہ : ممتاز اقبال 

  ۱۴اداکار،الہور،ص

 ی، مکتبہ سرحد، راولپنڈیکھانے ڈھاکہ ڈوبتے د یںسالک، م یقصد   ۔۱۳
 ۱۵ء،ص ۱۹۹۲

 ۱۰۰پاکستان،ص یصفدر محمود،ڈاکٹر،سقوط مشرق   ۔۱۴

 ۲۱۴،صیکھانے ڈھاکہ ڈوبتے د یںسالک، م یقصد   ۔۱۵
    The Last Days Of  United Pakistan’’، یچودھر ی۔بیوڈبل   ۔۱۶ 

 ۴۹،صیاما یترجمہ : ممتاز اقبال ملک ،متحدہ پاکستان کے آخر
 ۲۵۳پاکستان،ص یصفدر محمود،ڈاکٹر،سقوط مشرق   ۔۱۷

 ۴۰،۳۹،صیکہان یشکست ک یہللا، ہمار یتعنا   ۔۱۸

    The Last Days Of  United Pakistan’’، یچودھر یبیو ڈبل   ۔۱۹
، ہفت روزہ یاما یآخرمتحدہ پاکستان کے  ممتاز اقبال ملک ترجمہ :

 ء،ص۱۹۷۵اگست ۱۴تا  ۱۰اداکار،الہور

 ۱۶۲پاکستان،ص یصفدر محمود،ڈاکٹر،سقوط مشرق   ۔۲۰
 ۱۶۸ یضاً،صا   ۔۲۱

 ۶۲،صیکھانے ڈھاکہ ڈوبتے د یںسالک، م یقصد   ۔۲۲

 ۲۹،صیکہان یشکست ک یہللا، ہمار یتعنا   ۔۲۳
ترجمہ     The Last Days Of  United Pakistan’’، یچودھر یبیو ڈبل  ۔۲۴

 ۱۴،صیاما یمتحدہ پاکستان کے آخر ممتاز اقبال ملک :
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 ۱۹۳پاکستان،ص یصفدر محمود،ڈاکٹر،سقوط مشرق   ۔۲۵

 ۱۰۳،۱۰۲، لمحے،اقراء،اسالم آباد،س۔ن،صیمسعود مفت   ۔۲۶
اء، ۹۹۵، الہور، یشنزک یپبل یلدے، سنگ م یگھطارق محمود،ہللا م   ۔۲۷

 ۱۲،۱۱ص

 ۱۹ یضاً،صا   ۔۲۸
 ۳۰یضاً،صا   ۔۲۹

 ۳۰،۳۱یضاً،صا   ۔۳۰

ً ا   ۔۳۱  ۳۴،صیضا
 ۳۲،۳۱ یضاً،صا   ۔۳۲

 ۳۵ یضاً،صا   ۔۳۳

 ۳۶یضاً،صا   ۔۳۴
 ۵۴یضاً،صا   ۔۳۵

ً ا   ۔۳۶  ۱۰۰،صیضا

 ۱۰۹ یضاً،صا   ۔۳۷
 ۱۱۲یضاً،صا   ۔۳۸

 ۱۶۱یضاً،صا   ۔۳۹

 ۱۳۱یضاً،صا   ۔۴۰
 ۱۰۰پاکستان،ص یصفدر محمود،ڈاکٹر،سقوط مشرق   ۔۴۱

 ۱۷۱دے، ص یگھطارق محمود،ہللا م   ۔۴۲

ً ا   ۔۴۳  ۱۷۸،صیضا
 ۱۷۹،۱۷۸ یضاً،صا   ۔۴۴

 ۱۸۰ یضاً،صا   ۔۴۵

 ۱۸۰یضاً،صا   ۔۴۶
 ۱۸۱یضاً،صا   ۔۴۷

ً ا   ۔۴۸  ۱۸۸،۱۸۷،صیضا

 ۱۸۹یضاً،صا   ۔۴۹
 ۱۹۱ یضاً،صا   ۔۵۰

  ۱۹۳یضاً،صا   ۔۵۱
 ۱۹۵یضاً،صا   ۔۵۲

 ۲۱۹یضاً،صا   ۔۵۳

ً ا   ۔۵۴  ۲۴۶،صیضا
 ۲۶۳ یضاً،صا   ۔۵۵

 ۲۶۵ یضاً،صا   ۔۵۶

 ۲۶۶یضاً،صا   ۔۵۷
 ۲۷۰یضاً،صا   ۔۵۸

 ریاعوان،سقوط ڈھاکہ اور اردو ناول، )غ ی  ، مکتوب، بنام سلمیہبانو قدس   ۔۵۹

 ۴۱ء،ص۱۹۹۳کالج جامعہ پنجاب،ینٹل ۔اے(،مملوکہ اوریممطبوعہ مقالہ ا
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 ۳۸،ص۲۰۰۹،الہور،یشنزک یاعوان،تنہا، دوست پبل ی  سلم   ۔۶۰

ً ا   ۔۶۱  ۵۷،صیضا
 ۷۶یضاً،صا   ۔۶۲

 ۸۷ یضاً،صا   ۔۶۳

 ۹۷یضاً،صا   ۔۶۴
 ۱۰۱،۱۰۰یضاً،صا   ۔۶۵

 ۱۸محمود الرحمن، ڈاکٹر، سونار بنگلہ،ص   ۔۶۶

 اعوان، تنہا، ص ی  سلم   ۔۶۷
ً ا   ۔۶۸  ۱۳۲ ۔۳۳،صیضا

 ۱۹۷ یضاً،صا   ۔۶۹

 ۲۰پاکستان کا زوال، ص یمشرق ین،الد یدسع   ۔۷۰
 ۹۵اعوان، تنہا، ص ی  سلم   ۔۷۱

 یراعوان سقوط ڈھاکہ اور اردو ناول،) غ ی  اشفاق احمد، مکتوب، بنام سلم   ۔۷۲

 ۵۲ء،ص۱۹۹۳کالج جامعہ پنجاب،ینٹل ۔اے (،مملوکہ اوریممطبوعہ مقالہ ا
 ۱۸۹اعوان، تنہا، ص ی  سلم   ۔۷۳

ء، ص ۱۹۸۸ یجنور۲۲پاکستان، ی(،روزنامہ مشرقیواعوان )انٹرو ی  سلم   ۔۷۴

۵ 
 ۲۵۲اعوان، تنہا، ص ی  سلم   ۔۷۵

ً ا   ۔۷۶  ۷۷،صیضا

 ۹۳ یضاً،صا   ۔۷۷
 ۱۱۵ یضاً،صا   ۔۷۸

 ۳۶۷یضاً،صا   ۔۷۹

 ۱۹۹یضاً،صا   ۔۸۰
ً ا   ۔۸۱  ۱۳۲،صیضا

 ۱۲۸ یضاً،صا   ۔۸۲

 ۲۹۸یضاً،صا   ۔۸۳
 ۳۳۵یضاً،صا   ۔۸۴

اعوان،سقوط ڈھاکہ اور اردو  ی  ، مکتوب، بنام سلمیہبانو قدس   ۔۸۵
 ۵۸،۵۷ناول،ص

 ۳۴۵اعوان، تنہا، ص ی  سلم   ۔۸۶

 ۳۴۵ یضاً،صا   ۔۸۷
 ۳۴۶یضاً،صا   ۔۸۸

 ۳۳۹یضاً،صا   ۔۸۹

 ۳۷۵یضاً،صا   ۔۹۰
ء، ص ۱۹۸۸ یجنور۲۲پاکستان، ی(،روزنامہ مشرقیواعوان )انٹرو ی  سلم   ۔۹۱

۵ 

 ۲۳۱اعوان، تنہا، ص ی  سلم   ۔۹۲
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 ۲۱۵ یضاً،صا   ۔۹۳

 ۱۶ء،ص۱۹۸۷، الہور، ین،باگھ، قوسینعبدہللا حس   ۔۹۴
 ۴۳ یضاً،صا   ۔۹۵

 ۹۹یضاً،صا   ۔۹۶

 ۱۲۴یضاً،صا   ۔۹۷
ً ا   ۔۹۸  ۱۴۷،صیضا

 ۱۵۷ یضاً،صا   ۔۹۹

 ۱۶۰ یضاً،صا   ۔۱۰۰
 ۱۶۵یضاً،صا   ۔۱۰۱

 ۱۶۷یضاً،صا   ۔۱۰۲

ً ا   ۔۱۰۳  ۲۲۰،صیضا
 ۲۲۶یضاً،صا   ۔۱۰۴

 ۲۳۸یضاً،صا   ۔۱۰۵

 ۲۴۰ یضاً،صا   ۔۱۰۶
 ۲۵۳یضاً،صا   ۔۱۰۷

 ۳۲۹یضاً،صا   ۔۱۰۸

ً ا   ۔۱۰۹  ۳۳۶،صیضا
 ۳۴۳ یضاً،صا   ۔۱۱۰

 ۳۵۹ یضاً،صا   ۔۱۱۱

 ۴۶۹ء،ص ۲۰۱۴یشنز،الہور،ک یپبل یللوگ،سنگ م ین،نادارعبدہللا حس   ۔۱۱۲
 ۹۳ یضاً،صا   ۔۱۱۳

 ۵۹،۵۸ یضاً،صا   ۔۱۱۴

 ۶۶،۶۵ یضاً،صا   ۔۱۱۵
 ۴۵۳ یضاً،صا   ۔۱۱۶

 ۴۴۹یضاً،صا   ۔۱۱۷

بلشنگ پ یجوکیشنلمطالعہ ا یاردو ناول،تقابل یںانور پاشا،ڈاکٹر،ہندو پاک م   ۔۱۱۸ 
 ۱۳۲ء،ص۱۹۹۲ یہاؤس، دہل

 ۱۰۵،ص۲۰۱۳،الہور،یشنزک یپبل یلم ی،سنگ،بستینانتظار حس   ۔۱۱۹
 ۱۴۱یضاً،صا   ۔۱۲۰ 

 ۳۷،۳۶یضاً،صا   ۔۱۲۱

ً ا   ۔۱۲۲  ۵۴،صیضا
 ۷۱ یضاً،صا   ۔۱۲۳

 ۷۳ یضاً،صا   ۔۱۲۴

 ۷۴یضاً،صا   ۔۱۲۵
 کیا  ۔ینمشمولہ : انتظار حس‘‘ :چہرہ بہ چہرہ  ینانتظار حس’’احمد  یلسہ   ۔۱۲۶

 یپبلشنگ ہاؤس، دہلیجوکیشنل ، ایمکر یدبستان، مرتب :ڈاکٹر ارتض

 ۱۱۲ء، ص۱۹۹۶
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 ۷۷ی،ص،بستینانتظار حس   ۔۱۲۷

 ۸۷ یضاً،صا   ۔۱۲۸
ً ا   ۔۱۲۹  ۱۰۵،صیضا

 ۱۳۹یضاً،صا   ۔۱۳۰

 ۱۵۲،۱۵۱ یضاً،صا   ۔۱۳۱
 ۱۵۵،۱۵۴یضاً،صا   ۔۱۳۲

 ۱۲۵،۱۲۴یضاً،صا   ۔۱۳۳

ء،ص ۱۹۹۸،الہور،یشنزک یپبل یل، آگے سمندرہے،سنگ مینانتظار حس   ۔۱۳۴
۳۰۸ 

  ۶۶،۶۵یضاً،صا   ۔۱۳۵

 ۲۵۰،۲۴۹یضاً،صا   ۔۱۳۶
 ۲۵۹،۲۵۸یضاً،صا   ۔۱۳۷

ً ا   ۔۱۳۸  ۲۲۰،صیضا

 ۲۲۵ یضاً،صا   ۔۱۳۹
 ۴۹ یضاً،صا   ۔۱۴۰

 ۵۱یضاً،صا   ۔۱۴۱

 ۳۸یضاً،صا   ۔۱۴۲
 ۱۵۰یضاً،صا   ۔۱۴۳

 یکے بعد اردو ناول، انجمن ترق یممتاز احمد خاں،ڈاکٹر،آزاد   ۔۱۴۴

   ۲۷۸ء، ص۱۹۹۷،یاردو،کراچ
 ۸۱، آگے سمندرہے،صینانتظار حس   ۔۱۴۵

 ۷۹،۷۸ یضاً،صا   ۔۱۴۶

 ۸۱تا ۸۳یضاً،صا   ۔۱۴۷
 ۱۱۹یضاً،صا   ۔۱۴۸

ً ا   ۔۱۴۹  ۱۲۲،صیضا

 ۱۳۶ یضاً،صا   ۔۱۵۰
 ۱۴۵ یضاً،صا   ۔۱۵۱

 ۸۵ء،ص۲۰۱۰،الہور  یشنزک یپبل یلکا باغ،سنگ م یوںانور سجاد،خوش   ۔۱۵۲
 ۳۷یضاً،صا   ۔۱۵۳

 ۱۰۶یضاً،صا   ۔۱۵۴

 ۱۱۶،۱۱۵یضاً،صا   ۔۱۵۵
 ۱۴۳یضاً،صا   ۔۱۵۶

 ۱۴۷یضاً،صا   ۔۱۵۷

 ۷۷،۷۵ء،ص۲۰۱۳،الہور،یصلککر،الف یشرسالک،پر یقصد   ۔۱۵۸
 ۱۰۱یضاً،صا   ۔۱۵۹

 ۱۱۷یضاً،صا   ۔۱۶۰

 ۱۱۸یضاً،صا   ۔۱۶۱
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 ۱۳۴،۱۳۳یضاً،صا   ۔۱۶۲

 ۲۸۱،۲۸۰یضاً،صا   ۔۱۶۳
 ۳۰۱،۳۰۰یضاً،صا   ۔۱۶۴

 ۳۴۵یضاً،صا   ۔۱۶۵



 

 

 

 

 

 

 

 

 باب پنجم

 یاسیس یںاردو ناول م یپاکستان

 رجحانات

  ء(۲۰۱۴ء تا ۲۰۰۱)
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 باب پنجم:

ء تا ۲۰۰۱رجحانات) یاسیس یںاردو ناول م یپاکستان

 ء(۲۰۱۴
 

 کے حوالے یموضوع اور کردار نگار،یکاسلوب، تکن یئت،اردو ناول نے ہ 

کے  یپاکستان سے قبل اور آزاد یامناول ق  ۔یںہ یےعبور کرل یلسنگ م یسے کئ
ھے لک یںم یصد یماحول سے جڑا رہا ہے اور نئ یاسیبعد لمحہ بہ لمحہ بدلتے س

 یاگ یارحجان کو بطور خاص موضوع بنا یاسیس یںناولوں م یشترجانے والوں ب

تباہ کن ۲۰۰۵جڑواں عمارتوں کے انہدام،  یںم یکہامر یسونام یںم یہے۔ اس صد
سانحات سے واسطہ پڑا  یسےج یالبزلزلہ او ردو سال قبل آنے واال تباہ کن س

 یےل یاس۔ہے یتاسانس ل یںفضا م یآب گل کا پروردہ ہوتا ہے اور اس یاس یباد

 ییاسس یںم یصد یاس۔یںمتاثر ہوتے ہ یبھ تاحساسات و مشاہدا کے یقینااس
 ،ی( قلعہ جنگ یگغالم باغ )مرزا اطہر ب یںکرنے والے ناولوں م یانرحجانات کو ب

کے ناول  یگہللا ب یدہتارڑ ( اور عب ینخس و خاشاک زمانے ) مستنصر حس

 ۔یںجاسکتے ہ یےکے نام ل‘‘ راجپوت ’’
 یںکے مطالعے سے دو سطح‘‘غالم باغ’’کے نام ناول  یگمرزا اطہر ب 

 یتاہم یبیاور تہذ یخیجگہ جو تار یرکھنے وال یمہآثار قد یںناول م یک۔ ایںہ یملت

۔ اہےیاجاتغالم باغ کے نام سے موسوم ک یفےہے جسے ک یفےک یکا۔ہے یرکھت
اس ۔یںہ یٹھتےب یےکے ل یوںاور خوش گپ یوقت گزار یںم یفےکچھ دوست اس ک

ے جڑے س یفےطرح اس کے ک ینہ کس یکے سارے تانے بانے کس یکہان یناول ک

اور  ںیاکھٹے ہوتے ہ یںم یفےک یناول کے سارے کردار اس یونکہک یںہوئے ہ
 ۔ہے یسمٹ آت یںم یفےک یتمام تر وسعت اس یک یزندگ

 یہے۔ جو اپنے مجاز یتاہم یاستعارت یاس ناول کے عنوان ک یدوسر 

ہے۔ جسے ناول کے مطالعے  یکا پردہ چاک کرت یقتحق یدہپوش یکا یںمعنوں م
او  یازل سے موجود آزاد یںجبلت م یانسان یقتحق یہجاسکتا ہے  یااخذ ک یسے ہ

 یہوت یروقوع پذ یںصورت م یغالم باغ ک یہاںجو ۔کشمکش ہے یک یر غالم

ے کرت یانکے حوالے سے ب یزیخ یمعن یناول کے عنوان ک یگمرزا اطہر ب۔ہے
 : یںہ

 یمہآثار قد ۔نام ہے یتو جگہ کا بھ یکا یںاس م‘‘غالم باغ ’’

کھنڈرات  یںجس م ۔جگہ ہے یالتیتخ یککے حوالے سے ا

     Charactersسارے  یںاس م ۔ہے یفےک یکا یںم یاس ،یںہ

اس  یکنہے غالم باغ ل  Place   یہتو  یک۔ایںہ یٹھتےجو ب یںہ

ہے کہ غالم  یہی ہجائے تو و یکھااگر د Widest Themeکا  

ے ہ یاگ یاطور پر موضوع بنا یادیکو بن یاور غالم یآزاد،باغ

وہ کس حد تک آزاد ہے اور اگر وہ آزاد  ،کہ انسان جو ہے

قائم رہ سکتا ہے دوسروں کے   Relationاس کا  یاہے تو ک

   Inavitableوہ  یاک،کرنا Dominateدوسرے کو یاساتھ ؟ک
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 Wider Sence۔ہے یسطح پر بات چلت یکا یسار یہہے 

)غلبہ(دوسرے پر حاصل کرنا وہ اس کا   Dominance  یںم

 (۱)‘‘ظاہرہورہاہے۔ یجو کہ نام سے بھ ،استعارہ ہے یکا

رکھتا ہے۔ غالم اور باغ  یتاہم یاستعارات یکلفظ غالم باغ اپنے اند ر ا 

قا و آ  یںادب م۔یںہ یتےکو دو چند کرد یتاہم یاستعارات یدونوں لفظ مل کر اس ک

ر بھ یا۔ اگر دنیںملتے ہ یںموضوعات خاص تعداد م یسےج یو غالم یآزاد یاغالم 
ت وسع یادہز یاستعارے اور بھ ورا یںعالمت یہتو  یکھیںادب کو د یکے مزاحمت

کرن  یک یسے آزاد یغالم یاتک  یسے دور غالم یآزاد۔یںکر جاتے ہ یاراخت

حفاظت اور تحفظات کے  یہے۔ انسان اپن یجنگ ازل سے جار یپھوٹنے تک ک
 یہکا  یاور غالم یدراصل آزاد۔ہے یاکو پھالنگتا آ  یودحدود و ق یبہت س یےل

موجود ہے۔ مصنف  یبھ یںکے ساتھ دور حاضر م باحتوںتمام تر ق یجھگڑا اپن

 : یںناول کے عنوان پر بات کرتے ہوئے کہتے ہ یومیںانٹرو یکا
 ،انسان پر یبڑا موضوع انسان ک یککا ا‘‘اغ غالم ب’’

 ینسلوں پر غلبہ پانے ک یقوموں پر اور نسلوں ک یقومونک

 Power Relationتو    یبات ہوگ یغلبے ک ۔خواہش ہے

 (۲)‘‘۔گے یںموضوع بن

جدوجہد  یےکے ل یآزاد یغالم قوتوں ک یجستجوکرنے وال یک یآزاد 

غلبے  یھب یہجا ئے تو  یاجائزہ ل یراگر بنظر غائ یکنل۔یزہےمثبت چ یمعاشرے ک

 خواہش ینسل پر غلبے ک یدوسر ینسل ک یکا۔کوشش ہے یک یکے حصول ہ
 یانفراد عمل یہ یںہ یک یداپ یلیاںتبد یبڑ یبڑ یںم یوںرو ینے بعض اوقات انسان

جاتارہاہے۔ اسے حوالے سے ناول کے  یادونوں سطحوں پر دہرا یاور اجتماع

ارذل نسل سے  یکا‘‘ یعطائ یاور’’کردار  یکجائے تو ا یاا مطالعہ ککرداروں ک
 یک یذات کے اندر آزاد یکہا جاتا ہے۔ اس ک یتعلق رکھتا ہے۔ جسے مانگر جات

صار طرح اس ح یوہ کوشش کے بعد کس ورہے ا یتید یدکھائ یہوئ یخواہش تلمالت

 یتال یتمام ذلتوں کا بدلہ بھ یںہوجاتا ہے اور بعد م یابکام یبھ یںسے نکلنے م
ہے کچھ مخصوص عوامل  یوقت تک اس کے خاندان کا مقدر رہت یکجو ا۔ہے

ے کے طبق یاس استحصال یکن۔ لیںکار فرما ہوتے ہ یچھےاگرچہ اس غلبے کے پ

 یشناخت کو چھپانے ک یاصل یوہ اپن ۔یہوت یںنہ یلتبد یتنوع یخالف نفرت ک
وہ کون  کہ یتاہونے د یںھنک اوالد تک کو نہب یکرتا بلکہ اس ک یںنہ یکوشش ہ

 ۔ہے یاک یقتحق یاور ان ک یںلوگ ہ

 بقول مصنف: 
راہ سے طاقت کے  یاعضاء ک ینے مردانہ جنس یاور’’

 (۳)‘‘۔ہے یاسرچشموں کے دل ودماغ تک ہاتھ بڑھا

 یقوت کا شاخسانہ ہ یغلبے ک یدراصل اس یلیتبد یہ یک یےاس کے رو 
ا ک‘‘ یوانگید’’ موضوع  یادیاور بن یکنے ناول کے ا یگدوسرا مرزا اطہر ب۔ہے

 یںہ پائے جاتے یطر ف اگرپاگل پن کے معن یککے اندر ا یوانگیہے۔ د یاذکر ک

حد سے بڑھے  یکجنون ہے۔ جو اپنے مقصد سے ا یساا یکا یہطرف  یتو دوسر
اور  یوانگید یدمصنف نے شا یےل یہے۔ اس یکرت یعکاس یبھ یہوئے جذبات ک

 ۔ہے یافرق نہ ہونے کے برابر ظاہر ک یںدونوں م ینگفرزا
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 یںقوموں م یک یہاںحاکموں کے چلے جانے کے بعد  یزسے انگر یربرصغ 

اس کا اظہار جگہ جگہ ملتا  یںناول م یظاہر ہوئ یکج رو یاتیاور نفس یےجورو
 ونےیزہبنا پر انگر یرنگت ک یہے گور یالوجسٹجرمن آرک یکجو ا ینہے۔ ہاف م

ام بے ن یکا یںکہ یںسلوک اور کہ یازیو امت یوجہ سے اس کے ساتھ اعزاز یک

 ہے : یکو ملت یکھنےد ینفرت بھ یس
کہ نواب آخر نواب ہے  یہمت بندھائ یک یننے ہا ف م یںم’’

پھڈا  کے ساتھ یسے کس یںنسل م یں کؤاپنے سابقہ گورے آقا

 ںیوک یکرے گا خواہ وہ گورا جرمن ہ یںکوشش نہ یڈالنے ک

 یاس مابعد السا مراج یتمہار یںنے کہاکہ م یننہ ہو۔ ہاف م

‘ نو’ بجائے یک ‘بعدما’نے یںم ۔کرتا ہوں یںنہ یممنطق کو تسل

 (۴)‘‘۔یاگ یاکرل یمجو تسل یاکاتقاضا ک

  : یںکہتے ہ یںم یوانٹرو یکمصنف ا 
"Yes , at a more manifest level there  fairly well 

recognized postcolonial  running  through the 

narrative and they                                        

determine in a very marked sense the course of 

events."(5) 

 یکممکن ہو اہے۔ ناول کا ا یوجہ سے ہ یک یوںرو یاتیمابعد نو آباد  یساا 
ود و محبت کے باوج یسے بے پناہ دوست ینہاف م یمہد یرکردار کب ینٹلیکچولا

دلہ کا ب یغالم یکا اظہار کرتا ہے۔ جسے کہ وہ کس یےبسااوقات اس طرح کے رو

 سے کہتا ہے: یمہد یرکب ینموقع پر ہاف م یہ یسےا یکلے رہا ہو ا
کب کا جا چکا ہے  یزرہ رہے ؟انگر یںتو نہ یںء م۱۸۵۷تم ’’

ا ن یہرو یہپھر تمہارا  ۔گورا صاحب رخصت ہو چکا ہے یعنی

مہارے ت ۔یںہ یںنہ یسےکے سب لوگ تو تم ج یہاں ۔قابل فہم ہے

 بیعج یکنفرت ا یاقوام سے تمہار یورپی ۔یںنہ یدانش ور بھ

 (۶)‘‘۔ہے یہسارو یبوغر

 یچند نسلوں ک یںاس م۔ہے یپس منظر رکھت یلطو یکنفرت اپنے اندر ا یہ 

وجہ سے ان کا مقدر بن  یحکومت ک یسرکار ک یزجو انگر یںہ یاںو ہ محروم
کا  یمشروط خدمت گزار یراس کے برعکس اس نفرت نے مکمل اور غ۔یںگئ

ے ک غالمی یذہن یاہل ہندک یمہد یرموقع پر کب یکا ۔ہے یاانجام د یبھ یضہفر
  سے کہتا ہے : ینبات کرتے ہوے ہاف م یںبارے م

 ےکے بڑ یہاں ،یوںکے نو دولت یہاں ،کے روساء یہاںتم ’’

اد و ثقافت کے نام نہ یبتہذ یک یہاںکہ  ی  حت یرداروںبڑے جاگ

 شان بنگلے یان کے عال ۔لو یکھد یاںکوٹھ یعلم برا دروں ک

ان  ۔ملے گا یںدرخت نہ یمقام یبھ یکوہاں ا یںتمہ ۔لو یکھد

 کو اپنے یشمں اور شیشر ،یمن ،یکرک یبھ یسے کوئ یںم

ام درختوں کے ن یکچھ مقام یہ ۔کرتا یںاگانا پسند نہ یںالنونم

 (۷)‘‘۔کے کنارے گے بس سڑکوں یںمل یںسب تمہ یہ ۔یںہ

 یل گئم یہے اور ہندو ستان کو آزاد یاباد کہہ د یرخ یرکونے برصغ یزانگر 
جن کو ۔یںہ یںالجھن یاتیاور نفس یاتنے عشرے گزر جانے کے باوجود ذہن یکنل
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 یک یوںان الجھنوں اور محروم ۔اپنے ساتھ رکھا یرد ینسلوں نے کتن یآنے وال

ے پڑھن یںاور ہندو ستان م ےکڑھتا ہ یمہد یرکردار کب یوجہ سے ناول کا مرکز
ے دے و سمجھتا ہے کہ ل یونکہک یاکہتے دن یںبرا بھالنہ یکو بھ یگرم یدشد یوال

 ۔ہے یتو بچت یہ یگرم یککہ ہمارے پاس ا

 : یجنگ قلعہ
 ناول یالکھا گ یںاور افغان جنگ کے پس منظر م یکہامر ‘‘یقلعہ جنگ’’ 

 قلعے تک محدود ہے یکا یکہان یسار یتارڑ کے اس ناول ک ینہے۔ مستنصر حس
نام کو اگر سارے  یاس عالمت۔ہے یاگ یاکے نام سے موسوم ک یجسے قلعہ جنگ

 یںم رےیکو گھ لکپورے م یںسرحد یک یجائے تو اس کہان یاد یالافغانستان پر پھ

(کے باوجود مصنف نے اس  ی۔ ناول کے اس محدود نام )قلعہ جنگیںہ یتیلے ل
 : یک یںنہ یصتخص یکوئ یںکے انتساب م

سرنگوں کا شکار ہو کر  یان افغان بچوں کے نام جو بارود’’

و ہ یںنہ یکھالڑ یںم یچفٹ بال م یاپا ہج ہو گئے اورجو کس

 (۸)‘‘۔یںہو سکتے ہ یپرسکتے صرف گول ک

سرد جنگ کے بعد اپنے  یلطو یک(اussrر پاور روس )سپ یبڑ یکجب ا 

 یںطاقتوں م یدو بڑ یک یاتو اس وقت دن یبڑے حصے سے محروم ہوگ یکا یہ

کے منظر نامے سے اوجھل ہوجانے  یاہے۔ روس کے دن یاطاقت کا توازن بگڑ گ
 یک یتجمہور یںنے کہ یتلگے اس عفر یلنےکے سائے پھ یسے مجسمہ آزاد

 ےیکے ذخائر کے حصول کے ل یاتمعدن یںسے نجات اور کہ یتآمر یںکہ حالیب

ورلڈ آرڈر جنگل کا  یو۔ نیشروع کرد یمداخلت کرن یںممالک م یشترکے ب یادن
تمام تر قباحتوں کے باوجود  یاپن یآج بھ،ینسبھ یاس ک یالٹھ یقانون، جس ک

 سےناموں  یگرد اور یآزاد یموجود ہے۔ جب اسے ترق یںحصے م یرکث یاکےدن

ان حساس انس یکقانون ا یہجاتا ہے، تو  یاآزاد قوم پر ٹھونس د یکمنقلب کرکے ا
نشہ بہانے تراشتا ہے اور  یہدہ ہوجاتا ہے۔ طاقت کا  یفتکل یاور بھ یےکے ل

 یہ اڑیرپھچ یجہاور نت یںکے دالئل کمزور پڑ جاتے ہ یمنےکے سامنے م یڑےبھ

س نے شدت سے محسو یبکے اد یصد یسویںٹھہرتا ہے۔ اس کے ا ستحصال کو اک
در  ںیواشگاف الفاظ م یںتو کہ یںانداز م یعالمت یںکسک کہ یہ یںہے۔ ادب م یاک

 ںیشائع ہونے والے نکہت حسن کے ناول جاگنگ پارک م یںم یصد یسویںاک یآئ
 ہے: یرائے ملت

ہ ک یںہ یگئ یک یںبے ہو دہ بات یاس قسم ک یںم یکہامر’’ 

 ںیپتھر کے زمانے م یعےکے ذر یبمبار یدافغانستان کو شد

کر کے وہاں اطالع  یکو مہربان یکس ۔جائے گا یاپہنچا د

 ںیپتھر کے زمانے م یکہ افغا نستان پہلے ہ یےچاہ یپہنچان

 یہو تو ہ یکا سبب بن سکت ینطرح تسک یبات کس یہاگر  ۔ہے

 یک یکہامر یںجائے کہ اس مقام تک پہنچانے م یابتا د یبھ

 (۹)‘‘۔یںہ یرہ یشپ یشپ یںکوشش

جنگ  یو مطابقت ک یماحول سے آگہ یانسان ابھ یہپتھر کے زمانے کا  
 ٹیآفات سے نبرد آزما ہونے اور پ یشدت اور ناگہان یلڑنے، بدلتے موسموں ک
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 یطور پروہ آزاد تھا۔ قلعہ جنگ یداخل یکنلگا ہوا تھا، ل یںآگ کو ٹھنڈا کرنے م یک

 تو یںکے انسان سے کر دوراگر ہم پتھر کے محصور انسانوں کا موازنہ  یںم
 یہ ۔ہے یتاسے ممتاز کرد ینجو اول الذکر کو ان افغان مجاہد ۔واضح فرق ملتا ہے

 حکومت کے بازو ان کو۔تھے یہطاقت کا سرما یسب سے بڑ یک یادن یبھ ینمجاہد

ے وقت ن ۔کھلے تھے یےاور خزانوں کے منہ ان کے ل ینبے چ یےتھامنے کے ل
 یکہان یارس یک یکے مول کا نہ رہا۔ قلعہ جنگ یوںکوڑ یاسرما یہکہ  یاپلٹا کھا یساا

ہے۔ ناول کے تمام تر واقعات  یہوئ یلیاس سے آگے کے حاالت و واقعات پر پھ

بقا  یک یجو زندگ۔یںکے گرد گومتے ہ یاتکشمکش ح یبند انسانوں ک یںحصار م
 یزندہ رہنے ک یاجائےک یاک یکنل۔جنگ لڑ رہے تھے موت ان کا مقدر ہے یک

 یاور معاشرت یہے اور حالل و حرام کے سارے مذہب یجبلت بہانے ڈھونڈت یوانیح

 : یںتقاضے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہ
 ‘‘۔۔۔۔۔۔گھوڑا ہے’’

 ‘‘کہاں ’’

 ‘‘۔۔۔۔۔۔یںکے صحن م یاوپر قلعہ جنگ’’

 ںی۔۔۔۔۔اگر ہم اسے پکڑ ل۔۔۔۔۔۔سنو۔نے کہا تھا ناں کہ ہے یںم’’

 ‘‘۔یںتوکھا سکتے ہ

 ‘‘۔۔۔۔۔۔کس کو’’

 ‘‘۔۔۔۔۔۔گھوڑے کو’’

 ‘‘گھوڑا حالل ہوتا ہے ؟’’

 ‘‘۔۔۔۔۔۔گے ؤکھا یںتم اسے نہ یاہوتا تو ک یںاگر نہ’’

 (۱۰)‘‘۔۔۔۔۔۔ں گاؤکھا’’

 ںیکرتے ہ یشمکالمے جس صورت حال کو پ یمختصر ابتدائ یہناول کے  

بچ جانے والے سات زخم  یںم یجو قلعہ جنگ۔ہے یتکا عفر یاسوہ بھوک او ر پ
 یدیق یہہوئے  یےپناہ ل یںتہہ خانے م ۔دے رہا ہے یکو دکھائ ینخوردہ مجاہد

 یپڑ یبکھر یںالش یںکے صحن م یجبکہ قلعہ جنگ ۔یںجنگ لڑ رہے ہ یک یزندگ

ہے۔ الشوں کا تعفن تعاقب  یدو بھر کرد یزندگ ینے ان ک یاس۔ بھوک اور پیںہ
اس ۔ںیتو کہاں جائ یںجائ یسےتو ک یںسر پر دشمن بچاندر بھوک اور ،موت یکرت

 ھایکد یںہ یتےگھار کر مارد یرگھوڑا گھ یزخم یکوہ ا یںصورت حال م یانکبھ

 یہوئ یجبلت پر بچ یوانیح یرہنے ک ہزند یبساط ہ یجائے تو پورے ناول ک
حد تک موجود  ینہ کس یکس یںمذاہب م یالہام یحال ل و حرام کا تصور سبھ۔ہے

حالل اور کچھ  یزیںکچھ چ یںم یزندگ یمعاشرت یاپن ینسان نے ازخود بھہے۔ ا

ہے۔  یرہ یہوت یشیب یکم یںاس فہرست م یو حالل ک یں،حرامحرام ٹھہرائ
ر ت یادہز یعالقہ رہا ہے، اور اس ک یزمانے سے زرع قدیم یکہندوستان چونکہ ا

کو مقدس  یلوںسے گائے ب یشروع ہ یےکا انحصار زراعت پر ہے۔ اس ل یآباد

 یکزمر یںتو گائے کو باقاعدہ ان مقدس جانوروں م یںہے۔ ہندو مذہب م یاگ یاقرار د
نے ان کے ان  یشدت اور قحط سال یبھوک ک یکنہے، ل یحاصل ہوگ یثیتح

ے کہ اسے حرام کھان یاکڑا وقت آ  یکوئ یان پہ جب بھ۔بخشا یںاصولوں کو دوام نہ

اس  ہیشنے ہم یتانتخاب کرنا پڑتا تو اکثرکا  یکا یکس یںاوربھوکا مرجانے م
بڑا مسئلہ ہے  یکے انسان کا بھوک اتنا ہ ید۔ دور جدیک یخالف ورز یاصول ک
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مالک م یقیچند افر یبھ یںکے دور م یآج ترق۔کے انسان کا تھا یمجتنا کہ دور قد

 ییسا یبھ یںم‘‘ ؤبہا’’۔ مصنف کے ناول یںجکڑے ہوئے ہ یںاس کے پنجوں م
 ۔یاگ یاک یشصورت حال کو پ یہ

 : یںڈاکٹر محمد افضال بٹ لکھتے ہ 
کے  یلوںہے کہ مقدس ب یبھوک کا احساس اس قدر حاو’’

کے بعد لوگوں نے ان کے مردہ جسموں کو کھانا  مرنے

ں کا گوشت کھاناتو ہم پرست یلومقدس ب ۔یںہ یتےشروع کرد

اور ئد عقا بھوک سب یکنل ۔بڑا مشکل کام تھا یےکے ل یلےقب

 ‘‘۔ہے یتوہمات کو باالئے طاق رکھنے پر مجبور ہوجات

گر کو ا‘‘ یقلعہ جنگ’’افغانستان کے حوالے سے لکھے جانے والے ناول  

 اسیتو جنگوں نے انسان کو بھوک پ یںکرد یذہن سے محو بھ یےلمحے کے ل یکا
انک جھ یںم یختار یچھےتھوڑا سا پ۔ہے یاک یہ یااور افالس کے سوا د یذلت غالم

سے مسائل کو یدوم کچھ ا یماّول اور جنگ عظ یمجنگ عظ یجئےل یکھکر د

کرتے رہے۔ انقالب روس کے  یچھازمانے تک عوام الناس کا پ یکجو ا یچھوڑگئ
 یںنو ں مکو انسا یمتقس یتھے کہ وسائل ک یعوامل کارفرمائ یہ یسےا یبھ یچھےپ

ر حدتک دو ملکوں پ یکس روس سرد جنگ کا انحصار یکاامر۔جاسکے یابنا یکساں

۔ یوہ جنگ تھ یہیسے قطع نظر  ونےرہا ہے۔ اس جنگ کے جائز اور ناجائز ہ
 ےیجہاں کروڑوں انسانوں کے ل یا،جس نے روس کو بکھر جانے پر مجبور کرد

 یرثک یکاس بدلے ہوئے منظر نامے کے سبب ا یںوہ یتھ ینخبر باعث تسک یہ

 : یسے محروم ہوگ یمفراہ یضرورتوں ک یانسان یادیبن یآباد
تو  ایکو منتشر کرد یونین یتدار قوتوں نے اگر سوو یہسرما’’

 ۔۔۔۔۔جہاں  پہلے۔ہے یاب صورت حال پہلے سے بہتر ہوگئ یاک

پرو پگنڈے کے پمفلٹ اور کتا بچے چھپتے تھے تو اب  یپارٹ

ے جرائد چھپت یمرساور گل یگزینجگہ پورنو گرافک م یان ک

 یںم یوںاور گل وںہے ؟۔۔۔۔۔۔فٹ پاتھ یآزاد یہی یاتو ک یںہ

 تیاسہے کہ ر یسے بڑھ گئ یروںتعداد راہگ یک یوںبھکار

مگر پنشن  یسہ یلکو قل جانب سے بوڑھوں اور الچاروں یک

کار در یجہنت یہی یاہے تو ک یجو اب بند ہوگئ یتو تھ یملت

 یںثقافت کے دور م یاور نئ یتجمہور ،ی۔۔۔۔۔اس آزاد۔تھا

 یامگ ینریمش یبھار یکسپورٹا یبڑسب سے  یروس ک

۔۔۔۔۔ہانگ کانگ اور ۔۔۔۔۔۔عورت کا گوشت ہے۔یںہ یںنہ یارےط

ہ ہے ک یاجسم فروشوں کاکاروبار ٹھپ ہوگ یمقام یںبنکاک م

ہے اور  یادہجسم کا حجم ز یان کا جسم مختصر تھا اور روس

سے لوٹا تو اس نے  یدوست بمبئ یکا یرا۔۔۔۔۔م۔کم یںکہ یمتق

وہ  یاال یںہوٹل کے کمرے م اپنےکو  یکہ وہ جس لڑک یابتا

 یشاعر یپور یاور اسے پشکن ک یتھ یچرٹ یادب ک یروس

 نئے روس یکنل یتھ یجانت یںاور وہ چھ زبان یتھ یاد یزبان

 (۱۲)‘‘۔یجگہ نہ تھ یکوئ یےاس کے ل یںم

 یصورت حال ک یہونے وال یروقوع پذ یںاس اقتباس سے نئے روس م 
 دگرگوں حالت یاس کے ساتھ ساتھ افغانستان ک یںناول م۔طرف واضح اشارہ ہے
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 یک یجنگ تھ یکہروس امر یںذکر ملتاہے۔ روس افغان جنگ جو اصل م یکا بھ

نٹ الئن فر یںپاکستان نے اس م۔ہے یاگ یاموضوع بنا یکو بھ یالتتفص یضرور
جن ۔بشانہ کھڑے تھے اور ہم طالبان کے ساتھ شانہ یاتھاکا کردار ادا ک یاتحاد

اور  یاروںہتھ یںاور اسالم آباد م یاجنم ل یںنے اس دور م یوںتضادات اور رو

اول کا قدر ن یکس یجس طرح ہاتھ دھوئے گئے وہ بھ یںگنگا م یاس بہت یڈالرونک
 یعےمختلف کرداروں کے ذر یہمصنف نے ان سارے حاالت کا تجز ۔یںحصہ ہ

 یہے اور خود کالم یتاکرد یمداخلت بھ یںکہ یںکہ یہے۔ ہمہ دان راو یاسے ک

 یابنا کو موضوع یےالم یکنوع انسان کے ا یبن یںاس ناول م یکنل۔کرنے لگتا ہے
 ۔کردہ ہے یداپ یہمارا اپنا ہ یہالم یہالگ بات ہے  یہہے۔  یاگ

 ےیسسات ا یںکا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناول م یاحتمصنف نے اپنے ذوق س 

ے س یست۔ زیںہے۔ جو مختلف عالقوں سے تعلق رکھتے ہ یاکا ذکر ک ینمجاہد
ش کوش یجاننے ک یزندگ ینج یدوسرے ک یکجب وہ ا یںکے انتظار م یدموتناام

رسوم و رواج اور ،یاتخصوص یمعاشرت یزبان یتو مصنف نے ان ک یںکرتے ہ

ہے۔ اس  یہے وہ براہ راست لگت یخدوخال کے متعلق جومعلومات د یائیجغراف
 یوسرد یں۔ ناول میتاد یںنہ یپن دکھائ یمصنوع یااختراع  یم کا ذہنقس یکس یںم

 جنگ یاور افغانستان ک یکہجب امر یااس وقت لکھا گ یہہے کہ  یہخاص بات 

ا آمر مطلق حکمران تھ یکتھا۔ ا یمرتبہ پھر پاکستان اتحاد یکاور ا یعروج پر تھ
مصنف نے حاالت کا رخ  یںان حاالت م یتھ یاور عوام کے لبو ں پر مہر خاموش

 کے ذہن یہے۔ قار یجگہ د یکساں۔ مصنف نے جنگ کے کرداروں کو یاک یشپ

ناول جس  یہمختصرضمانت کے باوجود  یاپن یاہےکو اکسا یاالتکے نئے خ
کے 9/11کہ  یوںہے ک یند یک یصد اسراکیسویںوہ سر۔موضوع کا احاطہ کرتا ہے

 ۔ںیازسر نو طے کرنا پڑ تیحاترج یسانحے کے بعد بہت سے ملکوں کو اپن

تقبل کے مس یدیوںق یہے۔ جنگ یطناول چند دنوں پر مح یہاعتبار سے  یزمان 
مسلح  یرغ ںیجاتا ہے۔ جہاں انہ ینرکھام یقلعہ جنگ یںانھ یےکرنے کے ل یصلےکا ف

کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے ہنگامہ برپا ہو جاتاہے۔ اس 

پر گرا  کٹر بم ان یرعدد ڈ یکجاتا ہے کہ ا یاک یصلہف ےیصورت سے نمٹنے کے ل
لگ جاتا ہے۔ زندہ بچ  یرالشوں کا ڈھ یںم یقلعہ جنگ یںآن م یجائے۔ ان ک یاد

ے۔ ہ یتید یبد تر دکھائ یادہز یصورت حال مرنے والوں سے بھ یجانے والوں ک
 طور پر یالشعور یا یساتوں شعور یہ یںسات ہ یںزندہ بچ جانے والے تعداد م

ان سات کرداروں کے عالوہ  یںاکھٹے ہوجاتے ہ یںم انےکے تہہ خ یقلعہ جنگ

کا احساس دالتا رہتا  یموجودگ یجو آخر تک اپن۔گھوڑے کا ہے یکآٹھواں کردار ا
 یکرداروں کے مساو یگھوڑے کا کردار باق یںہوتا ہے ناول م یہمحسوس ۔ہے

 ۔ہے

 : یںلکھتے ہ یسان 
گھوڑے کا ہے  یکا یانسارا ب یںماس مختصر سے ناول ’’

 پس۔چڑھتا اور اترتا ہے یاںبار بار سڑھ یںم یجو قلعہ جنگ

جو  یںہ یتید یسنائ ینبھیآواز یک یوںان جہاد یںمنظر م
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 ینےحصہ ل یںپاکستان اور دوسرے ممالک سے افغان جہاد م

 (۱۳)‘‘۔یںآئے ہوئے ہ یےکے ل

 یمشترک ہے گھوڑا بھ یںخواہش انسانوں اور جانوروں م یزندہ رہنے ک 

کھا ر یٹےسم یںتہہ خانے م یںانہ یہے۔ اس اشتراک نے ہ یاکائ یاشتراک ک یاس
ر حدت ضرو یسہ یہ یےتھوڑے وقت کے ل یںرات م یلبستہ طو یخ یک یوںسرد

ے لہر س یہلک یک یتوانائ یےکچھ دنوں کے ل یں۔ ان کے بھوکے بدن میپہنچائ

سے کٹے ہوئے پارچوں کو نہ کھا پائے۔  وہ سارے تو گھوڑے کے خنجر یدوڑا د
 ںیصورت م یدسترخوان ک یککھانے اور نہ کھانے والوں کے سامنے وہ ا یکنل

ے وال یلنےکھ یجانوں سے ہول یانسان یںجنگ م یدانمدت سے م یلموجود رہا۔ طو

طرت ف ی۔ انسانیںاضطراب کا شکار ہوجاتے ہ یبہوئے عج یتےجان ل یگھوڑے ک
ہونے والے  یانان کے درم یےہے گھوڑے کو مارنے کے ل یہی یکا تقاضا بھ

 : یںکرتے ہ یغماز یالجھنوں ک یک یاتنفس یمکالمے انسان
 ‘‘۔۔۔۔۔۔خراب ہے یعتطب ی۔۔۔۔۔۔ہماریار یںنہ’’

گھوڑوں کو اوالد کے برابر درجہ  یںم اینیچادھر ہمارے چ’’

وتا ہ۔۔۔۔۔اوالد کو مارنا مشکل ۔بلند یبلکہ اس سے بھ یںہ یتےد

 ‘‘۔۔۔۔۔۔ہے

  ؓ ین۔۔۔۔۔ہم حس۔گھوڑا عز ت نفس ہوتا ہے یےعرب کے ل یکا’’

 ںیان کے گھوڑے کو گزند نہ یکنل یںہ یتےکر د یدکو شہ

 ۔۔۔۔۔۔پہنچاتے

 ‘‘۔۔۔۔۔۔شوٹ ہارسز یناٹک ی۔۔۔۔۔آئ۔لو ہارسز یآئ’’

 (۱۴)‘‘۔۔۔۔۔۔یںنہ یوںک یکسے ا یں؟۔۔۔۔۔۔تم م یوںک یہ یںم’’

احساس ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے  یںہے کہ انہ یہکرداروں کا المان سات  

شدت ان کے اس خوبصورت جذبے پر  یبھوک ک یکن۔ لیںمار رہے ہ یوںکوک

نجر خ یلےنوک یزبلکہ ت یںہ یتےہے وہ نہ صرف گھوڑے کومار د یہوجات یحاو
 نسل یانسان اپن یںم یخ۔ تاریںکرتے ہ یکوشش بھ ینکالنے ک یچرب یسے اس ک

وڑا طرف اگر تھ یدوسر۔تلخ تجربات سے گزرا ہے یاس سے بھ یےبقا کے ل یک

عالمت بن جاتاہے کہ اسے  یسیا یککا گھوڑاا یجائے تو قلعہ جنگ یاسا غور ک
روس اس گھوڑے کو ۔اسے نگل نہ سکے یکنل یااس کے دشمنوں نے تو مار د

 ۔ہے یکوشش ہنوز جار یک یکاکوشش کرچکا ہے اور امر ینگلنے ک

 خاشاک زمانے:  و خس
خس و خاشاک زمانے ’’ شائع ہونے واال  یںئم2010تارڑ کا  ینمستنصر حس 

 یہ یںطرف اشارہ کرتا ہے ادب م یناول ہے۔  ناول کا نام وقت ک یمضنح یکا‘‘
 یککنت یک یوںصد یانسلوں  یادہسے ز یکاس سے قبل ا۔یںہ یںتجربات نئے نہ

عد بُ  یونکاصد یںنظر ناول م یر۔ زیںاور عبدہللا حسن آزما چکے ہ یدرح ینالع ۃقر

اور  یںہ یتک پروان چڑھت2001کر  یےسے ل1930جو ۔ینہیںنسل ینت یکنل یںتو نہ
اور زمانہ خس وخاشاک  یںہ یاپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرکے رخصت ہوجات

وسرا ہے ناول کا د یہ یےرہنے کے ل یوہ باق یدرہتا ہے۔ شا یہونے کے باوجود باق

اور  یاپن یبسر کرتا ہے اس ک یوہ زندگ یںحاالت م جناہم موضوع انسان ہے۔ 
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 آنے والے یں۔ جس میںہ یکرت یارملغوبہ ت یکا یحاتپہلے سے طے شدہ ترج

ہے، انسان جو زمانے  یہوت یتصالح یپر اثر انداز ہونے ک یصلوںوقتوں اور ف
تان کر کھڑا ہوجاتا ہے۔ اس کے  ینہسصعوبتوں کے سامنے  یکے جبر اور اس ک

 ۔ انسان اور وقتیںکے در وا ہوتے ہ ںؤیادن یاور نئ یںجہان کھلتے ہ نئے یےل

 نیجن کو اس ناول کے مو ضوع کے طورپر متع یںکے عالوہ بہت سے عنوانات ہ
 یںم یرائےخاص پ یکار کو کس یقبڑے تخل یکہم جس طرح ا۔جاسکتا ہے یاک

خاص موضوع سے ملقب  یکس یطرح بڑے ناول کو بھ یاس۔کرسکتے یںمحدود نہ

 ۔ہے یہوت یادتیاس کے ساتھ ز یناکرد
تھا۔ وہ  یاسے شروع ک‘‘بہاو ’’تالش کا جوکام  یجڑوں ک یتارڑ نے اپن 

حد تک مکمل  یتک اپنا دائر بڑ‘‘ خس و خاشاک زمانے ’’سے ہوتا ہوا ‘‘راکھ’’

وقت  ہیصلابھرتا ہے۔ اس کا ف یاتہہ سے ک یموج ک یںہے آنے والے دور م یتاکرل
ر ہے او یک یگرد ارہوارانہ آو یشہتارڑنے جس طرح پ ینکرے گا۔ مستنصرحس

ے کرنے ک یانان تجربات کو ب یںبلکہ جہاں گرد رہے ہ ی،جو پربت ودشت نورد

 ۔ہے یبہت کچھ باق یقینا یےل
 یکاسے ہوتا ہے۔ جو وہ اپنے  یکبھ یکا آغاز بخت جہان ک یکہان یناول ک 

 یسے مانگ رہاہے۔ مرغ سے پہلے مرنے وال یجیبھت یمرغ کے لئے اپن یمارب

 یشلف یبھ یںکو وہ بھون کر کھاچکا ہے۔ مصنف نے اپنے اس ناول م یوںتمام مرغ
ا ئع ہونے سے قبل ش اسہے۔  یکتکن یدہپسند یجو ان ک۔کو برتاہے یکتکن یک یکب

 ی۔ آسانہے یگئ یاپنائ یکتکن یہی یبھ یںم‘‘ محبت  یںقربت مرگ م’’ والے ناول 

جرات ضلع گ یںپہلے حصے م ۔یںجاسکتے ہ یےحصے ک ینناول کے ت یےکے ل
کے ساتھ ساتھ جاٹ  یوںبرادر یگرد یںں مؤگا۔ہے یاگ یاپور دکھا یاں دنؤکا گا

 یدگزن یہید یپنجاب ک یںناول کے اس حصے م۔یںرہتے ہ یکے لوگ بھ یبرادر

اور انداز تفاخر  یکا انداز زندگ یوںقوموں اور برادررہن سہن رسم و رواج مختلف 
اندر  بسنے والے لوگ یںم یہاتہے کہ د یاگ یاک یانسے ب یلتفص یاتیجزئ یبڑ

 یک تیتکبر اور سردارانہ ذہن یسے کھوکھلے اور مفلس ہونے کے باوجود خاندان

 ۔یںگزارتے ہ یزندگ
 یشمعا یسے جڑ ے چند کرداروں ک ینوسک یاس یکا دوسرا حصہ بھ یکہان 

تالش  یک یکے بعد نوکر یٹرکبخش م یرکوٹ ستارہ کا ام۔ن کرتا ہے یاکو ب یزندگ
 یندارمحمد تھا یدور کے رشتہ دار خوش یکمارا مارا پھرتا ہے اور اپنے ا یںم

سے  یربخشام،محمد یخوش یکنل۔ہے یتاد یچوکھٹ پرصبح وشام حاضر یک

 یہے کہ اس پر بول یتااپنے نوکروں کو حکم د ےیچھٹکارہ حاصل کرنے کے ل
ڑ کا تحفظ کرتا ہوا کتوں کے آگے دو یزندگ یبخش اپن یرام۔یںجائ یےکتے چھوڑد

 ۔یںدور وا ہوتے ہ یکے کئ یدوڑ کے دوران اس پر زندگ یرہا ہے اس

ڑکوں س یک یویارکہم انعام ہللا کو ن یںحصے کے آغاز م یسرےناول کے ت 
 یورڈرائ یکسیٹ’’پروہ اپنا دوسرا ناول  یہاں ۔یںہ یکھتےچالتے ہوتے د یکسیپرٹ

ر اشاعت پ یمکمل کرتا ہے اور ناشر کے اصرار پر اس ک‘‘ یٹیوٹاز اے پراسٹ

 ینجات دالسکت ےاشاعت اسے مسائل س یہوتا جبکہ اس ناول ک یںنہ یراض
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رد ے گجڑوانعمارتوں ک یبان بد نص یستمبر کے سانحے کے وقت وہ بھ11۔ہے

ح طر یآنکھوں سے خس وخاشاک ک یبے گناہ لوگوں کو اپن۔ہوتا ہے یںونواح م
آزاد  یکہے اور شدت سے اس غم کو محسوس کرتا ہے۔ ا یکھتاگرتے ہوے د

اور  جاتا ہے۔ یاکا اظہار ک رتبنا پر اس سے نف یک یپاکستان یکا یںمعاشرے م

ہے جنہوں نے  یجات یل دافغانستان کے ان معصوم لوگوں پر ڈا یذمہ دار یسار
اور  وںیخانہ جنگ یوہ جو سالہاسال ک یاک یںتک نہ یجادا یکٹر بھ یلن یکآج تک ا

 یپہنچ چک یںسے پتھر کے زمانے م یاضیف یطاقتوں ک یدوبڑ یک یادن

 ہے : یکہ کے عتاب کا نشانہ بنتیستمبر کے بعد امر11۔ہے
س روز بعدا یسکے انہدام کے پورے اٹھائ یناروںبابل کے م’’

تباہ حال اور برباد تھا مقدس  ی۔۔۔۔۔جو پہلے ہ۔ملک پر یکا

تک کہ اس  یہاںجہا د کے ثمرات تلے جھکا جاتا تھا  یکہامر

 یہوئ یبچھائ یکا ہر بڑا شہر کھنڈر ہوچکا تھا اور روس ک

تک  یہاںہوچکا تھا  جبچہ اپاہ یسرابدولت ہر ت یما ئنز ک ینڈل

 یبھ ںیدو ٹانگ یبچے ک اکسییکہ بچے بھول رہے تھے کہ ک

 والے یوںں اوربلندؤصحرا ،یرانوںو یعاس وس یںہ یہوسکت

 یقہر نا ک یسب سے زور آور سلطنت ک یک یا۔۔۔۔۔دن۔ملک پر

 یکو ہالک کرنے ک یونٹیچ یک۔۔۔۔۔ا۔یاچھا گ یہسا یبکا مہ

چنگھاڑتے چلے آتے  یختےچ یمشتعل ہاتھ ینکڑوںخاطر س

اور ہر صحرا  یہر بست یآنے وال یںتھے اور اپنے راستے م

 (  ۱۵)‘‘۔۔۔۔۔۔کو روندتے چلے آتے تھے

کو برداشت کرنا انعام ہللا  یادتیوجہ سے اس ز یحساس انسان ہونے ک یکا 

ہ و یازہکا خم یذمہ دار یچند لوگوں ک یاوہ سوچتا ہے کہ ک۔مشکل ہے یےکے ل

معلوم نہ  یھب یہ یدتو شا یںانہ۔یںخبر تک نہ یاس جرم ک یںجنہ یگئ یںبھگت یںنسل
ہ و۔ہے یاحادثہ رونما ہو گ یںشہر م یکبراعظم کے ا یکدور ا یلہو کہ ہزار وں م

 ۔ہے یتاچھوڑ د یکہکا شکارہو جاتا ہے اور آخر کا ر امر یتنہائ

تا ہے کا آغاز کر یروزآرڈیڈکے بعد اپنے ناول سپ یانعام ہللا شباہت سے شاد 
 یوجہ سے انسان سے ہونے وال یفرد ہونے ک ینتر کار معاشرے کا حساس  یقتخل

 مسلسل یکو شدت سے محسوس کرتا ہے اور جب اپنے اندر ہونے وال یادتیوںز
باہت چاہتا ہے تو ش ہوناطاقت سے ٹکرا کر پاس پاس  یخلش سے اکتا کو استحصال

ام ا انتقتم ان لفظوں سے اپن یںہوتے ہ یاس کے لفظ ہ یارکا ہتھ یبہے۔ اد یاُسے کہت

 لے سکتے ہوتو وہ کہتا ہے:
کہ ادب ظلم کا راستہ  شباہت یںہ یالیاںمحض خام خ یبھ یہ’’

سے انصاف کے  یں۔۔۔۔۔لکھے گئے حرف م۔روک سکتا ہے

ہ الذم یخود کو بر یادب بھ یں۔۔۔۔۔نہ۔یںچشمے پھوٹ سکتے ہ

 ۔۔۔۔۔جس سے۔ہے یشنانٹلکچوئل ماسٹر ب یکا یک ینےقرار د

دا فر ض ا انے اپن یںکہ م یںہو جاتے ہفارغ ہو کر آپ ٹھنڈے 

ماسٹر  یک یتہم اس نوع یںتو وہ چاہتے ہ یہی۔۔۔۔۔اور ۔یاکرد

ادب  یمزاحمت‘ یںکر یرناول تحر‘ یںمشغول رہ یںم یشنب

تو  یںانہ یوں۔۔۔۔۔۔یںلکھ یےوالے مرث ینےُرال د‘ یںکر یقتخل

 یںم یجےہم اس عمل کے نت یکنل یپہنچت یںگزند نہ یکوئ
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گزند پہنچانا  یںانہ ۔۔۔۔۔۔یںاور م یںہوتے چلے جاتے ہناتواں 

 (۱۶)‘‘۔۔؟۔ہو یاب تم مجھے سمجھ رہ یا۔۔۔۔۔ک۔چاہتا ہوں

 نیانعام ہللا کو دن رات بے چ یہکا رو یکہقوتوں خصوصاًامر یاستحصال 

تمام تر انسان  یہو جاتا ہے۔ اپن یزارسے ب یرکھتا ہے اور وہ ان لمحوں زندگ
ا کہ کر سکت یکار یبتخر یبڑ یکے باوجود وہ چاہتا ہے کہ کاش وہ کوئ یدوست

 قوت سے تحصالیوہ اس یںحصے م یاس نظام سے بدلہ لے سکے۔ ناول کے آخر

 یوکتسے شباہت اسے ر یصلےہے اس کے اس ف یتاکا ارادہ کرل ینےٹکرا کر جان د
اس  یہ بھو یںاس سفر م اٹھائے گا۔ یںنہ یالاقدام وہ اک یہہے کہ  یبلکہ وہ کہت یںنہ

 یںم یگاڑ یسرحد تک لمبا سفر وہ اپن یکیاپنے مرکز سے امر یکے ساتھ ہوگ

 : ںیجہتوں سے آشنا ہوتے ہ ینئ یک یزندگ وہسفر کے دوران ۔یںطے کرتے ہ
پر براجمان  یوںوہ گدھ برج یںم یاہیگھٹا ٹوپ س یشب ک’’

ے ہ یلیہتھ یکتھے کہ ا یکھتےکے پار د یلمنتظر گدھ جھ

 یہے اور وہ اپنے المبے بھار یجانب بڑھت یک یٹجو استوں پ

وہ دھک دھک  یبھ یںپر کھول کر ذرا پھڑپھڑاتے اور انہ

کے  یلاور وہ مطمئن ہوکر ذرا پہلو بدل کر اس ب ید یسنائ

سموں تلے  یمردہ ہونے کے منتظر ہوگئے جس کے بھار

 ی ک۔۔۔۔انعام ہللا۔اوربچے روندے گئے تھے یاںکچھ مردہ چڑ

ر اسکے اند ،یپر اتر یٹالحال ہموارپ یشباہت کے ف یلیہتھ

اسے محسوس  یجو دھک دھک دھڑکن تھ یکونپل ک یکا

کو دوبارہ آباد کرتے  یاچلو اس دن’’اور اس نے کہا  ۔۔۔۔۔۔یاک

 ( ۱۷)‘‘۔۔۔۔۔۔یںہ

م انسان نے نئے آد۔یںفقرے ہ یہاختتام یہطرز احساس کے  یناول کے رجائ 

ارض لے کر  یغاماور پ یدنو یک یخوش یںم یاجو اس دن یچھوڑ یںتالش نہ یک

 ۔آئے گا
 : یںاس موضوع پر ڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہ 

تارڑ  یااب جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ ک’’

کے تصور سے بحوالہ انعام ہللا اور شباہت اتفاق ‘نئے آدم ’کے

 ہے کہ عام طور یتآ  یہ یںبات ذہن م یجا سکتا ہے تو پہل یاک

ناول نگاروں نے نئے  یکے حام‘ یادب برائے زندگ’پر 

ے ک رےاپنے اپنے ماج یسسٹم ک یاسیاور س یمعاش ،یسماج

 گھرے یںہے تاکہ دکھوں اور غموں م یک یتحما السطور ینب

ہے کہ  یہمسئلہ  ۔انصاف مل سکے یںم یدانوںانسان کو ان م

ہمارے خطے کے گرفتار  یںاور خواب کے بھنور م یکتشک

 ۔سکتے کہہ یںسے تو کچھ نہ یقین یںلوگ مستقبل کے بارے م

 (۱۸)‘‘۔یںد ڑبہتر ہے کہ ہم اسے اپنے آنے والے وقت پر چھو

ہاں آباد کرنا چاہتا ہے، ج یادن یالتیتخ یسیا یککار ا یقکا ہر تخل یامہذب دن 
 ںیم یادن یونکہک،بانٹنے والے انسان ہوں یںہو، امن ہو، جہاں محبت یخوش حال

ا وہ چاہت یےرکھتا اس ل یںنہ یدام یک یےموجود انسانوں سے وہ اس طرح کے رو

نہ رکھتا ہو جو آج  یاںتمام خام اندروہآدم کا ظہور ہو جو اپنے  یسےا یکہے کہ ا
 ۔کے انسان کا خاصہ ہے
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کے  یہاتنمود سے پہلے شہروں اور د یکے بادلوں ک یمتقس یہندوستان ک 

۔ مختلف قبائل مذاہب اور فرقوں کے لوگ یںہ یکھتےجائے تو د یاجائزہ لماحول کا 
گجرات کے  یںبسر کررہے تھے۔ مصنف نے اس ناول م یپرامن زندگ یںآپس م

کے دو خاندان مختلف مذاہب  یجاٹ برادر یںمحلہ م یپور کے مغرب یاں دنؤگا یکا

ے ہوتے بسر کررہ یہونے کے باوجود اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگ یمتقس یںم
لہنا سنگھ اور بخت جہاں  یںناول م۔یںہ یکا یاں۔ اس سے ان کے غم اور خوشیںہ

ابجا ج یںاس ناول م یبھ یںمثال یگرد یاس طرح ک۔مثال ہے یابکام یکا یدوست یک

 یسےہ اہے ک یاسوال اٹھا یزفکر انگ یکمصنف نے ا لسطورا ینب۔یںہ یپڑ یبکھر
دوسرے کے خون  یکوجہ سے ہم ا یک یفرمائکار یکون سے عوامل تھے جن ک

 ۔ہوگئے یاسےکے پ

 : یںلکھتے ہ ینالد یاثمحمد غ 
 یمذہب کے واسطے کوئ۔ہے یتاجان ل یکوئ یےمذہب کے ل’’

 ہے مذہب یتیمذہب کو ہڑپ کر ل یکبھ یاستس۔ہے یتاجان د

 یکبھ اتیاقتصاد ۔ہے یتاکرل یںکو اپنے پنجے م یاستس یکبھ

 یک یاتمذہب اقتصاد یاور کبھ۔ہے یتیمذہب کو کمزور کرد

ہے  یکرت لمذہب کو استعما یکبھ یختار ۔ہے یشاگرد بن جا ت

ور عمل ا یسےا ۔ہے یتاکو کھلونا بنا ل یختار یاور مذہب کبھ

 (۱۹)‘‘  ۔یںموجود ہ یںان ناولوں م یاںہزاروں کہان یردعمل ک

 یزخون ر یہونے وال یںم یجےاور اس کے نت یےکے الم یممصنف نے تقس 
کو  وںیادتیہونے والے علم اور ز یںپاکستان م یقتل وغارت کے ساتھ ساتھ مشرق

سرے دو یکا یںکا جنگ م یٹوںلہنا سنگھ کے دو ب۔ہے یاناول کا موضوع بنا یبھ

 یےلما یکا نشانہ بننا وہ انسان یادتیز یماں کا اجتماع یکے خالف لڑنا شباہت ک
محسوس کرنے  یبھ یعام آدم یکا یںور مشدت کا احساس آج کے د ی۔ جن کیںہ

م نم سے نے چش یکو ہر پاکستان یبتقر یڈالنے ک یارکے ہتھ یازیلگا ہے۔ جنرل ن

 عوام کو اس سے ۔یتھ یاصورت حال ک یعمل یچھےں کے پؤبڑے بڑے دعو یکھاد
کو مصنف نے بڑے  یوںاور بزدل یوںان چہرہ دست ی۔ آمروں کیابے خبر رکھا گ

 چند اقتباسات مالحظہ ہوں: یسےہے ا یاک یشانداز سے پ یہطنز
 یابھ یجو ابھ یفبراجمان اس کا حر یںاس کے برابر م’’

پر رکھ  یزاتار کر م ینکسے اپنے ر یفرماں بردار یتنہا

کراس شخص  رکھ یںچکا تھا اور اپنا پستول ان کے برابرم

۔۔۔۔۔سر کہاں کہاں دست خط کرنے ۔ہے یکھتاجانب د یک

 یاتن یںقلم م یرےم یںحاجت نہ یقسم ک ی۔۔۔۔۔مجھے کس۔یںہ

روں ہزا یڈالنے وال یارہتھ یسیا یںہے کہ م یہوئ یبھر یاہیس

 بے یںقلم م یرےپر دستخط کرسکتا ہوں کہ م یزاتدستاو

ور ۔۔۔۔۔ا۔یہوت یںختم نہ یہے جو کبھ یبھر یاہیس یک یرتیغ

 یگرٹا ئ یکبے تاب شخص ا یےدستخط کرنے کے ل یہ

 یظاہر ہوتے مہند یںگھناو ٹ م ی۔۔۔۔۔اور تب سندر بن ک۔ہے

دم بے عزت محسوس  یک یگروالے ٹائ یوںدھار یرنگ ک

 یمارہ یگرتوٹائ یرتنامراد اور بے غ یساکہ ا یںکرنے لگتے ہ

 یاد یںجنم نہ ینے بھ یرنیسب سے آوارہ مزاج ش
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ہ ۔۔۔۔۔ک۔نہ تھا یبھ یدڑگ یککھال کے اندر ا یک یگر۔۔۔۔۔ٹائ۔ہوگا

 قرم ینہ کوئ یکوئ یتو عزت نفس ک یبھ یدڑمیںگ یکا

 (۲۰)‘‘۔ہے یموجود ہوت

پر دستخط  یزدستاو یکوہ لمحہ تھا جب اس اروڑے نے ا یہ’’

آگے  بونے کے یٹھےب یںکرکے اسے سر کا کر اپنے برابر م

اور اس قلم کو وصول  ۔۔۔۔۔یاجانب بڑھا د یاور قلم اس ک یاک

ان  ینہ ہ ،یںلرز یاںانگل یک کرتے تھامتے نہ تو اس بونے

 یسرخ ئیکو یک یااور ح یرتغ یںپوروں م یک یوںانگل

 اہییسکتا تو اس قلم کے اندر جو س یکھد یاگر کوئ ۔۔۔۔۔۔یپھوٹ

‘‘ ۔۔۔۔۔۔یبدل گئ یںاور وہ خون م یاکٹ گ یبھ یجہاسکا کل یتھ
(۲۱) 

 یکمانڈو جنرل جس ک یکجب ا یںقربت م ینصف شب ک’’

جرا ت اور شجاعت کا کچھ حساب نہ تھا ہڑ بڑا کر اپنے بستر 

 کے لباس ی۔۔۔۔۔اور فون اٹھا کر اپنے شب خواب۔سے اٹھتا ہے

 ہوجاتا ینشنکے پا جامے کا ازاربند تھامتا اٹھتا ہے تو اٹ

اگر  ۔۔۔۔۔یںہ یںنہ یا یںتو آپ ہمارے ساتھ ہ یا۔۔۔۔۔۔سر یس۔ہے

۔۔۔۔۔ہم آ پ کے ۔یجٹو سٹون ا یوول بومب  ی۔۔۔۔۔۔ووئتو یںہ یںنہ

ل جنر یردل یرش یکے جتنے بھ یت۔۔۔۔۔اس نوع۔سر یںساتھ ہ

 کہ ان یںپالئے ہوئے دماغ کے ہوتے ہ یسہ۔۔۔۔۔س۔یںہوتے ہ

ں ؤہوتا البتہ ان کے پا یںکچھ اثر نہ،یہوت یںکچھ لچک نہ یںم

 یک ی۔۔۔۔۔ان پر اگر دھمک۔یںکے بنے ہوتے ہ یمٹ یکچ یشہہم

ہوجاتے  یلےپڑجائے تو وہ گ یپھوار بھ یس یمعمول یکا

 ں پر گرؤپا یسر کہتے اوندھے منہ انہ یس۔۔۔۔۔۔سر یس۔۔۔۔۔۔یںہ

 (۲۲)‘‘ ۔یںجاتے ہ

جنرل  یکآنکھوں والے ا یک ینڈکمردہ م یشتراس سے پ’’

۔۔۔۔۔اور پھر ۔تھا یانام پورے ملک کو رہن رکھ ل یدےنے عق

 ںیخود سے نہ ینرل کبھج یہتھا۔۔۔۔۔ یاگ یاآسمانوں پر اٹھا ل

 (۲۳)‘‘۔۔۔۔۔۔یںاٹھائے جاتے ہ یشہ۔۔۔۔۔ہم۔اٹھتے

سمونا مشکل کام ہے  یںصورت حال کو ادب م یاور عصر حاضر ک یماض 

حاالت و واقعات سے ہو تو مصنف  یخیو تار یاسیاور اگر ان واقعات کا ربط س
 ںیبارے م۔ صاف ظاہر ہے کہ ان واقعات کے یںہ یبڑھ جات یمشکالت اوربھ یک

کہا  یںنہ ےس یقین یںنکتہ نظر رکھتا ہے جس کے بارے م یاور انفراد یوہ ذات

 سییہو جو مصنف کا ہے۔ ا یوہ یکا نکتہ نظر بھ یتجاسکتا ہے کہ غالب اکثر
اوجود ہونے کے ب یساجاسکتا ہے ا یاک یمسترد بھ یکسرکو  یباد یںصورت حال م

اختالف کے باوجود  یدوقتیشد اسمجھ یںنے اسے درخور اعتنا نہ یبوںبعض اد

دار انہ جانب یرغ یےکے ل جانچنےکو  یقاور تخل یوقت کے ساتھ وہ دھند چھٹ گئ
 ۔یاسامنے آ  یرحجان ہ

 راجپوت:  
عبدہللا ‘‘ راجپوت’’ شائع ہونے واال  یںم2010 یگعبدہللا ب‘‘راجپوت ’’ 

کو چار ابواب آغاز، تالش،راجھستان اور  یکہان یکا دوسرا ناول ہے ناول ک یگب
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 کے موضوع کا سراغ چھوڑ یکہان یہے ناول کاانتساب ہ یاگ یاک یمتقس یںانجام م

 جاتا ہے :
 یہ(ید)شا ی۔۔۔۔۔جن ک۔کے نسل پرستوں کے نام یربرصغ’’

 (۲۴)‘‘ ۔داستان ہے یہرزم یآخر

ان وستطور پر اگر ہند ی۔مجموعیںکے نسل پرست راجپوت ہ یربرصغ یہ 

تعداد  یراجپوتوں ک یںاقوام کے مقابلے م یگرجائے تو د یکھاکا تناسب د یآباد یک

تان ہندوس یشہوجہ سے انہوں نے ہم یاور شجاعت ک یبہادر یکنکم ہے۔ ل یانتہائ
 یبھ اکبر نے ینالد اللتک کہ شنشہاہ ج یہاں یرکھ یعہدوں تک رسائ یدیکے کل

 یجائے اور ان ک یادام ال  یرسے ز یکہ راجپوتوں کو دانائ یجان یتعاف یںم یاس

 یدور سے ہندوستان ک یمقد۔جائے یسے حکومت ک ینانطاقت کے بل بوتے پر اطم
 یہ۔جن کے راجے راجپوت تھے یںتھ یاستیںر یسیا یتک بہت س یمتقس

ان  یںھت یمل یںپھر ان کو وارثت م یا تھیں ینینے بزور طاقت چھ یاستینانہوںر

حصہ  ریکث یکجس نے ہندوستان کا ا ۔یقدر تھ یسیا یآپس کا اتفاق و اتحاد ہ کے
داستا  یک ینراجپوتوںنظر ناول انھ یرز۔رکھا یںم یبال واسطہ فرمانروائ یابالواسطہ 

رائے  ہناول پ۔ہے یحالت عالم نزع ک یہاںالگ بات ہے کہ  یکا یہہے  یاتن ح

 : یںہ یفاطمہ لکھت یسہوئے محترمہ رئ یتےد
 یاس کا پس منظر دوسر ۔داستان ہے یہرزم یکا یہدراصل ’’

 آزادی یںجب ملک بھر م ،کے بعد کا ہندوستان ہے یمجنگ عظ

ہندو اور مسلمان دونوں مل  ۔یزوروں پہ تھ یکتحر یک

کا  یسے نکالنا چاہتے تھے تاکہ آزاد یرکو برصغ یزکرانگر

تھا  ہاںاکا خو یآزاد یجہاں عام آدم ۔سورج طلوع ہوسکے

ملنے کے بعد اپنے  یتھا جو آزاد یبھ یساطبقہ ا ایک یںوہ

 ینیپنے منے ا یسکہ کا نگر یوںتھا ک یشانپر یےمستقبل کے ل

 ملنے کے یتھا کہ آزاد یاکہہ د یںواضح الفاظ م یںم یسٹوف

 یارجواڑوں کو ختم کرد اور یاستوںء تک تمام ر۱۹۵۴بعد 

 ارییردجاگ یںٹومیسف ینیکے م یگمسلم ل یجائے گا جب ک

مسلمان  یےاس ل ۔یبات نہ تھ یکوئ ینظام کو ختم کرنے ک

 یکوئ یںکو اس سلسلے م یرداروںاور مسلمان جا گ یننّواب

پنا ا یںپاکستان م یںصورت م یسیوہ ا یونکہک ،خطرہ نہ تھا

قائم  یجو آج بھ ،نظام برقرار رکھ سکتے تھے یرداریجاگ

نظام کے خاتمے  یدار یرجاگ رالبتہ رجواڑوں او ۔ودائم تھا

 ( ۲۵)‘‘ ۔خطرہ راجپوتوں کو تھا یادہسے سب سے ز

 ینبے چ یںسے جڑے ہوئے خدشات انہ یماور تقس یآزاد یپاک وہند ک 
ٹھاٹھ  انہیشا یہ۔ہوگا یاان کا مستقبل ک یںمعاشرے م یآنے والے جمہور،یںہ یتےکرد

سواالت  ےیسا یہ۔ یگ یںجائ یڈال یںکس کھاتے م یرداریاںاور جاگ یںسلطنت یہباٹھ 

 ںیں مؤکے ان راجا یاستوں۔ رتھاکا واسطہ  یردارراجے اور جاگ یہجن سے ،تھے
 یاعتبار سے ہندوستان ک یجو عدد۔کا تعلق راجپوت نسل سے تھا یتسے اکثر

گ لڑنے جن یبقا ک یآتے تھے چنانچہ راجپوت اپن یںنہ یںم یگنت یکس یںم یآباد

نگلوں اور ج یعوس یلےپھ یںم یاستوںسے ان ر یمتنظ یہخف۔ یںکرتے ہ یصلہکا ف
 یکچھ حکومت۔جاتاہے یاعالقوں کو اپنے مراکز کے طور پر استعمال ک یرآبادغ
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اول ۔ نیںشامل ہوجاتے ہ یںافسر ان اس سازش م یفوج یٹائرڈاور کچھ ر یاتشخص

 نیاس کے شکار کے شوق یںکردار اور ہندوستان کے طول و عرض م یکا مرکز
قع ں وایں جو مہاراج پور ضلع مؤگا ینام‘‘گلربا’’۔ یںہ یلوگوں سے تعلقات بھ

سے ا یںسنگھ جو اس کے پرانے دوست ہ یرکے مالک ٹھاکر گھوب ں ؤہے اس گا

نے  ریآدم خور ش یکا یزندگ یں ک ؤاس گا۔یںہ یجتےتار بھ یےآنے کے ل یفور
رونما ہونے والے  یبو غر یبہے۔ اس کے شکار کے دوران عج یکر رکھ یرناج

کو  یمتنظ ہیاس خف۔جاتا ہے کیاانتخاب  یڈئیرکابرگ یاس یےکے ل یقتحق یواقعات ک

اسے  یذمہ دار یانجام تک پہنچانے اور ان واقعات کا سراغ لگانے ک یمنطق
 ڈئیریکردار برگ یمرکز یکا سارا تانا بانا اس یکہان یناول ک۔ہے یجات یسونپ

ہے ناول کے تمام واقعات  یاسے بنا گ یاداشتوں یک ین یاسپ خان ک یدراجاجمش

 یکا اناول ک۔یںگئے ہ یےکرد یلمطابق مقامات اور نام تبد ے۔ضرورت کیںہ یقیحق
ف مصن یسےبراہ راست ا یںکا لطف ہے جو ہم یاتشکار یںم یدلچسپ پہلوکہان

 یاحیس یدشت ک یحصہ اس یلطو یککا ا یزندگ یاپن یسے ملوارہا ہے۔ جس ک

 بسر ہوا ہے : یںم
"The central character of the novel is an army 

officer working undercover to unearhth a 

cland_estine movement that his senses can be       

destructive . The reader initialy view him as a  

hunter in a jungle trying to investigate the cha _

os and fearcaused by lions."(26) 

 یسراغ رساں، کبھ یکبھ ی،جوگ یسادھو، کبھ یکردار کبھ یناول کا مرکز 
ر جلوہ گ یںم یکہان یسار یںافسر کے روپ م یفوج یکا یاور کبھ یماہر شکار

 یلتفص یپور یسے شناسا اور شکار ک یاروںہم مختلف ہتھ یزبان یک یہے۔ اس

 یرسائ تکمعامالت  یکے اندرون یاستوںت رسے آگاہ ہونے کے ساتھ راجپو
ے ں سؤکن ہے کہ اس کردار نے اپنے تمام پہلو یرانامر ح یہ۔یںحاصل کرتے ہ

 ۔ہوتا یںپن کا احساس نہ یمصنوع یبھ یںکہ یںم یہے کہان یاانصاف ک

ہے۔  یلیکا طف یروخان کا ہے جو ہ یسی  اور اہم کردار ع یکا یںناول م 
 ںیکے ساتھ چمٹا رہتا ہے کہ یروہ یںکے پر خار راستوں م یاور مہم جوئ یجاسوس

ے اندر ک یکہان یںحرکت یاس ک یںکردار ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو کہ یہ

کردار ہے جو مکمل طور  یساا یکا یہ۔ ناول کا یںہ یتیکرد یداپ ینیمزاح اور رنگ
ن سفر کے دوران ا یکے اس یاور سراغ رسان یمہم جوئ،کرتا یںپر انحصا نہ یروہ

کڑا ج یںتکون م یں سے ہوتا ہے۔ جو بنئے پنڈت اور ٹھاکر ک ؤگا یککا گزر ا

 یروناول کا ہ۔یںبسر کر رہے ہ یزندگ یک یطورپر بے بس یہوا ہے اور عوام معاش
اٹھاتا ہے اس  یاصالح کرنا چاہتا ہے اور اقدامات بھ یں کؤخان اس گا یدجمش

 مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ تا ہے : یخان ک یسی  اسے ع یںسارے عمل م
سدھار مشن  یہاتد یا یںمہم پر نکلے ہ یک یآپ سراغ رسان’’

ً خان نے تقر یسی  ع‘‘پر   (۲۷)‘‘۔بگڑ کر کہا یبا
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 یتلفعا یکے اور چھوٹے چھوٹے اختالفات اس کردار ک یتنوع یاور اس یہ 

 سے یمرض یخان اپن یسی  کے دوران ع یمہم جوئ ی۔ اس ساریںکو ظاہر کرتے ہ
ہوئے سارے وعدوں کو آخر تک  یےڈالتا ہے اور اپنے ک یںجان کو خطرے م

 یاپن ںیپورے ناول م ینجونہ یساکردار ا یبھ یخان کے سوا کوئ یسی  ع۔نبھاتا ہے

 کا احساس دالتا ہو۔ یموجودگ
ف نے مصن یکنل۔ہے یقتحق یکہونا ا یپر مبن یاداشتوں یانیارجاسپ خان ک 

 تیجگہ اہم یڈھاال ہے وہ اپن یںاور جس قالب م یاک ینسے مز یالتاسے جن تفص

کا  یشکار سے دلچسپ یںم یجوان یاحتس یروس یبھر ک یزندگ یان ک۔کا حامل ہے
 ہوجانے بستہکمر  یےحفاظت کے ل یک یخوب صورت یفطر یاس کرہ ارض ک

 کیپہلو باہم مل کر ا یسےمطالعے ج یعاور وس یاداشت یہونا بہت اچھ یلتبد یںم

 خوش گوار اضافہ ہے۔  یںادب م یجو افسانو۔یںہ یتےکرد یارمرقع ت یساا
 : یںہ یزاہدہ حنا لکھت 

 ،مزاج رکھتے تھے یقاموس،علم پرور تھے ،تھے یبوہ اد’’

مغلوں  ۔یتھ یمطالعے نے ک یعپرورش ان کے وس یجس ک

سبب راجپوتوں سے  یہی یرہ یکوراجپوتوں سے جو وابستگ

وں برس ینے ان سے آخر یاس۔لق کا تھاتع یان کے گہرے قلب

 ،مانمسل یںاس داستان م ۔یاناول لکھوا ایسا‘‘راجپوت’’یںم

کے  یاوردشمن دار یدلدار ،یروادار یسب ہ ،یزہندو، انگر

موجودہ نسل  یجس سے ہمار۔یںبہتے ہ یںدھارے م یسےا

 (۲۸)‘‘۔ناآشنا ہے

ے۔ جس ہ یزدستاو یسیا یکا یک یختار یاسیناول س یہ یںم یراےپ یافسانو 
 یاگ یاک یںنہ یشطرح حقائق کو مسخ کرکے پ یک یناول نگار یخیتار یہمار یںم

ا ہے بلکہ جو کچھ پڑھ یاگ یابہا  یںنوجوان نسل کے جذبات کو دھارے م یاور نہ ہ

قت و یصلہہے۔ اس کا ف یاکے گوش گزار کرد یناسے من وعن قارئ یکھاسنا اور د
ناول  یک یصد یسویںاک یںہ یاخذ کرت یااس سے ک یںنسل یکرے گا کہ آنے وال

ہے نہ  ؤالجھا یںخوبصورت اضافہ ہے۔ ناول کے پالٹ م یکا یہ یںم ینگار

عطا  اسے وقار یپختگ یاور لہجے ک یروان یک یانزبان و ب،یچیدگیپ یںاسلوب م
 ہے۔ یکرت

 زمانہ : یآخر   
 خاں یکے دوران ہجرت کر کے آنے والے تہور عل یمنے تقس یآمنہ مفت 

 خاں اپنے خاندان کو لے کر فقط اس یتہور عل۔ہے یک یانب یکہان یکے گھرانے ک

پاکستان پہنچے کہ وہ دل سے نفاذ اسالم کے مائل تھے وہ چاہتے تھے کہ  یےل
خاں کا  یکا نفاذ تہور عل ینآئ یاسالم۔جائے یاکو نافذ ک ینآئ یاسالم یںپاکستان م

 ٹایاُن کا ب۔وہ سفر ٓاخرت کو سدھار گئے یرہا اور اس خواب کے ساتھ ہ یخواب ہ

ور ہے ا یہوت یلہراح یٹیب یکا یکرتا ہے جس سے اُس ک یسے شاد یہعال یدرح
منتقل ہوجاتا ہے اور  یکہکرکے امر یکو طالق دے کر سارہ سے شاد یہعال یدرح

نے پاس بجائے اپ یک یجنےماں کے ساتھ بھ یکو اپن یلہپھپھو ثمن راح یک یلہراح

 یسے ہوت یدکے ماموں جن یلہراح یشاد یثمن ک یںہے اور بعد م یتیرکھ ل
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کے مالک  ینلاس چ۔ہے یجوائن کر کے پروگرام کرت ینلچ یو یٹ یلہراح۔ہے

اغ ۔بیںمشہور ہوتے ہ یںکے خاندان م یلہکے قصے راح یآہنگ یجانس سے ذہن
 یںنہج یںشاہد اور خالد ہ،ساجد یٹےب ینالزم ہے جس کے تخاں کا م یتہور عل علی

 یتےداخل کروا د یںموالنا کے مدرسے م یکخاں اپنے جاننے والے ا یتہور عل

سے چھوٹا ہے اور  یوںخالد دونوں بھائ۔یںہ یتےجہاں وہ قرآن پاک کا درس ل یںہ
اور موالنا ۔ں مصروف رہتا ہےیموالنا کے گھر کے کاموں م یادہپڑھنے سے ز

پڑھنے والے بعض بچوں کو جن سمجھتا ہے کچھ دن مدرسے  یںاُس کے مدرسے م

 ںیدوبارہ مدرسے کا رخ نہ یرہنے کے بعد خالد واپس گھر لوٹ آتا ہے اور کبھ
 یہ بھکا سلسل یمتعل یکرتا بلکہ بھاگ کر اپنے ماموں کے ہاں چال جاتا ہے۔اُس ک

مالقات  یسکول کے بعد بھ یک ماسٹر طارق سے اُس۔ہے لتاچ یماموں کے ہاں ہ

ا اُس کے بعد خالد ک۔اساتذہ سر خا کہتے تھے یگرہے جسے سکول کے د یہوجات
ے بعد ک ینگٹرن ۔ہے یتال ینگٹرن یسے ہوتا ہے جہاں پر وہ جہاد ک ینتعلق مجاہد

ہے جہاں پر مصنفہ نے اُن  یکے گرد گھومت یموںتنظ یجہاد یکہان یناول ک

 اسییپاکستان کے س یاور ساتھ ہ یاہےوں سے تذکرہ ککا مختلف حوال یوںسرگرم
اور آمر حکومتوں کا ذکر کرکے جنرل  یجمہور۔ہے یاپس منظر کو موضوع بنا

ے ہے۔ جس یاسانحے الل مسجد کا حوالہ د یخیتار یکمشرف کے دور کے ا یزپرو

 ینمجاہدان ۔ہوا تھا یاجن کا تعلق القاعدہ سے تھا اپنا مرکز بنا ینکے مجاہد یادن یپور
 ےیکو اپنے مفاد کے ل ینمجاہد یدجو شا یںملوث تھ یںطاقت یعالم یچھےکے پ

 ۔کمر بستہ تھے یےنفاذ اسالم کے ل ینجبکہ مجاہد یںتھ یاستعمال کر رہ
ہے اس کے بعد اسالم آباد ہمارا ہوگا۔  یمضرب کل یہبس ’’

اور روح  یکہ نام اسالم یںنہ یہہمارا  یںمعنوں م یاصل یواقع

انقالب زندہ  یاسالم آباد ہوگا اسالم ینواقع یہا،نییطاش

  (۲۹)‘‘باد۔

کے دوران دہرائے گئے جہاں مختلف عالقوں  یٹنگم یہخف یکالفاظ ا یہ 

 یکھاخالد نے د۔افراد موجود تھے بیس یشاور ملکوں سے تعلق رکھنے والے کم و ب
کب شامل  یںموجود تھے سر طارق ان لوگوں م یںلوگوں م یںاُنھ یسر طارق بھ

اور دوسرے  یاسر طارق نے خالد کو اشارہ ک ۔تھا یںمعلوم نہ یہہوئے خالد کو 
 ۔ہوئے یالے گئے اور خالد سے گو یںکمرے م

 اور ہم دونوں یپاکستان،یںہ یمقام یہم دو ہ یںان لوگوں م’’

 ؟ہونے واال ہے یاک یںہے کہ اصل م یںعلم نہ یکو ہ

 انداز یاسیس،یجائے گ یائاُٹھ یکاسالم آباد سے تحر’’۔۔۔۔۔۔۔

طرف سے مسلح جتھے ان  یاور ادھر سوات ک یکتحر یک

گے اور ان  جتھوں کو طاقت کون دے  یںآئ یےمدد کے ل یک

حکومت  یجو دراصل کٹھ پتل،حکومت یپڑوس یگا ؟مغرب

کہ  یسااور ج یاگ یاک یںء م۷۱ یسےطرح ج یاس بالکل۔ہے

 ییاسس یاندر بہت سملک کے ۔جاتا رہا ہے ینکیام یادن یسار

صدر  یواناور اGHQاور پھر  یگ یںان کا ساتھ د یںجماعت

اور موبائل فون کے دفترونپہ  یو یٹ یڈیو،ر،پہ قبضہ
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بظاہر سول وار ۔یتو جنگ چھڑے گ یقبضہ،مزاحمت ہوئ

 ۔۔۔۔۔۔‘‘۔کچھ اور بہت خون بہے گا یںت میقمگرحق

 ‘‘حاصل؟ یا؟ک یےسب کس ل یہمگر ’’

 ،وہیےکے مقصد کو بدنام کرنے کے ل ملسو هيلع هللا ىلص ینفاذ نظام مصطف’’

کو  یاس ہمدرد۔ہے یہم سے ہمدرد یںلوگ جن کے دلوں م

 یابہوئے جتھے کام یجےاگر ان کے بھ۔یےکے ل یننےچھ

 جو ان کے یبنے گ یک یمرض یحکومت ان ک یہوگئے تو بھ

ملک  یںاور ان مسلحہ جتھوں م یکرے گ ینگران یمفادات ک

ر او،،ینیںزم،یںدکان،یںمل،یہکے جمے تمے لوگوں کو سرما

 یںجائ یےطرح بانٹ د یک یمتمال غن یشائد خاندان بھ

 یہاںاسالم کا نام نہ لے اور ہوگا  یتاکہ آگے سے کوئ،گے

 ‘‘۔جو اب ہورہا ہے یوہ

 ‘‘؟ یاگ یااور اگر وہ ہار گئے اور اس شورش کو دبا د’’

اب  یک یمرض یفرق پڑتا ہے ؟حکومت تو ان ک یاک یتو بھ’’

 (   ۳۰)‘‘ہے۔  یھب

 سےیہے مذہب کے نام پر بکنے اور مرمٹنے والے ا یامصنفہ نے انکشاف ک 

ن کو یںہوتا کہ وہ کس مشن م یںاُس بات کا ادراک نہ یں۔جنہیںموجودہ یلوگ بھ
 ۔یںاستعمال ہورہے ہ یےسے مقاصد کے ل

 رات یکا مالزم آدھ یلخان کے وک یتہور عل یںحصے م یناول کے ابتدائ 

خان کے مکان کا پتہ پوچھتا ہے  یکے گھر آتا ہے اور تہور عل یکے وقت باغ عل
پوچھنے پر بتاتا ہے کہ حاالت بڑے خراب  یباغ عل۔نظر آتاہے ینبڑا بے چ یارہللا 

 :ہےکو ملنا چاہتا  یج یاںوجہ سے وہ م یجس ک یںہ
 اب تو۔تھے یلسٹ تو پہلے ہ یک؟ بل یاجلوس اور ک یوہ’’ 

حکومت چل  یبھل ی،چنگیباغ عل یسےو،یںنکل آئے ہوانٹ 

ا۔ ک ملسو هيلع هللا ىلص یشوق ہے نفاذ نظام مصطف یاان لوگونکو ک یہہے  یرہ

نے تو صبح جب سنا کہ قرآن بردار جلوس لے کر جارہے  یںم

 نے گوںسے کتنے لو یںکہا کہ ان م یہ یہنے  یںتو م یںہ

 یک ملسو هيلع هللا ىلص یبات قرآن اور نفاذ ِ نظام مصطف یہقرآن پڑھا ہے ؟ 

 ‘‘۔چپ ہوا یارہللا ‘‘۔بات کچھ اور ہے۔ہے یںنہ

 یروٹ،یک یبرابر یہے کہ بھٹو بات کرتا ہے سب ک یہبات ’’

تو ۔یک ینےکپڑا اور چھت د،یسب کو روٹ،یکرنے ک یسست

و ہے وہ ت یہوت یکھان یروٹ یجن لوگوں نے سونے ک یبھائ

 (۳۱)‘‘۔یگے ہ یںبھٹو کو برا کہ

 یر علتہو یارکے گھر لے کر جاتا ہے تو ہللا  یج یاںکو م یارہللا  یباغ عل 
کا حکم ہے نہ  یخان کو موجودہ حاالت سے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے گرفتار

ممکن ہو آپ الہور چلے  یجتنا جلد یےاس ل۔ہے یاُتر سکت یبھ یٹیماننے پر پ

 : یںہ تےکہ یج یاںسننے کے بعد م یںبات یک یارہللا  یںجائ
 ںیانہ۔یںتو ا تھرے ہوئے لوگ ہ یہ،تھا یدمآ  یاصول یزانگر’’

لوگ  یزپتا بد تم یںاور مجرم کا فرق نہ یدیق یاسیس

نا ہے س۔یںنہ یکوئ یںگھر م یچھےپ،یںسے بچ یگرفتار۔یںہ

وجہ سے کھڈے الئن لگے ہوئے  یآپ ک یصاحب بھ یدرح
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 اب تھکنے یں۔۔۔۔۔۔م۔جائے گا یکھاد،جائے گا یکھاد’’۔۔۔۔۔۔‘‘۔یںہ

پار کرکے آئے  یاآگ اور خون کا در یک!ا یباغ عل۔لگا ہوں

وہ سحر نہ  یہتو سو چتے تھے کہ آگے نخلستان ہوگامگر 

 یآسمان بدلے تھے۔باق ینسب کچھ زم ینظام تھا وہ یوہ۔یتھ

 (۳۲)‘‘ ۔یچھوٹ یہ یسیو یروٹ یک یہاں،تھا یسب کچھ تو وہ

 یاپنے بڑوں کو کں تو اؤسے بھاگ جا یہاں یںکہ اگر م یںکہتے ہ یج یاںم 

فاذ تھا کہ ن یاپاکستان گ یےل یاس یںچھوڑ کر م یاںہڈ یں گا کہ تمہارؤمنہ دکھا

 ۔          یروںچھپتا پھ یںاسالم کا نام آئے اور م
وا بھاگتا ہ یدمج یاکہحوالے سے افغان اور روس جنگ کوحوالہ بنا یاسیس 

 آکر خالدکو کہتا ہے :
 ‘‘۔اے یجنگ لگ گئ،اوئے یاوئے خالد’’

 ۔۔۔۔۔۔۔یاسے دہرا یرتخالد نے ح‘‘جنگ؟’’

 ‘‘ہے ؟ یکدھر لگ گئ’’ 

 (۳۳)‘‘۔ہے یاروس نے حملہ کرد،یںافغانستان م’’

کا اظہار کرتا ہے اور کہتا  یوجہ سے ناگوار یک یکم سن یجبکہ خالد اپن 

ھنے کے پاس پڑ یج یکروں اور وہ اپنا بستہ اٹھا کر آپ یاک یںتو م یہے لگ گئ
  ۔تا ہےچال جا

رتا سے پھ یوںپگڈ یک یتوںکا دورہ پڑا وہ کھ یدن خالد پر آوارہ گرد یکا 

 دوست کو رخصت یکجا نکال جو اُس وقت اپنے ا یںم یگل یپھراتا ماسٹر طارق ک
 یںہ رینئہمارے انج یہکر کھل اُٹھے اور خالد سے کہا  یکھخالد کو د۔کر رہے تھے

ماسٹر طارق نے ۔یاسے ہاتھ مال اُن یںم یرانیخالد نے ح۔یںجو بڑے اچھے انسان ہ

نے  ینکال تھا ماسٹر ج یرکرنےپوچھا کدھر پھر رہے ہو تو خالد نے کہا بس سرس
 یوںگل یشہر ک ینوںاور وہ ت یںتمہارے ساتھ چلتے ہ یہم بھ یےکے ل یرس یںکہا چل

افظ گفتگو کے بعد ح یپر جانکلے معمول ک یپٹڑ یگھومتے گھومتے نہر ک یںم

 کہا : نے
 ‘‘ی؟طاقت تھ یبڑ یدوسر یک یاخالد تجھے پتہ ہے روس دن’’

 ‘‘؟ یااِس طاقت کو کس نے ہرا’’۔۔۔۔۔۔

 نیمجاہد۔ہے یانے ہرا ینتھا کہ روس کو مجاہد یقین۔۔۔۔۔۔اُسے’’

 نہیاور قسطنط یپول یلیگ،غرناطہ،یلیہاشب ،جنہوں نے مدائن

اں رو یلس یہاور اب ’’۔۔۔۔۔۔۔یںتھ یرقم ک یںداستان یطلسم یںم

 نےیٹھب یںسے نہ یناور ہنود کو چ یہودہم نے ،یںرکے گا نہ

کے  یہثان ۃنشا یاسالم سا،بہت ،کام کرنا ہے۔یناد

 تنکے سے یکحافظ صاحب ٹھنٹھ سے اترے اور ا’’۔۔۔۔۔۔۔یےل

 ۔پر کچھ نقشے بنانے لگے ینزم

اور مشرق سے مغرب  یاسنو لڑکے ہم نے جہاد کو ترک ک’’

لمان مس۔یاالشان سلطنت کو کھو د یمعظ یاپن یہوئ یلیتک پھ

مگر جذبہ جہاد سے ،عرب سے نکلے بے سرو ساماں یرہ  جز

انہوں نے تنکے سے اپنے نقشے پر ‘‘۔یکھود یہسر شار، 

 ورد یٹرکلو م ۹۰سے صرف  یرس۔۔۔۔۔۔ہم پ‘‘’’۔یک ینشان دہ

سلطنت کہاں سے کہاں تک ،ہمارا تھا ینرہ گئے تھے،اسپ

 داراالندلس یہم پھر بھ،یںمگر غم نہ یکھود،یتھ یہوئ یلیپھ
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 یاد یک یناور فاتح یوںہم پھر اُن شہداء اور غاز۔گے یںبنائ

وسعتوں کو اپنے  یک یاجنہوں نے دشت ودر،گے یںتازہ کر

ہمارا ساتھ دو گے ۔تھا یاٹاپوں سے لرزا د یگھوڑوں ک

 ی۔سرطارق ال پروائیکھاآس سے اُسے د یانہوں نے بڑ‘‘؟

۔۔۔۔۔۔ہاں تو خالد! اب افغانستان ۔رہے تھے یکھسے نہر کو د

طاقت سے آگاہ  ی۔اپنیںسے دشمن جا چکا ہے۔اب ہم مسلح ہ

کراؓرکا زور ہمارے  یدرح۔پشت پر ہے یہمار یامسلم دن۔یںہ

 یر،ارکشم یںہم۔ساتھ ہے رےمدد ہما یخدا ک ۔ہے یںں مؤباز

ہ تک ک یہاں۔ہر جگہ لڑنا ہے یاسر ب ،یہصومال ،یابو سن،کان

۔۔۔۔۔۔سمجھے کچھ ‘‘۔غالب آجائے ینفتنہ دب جائے اور ہللا کا د

 ،یناندلس، فلسط،سلطنت یہوئ یکھوئ ی؟مسلمانوں ک

 ترکستان اور،یروس،حبشہ ،یقبرص، سسل،یہنگر،یہبلغار

 یہ،نڈیکاشغر، فرانس کا بہت سا عالقہ سوئزر ل،ترکستان ینیچ

 یہندوستان بھ ،یںہ،یںسب ہمارے تھے نہ یہ’’۔۔۔۔۔۔ ‘‘۔۔۔۔۔۔سب

 سلطنت واپس یہہم نے اٹھ کر ،نے یںم،خالد تم نے،یتخت دہل

  (۳۴)‘‘ ۔ہے ینیل

دن خالد اس صورت حال سے  یسرےحافظ صاحب سے مالقات کے بعد ت 

رعد،  یس،وہ تاس یونکہگھر سے بھاگ ک یےمقابلہ کرنے کے ل

 ۔مراحل سے گزر کر کمانڈر بننا چاہتا ہے یسےج یال،زکازکجندلہ،دوشکا،دوم
 یاںل۔اسمبیٹوٹ گئ یاںکہ اسمبل یاسنتے ہوئے اعالن ک BBCنے  یج یاںم 

چلے  یںپر نہ یسیوںپال یک یکہکہ ہمارے حکمران امر یتھ یہاصل وجہ  یٹوٹنے ک

حکومت سے ہاتھ دھونے  یصاحب کو بھ یاںاور اب م یرپہلے بے نظ یےاس ل
 ۔پڑے

 یراسبے نظ۔تھا یکہامر یہے پہلے بھ یکہامر یہ یبس ج’’

 یصاحب بھ یاںاب م ۔یےل یناں اس یچل یںپر نہ یمرض یک

 (۳۵)‘‘۔اُڑ گئے

وال سوال پر س یلہمگن تھے اور راح یںگفتگو م یانہاوردابو فلسف یلہراح 

نفاِذ  یزندگ یسار ینے اپن یںکہ م یںخان کہتے ہ یجبکہ تہور عل یتھ یپوچھ رہ
 تو ہم نے ترک یہ یےمقصد کے ل یاس ۔ہے یگزار یںجدوجہد م اسییس یاسالم ک

 ۔یسکونت ک
مرمت سے آزاد  یہندو ک یںقرارداِد مذمت سے نہ یرکشم’’

 یدہل،یگنوائ یہکر ہم نے سلطنت عثمان یٹھپر ب یزوںم‘‘ہوگا۔

والے  ےیٹھنپہ ب یزوںم۔یاکتنا کچھ کھو د یش،بنگلہ د،کا تخت

 یرپو ینے اپن یں۔۔۔۔م ‘‘۔یںلوگ ہہم شعلہ صفت ،یںلوگ ہم نہ

 ‘‘۔یگزار د یںم وجہدجد یاسیس ینفاِذ اسالم ک یزندگ

نے اس ارض ِپاک کے  یںم۔کو جانتا ہے یتوںخدا تو ن’’۔۔۔۔۔۔

اس ،یچھوڑ کر ہجرت ک یںجڑ یگہر یآٹھ سوسال ک یےل

طرف، دارالحرب اور دارالکفر کو چھوڑ  یداراالمن ک

 (۳۶)‘‘ذ ہوسکا ؟اسالم کہاں ناف یہاںمگر ۔کر

 الگو کرنے ینآئ یخان اسالم یانتھک محنت و کوشش کے باوجود تہور عل 

 ۔ہوتے یںنہ یابکام یںم
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ض م یگھبراہٹ کے دائم  ر  بھٹو،  یرصاحب کو بے نظ یلمبتال جم یںم 

وہ  یعرب سے بھ یسعود یںتھ یتیںنصرہللا بابر اور طالبان سے بے شمار شکا
بلکہ  یںہتعلق ن یمسلک سے کوئ یاُن کا کس یںوہ کہتے ہ یونکہتھے ک یںخوش نہ

 ۔ہوجاتے تھے یارت یہونے کو بھ ینآکر الد یںوہ جذبات م

 وںیادبن یاسیاور لوگ جو س یکئ یسےخالد اور اُس ج یکمصنفہ کے نزد 
اُن  کنیل یںکام کرتے ہ یےاُن کے ل یںہ یںپر ہمسائے ممالک جو اسالم دشمن طاقت

جا رہا  ایاستعمال ک یےکن مقاصد کے ل یںہوتا ہے کہ اُنھ یںنہ یبھ یںکے خواب م

ل سے وابستہ اور اپنے دابو سے ینچ یوزکا کردار بڑا جاندار ہے وہ ن یلہراح۔ہے
اساتذہ  یگرد یںماسٹر طارق کوسکول م۔ہے ینظر آت یبات کرت یچیدگیونپہپ یاسیس

سلک سے من یکتحر یک ینمجاہد ینڈ کام کرنے والؤسرخا کہتے تھے جو انڈر گرا

صاحب جو مثبت سوچ کے مالک تھے اور اُن  یخالد کے مدرسے کے مولو۔تھے
مدرسے کا انتظام چالنے  یںہے جو انھ یہوت یخان سے بھ یمالقات تہور عل یک

 یان کخ یہجرت کر کے آئے ہوئے تہور عل۔یںکرتے ہ یمعاونت بھ یمال یےکے ل

 نکہیوک ۔کا نفاذہو ینآئ یاسالم یںو ملک منفاِذ اسالم ہ یںکہ ملک م یسوچ تھ یہ
صولوں اُ  اسالمیپر  یہاںتھا کہ  یاسوچ کے تحت حاصل ک یملک اس یہقائداعظم نے 

خواب  یہا خان ک یعل تہور یںقائداعظم کے پاکستان م ۔جائے گا یاکو نافذ ک ینو قوان

  ۔اُدھورا تھا

 ء( :۲۰۱۵)یںم خواب یںجاگے ہ 
 کے ساتھ تصوف کو موضوع یختار یاسیس ینے ہزارہ ک یمیاختر رضا سل 

جب  یء کے لگ بھگ نور خان نے اُس وقت رکھ۱۸۳۰ یادبن یہے نور آباد ک یابنا

ے ن یلویاحمد بر یدتو اُس زمانے س یک یلغارسکھوں نے  یشہزارہ کے گردو پ

 سےج یٹھسنگھ مج رام ۔یااور سکھوں کا مقابلہ ک یاہزارہ کے لوگوں کو متحد ک
سکھوں  ںیکہ ہزارہ م یاتھا اُسے اُکسا یجاسنگھ نے ہزارہ کا گورنر بنا کر بھ یترنج

کو  یلےجب تک نور خان کے سرکش قب یہوسکت یںحکومت تب مضبوط نہ یک

کے مشورے سے اس بہادر  ینے نجوم یٹھامر سنگھ مج۔جائے یانہ بنا ل یعمط
ں ؤے گااور پور یااُسے قتل کر د یاآ  یںم ستےر یا،جوں پر حملہ کردؤکے گا یلےقب

رات  یفوج نے سار یسنگھ اور اُس ک یٹھامر مج یںفتح کے نشے م۔یکو آگ لگا د

چال  ےینہانے کے ل یںم یند یاور دوسرے دن صبح وہ ساتھ بہت یافتح کا جشن منا
اُس نے  کو یسپاہ یکدستے کے ا۔کا دستہ اُس کے ساتھ تھا یوںمختصر سپاہ۔یاگ

تک جشن منانے  یرکو بال الئے جو رات د یہ اُس کے چھوٹے بھائکہ و یاحکم د

سنگھ  ھیٹپر پہنچا تو امر مج یوہ بھاگتا ہوا ند۔ہوا تھا یاتک سو یوجہ سے ابھ یک
جو کچھ فاصلے پر جاکر کھڑا  یاہٹنے کا حکم د یچھےدستے کو پ ینے حفاظت

عبدہللا  یںجوانوں نے جن م بہادر ینں کے تؤدوران لٹنے والے گا یاس۔یاہوگ

 : یاسنگھ پر حملہ کرد یٹھنور خان اور احمد خان تھے امر مج،خان
 وںیدس سپاہ۔یدستے کو آواز د یامر سنگھ نے اپنے حفاظت’’

بدو اور دو یاکر ل ؤیراکا گھ ینوںپر مشتمل اس دستے نے ان ت

 یہوئے زخم یتے۔ احمد خان داد شجاعت دیشروع ہوگئ یلڑائ

احمد خان گھوڑے  یجوں ہ۔ے گھوڑے سے گر پڑاہوکر اپن
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 وںیاس نے سپاہ۔ایخون اتر آ  یںآنکھوں م ینور خان ک۔سے گرا

اور اگلے چند لمحون  یاکو چھوڑ کر امر سنگھ پر حملہ کرد

عبدہللا خان  یں۔اس دوران میااس کا سر تن سے  جدا کرد یںم

ونوں دپھر وہ ۔تمام کرچکا تھا یکا کام بھ یامر سنگھ کے بھائ

جو اپنے سرداراور اس ،نے یوںطرف پلٹے ؛سپاہ یک یوںسپاہ

اگنے بھ،چکے تھے یکھآنکھوں سے د نیکا انجام اپ یکے بھائ

آنکھوں  ی۔۔۔۔۔۔مگر نور خان ک‘‘۔یسمجھ یتعاف یاپن یںم یہ

ہل د یکبھ یکر کے کبھ یادمنظرکو  یاتر آنے والے خون یںم

کوشش  یساجاتا ہے اور اس چٹان سے بچ بچ کر گزرنے ک

 یک یاور اس کے بھائ یٹھجہاں اس نے امر سنگھ مج،کرتا ہے

 (  ۳۷)‘‘۔یںتھ یکھیںتک گلتے سٹرتے د ماہ ینایکالش

طرف لپکے تو  یکے بھاگ جانے کے بعد وہ دونوں احمد خان ک یوںسپاہ 

ں لے جا کر دفن ؤاور گا یش اُٹھائال یدونوں نے احمد خان ک۔وہ دم توڑ چکا تھا
 یند تک ینےمہ یکا یںالش یک یسنگھ اور اس کے بھائ یٹھامر مج یکنل ۔یکرد

رداروں کے س یلےکے قب وںں اور برہمنؤہند یجو مقام ۔یںرہ یںسٹرت یکنارے گلت
 ۔یںگئ یورثا کے حوالے ک یںکے کہنے پر الش

 یرپذ میاکے ق یلویاحمد بر یدس یںکے سردار کو بھوگڑ منگ م یلےجب قب 

 جےیبھ یںخدمت م یصاحب ک یدس یتو انھوں نے اپنے دو آدم یاطالع مل یہونے ک
و سے بہت متاثرہوئے ت یماتتعل یک یدہلو یلاسمع یدس یدصاحب کے مر یدجو س

 ں حاضر ہوا اور پورےیخدمت م یک یلویاحمد بر یدکا سردار خود س یلےپھر اس قب

نے  صاحب یدجب س۔یکر ل یعتصاحب کے ہاتھ پر ب یدطرف سے س یک یلےقب
 تیباالکوٹ پر جمائے توعالقے کے ناظم االمور مہاں سنگھ تو رنج یرےاپنے ڈ

ر مدعا سنگھ کے ہاں پہنچ ک یرسنگھ کے قائم کردہ مسلح افواج کے سربراہ کنور ش

 : یاک یشپ
اطالع عالقے کے ناظم االمور مہاں سنگھ کو  یجب اس ک’’

ہزارہ  یسنگھ ک یتجو رنج،یسنگھ ک یروہ فوراًکنور ش ی؛تومل

حاضر ہوا ؛ اور  یںخدمت م،مسلح فوج کا سربراہ تھا یںم

 :‘‘ یعرض ک

لوگوں کو ہمارے خالف اکسا رہا ہے اوران  یمقام یفہخل’’

تو  یصورت حال رہ یہیاگر ۔وصول کررہا ہے یہسے مال

 ۔یے گمشکل ہوجائ ینافوج کو تنخواہ د یناتتع یںعالقے م

 یںاس کا ساتھ د یلوگ بھ یمقام یںصورت م یحملے ک

 نیتو اس کے سنگ یاگ یااگر بروقت اس کا تدارک نہ ک۔گے

 ۔۔۔۔۔۔‘‘۔برآمد ہوں گے جنتائ

سادھو سنگھ اور نہنگ ،سنگھ یرسنگھ نے ؛وز یرکنور ش’’

 ۔۔۔۔۔۔‘‘۔یاورتن سنگھ کو طلب ک

 کنہار ئےیاکے مقام پر در یدن تمام دستے گڑھ یدوسرے ہ’’

کے کنارے جا ٹھہرے اور مہاں سنگھ کے حکم کا انتظار 

 (۳۸)‘‘۔کرنے لگے

سادھو سنگھ اور نہنگ ورتن سنگھ کو بال ،سنگھ یرسنگھ نے وز یرکنور ش 
 ۔ایکر مع فوج مہاں سنگھ کے پالن کے مطابق صورت حال سے نمٹنے کا حکم د
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 ؤاپنے ال یلویاحمد بر یدکہ آج شام س یافواہ گردش کرنے لگ یںعالقے م 

گے اور رات کے پچھلے پہر  یںجمائ یرےکے دوسرے کنارے ڈ یادر یتلشکر سم
اپنے دوسو  یلویاحمد بر یدرات س یکا۔گے یںپر حملہ کرد یرےسکھوں کے ڈ

 کے وقت شام۔رو پوش ہوگئے یںسے دو کوس دور جنگل م ؤپڑا یتسم یوںسپاہ

تو ہر طرف پرندے اُڑ رہے تھے اور  یکھالگا کر د ینسنگھ نے دور ب یرکنور ش
ورت سے جا چکا ہے ص یہاں یفہاُسے لگا کہ خل۔نام ونشان نہ تھا یںبندہ بشر کا کہ

ب دستہ ج یجاانھوں نے اپنے پانچ مسلح سواروں کو بھ یےکے ل ینےحال کا جائزہ ل

لوگ  ینت یانے اُن پر حملہ کرد یوںکے ساتھ یلویاحمد بر یدپہنچا تو س یںجنگل م
اور  یلگا کر جان بچائ یںچھالنگ یںتھے انھوں نے سمندر م یراکدو ت۔مارے گئے

سے جمعدار سنگھ  یراس دوران کشم ۔یاجاکر کنور سنگھ کو حاالت سے آگاہ ک

 یہزارہ ک یںم یاریطرف شنک یپہنچا دوسر یہزار مسلح افراد لے کر گڑھ یکا
 : یانے حملہ کرد سکھوں یںم یکیتار یرات ک۔یکوٹ پہنچ گئ یفوج مٹ

 یمختصر س یاپن یبھ یدہلو یلاور اسماع یلویاحمد بر یدس’’ 

کا  ہللا اکبر یراتر گئے اور نعرہ تکب یںم یدانفوج لے کر م

مصروف  یںم یکا روائ یآوازہ بلند بلند کرتے ہوئے جواب

دن کے پہلے پہر سے دوپہر تک دونوں جانب سے ۔ہوگئے

 یمارے بھ لوگدونوں طرف سے کچھ ۔یرہ یہوت یگولہ بار

دونوں طرف کا ۔ہوا یںنقصان نہ یجان یبھار یمگر کوئ،گئے

 (۳۹)‘‘۔پلڑا برابر رہا

طرف جاکر  یدوسر یک ینور خان اور عبدہللا خان نے دوپہر کے وقت پہاڑ 

 یلویمد براح یددوران س یاس ۔یتو ان کے اندر بھگڈر مچ گئ یاسکھ فوج کو نشانہ بنا

 یاپنے محافظوں کو وہ یبعالقے سے آئے ہوئے چار سو کے قر یدانینے م
 یوںدائف یمقام یبقر کےاور خوددو سو ستر  یاسنبھالے رکھنے کا حکم د یشنپوز

 : یتھ یطرف بڑھے جدھر کو سکھ فوج بھاگ نکل یکو لے کر اُس پہاڑ ک
طرف سے  یکتھے کہ ا یپہنچے ہ یںوہ پہاڑ کے دامن م’’

طرف سے  یجب کہ دوسر ینگھ اٹارشام سنگھ اور پرتاب س

 ریواال اور گورمکھ سنگھ بھلہ کے ز یاںسردارعطر سنگھ کال

 ایبھر پور حملہ ک یساکر ا یرگھ یںدستوں نے انھ یکمان بھار

 یںنہ یفوج کو سنبھلنے کا موقع ہ یصاحب ک یدکہ س

ے نے آگ یسپاہ یککمان فوج کے ا یرز یپرتاب سنگھ ک۔الم

 یںدائ ان کے یگول یکا۔یاکو نشانہ بنا یلویاحمد بر یدبڑھ کر س

 ںیحصے م یںکے بائ ینےان کے س یہاتھ پر جب کہ دوسر

سا جنگ کا پا یکے گرتے ہ یلویاحمد بر یدس۔یدل پر لگ ینع

 یک روںصاحب کے جان نثا یدسہ پہر کے وقت س۔یاپلٹ گ

جب کہ چار سو  یںکے دامن م یپہاڑ،یںالش یسو ستاس یکا

 (۴۰)‘‘ ۔یںتھ ینپڑیتروں م ہو یچھےپ،یبکے قر

ساتھ  وہ اپنے۔یک یارنے راہ فرار اخت یوںساتھ یکے باق یلویاحمد بر یّدس  
تہ اُن دس یکسکھوں کا ا یکنالش کو لے جانا چاہتے تھے ل یک یلویاحمد بر یّدس

 دیّ مشورے سے وہ س یکے سر پہنچ چکا تھا تو نور خان اور عبدہللا خان کے باہم
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 ئے کنہار کے یاکا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر در یلویاحمد بر

  ۔یاکنارے احترام کے ساتھ دفن کرد
ہ کر رام ن یکو سکھ طاقت کے بل بوتے پر بھ یلےنور خان اور اُس کے قب 

 یںاپنے قدم جمائے تو ہزارہ م یںنے ہندوستان م یکمپن یاانڈ یسٹجب ا یکنل۔سکے

ہ اس عالقے ک یاگ یاکو بتا یبٹتوا۔یاگ یانر مقرر ککمش یکو بطور ڈپٹ یبٹا یمزج
 جائے اس یانہ کرل یرکو ز یلےتب تک مکمل امن مشکل ہے جب تک اس قب یںم

حل  عےیکے ذر یدنے اسے گفتگو وشن یبٹا یکنل یتھ یطاقت ضرور یفوج یےل

نور خان  یعےرہا اس نے جمعہ خان کے ذر یاباور وہ کام یکوشش ک یکرنے ک
 ۔یاسے رام کرل یخوئے دل نواز یاور نور خان کو اپن یسے مالقات ک

کو  یخارت یاسیس یک یثرنصفحات پر ہزارہ ڈو یمصنف نے ناول کے ابتدائ 

احمد  دیجب س۔مشکل کررکھا تھا ینالوگوں کا ج یہے سکھوں نے مقام یاموضوع بنا
 ایاور سکھوں کا ڈٹ کر مقابلہ ک یامتحد ک یعےکے ذر یماتتعل ینے اپن یلویبر

 ۔مند تھا یدتکا دل سے عق یلویاحمد بر یدس یلہنور خان کا قب
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 حوالہ جات
 

 ۶ء، الہور،ص ۲۰۱۳جون، ۲۶، ‘‘ یادن’’، روزنامہ،یو،انٹرویگاطہر ب   ۔۱
  ۵۷، ص یء،کراچ۲۰۱۳تا مارچ،  یجنور۱۳، اجرا، یو، انٹر ویگاطہر ب   ۔۲

ء، ۲۰۱۲، الہور،یشنزک ی، مرزا، ڈاکٹر، غالم باغ، سانجھ پبلیگاطہر ب   ۔۳

  ۴۰۰ص 
 ۴۰۵ یضاً،صا   ۔۴

5.   The News (11th May 2005) Lahore, page5 

 ۳۳، مرزا، ڈاکٹر، غالم باغ، ص یگاطہر ب   ۔۶
 ۴۲یضاً،صا   ۔۷

 یپبل یل، سنگ میتارڑ،قلعہ جنگ ینمستنصر حس   ۔۸

  ۳ء،ص۲۰۰۸،الہور،یشنزک
 ۴۵،۴۴ء، ص۲۰۱۰،ینکہت حسن،جاگنگ پارک، شہرزاد، کراچ   ۔۹

 ۵ی،صتارڑ،قلعہ جنگ ینمستنصر حس   ۔۱۰

، یشعور، پورب اکادم یسماج یںمحمد افضال بٹ، ڈاکٹر، اردو ناول م   ۔۱۱
 ۳۳۶ء،ص۲۰۰۹اسالم آباد، 

 ۱۱۵ی،صتارڑ،قلعہ جنگ ینمستنصر حس   ۔۱۲

،الہور، یات، جمالیختار یاردو ادب ک ی،پاکستانیناگ یسان   ۔۱۳
  ۲۴۷ء،ص۲۰۰۴

  ۳۸ی،صتارڑ،قلعہ جنگ ینمستنصر حس   ۔۱۴

 یپبل یلتارڑ، خس و خاشاک زمانے، سنگ م ینمستنصر حس   ۔۱۵
 ۵۰۹ء،ص۲۰۱۰یشنز،ک

 ۶۸۶یضاً،صا   ۔۱۶

 ۷۴۰ص یضاً،ا   ۔۱۷
سروکار، فکشن ہاؤس،  یرممتاز احمد خان، ڈاکٹر، اردو ناول کے ہمہ گ   ۔۱۸

 ۳۹۶ء، ص۲۱۰۲الہور، 
 پبلشنگ ہاؤس، یجوکیشنلاور اردو ناول، ا یتوار، فرقہ ینالد یاثمحمد غ   ۔۱۹

  ۲۳۴ء، ص۲۰۰۵ ی،دہل

 ۳۹۵تارڑ، خس و خاشاک زمانے،ص ینمستنصر حس   ۔۲۰
 ۴۰۷یضاً،صا   ۔۲۱

 ۵۱۰یضاً،صا   ۔۲۲

 ۴۰۷یضاً،صا   ۔۲۳
 ۴ء،ص۲۰۱۲اسالم آباد، یشن،بک فاؤنڈ یشنل،راجپوت، نیگ، بیدہللاعب   ۔۲۴

 ۷ء(،الہور،ص۲۰۱۰اگست۱۹)یکسپریس،فاطمہ:روزنامہ ا یسرئ   ۔۲۵

26.   The Dawn (11th September 2011) Lahore page 8   
 ۱۲۷،راجپوت،صیگ، بیدہللاعب   ۔۲۷

 ۷ء،ص۲۰۱۲جون،۲۷یکسپریس،زاہدہ حنا،روزنامہ ا   ۔۲۸
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 ۴۵۴ء،ص۲۰۱۵،الہور،اگستیصلزمانہ،الف ی، آخریآمنہ مفت ۔۲۹

 ۴۶۰،۴۵۹یضاً،صا ۔۳۰
 ۱۱یضاً،صا ۔۳۱

 ۱۳یضاً،صا ۔۳۲

 ۱۱۰یضاً،صا ۔۳۳
 ۱۶۰،۱۵۷یضاً،صا ۔۳۴

 ۱۸۵یضاً،صا ۔۳۵

 ۱۸۴،۱۸۳یضاً،صا ۔۳۶
 ۴۳ء،ص۲۰۱۵،الہور، یزدستاو یں،خواب م یں، جاگے ہیمیاختر رضا سل ۔۳۷

 ۴۵ یضاً،صا ۔۳۸

 ۴۷یضاً،صا ۔۳۹
 ۴۸،۴۷یضاً،صا ۔۴۰



 

 

 

 

 

 

 

 

 باب ششم

 یقحاصل تحق

 نتائج
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 باب ششم:

 یقحاصل تحق
 

 یک‘‘ناول ’’لفظ ۔ہے یاگ یاسے ک یتروا یمقالے کا آغاز اُردو ناول ک 

ور د یناول کے ابتدائ۔ہے یگئ یآرا سے ک یک ینوضاحت مختلف لغات اور ناقد
رشار اس کے ساتھ رتن ناتھ س۔ہے یاگ یااحمد کے ناولوں کو حوالہ بنا یرنذ یڈپٹ یںم

 یمدالحلعب۔ہے یگئ یک یشپ تصویر یقیحق یک یزندگ یںجس م‘‘فسانہ آزاد ’’کا 

وا رس یمرزا محمد ہاد۔حاصل ہے یثیتح یادیبن یںم یناول نگار یخیشرر کو تار
المہ ع۔ہے یگئ یک یکش یرتصو یک یبتہذ یلکھنو یںجس م‘‘ جان ادا ؤامرا’’کا 

ند نے چ یمپر۔یانے عورتوں کے مسائل کو اپنے ناول کا موضوع بنا یریراشد الخ

احمد  زیعز۔یاک یشپ یںکشمکش کو اپنے ناولوں م یاور طبقات ںجھنوال یمعاشرت
 یعکاس یپہلو ک یاور جذبات یانہفلسف۔یںمسائل کو اُجاگر کرتے ہ یکے ناول سماج

 یدرح نیالع ۃقر یںکے بعد اُردو ناول م یمتقس۔یںکے ناول کرتے ہ یعصمت چغتائ

تعلقہ دار گھرانے کو  یںم‘‘صنم خانے  یبھ یرےم’’کا بڑا نام ہے جنہوں نے 
 ریگکے ساتھ ساتھ د یاستو ثقافت اور س یبتہذ ینقدیمم ‘‘یاآگ کا در’’ اور

رجحانات و ،اقسام یاُردو ناول ک۔ہے یاموضوعات کو ناول کا موضوع بنا

 ہے۔  یاگ یاک یشموضوعات کے حوالے سے ناول کا ارتقاء و جائزہ پ
 یک جس۔یاہےگ یاک یشو پروابط ک یکے باہم یاستاس کے بعد ادب اور س 

 ئےیلغات کے حوالے د یںجس م۔ہے یگئ یسے ک یمومفاہ یکے معن یاستابتدا س

عرا کے کہ ان ش یاگیاک یششعرا کو بطور حوالہ پ یکلاس کے بعد کالس۔یںگئے ہ
شاہ ،یدکن یول،ینصرت،یجعفر زٹل ۔کوکہاں تک عمل دخل ہے یاستہاں س

،م یرتقیسودا، م،حاتم قلندر  یخش،یقائم چاند پور،یقینانعام ہللا ،درد یرخواجہ م یر 

امام بخش ناسخ، مرزا اسد ہللا خاں  یخش،ی،آتشمصحف یغالم ہمدان ،بخش جرات
 یموالنا ظفر عل،عالمہ محمد اقبال،یاکبر آلہ آباد،یحال ینموالنا الطاف حس ،غالب

 ضیاحمد ف یضف،جالب یبحب،یآباد یحجوش مل،یجگر مراد آباد،یرانیش رخان،اخت

کے  یشاعر۔ہے یاک یشحوالے کے طور پر پ یاسیاور احمد فراز کے اشعار کو س
 ییاستمام ادوار کے مطالعہ کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ ہردور کے شعرا نے س

 ہیادکسک ز یاس ک یںکے کالم م یر  م یکنل۔یاصورت حال کو اپنا موضوع بنا

اہل  یںم یزندگ یک یر  ہے کہ م یبھ یہوجہ  یکا یہے اس ک یجاسکت یمحسوس ک
ھا آنکھوں کے سامنے ت یک یر  تمام منظر نامہ م یہمرتبہ لوٹے گئے اور  یکئ یدل

ے ک  یرم۔یںملتے ہ یادہحوالے کے اشعار ز یاسیوجہ سے اُن کے ہاں س یجس ک

 نیفاتح۔جاسکتا ہے یکھامن وعن د یںم یشاعر یحاالت کو ان ک یاسیدور کے س
 یوبے حرمت یبے قدر یخل ہونا اور مفتوح کے جان ومال کدا یںشہر م یکا دل

 یشاعر ی ک   یرکا عکس م یعصمتوں کو پامال کرنا، اس تمام صورت گر،کرنا

و جاسکتا ہے ج یاکا نام ل  یاکبر آلہ آباد یںدور م یزانگر ۔جاسکتا ہے یکھاد یںم
ے محکوم س یعےتھے اور اُنہوں نے اپنے کالم کے ذر یشپ یشپ یںم یدشمن یزانگر

 یےے لک یبہتر یانھوں نے قوم ک۔یکوشش ک یقوم کو خواب غفلت سے جگانے ک
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 یزرانگ یعےکے ذر یشاعر یاکبر  نے اپن۔یاکو بطور نشتر استعمال ک یشاعر

کا  یشاعر یاپن ھیاُنھوں نے اُن لوگوں کو ب۔یےد یڑادھ یےحکومت کے بخ
 م کا استحصال کر رہےقو یکے تحت اپن یسینواز پال یزجو انگر یاموضوع بنا

 یوقت پور یکجس قوم نے ا۔تھے یشانسے پر یزبوں حال یوہ مسلمانوں ک۔تھے

 یپنا یاحاکم سے محکوم بنا د یںنے انھ یسے دور یند یتھ یک یپر حکمران یادن
 یکوئ’’نظم  یان ک۔یکرنا شروع کرد یرویپ یمغرب ک یبکو چھوڑا اور تہذ یبتہذ

 یانپہلو کو ب یاسیکے س یشاعر یان ک‘‘کرتا ہے  یتشکا یوں یانقالب زمانہ ک

   ۔ہے یکرت
کرکے الگ ملک قائم  یدارقوم کو خواب غفلت سے ب یعالمہ اقبال نے اپن  

جو  یرتعب یخواب ک یعالمہ اقبال کے اُس یامپاکستان کا ق ۔یراہ دکھائ یکرنے ک

 یدور کاُس  یشاعر یاُن ک۔تھا یکھاد یںصورت م یالگ وطن ک یکاُنھوں نے ا
کو خاص طور پر  موضوعخان کے ہاں اس  یموالنا ظفر عل۔غماز ہے یک یاستس

وم ہے مسلم ق یںم یشاعر یجدوجہد کا عکس اُن ک یاسیس یہے۔ موالنا ک یابرتا گ

جس کا اظہار اُنھوں  یموجود تھ یںتڑپ اُن کے دل م یک یاور خوشحال یآزاد یک
 یآزاد قوم کو یہوئ یسوئ یںم یساحر یک یزانگر۔یاک یعےکے ذر یشاعر ینے اپن

 ۔یراہ دکھائ یک

 یاسیاشعار کو بطور س یروںڈھ یںکے کالم م یحال ینموالنا الطاف حس 
 عےینظموں کے ذر یاور اصالح یاسیس یاُنھوں نے اپن۔جاسکتا ہے یاک یشحوالہ پ

 ۔یک یداتڑپ پ یک یآزاد یںقوم کے دل م

 بوںیکے حقائق کے ساتھ غر یزندگ یںم یشاعر ی نے اپن  یضاحمد ف یضف 
رح ط یکے مسائل کو اچھ یردستوںہے وہ ز یاک یاناور مزدوروں کے مسائل کو ب

اور محتاجوں سے محبت کرنے والے انسان  یبوںوہ غر یونکہسمجھتے تھے ک

 کھتےنرم گوشہ ر یےتھے وہ درد کے مارے اور بے کس ومجبور لوگوں کے ل
 یشانرکر پ یکھکے بہتے خون کو د یبوںپر غر شاہراہوں اور چوراہوں یضف۔تھے

 یبرق’’نظموں  یتصورات کا اظہار اپن یاسیاُنھوں نے اپنے س۔ہوجاتے تھے

 کھیںیہم د’’اور ‘‘کے  یوںگل یریت یں،نثار م‘‘کتے’’، ‘‘شام  یکا یزندان ک’’،‘‘
 ۔ہے یاک یںم‘‘گے

ن مراحک۔یںعناصر کثرت سے ملتے ہ یاسیس یںم یشاعر یجالب ک یبحب 
ے ک یفرنگ یر،سبوز ،یرام یکاُن کے نزد یرہ یتاکثر شکا یںطبقہ سے اُنھ

کے مسائل  یبوںغر ۔یںسے نا آشنا ہ یممنون اور ڈالر کے غالم اور تصور آزاد

 یپنا لیےکے حصول کے  یاور کرس یںاُن کے پاس وقت نہ یےحل کرنے کے ل
 یرانِ زو یہ’’نظموں  یاُن ک یاالتاُن کے خ۔یںہ یارت یےقربان کرنے کے ل یجان بھ

  ۔یںملتے ہ یںم‘‘ یاپاکستان کا مطلب ک’’اور ‘‘ یتجمہور’’،‘‘دستور’’،‘‘کرام 

ن افسانہ ہے ج یاگ یابازگشت کا جائزہ ل یاسیس یںکے بعد افسانے م یشاعر 
اُن ۔ہے یاگ یاک یشاُن کو بطور حوالہ پ یاگ یانگاروں کے ہاں اس موضوع پر قلم اُٹھا

چند،عالمہ راشد  یمپر،جوش یدرسلطان ح ،یفتح پور یازن ،یلدرم یدرحسجاد  یںم

 دری۔سجاد ح۔ہے یاکو سامنے رکھا گ وںکے افسان ینیعباس حس یاور عل یریالخ
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ر نظام ختم ہونے جا رہا تھا او یاسیکا س یزکا دور تھا انگر یلیوںکا دور تبد یلدرم

 یسامنے آرہ یلیاںسطح پر تبد یاور معاشرت یعلم۔نظام جنم لے رہا تھا یان
اُن ۔تھے یںحاالت سے بے خبر نہ یاسیجوش اپنے دور کے س یدرسلطان ح۔یںتھ

 لیاُردو افسانے کے سرخ۔یںافسانے مل جاتے ہ یحوالے کے کئ یاسیس ہاںکے 

اشد عالمہ ر۔یںکرتے ہ یبھر پور عکاس یماحول ک یاسیچند کے افسانے س یمپر
اور جنگ کے مسائل کو  یتمظلوم،یبہادر یں کافسانے ترکو یکے کئ یریالخ

 مسائل سے جڑے یکے افسانے اپنے عصر ینیعباس حس یعل۔یںسامنے التے ہ

پس منظر واضح نظر آتا  یخیہندوستان کا تار یںاُن کے افسانوں م یںہوئے ہ
جہاں  یدہڈاکٹر رش،یاحمد عل،یرسجاد ظہ یںم‘‘انگارے ’’مجموعہ  یافسانو۔ہے

 یرقت۔ہے یاک یشمسائل کو پ یاسیوس یاور محمود الظفرنے اپنے دور کے عصر

و  اسییکے تحت اپنے عہد کے س گیادب برائے زند یپسند افسانہ نگاروں نے بھ
     ۔مسائل کو سامنے رکھا ہے یمعاشرت

جن  ہے یاگ یاسے قبل کے اُن ناولوں کو حوالہ بنا یافسانے کے بعد آزاد 

احمد  یرنذ یڈپٹ یںہے ان م یتید یآواز سنائ یاسیطرح سے س یکس نہ یکس یںم
اور مصلحت  یپرست یتابن الوقت روا یںجس م۔ہے یاںء(نما۱۸۸۸کا ابن الوقت )

 ایلبرل ازم کو اپنانے واال کردار دکھا یک یبتہذ یدکو ظا ہر کرتے ہوئے جد یشیاند

 یدجد یےس لا۔بات کرتا ہے یک یشاہ ینمتوسل یتسم یعنیتال یک یہوہ اشراف۔ہے یاگ
رنا عزت و منصب حاصل ک یںکے اداروں م یاستکار یترع ینکم یںکم یافتہ یمتعل

قہ ساب یممبر یکونسلوں ک یگورنر اور گورنر جنرل ک۔کرتا یںگوارا نہ یبھ

اصل ہنر ح یلوگ کوئ یںہے کہ بے زم یتاوہ رائے د ۔ہے یباز کیحکمران طبقوں 
وں ہ یان پڑھ بھ یناگراوالد یاور سابقہ حکمرانوں ک یںاور مزدور بن جائ یںکر

حجتہ االسالم ابن الوقت سے ۔ہوں یںکے ہاتھ م یکا روبار حکومت اُنہ یتب بھ

 وں کے حقوق ملنےیبسنے والوں کو آزاد شہر یںاختالف کرتا ہے کہ ہندوستان م
ابن الوقت کا اسرار ہے کہ  یکنل۔یںحاصل ہ یںم ینڈکو ہوم ل یزجو انگر یںچاہ

چھوڑ  یرستپ یدوہ تقل یکہبشر ط یںحقوق حاصل ہو سکتے ہ یادیکو بن یوںہندوستان

ے بات کو رد کرت یجبکہ نام اور انجام بد کے اشارے سے مصنف ابن الوقت ک۔یںد
قف ک ہے  یدقلناقابل ت یدجد یبکہ تہذ یںکرتے ہ یدتائ یہوئے حجتہ االسالم کے مو 

حکومت کو برحق کہتا ہے کہ  یک یوںوہ سامراج۔یںچھے حکمران ہتو ا یزانگر
ہم  ہے کہ یضہفر ینیلہذا اب ہمارا د۔ہے یامحکو م اور اُن کو حاکم بنا یںخدا نے ہم

غالموں  یافسر کو بھ یزانگر یسےادھر شارپ ج۔یںخم کر یماُن کے سامنے سر تسل

لہ کے ہم پ یزوںنگرا یںم یتاور اہل یتصالح ،یدیتجد۔پسند ہے یقہطر یہیکا 
 اسییس یہندوستان ک یںشارپ اور حجتہ االسالم ہم آواز ہ یںمذمت م یک یوںبنگال

 ۔کا مطالبہ نہ کردے یآزاد یںڈر ہے کہ وہ کہ،یںپسند نہ یےاس ل یںجماعت انھ

 یاکے حاالت کوموضوع بنا یرکشم یںء (م۱۹۴۶‘‘ )آگ ’’احمد نے  یزعز 
 یمعاش یک یریوںکشم۔تھا یاسے ک یزوںہے جس کا سودا گالب سنگھ نے انگر

چھوڑ  ہندوستان’’ ۔یںتھ یطرح بک رہ یک یوںبکر یڑبھ یںبنا پر عورت یحالت ک

 یونسٹماور ک یگمسلم ل۔یہوئ یداپ یداریب یاسیس یںم یریوںسے کشم یکتحر‘‘ دو
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ے کے چلے جانے ک یزمسلمانوں کو خدشہ ہے انگر۔یمخالفت ک ینے اس ک یپارٹ

ہونے کے  یروانور ہ۔یںرہے ہ یکھبعد اہل ہند اُن پر حکومت کرنے کے خواب د
 ں نے عوام کوؤآقا یسیسامراج اور د یبرطانو۔انتشار کا شکار ہے یباوجود فکر

 ۔جنون کا نشانہ بنا ڈاال یمذہب

 یںحصے م یء(کے ابتدائ۱۹۴۹‘‘)خاک اور خون ’’نے  یحجاز یمنس 
 یملس یروناول کا ہ۔ہے یاک یشکو پ یپر مسرت زندگ یک یوںکے باس یربرصغ

 اتحاد ومحبت ہے نفرت یںدوستوں کے ساتھ پر مسرور بچپن گزار رہا ہے آپس م

وسکون  نام یکے دوسرے باس یرمسلمانوں کے ساتھ برصغ۔یںنہ یزچ یکوئ ینام ک
اونچ  یںوموں ممسلم ق یرغ۔ہے یشانت یہ یہر طرف شانت یںبسر کرتے ہ یزندگ یک

 یررصغوجہ سے ب یپاکستان ک یکہوتا رہتا ہے اس کے بعد تحر یدااور تضاد پ یچن

محبت نفرت  یآپس ک یںدوسرے کے خالف صف آرا ہوجاتے ہ یککے لو گ ا
اسپور کا گورد یتں اور مسلم اکثریفسادات بڑھتے ہ۔ہے یتید یدکھائ یبدلت یںم

 یاگ یاک یانکو ب یغامکے اس پ یمجاتا ہے اور آخر پر سل یابھارت کے حوالے کرد

 ۔ہے جو مصنف کا اصل مطمع نظر ہے
 یعےء(کے ذر۱۹۵۷‘‘)انقالب’’کو یآزاد یکخواجہ احمد عباس نے تحر 

ہے جو  ایگ یاپسے ہوئے طبقے کو موضوع بنا یںمعاشرے م یںناول م۔ہے یاک یانب

باغ سے ہوتا ہے  ہندو  یانوالہاز جلکا آغ یکہان۔طرف مائل ہورہاہے یسوشلزم ک
 ۔یںمسلم اتحاد مصنف کے خاص موضوعات ہ

 یک یہو بہو منظر کش یقحط ک یںء (م۱۹۵۷‘‘)خون جگر ہونے تک ’’ 

 یےکے جنازے نکال د یرتعزت و عصمت اور غ یبھوک نے عوام ک۔ہے یگئ
 یترک یےحجاز سمجھنے والے بھوک مٹانے کے ل یفہکے سلطان کوخل یترک۔یںہ

کے  یرسرکار نے برصغ یزانگر یونکہک یںپر تلے ہوئے ہ یڑنےاُدھ یےبخ یکے ہ

 یغالم بنا رکھا ہے اور اناج کا اس قدر قحط ہے کہ لوگ اناج ک یکو ذہن یوںباس
 کیکے نزد یرداردار اور جاگ یہسرما۔یںسوچ تک کو مفلوج کرچکے ہ یخاطر اپن

 طور پر یاسیاور س یمعاش،یکو بدستور سماج یتڈنڈے کے زور پر عوام اور رع

 ۔ہے یابیکام یغالم رکھنا ہ
اس ۔ناول ہے یمعاشرت یکء(ا۱۹۵۷‘‘) یبست یخدا ک’’کا  یقیشوکت صد 

پاکستان  امیق۔جاسکتا یاک یںں کو نظر انداز نہؤپہلو یاسیکے باوجود اس ناول کے س
ں کے ہاتھو یازکباڑیےکے دوران ہندوستان سے ہجرت کرکے آنے واال خاندان ن

 تایکرنے پر لگا د یچور زےخاطر نوشا کو پر یبرباد ہوجاتا ہے وہ اپنے مفاد ک

سے  ہیوالدہ رض ینوشا ک یہکباڑ یازن۔بھاگ جاتا ہے یہے اور نوشا با آلخر کراچ
سلطانہ پر ہے جس تک  یٹیب یک یہنظر رض یاُس ک یںہے اصل م یتاکرل یشاد

 یاس ناول ک۔۔استعمال کرتا ہے ڑھییکو بطور س یہرض یازن یےکے ل یرسائ

 سےیخان بہادر ج یافتہ یتترب یبرطانو۔طرح ہے یچالوں ک یشطرنج ک یاستس
حاصل کرنے  یوہ عوام کے خوشحال یںعوام کا خون نچوڑ رہے ہ یوروکریٹب

جبرو تشدد اور ،یہر طرف بے روز گار۔یںچکنا چور کررہے ہ یوالے خواب بھ
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 یکیاور تار یوسیما،یدیالرک نااُم یوجود سکائاس کے با ۔ظلم کا دور دورہ ہے

 ۔یںکرتے ہ یجال کر روشن یلاپنے لہو سے قند کرکےکو ختم 
ء ۱۹۰۵ یںء (م۱۹۶۱‘‘) یلیپور کا ا یعل’’نے اپنے ناول  یممتاز مفت  

 یہمہجرت کا ال۔ہے یاک یشکے ساتھ پ یاتجذ یء تک تمام واقعات کو بڑ۱۹۴۷سے 

بسنے  ںیبڑا کرب ناک ہے کہ ہندوستان م۔ہے یاگ یاک یانب یںناول کے آخر م یسےج
 وجہ سے یک یقوم پرست۔یںہو گئے ہ یاسےدوسرے کے خون کے پ یکوالے ا

حاالت بڑے کٹھن اور صورت حال ۔جا رہا ہے یادوسرے کا خون ناحق بہا یکا

کو اپنے خاندان کو پاکستان منتقل کرنے  یلیان حاالت کے دوران ا۔الم ناک ہے یبڑ
ٹرک کا انتظام کرتا ہے وہ ٹرک لے کر  یکوہ ا یےجس کے ل۔ر الحق ہےفک یک

  ۔داخل ہوتا ہے یںکے ساتھ پاکستان م اندانپور پہنچتا ہے اور اپنے خ یعل

 یپرستوں ک یادہندو بن یںء (م۱۹۶۱‘‘)تالش بہاراں ’’نے  یہاشم یلہجم 
رنسپل اور پ یبان یگرلز کا لج ک۔ہے یاکو موضوع بنا یاور تنگ نظر یانسان دشمن

مشرق  یںم یروشن یک یاقدار اور انسان دوست ی  وہ اعل۔ٹھاکر ہے یکنول کمار

کہ آنے  یںہ یوہ چاہت۔یںہ ںکوشا یےکو اچھا انسان بنانے کے ل یوںلڑک یومغرب ک
 یںء م۱۹۴۷ہندو  یاور جنون یمذہب یکنبہاروں سے لطف اندوز ہوں ل یںنسل یوال

 رکھے ہوئے یننے والے کوشش اور جدوجہدجاراُس کے ما یںہ یتےاُسے قتل کرد

 ۔یںنہ یاروہ بہاروں کے راستے کو ترک کرنے کو ہر گز ت یونکہک یںہ
 یعبڑا وس ینوسء (کا ک۱۹۶۲‘‘) یںاُداس نسل’’کے ناول  ینعبدہللا حس 

ء سے ہوتا ہے اور کرداروں کا دائرہ عمل مشرق سے ۱۸۵۷ناول کا آغاز ۔ہے

 ہیاشراف،یوںناانصاف یجدوجہد اور معاشرت یاسیس۔ہوا ہے یالمغرب تک پھ یارد
 ۔ہے یاگ یاکے کھوکھلے اور دوغلے پن کو موضوع بنا 

بحث  یک یمتقس یکیوناورتحر یاسیمستور س یجہخد یںء (م۱۹۶۲‘‘ )آنگن ’’ 

 فہم و فراست کے مطابق ہر فرد کو یاپن یاپن یکمصنفہ کے نزد یالجھ یںنہ یںم
و ک یوںکا ر گزار یاسیاُنھوں نے س۔کرے یصلہخلصانہ فحق حاصل ہے کہ وہ م

ے کہ وہ پور یںپسند ہ یےاس ل یںبڑے چچا اُنھ۔یاک یشپ یںگھر انے م  یہ یکا

 یہے کہ اُسے جنم بھوم یزعز یےاس ل یںاُنھ یچھم۔یںہ یاخالص سے کا نگرس
ے ک یگمسلم ل یاںمعصوم ہمدرد یاُس ک۔یںکرنے والے پسند نہ یسے بے وفائ

اور  یتسماج کو حر یتیہے کہ وہ روا یزعز یےمصنفہ کو اس ل یہعال۔یںہ ساتھ
 ۔ہے یازمفادات سے بے ن یو طبقات یجانب لے جانے اور ذات یک یدیتجد

طرف اشارہ  یاس بات ک یںء (م۱۹۶۷‘‘)داراشکوہ ’’عبدالستار نے  یقاض 

ڑ پ یںدراڑ یںاور مشترکہ کلچر م یتمتحدہ قوم یزمانہ عروج کے وقت ہ۔ہے یاک
 یآزاد یومق۔یتھ یہو چک یںصورت م یفاتح اور مفتوح ک یمتقس یقوم ک۔یںتھ یگئ

ے س یجانبدار یرغ سیعکا یک یصاحب ماض یقاض۔تھا یتاد یمشکل عمل دکھائ

 ۔یںکرتے ہ
لہو کے پھول ’’کا پانچ جلدوں پر مشتمل ناول  یہللا انصار یاتح 

 یناول زمان۔ہوا ہے یالتک پھ۱۹۵۰ء سے ۱۹۱۱اعتبار سے  یء(زمان۱۹۶۹‘‘)

دم ع یکناول تحر۔کے اہم مراحل پر مشتمل ہے یختار یاعتبار سے ہندوستان ک
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 ریکحت یبنگال کے خالف کانگرس یشن،تقسیمسائن کم،خالفت یکتحر،تعاون

 یپاکستان،کانگرس یامق ،قرارداِدالہور ،انتخابات یں،جنگ یخ،دوعظیمتنس
کلکتہ سے دارالسلطنت کا  ،فساداتہجرت،فرقہ ورانہ ،یآزاد یں،تحریکوزارت

 یںکہ۔واقعات کا احاطہ کرتا ہے یاسیوس یخیتمام اہم تار یرہمنتقل ہونا وغ یںم یدہل

طالبے کو کے م یمتقس۔ہے یاگ یاک رظاہ یکے کھوکھلے پن کوبھ یج یگاندھ یںکہ
 ۔یںہ ےیتقرار د یمفاد پرست یں کؤبلکہ رہنما یںنہ یآزاد یقوم یہللا انصار یاتح

غزل  یوانا’’کو  یبتہذ یبکھر یٹوٹت یآباد ک یدربانونے ح یالنیج   

ام نظ،باغ کے فسادات یانوالہاور جل یمجنگ عظ۔ہے یاموضوع بنا یںء(م۱۹۷۶‘‘)
 جن کو ناول یںعوامل ہ یسےا ینالمسلم یناور اتحاد ب یو بے بس یکے بے عمل

اصل سرکار سے فائدہ حز یہے کہ نوابوں نے تو انگر یاگ یااور بتا  یاک یشپ یںم

 ۔یاعوام کو کچل کر رکھ د یباس کے برعکس غر یکنل یاک
پر  یآزاد یاور اجتماع ینے انفراد ینانتظار حس یںء (م۱۹۸۰‘‘) یبست’’  

کے  میذاکر کا خاندان تقس۔ہے یاطرف اشارہ ک یک یوںکے سا یوفائیپڑنے والے ب

ت دوس یاور بچپن ک یزعز یاُس ک۔یامنتقل ہوگ یںاور ڈھاکہ م یکراچ،بعد الہور
 یندگز یںم یجو اُس کے ساتھ دل نےذاکر ۔ہے یممق یںصابرہ تِن تنہا بدستور دل م

ہ دار ہے جبکہ تمام رشت یاوفا نبھا یمانِ تھا صابرہ نے وہ پ یکھاگزارنے کا خواب د

 یتعاف ںیڈھاکہ اور الہور م یںاُنہ یںپتا نہ۔ہندوستان چھوڑ گئے یںتالش م یعاقبت ک
تو اس  یملت یںہے اور خبر نہ یرہت ینسوچ کر صابرہ بے چ یہی،یانہیں یبھ یمل

ذاکر ۔یںنہ انیشپر یکوئ یےکے ل یلیٖاضافہ ہوجاتا ہے جبکہ اُس اک یںم یشانیپر یک

کو خط لکھتا ہے جو ذاکر کو صابرہ کے حاالت سے  یندرصابرہ کے بجائے سر
 کے ملبے تلے دب یبے عمل مگر اُس کا احساس یںذاکر بے حس نہ۔آگاہ کرتا ہے

ہا کو تن یاروںاپنے پ یںمشکل وقت م وراہ ر یطرح قافلہ آزاد یذاکر ک۔ہے یاگ

 چھوڑ گئے۔
ا کرت یانب یکہان یآرٹسٹ فطرت ک‘‘ ککر یشرپر’’ سالک کا یقصد 

نہ تو فن کے قدردان نظر  یںاس معاشرے م یکنسے ہے ل یںفطرت اہل فن م۔ہے

ال والد کا انتق یںبچپن م۔ہے یہوت یحوصلہ افزائ یفنکار ک یاور نہ ہ یںآتے ہ
لکہ ب یںنہ یہ کافطرت  یکا حصول اور باآلخر اقدام خودکش یمتعل یںم یکسمپر

 ہے۔ یبھ یہالم یبہت بڑا معاشرت
 یانکے ماجرے کو ب یاور غالم یء (آزاد۱۹۸۲‘‘)باگھ ’’کا  ینعبدہللا حس 

 یک اس یحامس یکا۔ت حاصل کرنا چاہتا ہےاسد گھٹن سے نجا یںگمشد م۔کرتا ہے

 ینےجو اُسے ج یٹیب یک یمپھر حک یاسانسوں کو ہموار کرسکتا ہے  یہوئ یاُکھڑ
نظر نہ آنے واال اور ہالکت کا  یںم یواد یہے اور گمشد ک یکا جواز دے سکت

۔ ںیہ یتےد یسبب بننے واال باگھ ہے جس کے ڈر سے سب سہمے ہوئے دکھائ

 اندراج کے۔وہ خود شکار ہوجاتا ہے یکناسد اُسے شکار کرنا چاہتا ہے ل یجنون
 یصورت ٹھہرت یہ یکا یک یآزاد۔جاتا ہے یادھر ل یںوہ گمشد کے تھانے م یربغ

جدوجہد  یک یریوںمانند کشم یک یہے کہ وہ نامعلوم حکام کے اشاروں پر کٹھ پتل

 الشناخت،المدد ،اٹ کر المقامڈور ک یاپن یکٹھ پتل یہ،کردار ادا کرے یںم یآزاد
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 یپھرت یرات کے وقت خاک چھانت یںوسنسان جنگلوں م یرانو یدخلاور ب

 یتمعنو یک یہے کہ اسے زندگ یاجاتافرد کو ڈال د یںصورت حال م یوجود۔ہے
ور وہ بط یںم یبے عمل یونکہزندہ وآزاد ہوگا ک وہ یںادراک ہوجائے گا تب کہ کا

آخرکار اُسے  یکنبن جاتا ہے ل یوہ خود شکار یںصورت م یشکار اور عمل ک

کے سامنے قائم  یچمک اپنے شکار یآنکھوں ک یشکار ہونا ہے اور اُسے اپن
 ۔ہے یہی یاور آزاد یزندگ یاُس ک۔ہے یرکھن

نے معاشرے کے نادار طبقے کو موضوع  ینعبدہللا حس یںم‘‘نادارلوگ ’’  

 ںیقدم آگے بڑھاتے ہ یکا یےل جنگ لڑنے کے یہے جو اگر اپنے حقوق ک یابنا
بنانے واال صاحب اقتدار طبقہ اُن کے حقوق غصب کرنے کے  یڑھیکو س یتواُنھ

 ۔چال جاتا ہے یپسنے واال طبقہ پستا ہ یںمعاشرے م۔کھڑا ہوتا ہے یارت یےل

 یک یوںء (پاکستان کے شہر۱۹۸۱‘‘)کا باغ  یوںخوش’’انور سجاد کا  
عوام کا استحصال کرتے  یبدار غر یہسرما جہاں۔کو موضوع بناتا ہے یزندگ

 صرف ہمارے معاشرے یہہے  یکاشکار کرت یمچھل یچھوٹ یشہہم یمچھل یبڑ۔یںہ

  ۔ہے یمنظر نامہ بھ یاالقوام ینبلکہ ب یںنہ یہالم یکا ہ
پاکستان جو  یمشرق یںء ( م۱۹۸۶‘‘)دے  یگھہللا م’’طارق محمود نے  

طلبہ  یںم یکہان۔ہے یاگ یاپاکستان کو موضوع بنا یہے اور مغرب یشموجودہ بنگال د

 یکے ہاسٹل سے نکل کر دوراہوں پر آکر انسان یدرسٹ یونیجو  یانکا ب یاستس یک
 یباور مغر یمشرق یجہجس کا نت۔ہے یحقوق کے تحفظ کے مطالبوں پر ختم ہوت

 یانکا ب یمتقس یںسامنے آتا ہے اگرچہ ناول م یںصورت م یک یمتقس یپاکستان ک

 یگئ یضرور ک ینشان دہ یاس طرف جانے والے پرخار راستوں ک یکنل یںنہ
 ۔ہے

 یاک یشکردار پ یساا یکا یعل یہاعوان نے سمع ی  سلم یںء (م۱۹۸۹‘‘)تنہا’’ 

 یقمشر یےکے ل یمرہتے ہوئے تعل یںم ینسر زم یپاکستان ک یہے جو مغرب
نہ لہروں اور جارحا یوہاں جبر ک۔ہے یکا انتخاب کرت یورسٹ یونی یپاکستان ک

جسے وہ استقامت اور صبرو تحمل سے ۔ماحول کا اُسے سامنا کرنا پڑتا ہے

 اور اتحاد و یزسے گر یاستس یاعوان کے کردار منف ی  سلم۔ہے یبرداشت کرت
ا شکار انتشار ک یاسیپر آکر س یجبار اسٹ یکا یعل یہسمع۔یںکے قائل ہ یگانگت

 یوںطغل یدانوں ک یاستپاکستان کے س یہے کہ مغرب یہے اور وہ سوچت یہوجات
اس  یںے ہچالت یرنکہ لوگ اُس پر طنز کے تیوک یےچاہ یبھگتن یںسزا اُسے نہ یک

دکھ  یمحبت ہے اُسے اس بات کا بھ یےکے ل یوںبنگال یںکے باوجود اُس کے دل م

نعروں سے  یاسینہ صرف س یطلبہ بھ یںماحول م یاسیہے کہ اس زہر آلود س
ا تک کہ ناول ک یہاں۔یںملوث ہ یںم یوںکا رگزار یاسیکہ وہ خود سبل یںمغلوب ہ

پاکستان کے  یالرحمان جو نہ صرف پنجاب کے لوگوں اور مغرب جتبی  کردار ا

 یکنہے ل یکا خواہاں بھ یسے شاد یعل یہدانوں سے برگشتہ ہے وہ سمع یاستس
 یومتا ہے سپاکستان لے آ  یاُسے مغرب یہے اور اُس کا بھائ یتیانکار کرد یسوم

 یک حدگییسے عل انپاکست یپاکستان اور مغرب یکا پاکستان چلے آنا سابقہ مشرق

 ۔اشارہ ہے یہرمز یکطرف ا
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بے  ینے موجودہ نظام ک ینانتظار حس یںء (م۱۹۹۵‘‘ )آگے سمندر ہے ’’ 

اور سب کا منن  یمونہکچھ اس طرح ہے کہ م یکہان۔ہے یاطرف اشارہ ک یک یعمل
 یںہاُس کے پاس وقت ن یےکے ل یریگ یرخ یاپنوں ک۔پاکستان کا جواد بن جاتا ہے

 ںیابم پھٹنے اور گول یںاور وہاں کے حاالت خراب ہ یممق یںم یجواد کراچ۔ہوتا

 یںم ندیہے اور وہ ن یلگت یجواد کو بھ یگول یکا۔یںہ یاکثر آت یںآواز یچلنے ک
ور سوچ مفلوج ہے ا یانسان۔ہے یکھتاکے مناظر د یوبرباد یتباہ یمسلمانوں ک یہ

ائے بج یکتب ک یسائنس یاگر مسلمانوں نے مغرب ک۔راہنما کا فرمان ہے یمذہب

ہ اب مصنف کا اشارہ ہے ک یںاصل م۔یتابنا ل یٹمہوتا تو ہر مسلمان ا ڑھانامہ پ یامتق
 یبنان اںیکشت یکعلوم  یدسے جد یدبلکہ سائنس اور جد یںنہ یجالن یاںکشت یںہم

   ۔اس سے عالم کا مقابلہ ممکن ہے۔یںہ

رجحان کا حامل  یاسیء (س۲۰۰۲‘‘) یقلعہ جنگ’’تارڑ کا  ینمستنصر حس 
ئج ؟جنگوں کے نتا یحکون غلط اور کون صح۔سواالت کو سامنے التا ہے یناول کئ

اصل  ںیم یجےجنگوں کے نت۔ہے یسزا ملت یک یزعوام کو کس چ،یںنکلتے ہ یاک

و ک یوںالم واجتماعی یاور انفراد یہولناک یتارڑ تصادم ک۔ہے یکس کو ملتسزا 
کرتا  شیکو پ یختار یناول افغان جنگ ک۔یںسامنے التے ہ یعےکے ذر یقلعہ جنگ

 ۔ہے یہوئ یجڑ یاستس یہے جس کے ساتھ خاص قسم ک

 یرکھنے وال یمہآثار قد یںء ( م۲۰۰۶‘‘ )غالم باغ’’نے  یگمرزا اطہر ب 
 ںیہے جس م یفےک یکاس کے ساتھ ا۔ہے یاک یشجگہ کو عالمت کے طور پر پ

 فےیگفتگو سے ک یاُن ک ۔یںناول کے سارے کردار اّول سے آخر تک ملتے رہتے ہ

اب خاطر نو ینے کیاخزانے ہتھ یدہاس جگہ کے پوش۔یںگونجتے ہ یوارکے در د
 ہے یوٹیڈ یک ید علکررکھا ہے اور مد ی  دعو یںجاہ نادر جنگ نے عدالت م یاثر

 ارذل نسل سے تعلق رکھنے۔خزانوں کا سراغ لگائے یہکرے اور خف یکہ وہ کھدائ

کوشش اور محنت ۔ہے یہوت یدااُمنگ پ یک یآزاد یںکے دل م‘‘ یعطائ یاور’’والے 
 یاُٹھائ ںیہوتا ہے بلکہ بعد م یابکام یںنکلنے م سےکے حصار  یکے بعد وہ غالم

  ۔ہے یتال یذلتوں کا بدلہ بھ یگئ

ء ۲۰۱۰‘‘)خس وخاشاک زمانے ’’ناول  یمتارڑ کے ضخ ینمستنصر حس 
 ںیکے پہلے حصے م یکہان۔سے ہوتا ہے یکبھ یکا آغاز بخت جہاں ک یکہان ی(ک

ہن س ی،رہنطرز زندگ یک یوںاُس کے باس۔واقع ہے یںپور جو ضلع گجرات م یادن
 کوٹ ستارہ کے یںہے اور دوسرے حصے م یاگ یاک یانتفاخر کو ب یاور خاندان

دکھا  ںیحصے م یسرےہے اور ت یاگ یاکو موضوع بنا یزندگ یمعاش یک یوںرہائش

ہے  یتہو یدانفرت پ یےکے خالف اس ل یکہامر یںہے کہ انعام ہللا کے دل م یاگ یا
و عمارتوں ک یںشہر م یککے ا یکہخبر کہ امر یاکو ک یوںکہ ان بے چارے افغان

صنف اس کے عالوہ م۔ہے یپر اکسات ینےل بدلہنفرت اُسے  یدشد یہہے  یاگ یاگرا د

 یکا یںنگ مج یٹےہے لہنا سنگھ کے دونوں ب یاک یانب یکوبھ یےکے الم یمنے تقس
کا نشانہ  یادتیز یماں کا اجتماع یاور شباہت ک یںدوسرے کے خالف لڑتے ہ

 ۔جسے ہر حساس انسان محسوس کرتا ہے یںہ یےالم یسےبنناا
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 یکہان یء (نسل پرست راجپوتوں ک۲۰۱۲‘‘)راجپوت ’’کا ناول  یگعبدہللا ب 

 یبہادر یاُنھوں نے اپن یکنل یتعداد کم تھ یاُن ک یںہندوستان م۔کرتا ہے یانکو ب
ر اکب۔تاجدار سے اہم عہدے حاصل کر رکھے تھے یہوجہ سے مغل یاور شجاعت ک

دولت ب یطاقت ک یکھا اور اُن کدام ر یرسے راجپوتوں کو ز یدانائ یبادشاہ نے اپن

تھے  ینکے دوران وہ بڑے بے چ یمتقس یک یربرصغ یکنل یآرام سے حکومت ک
 یاردکانگرس نے اعالن ک یونکہہوگا ک یااُن کا مستقبل ک یںمعاشر ے م یکہ جمہور 

 کے یگجائے گا جبکہ مسلم ل یاکو ختم کرد یاستوںء تک تمام ر۱۹۵۴تھا کہ 

خطرہ  یکوئ یساکو ا ینمسلمان نواب یےاس ل۔یبات نہ تھ یوئک یسیا یںم یجنڈےا
قائم  ینظام قائم رکھ سکتے تھے جو آج بھ یرداریسے اپنا جاگ یتھا وہ آسا ن یںنہ

 یک یناول نگار یخیتار یںہے جس م یزدستاو یسیا یک یختار یاسیناول س یہ۔ہے

 ۔  یاگیاک یںنہ یشطرح حقائق کو مسخ کر پ
 نفاِذ اسالم یںنے قائد اعظم کے پاکستان م یآمنہ مفت یںم‘‘زمانہ  یآخر’’  

 یکنا لنافذ ہوگ ینآئ یاسالم یہاںتھا کہ  یےہے کہ وطن کا حصول اس ل یبات ک یک

 ںیکا نفاذ نہ ہوسکا۔ساتھ م ینآئ یتک اسالم یاتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھ
ہ جن ک یںشامل ہوتے ہ یلوگ بھ یسےا یںہے کہ ان م یاکا ذکر ک ینمجاہد یکتحر

پنے ا یںانھ یں۔اسالم دشمن طاقتیںنہ ینسے تع یککو مقاصد کے حصول کاٹھ

شعور  عوام کے یپاکستان یںناول م۔یںہ یاستعمال کرت یےمقاصد کے حصول کے ل
 ںینفاذ اسالم کے حق م یںصد لوگ ملک م یہے کہ ننانوے ف یگئ یک یعکاس یک

 یف یّ اس یںفوج م۔یاہےگ یاکا آدھا ُرخ دکھا یرتصو یاسالم ک یںں اُنھیہ یںجو نہ یںہ

اگر اپنے مقاصد  ینمجاہد یےاس ل۔یںہ یلوگ نفا ذ ِ اسالم کے حام یادہصد سے ز
ذہن رکھنے والے طلبہ کواپنے ساتھ  یتو اسالم یںکا حصول ممکن بنانا چاہتے ہ

 یہ یاتن ہیجائے گا  یااجتنا دب ھرکو پ یکہوگا کہ اس تحر یہکا فائدہ  یناسشامل کر

اسالم دشمن طاقتوں کو بے  یعےکے ذر ینمجاہد یکمصنفہ نے تحر۔یبڑھے گ
 یاُنھ یجب کہ پہلے بھ یںچاہتے ہ ینکا آئ یمرض یاپن یںہے جو ملک م یانقاب ک

     ۔ہے یہورہ یرویپ یکے منشور ک

حوالے  یاسینے س یمیء( اختر رضا سل۲۰۱۵‘‘) یںخواب م یںجاگے ہ’’ 
 دیعبدہللا خان اور احمد خان س،نور خان۔ہے یاکو موضوع بنا یختار یسے ہزارہ ک

 ایتھے اُ نھوں سے سکھوں کا ڈٹ کر مقابلہ ک یںکے جان نثاروں م یلویاحمد بر
 و ں کے حوصلے پستیشہادت کے بعد اُن کے ساتھ یک یلویاحمد بر یدس یکنل

 یک یلویاحمد بر یدس یںناول م۔اوجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑ یہوئے جس ک

ر جبر لوگوں پ یمقام یےکے حصول کے ل یبرتر یاسیکوششوں اور سکھوں کا س
 کاریبر سر پ یںفوج یک یلویاحمد بر یدہے کہ کس طرح سکھ اور س یاگ یادکھا

 دوسرا بڑا موضوع تصّوف ہے۔ کاصورت حال کے ساتھ ناول  یاسیس۔یںرہ

 :            نتائج
کو شروع  یاستس یںمختصر جائزہ اس امر کاغماز ہے کہ ادب ممقالے کا  

 یںادب م یہے۔جس کا ثبوت شعرا کے کالم اور افسانو یاگ یاسے موضوع بنا یہ

معاشرہ جبر کا شکار ہوتا ہے تو حساس  یکوئ یجب بھ۔بجا طور پر نظر آتا ہے
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 یسک نہ یعمل کس دہر عمل کا ر۔رہ سکتا یںنہ یرشخص اُس سے متاثر ہوئے بغ

معاشرے کا وہ حساس فرد ہے جو جبرو  یباد۔ضرور رونما ہوتا ہے یںصورت م
 ںیکرتا اور اُس کا اظہار اپنے مخصوص رنگ م یںبرداشت نہ یکو کبھ یتبربر

رنگ نظر آتا ہے اکثر شعرا  یاسیآغاز سے تاحال س یںم یاُردو شاعر۔کرتا ہے

 آواز کو حکمران یاور اُن ک یاموضوع بنا ناماحول کو اپ یاسینے اپنے عہد کے س
ا سز یسے کڑ یشعرا کو کڑ یںپاداش م یاور اس جرم ک یاطبقے نے جرم قرار د

چند  یمپر۔ہے یٹتاموضوع کو اپنے اندر سم یاسیس یاُردو افسانہ بھ ۔سے گزرنا پڑا

اور  ایجبر کو اپنا موضوع بنا یاسیسے لے کر اب تک کے افسانہ نگاروں نے س
ں متعدد افسانہ نگاروں کے افسانو۔یاک یںکا اظہار برمال طور پر اپنے افسانوں م اس

 یول کافسانے کے عالوہ نا۔جاسکتا ہے یااور ک یاگ یاک یشحوالہ پ یاسیکو بطور س

سانے بہ نسبت اف یںناول م یونکہہے ک یصنف بدرجہ اتم اس موضوع کا احاطہ کرت
جاتا  یاک یشسے پ یلں کو تفصؤپہلو تلفکے مخ یہے اور زندگ یکے طوالت ہوت

 ۔یںحوالے ملتے ہ یاسیحاصل س یرس یںناول م یےاس ل۔ہے

 یکو کئ یوںکے باس یردوم تک برصغ یمسے لے کر جنگ عظ یجنگ آزد 
 طور پر یحاکم نے محکوم کا اقتصاد۔مسائل کا سامنا کرنا پڑا یوسماج یاسیس

طور پر کمزور سے کمزور تر  یاور معاش یےحقوق غضب ک۔یااستحصال ک

 رسیدس نظر یشان حاالت کے پ۔یگزرنے لگ یںحالت م یک یکسمپرس یزندگ۔یاکرد
 یمعلت یداور اس پسماندہ قوم کو جد یااُٹھا یڑااصالح کا ب یاحمد خان نے مسلمانوں ک

 یکو ششوں اور اُن کے رفقا ک یاحمد خان ک یدسرس۔یاسے آراستہ کرنے کا عزم ک

 یرنذ یڈپٹ یقکے رف یدسرس۔یکے راستے پرچل یلت قوم علم وآگہبدو یمحنت ک
اُن کا پہال ناول ۔یاصنف کا آغاز ک یاحمد نے اصالح معاشرے کے طور پر ناول ک

 یجب کہ ڈپٹ۔کرتا ہے یانکو ب یکہان یک یاور اصغر یاکبر‘‘العروس ۃمرا’’

ت موجودہ حاال یںجس م یاک یرتحر‘ ‘ابن الوقت ’’نظر  یشصاحب نے حاالت کے پ
 یےے المک یمکے ربع آخر سے تقس یصد یسویںان۔ہے یاگ یاک یانکو ب یکہان یک

ا احاطہ ک یختار یاسیس یک یرسے اکثر ناول برصغ یںگئے ناولوں م لکھےتک 

دّوم کو اپنے ناولوں  یماّول اور جنگ عظ یمکاروں نے جنگ عظ یقتخل۔یںکرتے ہ
گئے وعدوں سے مکر  یےاپنے ک یہانکہ کس طرح حکومت برط یاکا موضوع بنا

وم اس محک یںم ںان دونوں جنگو۔یاکو ٹکڑے ٹکڑے کرد یاور با آلخر ترک یگئ
اس صورت حال سے  یباس خطے ّکا اد یاگ یابنا یسےک یندھنقوم کو جنگ کا ا

جاسکتا  یاکا مطالعہ ک یختار یاسیس یکے ہاں تو خطے ک ینعبدہللا حس۔یںبے خبر نہ

 یمعاش۔یاخطے کے باشندوں کو روزگار سے محروم رکھا گاس  یسےہے کہ ک
امرا کے گودام اناج سے بھرے پڑے ۔ئیگ یکرد یداپ یونکرصورت حال ک یقحط ک

کہ  یابن گ یہسماں ۔بھوک افالس کا دور دورہ ہے۔ہے یخال یٹکا پ یبغر یکنل یںہ

 یکہ حجاز مقدس ک یہمطلب ۔جائز ٹھہرا یمردار بھ یےبھوک کو ختم کرنے کے ل
 یارت یےحجاز کے خالف اسلحہ اُٹھانے کے ل یفہمر مٹنے والے خل یںحفاظت م

 یاناکو ناول کا موضوع ب یختار یاسیس یہند کے بعد سے اب تک ک قسیمت۔ہوگئے

ے جاگ’’کے  یمیسے لے کر اختر سل‘‘خاک اور خون ’’کے  یحجاز یمنس۔ہے یاگ
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 ںیاس ملک م یجائے تو ناول ہ یاطالعہ کصنف کا م یتک ناول ک‘‘ یںخواب م یںہ

    ۔ہےکرتا  یترجمان یمسائل ک یوسماج یاسیبسنے والے لوگوں کے س
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 مصادر  مآخذو
 ماخذ: یادیبن     

 ء۲۰۱۵،الہور ،یزدستاو،یںخواب ہ یںجاگے ہ یمی،اختررضا سل  

 ء۲۰۱۲،الہور ،یشنزک یسانجھ پبل ،غالم باغ ،مرزا، ڈاکٹر ،یگاطہر ب  

 ء ۱۹۹۸،الہور،یشنزک یپبل یلسنگ م،آگے سمندرہے ،ینانتظار حس  
 ء۲۰۱۳،الہور،یشنزک یپبل یلم ی،سنگبست،ینانتظار حس  

 ء۲۰۱۰یشنز،الہور،ک یپبل یلسنگ م،کا باغ یوںانور سجاد،خوش  

 ء۲۰۱۵،الہور،یصلالف ،زمانہ یآخر،یآمنہ مفت 
 ء۱۹۶۱ ،یکراچ ،سندھ یڈمیاردو اک ،تالش بہاراں ،یہاشم یلہجم  

 ء۲۰۱۲الہور،  یشنز،ک یپبل یلآنگن، سنگ م،مستور یجہخد  

 ۲۰۰۹،الہور،یشنزک یدوست پبل ،تنہا،اعوان ی  سلم  
 ء۱۹۹۵،یکراچ ،کتاب ،یبست یخدا ک ،یقیشوکت صد  

 ء۲۰۱۳ ،الہور یصلالف ،ککر یشرپر،سالک یقصد  

 اء ۹۹۵ ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،دے یگھہللا م،طارق محمود  
 ء۲۰۱۳ ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یںاداس نسل ،ینعبد ہللا حس  

 ء ۱۹۸۷الہور،  ،ینقوس ،باگھ،ینعبدہللا حس  

 ء۲۰۱۴،یشنز،الہورک یپبل یلسنگ م،نادار لوگ،ینعبدہللا حس  
 ء۲۰۱۲،اسالم آباد یشن،نڈؤبک فا یشنلراجپوت، ن،یگب ،یدہللاعب  

 ء۱۹۶۰،یکراچ ،دبستان ،خون جگر ہونے تک ،یفضل یمفضل احمد کر  

 ء۲۰۱۰یشنز،ک یپبل یلسنگ م ،تارڑ، خس و خاشاک زمانے ینمستنصر حس  
 ء ۲۰۰۸الہور،،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یتارڑ،قلعہ جنگ ینمستنصر حس  

 ء۲۰۱۲ ،الہور ،یصلالف ،یلیپور کاا یعل ،یممتا ز مفت  

 س۔ ن ،الہور ،بکس یرجہانگ ،خاک اور خون ،یحجاز یمنس   

 ماخذ: ثانوی
 ن۔سنز،الہور،س یروزف،اردو ناول یدجد،آج کا اردو ادب،یقیصد یثابوالل  
 یمشمولہ:اُردو نثر کا فن،نقطہ نظرسے یفن یقی،ڈاکٹر،ناولصد یثابوالل  

 ء۲۰۱۲یشنز،الہور،ک   یپبل ی،الوقارارتقا،مرتبہ:ڈاکٹر فرماں فتح پور

و پاکستان ارد یمغرب،ناول نگار یثیتار بحرتن ناتھ سرش،ڈاکٹر،یاحراز نقو  
 ء۲۰۰۶،الہور،یڈمیاک

 ء     ۱۹۴۸الہور، ،یدرد اکادم ،ہے یاناول ک،ڈاکٹر،یاحسن فاروق  

 ء۱۹۶۲الہور ،یڈمیاردو اک یختار یدیتنق یاردو ناول ک ی،ڈاکٹر،احسن فاروق  
 ء          ۱۹۸۷ ،جاناں جاناں )اثاثہ(جامعہ امارات بتہ المتحدہ،احمد فراز  

 ،الہور ،یہمکتبہ عال ،یشاعر یاور اس ک یرانیاختر ش ،ڈاکٹر ،یدس ،یاختر جعفر  

 ء۱۹۹۱
 ء ۱۹۹۳الہور،  ،یشنزک یالوقار پبل ،یرانیاختر ش یاتکل ،یرانیاختر ش  
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ء ۱۹۹ہ ،یدہل ینئ ،پرکاش یمانتس ،کے بعد یاردو ناول آزاد ،ڈاکٹر،اسلم آزاد  

  
 یمجلس ترق،احوال وآثار یاحمد دہلو یرنذ یمولو،ڈاکٹر،یقیافتخار احمد صد   

 ء۱۹۷۱الہور،،ادب

 ء  ۲۰۰۸ ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یاکبر آلہ آباد یاتکل ،یدس ،یناکبر حس  
اد، دوم، آب یصلمثال پبلشرز، ف ،کا قصہ یصد یکاردو افسانہ ا ،ڈاکٹر،انوار احمد  

 ء  ۲۰۱۰

 ،سؤنگ ہاپبلش یجوکیشنلمطالعہ ا یتقابل،اردو ناول یںپاک م ہندو،ڈاکٹر،انور پاشا  
 ء ۱۹۹۲ یدہل

 ،الہور، اشاعت اّول،یہمکتبہ عال ،یںکر وٹ یاردو افسانے ک ،ڈاکٹر ید،انور سد  

 ء۱۹۹۱
الہور، ،یڈمیمقبول اک ،ڈاکٹر، مختصر اردو ا فسانہ _عہد بہ عہد ،یدانور سد  

 ء۲۰۰۷،اشاعت اّول

 ء۲۰۰۴الہور، ،یاتجمال ،یختار یاردو ادب ک یپاکستان،یناگ یسان  
دوسرا  یاتمکتبہ جمال،یناول نگار یاحمد ک یرنذ،یناگ یسان  

 ء۱۹۸۱،الہور،یڈیشنا

 ن،س،یسند ھ،کراچ یڈمیاردو اک،یدیںتنق،یباحمد اد یساو  
ک ب یجوکیشنلگڑھ :ا یعل،یمترجم ابوالکالم قاسم،ناول کا فن،فاسٹر۔یما۔یا  

 ء۱۹۹۲،سؤہا

 ء ۱۹۶۳ ،یکراچ ،یڈمیآتش، اردو اک یاتکل ،خواجہ ،یعل یدرح ،آتش  
 یارتقا، الوقارپبل یاُردو ناول کا ارتقا،مشمولہ:اُردو نثر کا فن،آل احمد سرور  

 ء۲۰۱۶الہور، ،یشنزک

 یمرتبہ :عاصمہ وقار،الوقار پبل،یداتمجموعہ تنق،آل احمد سرور  
 ء ۱۹۹۴الہور،یشنزک

 ء ۱۹۶۴،آزاد کتاب گھر یمطالعہ دہل یکسرشار ا،پال اشک یمپر  

س یحال ،زادراہ ،برباد یاںآش ،چند یمپر    ء ۱۹۳۶،اشاعت اّول ی،دہل،پبلشنگ ہاو 
 ،یشدرو یرحب وطن کے قصے معروف بہ سوز وطن و س ،نواب رائے ،چند یمپر  

 س۔ ن ،اشاعت اّول الہور، ،بک ڈپو ،یسپر یکٹرکال یالنیگ
 ،دبا یمجلس ترق ،ڈاکٹر اقتدار احسن ،مرتبہ ،جرات ،یواند ،قلندر بخش ،جرا ت  

 ء    ۱۹۶۸ ،الہور

 یانجمن ترق ،حسن ید(مرتب: رشیجعفر زٹل یاتزٹل نامہ )کل،یجعفر زٹل  
 ء۲۰۰۳ یدہل ینئ ،اردو،)ہند(

 ء۲۰۰۳ ،الہور ،علم وادب ینہخز ،جگر یاتکل ،یجگر مراد آباد  

 ،الہور ،ادب یمجلس ترق ،)جلدسوم( ،ادب اردو یختار ،ڈاکٹر ،یجالب یلجم  
 ء۲۰۰۶

 ء۱۹۸۶،یشنزک یپبل یل:سنگ م یکراچ،ڈاکٹر،ادب،کلچر اور مسائل ،یجالب یلجم  
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سالم ا،زبان پاکستان یمقتدرہ قوم،اردو لغت یزیانگر یقوم،ڈاکٹر،یجالب یلجم  

 ء ۲۰۰۶،طبع پنجم،آباد
 ء ۲۰۰۷،یکراچ،بالل پبلشرز ،ونغمات یاتآ  ی،آباد یحجوش مل  

 ء ۱۹۷۶ ،یدہل ینئ،ناولستان ،غزل یوانا ،بانو یالنیج  

 ء ۲۰۰۵ ،الہور ،بک ٹاک ،یحال یاتکل ،موالنا ،ینالطاف حس ،یحال  
اسالم آباد،  ،یاتادب یاکادم ،یتروا یڈاکٹر،اردو افسانے ک یگ،مرزا،حامد ب  

    ء  ۱۹۹۱ ،پاکستان

 ء ۲۰۱۰،طاہر سنزپبلشرزالہور،جالب یبحب یاتِ کل،جالب یبحب  
،  ،کتاب داں ،یںجلد ۵لہو کے پھول  ،یہللا انصار یاتح    ء ۱۹۶۹لکھنو 

 ء۲۰۰۵الہور،،سؤفکشن ہا،اردو ناول یںم یربرصغ،ڈاکٹر،خالد اشرف  

 ء    ۱۹۷۵ ،طبع اّول ،یسنسار، بمبئ یان،انقالب ،خواجہ احمد عباس  
 ہیمونڈاکٹر م،مرتبہ،مطالعہ یکمشمولہ:رسوا کا ا،جان ادا ؤامرا ،السالم یدخورش  

 یریمکتبہ م ،یانصار

 ء ۱۹۸۸الہور، یری،الئبر 
 ء۱۹۶۸ ،الہور،یڈمیاردو اک،یختار یدیتنق یاردو ناول ک،یڈاکٹر احسن فاروق  

 یاتادب یخمشمولہ تار،دوسرے ناول نگار،یاڈاکٹر خواجہ محمد زکر  

ہور ال،یونیورسٹیپنجاب  محمود،    یاضفمرتب ،جلد نہم،مسلمانان ِپاکستان وہند
 ء ۱۹۷۲

 ء۱۹۶۷ ی،سندھ،کراچ یڈمیاردو اک،یدوتنق یقتخل،ڈاکٹر عبدالسالم  

 س،ن     ،الہور ،یہمکتبہ عال ،ادب اردو یختار ،ینہرام بابو سکس  
 یپبل یلسنگ م،یمرزا محمد عسکر‘)مترجم(،ادب اردو یختار،ینہرام بابو سکس  

 ء ۲۰۰۸،الہور،یشنزک

 ء۱۹۸۴ ،الہور ،یشنزک یپبل یلرتن ناتھ سرشار فسانہ آزاد،جلد اول سنگ م  
 ا ء ۹۹۴ ،الہور ،یشنزک یپبل یمرپول ،ناول نگار ینت ،یعابد یرض  

 سویںیمشمولہ : ب ،ینعت نگار یخان ک یموالنا ظفر عل ،ڈاکٹر ،یہاشم ینالد یعرف  

 ء۱۹۸۸الہور  ،یشنزک یپولمپر پبل ،ادب یکا شعر یصد
 ڈاکٹر،اصناف ادب،س۔ن   ،یہاشم ینالد یعرف  

 الہور،یزدستاو،نئے ناول نگار ینسلطان،ت ینہروب  
 یالوقار پبل ،اثرات یبیکے تہذ  یرپر بر صغ یاردو شاعر ،ڈاکٹر ،ساجد امجد  

 ء۲۰۰۳ ،الہور ،یشنزک

 ء ۲۰۰۸ یشنز،ک یپبل یلسنگ م،پسند ادب یترق ،یرسجاد ظہ  
 ء ۱۹۷۶ ،اّول،یکراچ ،یالمکتبہ دان ی،روشنائ یر،سجاد ظہ  

 ء۱۹۷۹الہور ،یسناظر پرنٹنگ پر،پاکستان کا زوال یمشرق ،ینالد یدسع  

، ،یسالناظر پر ،فسانہ جوش ،جوش یدرسلطان ح    ء۱۹۲۷لکھنو 
 ء۱۹۸۵الہور،ادارہ مطبوعات طلبہ،منصور خالد:البدر یمسل  

 ء۲۰۰۶ ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،سودا   یاتمرزا کل ،یعمحمد رف ،سودا  



292 

 ،تاندبس یکا ۔ینمشمولہ : انتظار حس‘‘ :چہرہ بہ چہرہ  ینانتظار حس’’احمد  یلسہ  

 ء ۱۹۹۶ یدہل ،سؤپبلشنگ ہا یجوکیشنلا ،یمکر یمرتب :ڈاکٹر ارتض
 ء ۱۹۶۰الہور، ،یریالئبر یریمکتبہ م،یاردو ناول نگار،یبخار یلسہ  

 یق)جلددّوم(، انجمن تر ،مسلما ناِن پاکستان و بھارت یختار ،یآباد یدفر یہاشم یدس  

 اء ۹۸۸ ،یاردو کراچ
 ء۱۹۶۶،الہور،اردو مرکز،فن اور فنکار،یمعظ یدّوقارس  

  ِابانیالہور : مکتبہ خ ،ذوالفقار ینمرتبہ : ڈاکٹر غالم حس ،ان زادہ یود ،شاہ حاتم  

 ء۱۹۷۵ ،ادب
 ضیمشمولہ :ف،یضوانقالب کا علمبردار ف یتڈاکٹر،حر،یلویشجاعت احمد سند  

 یپبل لی(،سنگ م ی)مرتبہ:ڈاکٹرطاہر تونسو مطالعہ یدیتنق یتشخص یقیتخل یک

 ء  ۱۹۸۹الہور، ،یشنزک
الہور، ،بکس یسوپروگ،طنز و مزاح یںاردو ناول م،ڈاکٹر،یدیشمع افروز ز  

 ء ۱۹۸۸

 ء ۲۰۰۸الہور  ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یشاعر یاور نئ یدیتجد ،یحنف یمشم  
 ء۲۰۱۲،یڈراولپن،یشنزک یالفتح پبل،اردو ناول اور پاکستان،ید،پروفیسرصبا جاو  

 ء ۱۹۹۲ یراولپنڈ ،مکتبہ سرحد ،یکھانے ڈھاکہ ڈوبتے د یںم ،سالک یقصد  

 ء ۱۹۷۲ الہور،یریالئبر یریپاکستان،مکتبہ م یسقوط مشرق،صفدر محمود، ڈاکٹر  
 ،کتب ،ناشران و تاجران یصلخاں،الف یظفر عل یاتکل ،خاں یظفر عل  

 ء ۲۰۰۷الہور،

 ء ۱۹۶۳الہور،  ،یسمطبع اردو پر ،نگارستان ،موالنا ،خاں یظفر عل  
 ء۱۹۷۰،یحروف، راولپنڈ،یناول نگار یڈاکٹر رسوا ک،یفتح پور یرظہ  

 ء ۲۰۰۳ ،یشنزک یپبل یلسے اقبال تک : سنگ م یڈاکٹر، دل ید،س ،عبد ہللا  

 ارتقا یمشمولہ :اردو نثر کا فن،کے بعد اردو ناول یسر،تقسیموفپر،عبدالسالم   
 ء۱۹۷۳ی،کراچ،سندھ یڈمیاردو اک،یںم یصد یسویںڈاکٹر،اُردو ناول ب،عبدالسالم  

 ء۱۹۶۹ ،الہور ،یدمکتبہ جد ،آگ ،احمد یزعز  

 ء۱۹۸۶،اشاعت اّول،ملتان ،کاروان ادب ،پسند ادب یترق ،احمد یزعز  
 یریمکتبہ م،یازمحمد حسن عسکر،انتخاب طلسم ہو شربا مقدمہ،،احمد یزعز  

 ء ۱۹۸۶الہور،،یریالئبر
 س۔ ن   ،الہور ،یشنزک یشاہد پبل ،جہاِت غالب ،ڈاکٹر ،احمد یلعق  

 ء ۱۹۶۴،یڈمی،الہورالہور اک،یدوتنق یختار یناول ک،ینیعباس حس یعل  

 ء ۱۹۹۰یٹڈ،الہورمکتبہ داستان لم ،یکہان یشکست ک یہمار ،ہللا یتعنا  
 ء ۱۹۸۹الہور،  ،سنز یروزف ، غالب ِیواند ،غالب اسد ہللا خاں  

نگ س ،پس منظر یاور سماج یاسیکا س یاردو شاعر ،ڈاکٹر ،ذوالفقار ینغالم حس  

                                                                                           ء ۱۹۹۸الہور،  ،یشنزک یپبل یلم
مکتبہ ،کے رجحانات یار دو افسانہ نگار ،ڈاکٹر،یفردوس انور قاض  

 ء۲۰۰۴یہ،الہور،اشاعت،عال
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ر گنج شک ،یاور فراق گور کھپور یآباد یحجوش مل ،ڈاکٹر ،یفرمان فتح پور  

 ء ۲۰۰۰الہور،  ،یسپر
ر مشمولہ :خون جگ‘‘ہو جائے  یانبارے ناول کا کچھ ب’’ ،یفضل یمفضل احمد کر  

 ء ۱۹۶۰ ،یکراچ ،دبستان ،ہونے تک

 الہور ،یٹڈسنز لم یروزف،اللغات اردو جامع یروزف،یمولو،ینالد یروزف  
 س۔ن،الہور:مکتبہ کارواں،نسخہ ہائے وفا،یضاحمد ف یضف  

 ء ۱۹۷۶ ،یٹڈمکتبہ جامعہ لم ،داراشکوہ ،عبدالستار یقاض  

 ،دبا یمجلس ترق ،مرتبہ : اقتدا احسن ،قائم )جلد دوم ( یاتکل ،ینالد یامق ،قائم  
 ء ۱۹۶۵ ،الہور

 ،باد یمجلس ترق ،)جلد اّول(، مرتبہ : اقتدا احسن ،قائم یاتکل ،ینالد یامق،قائم  

 ء  ۱۹۶۵ ،الہور
 ء ۲۰۱۳،الہور،یشنزک یپبل یلسنگ م،یاآگ کا در ،یدرح ینالع ۃقر  

 ن۔الہور،س ،)جلد اّول (،مکتبہ اردو ادب ،کار جہاں دراز ہے ،یدرح ینالع ۃقر  

   ء۲۰۰۹،الہور،یشنزک یپبل یلسنگ م،صنم خانے یبھ یرےم،یدرح ینالع ۃقر  
ردو ا یاتنشر ،پس منظر یخیاور تار یاسیکا س یاردو شاعر ،یرابوالخ ،یکشف  

 ء۲۰۰۷ ،الہور ،بازار

 سنگ ،یاور اردو شاعر یآزاد یکتحر یہندوستان ک ،ڈاکٹر ،چند نارنگ یگوپ  
 ء ۲۰۰۵ ،الہور ،یشنزک یپبل یلم

اردو  یانجمن ترق،یناول نگار یرتن ناتھ سرشار ک،ید،ڈاکٹرس،یباد ینحس یفلط  

 ء ۱۹۶۱،یکراچ،پاکستان
 ء۱۹۶۴ ،یکراچ ،مکتبہ افکار ی،ادب، آگہ ،ڈاکٹر ،ینحس ی  مجتب  

 ،اسالم آباد ،یپورب اکادم ،شعور یسماج یںاردو ناول م ،ڈاکٹر ،محمد افضال بٹ  

 ء۲۰۰۹
 س۔ ن ،الہور ،یالاقبال، مکتبہ دان یاتکل ،ڈاکٹر ،محمد اقبال  

 ییدچند کا تنق یممشمولہ : پر ،ذہن اور آرٹ،چند زمانہ یمپر ،ڈاکٹر ،محمد حسن  

  مرتبہ : مشرف احمد  ،مطالعہ
 س۔ن ،یکراچ ،یغضنفر اکادم،اردو ادب یدجد ،ڈاکٹر ،محمد حسن  

 ،یہلد ینئ،یٹڈمکتبہ جامعہ لم ،کے بعد ہندوستان کا ادب یآزاد،ڈاکٹر،محمد ذاکر  
 ء۱۹۸۱

 یلگ مسن ،مطا لعہ یدیو تنق یقیتحق ،یاکبر آلہ آباد ،ڈاکٹر ،خواجہ ،یامحمد زکر  

 ء  ۱۹۸۶ ،الہور ،یشنزک یپبل
 ٹویپرکے تصورات:پاکستان رائٹرزکوآ  یڈاکٹر،اُردو ناول اور آزاد،محمد عارف  

 ء۲۰۰۶الہور،،یسوسائٹ

علم وعرفان  ،رجحانات یرومان یںاردو افسانے م ،محمد عالم خان،ڈاکٹر  
 ء۱۹۹۸الہور،،پبلشرز

 یاںنگارشات م،ہندو مسلم فسادات اور اردو افسانہ ،یخش ینالد یاثمحمد غ  

   ،ء۱۹۹۹ٹمپل روڈ،الہور،۳یمبرزچ
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 ی،لدہ ،سؤپبلشنگ ہا یجوکیشنلا ،اور اردو ناول یتفرقہ وار ،ینالد یاثمحمد غ  

 ء۲۰۰۵
 یختار یقادارہ برائے تحق یقوم ،کے اردو شعرا یجنگ آزاد ،محمود الرحمن  

 ء  ۱۹۸۶ ،اسالم آباد ،ثقافت

 ء ۱۹۷۶ادارہ افکاِرنو الہور ،سونار بنگلہ ،محمود الرحمن، ڈاکٹر  
 اسالم آباد،س۔ن ،اقراء،لمحے ،یمسعود مفت  

 ،اشاعت اّول ی،کراچ،یڈمیاک یسنف ،مطالعہ یدیچند کا تنق یمپر ،مشرف احمد  

 ء ۱۹۸۶
الہور،  ،ادب یمجلس ترق ،سوم( یوان)د،یمصحف یاتکل ،یغالم ہمدان ،یمصحف  

 ء  ۱۹۷۱

 ،الہور ،سؤفکشن ہا ،سروکار یراردو ناول کے ہمہ گ ،ڈاکٹر ،ممتاز احمد خان  
 ء۲۱۰۲

 ،یکراچ ،اردو یانجمن ترق ،کے بعد اردو ناول یآزاد ،ڈاکٹر ،ممتاز احمد خان  

  ء ۲۰۰۸
 ،اردو یانجمن ترق ،اردو ناول کے بدلتے تناظر ،ڈاکٹر،ممتاز احمد خان  

 ء۲۰۰۳،یکراچ

 ء۱۹۴۳ادارہ،الہور، یان،یارمع یریں،ممتاز ش  
 ،یمشمولہ ممتاز مفت ،ء۱۹۸۴نومبر  ۲۶‘‘ یڈیشنا یسرالفظ ت یشپ’’،یممتاز مفت  

 ۱۹۹۱ یشنزک یپبل یلسنگ م ،یلیپور کا ا یعل

 یابانمکتبہ خ،ناول یخیشرر کے تار،لفظ یشپ،ڈاکٹر،یممتاز منگور  
 ء۱۹۷۸،الہور،ادب

 ء ۱۹۶۴،الہور،ادب یورجنا،مجلس ترق یزملک العز ،شرر یمموالنا عبدالحل  

 ء۱۹۹۵،الہور،ادب یمجلس ترق ،ابن الوقت،احمد یرنذ یمولو  
 ء ۱۹۸۷ ،الہور ،یشنزک یپبل یلاول ( سنگ م یوان) د یرم یاتکل ،  یرم یتق یرم  

 ،ناشران یصلالف ،محمد خاں یمرتب : ڈاکٹر عل،درد یواند ،خواجہ ،درد یرم  

 ء ۲۰۰۹ ،الہور
اور  یاتسوانح ح،مرزا اور رسوا،یمرزا محمد ہاد،ڈاکٹر،یانصار یگمب یمونہم  

 ء۱۹۶۳ الہور، ،ادب یمجلس ترق،کارنامے یادب
الہور،  ،یڈمیمقبول اک یر،عالم گ یب)جلداّول(، مرتب :اورنگز،یاتناسخ کل  

    ء۲۰۰۶

اسالم ،زبان پاکستان یمقتدرہ قوم،وقت کا تصور یںقمر،ڈاکٹر،اردو فکشن م یدناہ  
 ء۲۰۰۸،آباد

 ،ہورال ،اظہار سنز ،کے رجحان ساز ناول ینخوات یپاکستان ،ڈاکٹر یق،نجمہ صد  

 ء۲۰۰۸
نگ س ،اختر یماحمد مرتبہ: ڈاکٹر سل یرنذ یمشمولہ : ڈپٹ ،ابن الوقت ،احمد یرنذ  

 ء۱۹۹۴الہور،  ،یشنزک یپبل یلم

 ء ۱۹۷۲ ،الہور،ینقوس ،یجالب یلمرتب : ڈاکٹر جم ،ینصرت یواند ،ینصرت  
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 ادب، یمجلس ترق ،خاں احوال و آثار یموالنا ظفر عل ،ڈاکٹر،یدیز ینحس یرنظ  

 ۲۰۱۰ ،الہور
 ء۲۰۱۰،یکراچ ،جاگنگ پارک، شہرزاد،نکہت حسن  

 ی،کراچ،بک پوائنٹ یسٹ ،مشمولہ :جمالستان ،یآزاد یدافسانہ شہ ،یفتح پور یازن  

 ء۲۰۰۵،اّول
 ء۱۹۶۴یراشد، نصرت، الہور، فرور۔ن۔ م  

مشمولہ : داستان سے  ،وجدت یتروا یںمختصر افسانے م یسر،پروف ،یموقار عظ  

 ء۲۰۰۶ یشنز،الہور،ک یالوقار پبل ،افسانے تک
 ء ۱۹۵۴ ی،اردو،کراچ یانجمن ترق ،یدکن یول یاتکل ،یدکن یول  

 ،یہلد ینئ ،مرتب : ڈاکٹر فرحت فاطمہ ،یدہلو یقین  ِیواند ،انعام ہللا خاں ،یقین  

 ء ۱۹۹۵ ،اردو یانجمن ترق
 یمشمولہ :عصمت چغتائ،یناول نگار یک یعصمت چغتائ،ڈاکٹر،سرمست یوسف  

 ء۱۹۹۲پبلشرز، یژنورڈو،سلطانہ بخش یممرتبہ :ڈاکٹر ا،اور فن یتشخص

 مطبوعہ مقا الت: غیر
 مطبوعہ یر) غ،اعوان سقوط ڈھاکہ اور اردو ناول ی  بنام سلم ،مکتوب ،اشفاق احمد  

 ء ۱۹۹۳کالج جامعہ پنجاب، ینٹلمملوکہ اور،اے (۔یممقالہ ا
،سقوطام سلم     ۔ اے۔یممطبوعہ مقالہ برائے ا یرغ،اسباب یاتیڈھاکہ کے نظر ی 

 کالج، الہور ینٹلاور،مملوکہ

عہ مطبو یر)غ ،سقوط ڈھاکہ اور اردو ناول،اعوان ی  مکتوب، بنام سلم ،یہبانو قدس  
 ء۱۹۹۳کالج جامعہ پنجاب، ینٹلمملوکہ اور،اے(۔یممقالہ ا

جامعہ  ،اے اردو یممقالہ ا،کے بعد یمناول تقس یخیتار،یاحمد رضو یاض   

 ء۱۹۶۲،الہور،پنجاب

 وجرائد: رسائل
 جہیخد،رسالہ فنون ،اور فن کے رشتے یتشخص یک یجہخد،یقاسم یماحمد ند   

 ء۱۹۸۴ یفرور یجنور ،نمبر

 ء ۲ہ۱۳ی،کراچ ،تا مارچ یجنور۱۳اجرا،  ،یوانٹر و ،یگاطہر ب    

ترجمہ :۔     The Last Days Of  United Pakistan’’ ،یچودھر ی۔بیوڈبل  
 الہور ،ہفت روزہ اداکار ،یاما یممتاز اقبال ملک ،متحدہ پاکستان کے آخر

: احمد یر، مد۲۷نمبر  یافسانہ صد ،یمشمولہ : روشنائ ،یآت یںنہ یندن ،یرسجاد ظہ  

 ء ۲۰۰۶ ،،پاکستان یکراچ،دائرہ ینثر ین،الد ینز
 ء۱۹۵۵مشمولہ: نقوش، افسانہ نمبر، الہور: ،یآت یںنہ یندن ،یرسجاد ظہ  

مشمولہ ،یںم یروشن یوبغاوت ک یتاردو ناول روا،ڈاکٹر،عبداالسالم  

 ء۱۹۶۸: یکراچ،:نگار

 : اخبارات
 ء، الہور ۲۰۱۳،جون ۲۶، ‘‘ یادن’’،روزنامہ ،یوانٹرو،یگاطہر ب   
 ء(،الہور۲۰۱۰اگست۱۹)یکسپریس،فاطمہ:روزنامہ ا یسرئ  
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 ء   ۲۰۱۲،جون۲۷یکسپریس،روزنامہ ا،زاہدہ حنا  

 ء۱۹۸۸ یجنور۲۲،پاکستان ی(،روزنامہ مشرقیواعوان )انٹرو ی  سلم    
                                 e The Dawn (11th September 2011) Lahor 

                                         The News (11th May 2005) Lahore        

 ب:کت انگریزی
            J.  Cudden J.A:Dictionary of Literary Terms, Penguim   , 

2000 

 :لغات
 یمقتدرہ قوم،اصطالحات یدیمرتب:کشاف تنق،یقیصد یظابواالعجاز حف  

 ء۱۹۸۵،اسالم آباد،زبان

 ۲۰۰۲ ،الہور ،یشنزک یپبل یلسنگ م ،یہفرہنگ آصف ،یمولو ،یدس ،یاحمد دہلو  

 ء 
 ء۱۹۶۹سنز،الہور،  یروزف یکلوپیڈیا،مرتبہ،اردو انسائ  

 ء  ۲۰۰۳ یسپر یونیورسٹیآکسفورڈ  ،یآکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنر  

 ن ،س ،ینشہاب الد یدمرتبہ : س ،جامع اردو لغات  
 یونیورسٹیاوکسفرڈ،یآکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنر،یشان الحق حق  

 ء۲۰۰۵،یکراچ،یسپر

 ء ۲۰۰۲،اسالم آباد ،زبان یقوم مقتدرہ ،اردو لغت یزیانگر یقوم  
 اء ۹۸۹،الہور،یشنزک یپبل یلسنگ م،جلد سوئم،نور اللغات،یمولو،یرنور الحسن ن  

 


