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اُؼظو اظة هیں ہدؽت اوؼ ًبقٹیلدیب
Migration and Nostalgia in the Urdu literature
نوشین نصرہللا
سکالر (پی ایچ ڈی اردو) یونیورسٹی آف ایجوکیشن لوئرمال کیمپس الہور
Abstract
Man travels sometimes for personal reasons and at times for his nation in his lifetime. In this
case he leaves his home and country but the memories related to his country and home do not
leave him. Man expresses them in one way or the other. The Urdu scholars and poets who had
gone through this painful phase, have expressed this feeling in their creations. After the creation
of Pakistan the scholars and poets who left their home, friends, parents and other relatives and
came to Pakistan could not get rid of the pain of migration and beautiful memories of the past.
The literature they created after coming here contains a deep mark of migration and nostalgia.
ضاليہ
اًكبى کو ؾًعگی هیں کجھی غاتی همبيع اوؼ کجھی اپٌے هلک اوؼ لوم کےلیے قفؽ اضتیبؼ کؽًب پڑتب ہے۔ اـ يوؼت هیں
اقے اپٌب گھؽ اوؼ هلک ثھی چھوڑًب پڑتب ہے لیکي اپٌے هلک اوؼ گھؽ قے واثكتہ یبظیں کجھی پیچھب ًہیں چھوڑتیں ۔
اًكبى کكی ًہ کكی غؼیؼے قے اـ کب اظہبؼ کؽتب ؼہتب ہے۔اؼظو کے اظیت اوؼ نبػؽ خي کو اـ خبں گعاؾ هؽزلے قے
گؿؼًب پڑا اًہوں ًے اپٌی اپٌی تطلیمبت هیں خگہ خگہ اـ کب اظہبؼ کیب ہے۔لیبم پبکكتبى کے ولت خو اظیت اوؼ نبػؽ اپٌب
گھؽ ثبؼ  ،ظوقت ازجبة ،هبں ثبپ ،اوؼ ظیگؽ ؼنتہ ظاؼوں کو چھوڑ کؽ پبکكتبى آئے وٍ لوگ اپٌی آضؽی ػوؽ تک ہدؽت
کے کؽة اوؼ هبَی کی ضوثًوؼت یبظوں قے چھٹکبؼا زبيل ًہیں کؽقکے۔ یہبں آکؽ اًہوں ًے خو اظة تطلیك کیب
اـ پؽ ہدؽت اوؼ ًبقٹیلدیب کی گہؽی چھبپ ظکھبئی ظیتی ہے۔

ہدؽت کے لغوی هؼٌی ہیں ؼواًگی ،کوچ ،وِي کو ہویهہ کے لئے چھوڑًب ،پیغوجؽ ضعاﷺ کب هکہ هؼظوہ قے هعیٌہ
ِیجہ خبًب۔ لفع ”ہدؽت“ قبهی ؾثبًوں هیں ایک ظلچكپ تبؼیص ؼکھتب ہے۔ یہ لفع ”ہدؽ“ قے هبضوغ ہے خف کے هؼٌی
زجهی اوؼ ثؼٍ ظیگؽ قبهی ؾثبًوں ثلکہ ضوظ ػؽثی هیں نہؽ کے ہیں۔ لكبى الؼؽة هیں ایک لعین لغت ًویف االؾہؽی
کے زوالے قے لکھب ہے؟
” االؾہؽی کب ثیبى ہے کہ ػؽثوں کے ًؿظیک ايل هیں ہدؽت کے هؼٌی یہ ہیں کہ
کوئی ضبًہ ثعول يسؽا ًهیي (ثعوی) اپٌے يسؽا کو چھوڑ کؽ کكی نہؽ هیں خب
ثكے۔( “()۱

قت قے پہلی ہدؽت زُؽت آظم ؑ ًے کی خت اى کو اى کے وِي خٌت قے ًکبل کؽ ؾهیي کی ِؽف ثھیح ظیب گیب۔ ظًیب
هوقی ؑ اوؼ اى کی لوم ًے کی۔ اقی ِؽذ اوؼ اًجیبء ؑ کے ہبں ثھی ہویں ہدؽت کب ػول
هیں پہلی ػظین ہدؽت زُؽت
ٰ
زتی کہ زُؽت هسوع هًطفی ؐ ًے ثھی هکہ قے هعیٌہ کی ِؽف ہدؽت کی۔ آپ ؐ ًے اقالم کے اثتعائی
ظکھبئی ظیتب ہے۔ ٰ
ظوؼ هیں کفبؼ کی ؾیبظتیوں کے پیم ًظؽ هكلوبًوں کو کوٍ زجهہ کی ِؽف ہدؽت کب زکن ظیب تھب۔ تبکہ وٍ کفبؼ کی
تکلیفوں قے چھٹکبؼا زبيل کؽ قکیں۔ قوؼح الٌكب هیں ہدؽت کے زوالے قے کیب گیب ہے کہ:

پوچھیں گے اى قے فؽنتے تن کیب کؽتے ؼہے وٍ کہیں گے تھے ہن کوؿوؼ اوؼ ثے
ثف اپٌی ؾهیي هیں ،فؽنتے کہیں گے کیب ًہیں تھی ہللا کی ؾهیي وقیغ کہ ہدؽت کؽ
خبئے تن اـ هیں۔“
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( )۲پھؽ قوؼح التوثہ هیں اؼنبظ ہوتب ہے:
”وٍ لوگ خو ایوبى الئے اوؼ اًہوں ًے گھؽ ثبؼ چھوڑے اوؼ خہبظ کیب ہللا کی ؼاٍ
هیں اپٌے هبلوں اوؼ خبًوں قے وٍ ثڑے ہیں ظؼخہ کے لسبظ قے ہللا کے ہبں“
( )۳اـ قے واَر ہو خبتب ہے کہ ہللا ًے يؽف اپٌے ثٌعوں کو ہدؽت کب زکن ًہیں
تؼبلی ًے ہدؽت کے اًعؼ اًكبى کے لیے
ظیب ثلکہ اى کو ًیک ثهبؼتیں ثھی ظیں۔ ہللا
ٰ
ضیؽ اوؼ فالذ ؼکھی ہے۔ ہدؽت کی افبظیت کب ایک پہلو یہ ثھی ہے کہ اـ هیں اًكبى
کی توبم تطلیمی يالزیتیں اپٌے ػؽوج پؽ ہوتی ہیں۔ ہدؽت اًجیبء ؑ کی قٌت ہے اوؼ
ہدؽت کب همًع کكی ثڑے اًمالة کو الًب ہوتب ہے اوؼ ہدؽت کے ثغیؽ یہ اًمالة
هوکي ًہیں ہے۔ اـ کے ػالوٍ ثھی کچھ لوگ تدبؼت اوؼ ہوـ هلک گیؽی کے لیے
ثھی ہدؽت کؽتے ہیں تبکہ اپٌے قے کوؿوؼ هوبلک کو اپٌب هطیغ و فؽهبں ثؽظاؼ
ثٌبقکیں تبؼیص ایكی هثبلوں قے ثؽی پڑی ہے۔ ایكی ہی تبؼیک کے اوؼاق هیں ایک
هثبل اًگؽیؿوں کی ہے خو اهؽیکہ قے ہدؽت کؽکے تدبؼت کی غؽٌ قے
ہٌعقتبى هیں آئے اوؼ ؼفتہ ؼفتہ یہبں پؽ اپٌی کبلوًیبں لبئن کیں اوؼ پھؽ یہبں کے
ثبظنبٍ قے تطت و تبج چھیي کؽ قیبٍ و قفیع کے هبلک ثي ثیٹھے۔ لیبم پبکكتبى قے
پہلے ہٌعوقتبى ایک هلک تھب لوگوں کے ظؼهیبى ثھبئی چبؼے کی فُب لبئن تھی
يعیوں قے ہٌعو اوؼ هكلوبى اکٹھے ایک خگہ پؽ لیبم پػیؽ تھے۔ ایک ظوقؽے قے
هسجت کؽًے والے ایک ظوقؽے کے ظکھ اوؼ قکھ هیں نؽیک ہوًے والے ،ایک
ظوقؽے کی ػؿت و ًبهوـ کب ضیبل ؼکھٌے والے لیکي پھؽ اًگؽیؿ ًے ”لڑو اوؼ
زکوهت کؽو“ کے ايول کو هعًظؽ ؼکھتے ہوئے ہٌعو اوؼ هكلوبًوں کو آپف هیں
تمكین کؽ ظیب۔ لیبم پبکكتبى کب ػول ِویل قیبقی خعوخہع کب ًتیدہ تھب۔ الؼڈ هبؤًٹ
ثیٹي ًے غلّ تمكین کبؼی کؽکے ایک وقیغ پیوبًے پؽہٌعوقتبى اوؼ هكلوبًوں کے
ظؼهیبى آگ اوؼ ضوى کی ًہ ضتن ہوًے والی خٌگ چھیڑ ظی۔
ہٌعوقتبى کی تمكین اوؼ ہدؽت کب ػول ثبلی ہدؽتوں قے هطتلف ہے۔ کیوًکہ اـ ؾهیي کی تمكین اوؼ خجؽی ہدؽت کب
فیًلہ اوؼ اـ فیً لے پؽ چٌع گھٌٹوں هیں ػول ظؼآهع کیب گیب۔ یہ ایک ایكی ہدؽت تھی خف کے لیے ًہ اـ ولت غہٌی
ِوؼ پؽ ػوام تیبؼ تھے اوؼ ًہ ہی قؽکبؼی ػولہ ہدؽت ایک کڑا هؽزلہ ہوتب ہے لیکي پبک و ہٌع کی خبًت کی خبًے والی
اـ ظہهت ًبک ہدؽت کی تبؼیص هیں کوئی هثبل ًہیں هلتی ہے۔ خہبں لوگ ایک ظوقؽے کے ثھبئی ثھبئی ہوًے کے
ظػویعاؼ تھے وہی لوگ ہٌعو هكلن هیں ثٹ کؽ ایک ظوقؽے کے ضوى کے پیبقے ہو گئے تھے۔
ہٌعوؤں ًے قکھوں کو اپٌب زبهی ثٌبًے کے لیے اى کی آًکھوں پؽ اللچ کی پٹی ثبًعھ ظی کہ آپ کو ہن هكلن اکثؽیت والے
ػاللے ػطب کؽ ظیں گے اگؽ وٍ اى ػاللوں قے هكلوبًوں کو ًکبل ظیں تو۔ اوؼ وٍ اـ ہوـ هیں ثبلکل اًعھے ہو کؽ ؼٍ
گئے۔ ”ؼاج کؽے گب ضبلًہ“ کے ًهے هیں هطووؼ ہو کؽ وٍ اًكبًیت کی توبم زعوں کو پبؼ کؽ چکے تھے اوؼ اًہوں ًے
هكلوبًوں کو اى ػاللوں قے ًکبلٌے کے لئے ہؽ خبئؿ اوؼ ًبخبئؿ ِؽیمہ کبؼ اقتؼوبل کیب قکھوں ًے ہٌعوؤں کے فؽیت
هیں آکؽ ههؽلی پٌدبة کے هكلوبًوں پؽ ظلن اوؼ ثؽثؽیت کے پہبڑ توڑ ظیئے اوؼ اًگؽیؿ گوؼًؽ کی تسؽیک پؽ تیي ظى
کے اًعؼ اًعؼ پٌدبة کو هكلوبًوں قے ضبلی کؽالیب گیب۔
هلک کی یہ تمكین غیؽ هًٌفبًہ تھی۔ اوؼ اـ تلص زمیت قے ہٌعو اوؼ اًگؽیؿ ظوًوں آنٌب تھے ثلکہ ظؼزمیمت ہٌعوؤں اوؼ
اًگؽیؿوں ًے هل کؽ یہ تمكین پبکكتبى کو کوؿوؼ اوؼ غیؽ هكتسکن ثٌبًے کے لیے کی تھی وؼًہ هكلن اکثؽیت والے
ػاللے گوؼظاـ پوؼ ،ثٹبلہ ،فیؽوؾ پوؼ اوؼ خبلٌعھؽ ہٌعوقتبى هیں نبهل ًہ کیے خبتے۔ ؼیڈ کلف کی ثعظیبًتی کی وخہ
قے ہی پبکكتبى کب تٌبؾػہ کهویؽ اوؼ تٌبؾٍ ًہؽی پبًی خیكے هكبئل پیعا ہوگئے اوؼ افكوـ تو یہ ہے کہ قبؼی تمكین
خبًتے ہوئے ثھی هكلوبًوں کو یہ تمكین لجول کؽًب پڑی کیوں کہ ثمول لبئعاػظن:
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”یہ ػبظالًہ فیًلہ ًہ ہو ،ثلکہ قیبقی فیًلہ ہو ،ثہؽ زبل ہن اـ کی پبثٌعی کب وػعٍ
کؽ چکے ہیں۔ ل ٰہػا ہن پؽ اـ کی پبثٌعی واخت ہے۔ “()۴
هلک کی تمكین کے اػالى کے قبتھ ہی پوؼا ثؽاػظن ہٌعو هكلن فكبظات کی لپیٹ هیں آگیب۔ کلکتہً ،واکھلی ،ثہبؼ اوؼ ظہلی
هیں ضوفٌبک فكبظات ہوًے لگے۔ الکھوں افؽاظ لتل کئے گئے۔ ہؿاؼوں ػًوتیں آؾاظی کی ثھیٌٹ چڑھیں ،هؼًوم ثچوں
کو ًیؿوں پؽ اچھبال گیب ،هبؤں کی گوظیں اخبڑ ظی گئیں ،قہبگٌوں کے قہبگ چھیي لئے گئے ،ثوڑھوں اوؼ اپبہدوں کو ثے
ظؼظی قے لتل کؽ ظیب گیب۔ چهن فلک ًے ایكے ہولٌبک هٌبظؽ ظیکھٌے خي کب غکؽ قي کؽ اًكبًیت کب قؽ نؽم قے خھک
خبتب ہے۔ ایک اًعاؾے کے هطبثك پبًچ الکھ هكلوبًوں کو نہیع کیب گیب اوؼ قوا کؽوڑ هكلوبًوں کو ؾثؽظقتی پبکكتبى کی
ِؽف ظھکیل ظیب گیب۔ اـ کے ػالوٍ هكلوبًوں کے قبتھ ظیگؽ هؼبهالت هیں ثھی ًباًًبفی ثؽتی گئی۔ فوج کی تمكین هیں
ثھی خبًت ظاؼی کی گئی۔
خٌگ هیں اقتؼوبل کیے خبًے واال قبهبى ثھی ہٌعوؤں کو ظیبگیب۔ خو اثبثے تمكین کیے گئے وٍ ثھی غیؽ هًٌفبًہ ِؽیمے
قے پبکكتبى هیں خو کچھ ثسؽی ثیڑے کے ًبم قے آیب وٍ ثسؽی ثیڑا ًہ تھب اوؼ خو کچھ فُبئی ثیڑے کے ًبم قے آیب وٍ
فُبئی ثیڑا ًہ تھب۔ اقی ِؽذ خو اقلسہ پبکكتبى کو هلٌب تھب وٍ ثھبؼتی فوج ًے اهي و اهبى کی يوؼت کو لبئن ؼکھٌے
کے لئے تسویل هیں لے لیب ل ٰہ ػا آؼهی خو پبکكتبى فوج کے ًبم پؽ زًے هیں آئے لیکي اقلسہ ًہیں۔ ثبؤًڈؼی کویهي هیں
ثٌعیلی کے ًتیدے هیں هكلوبًوں کے يٌؼتی ػاللے ثھی ہٌعوقتبى هیں نبهل ہو گئے۔ اوؼ هكلوبى ثبلکل ضبلی ہبتھ ہو
گئے۔ ہٌعوؤں ًے پبکكتبى قے اپٌے توبم اہل کبؼوں کو پہلے ہی وہبں هٌتمل کؽ لیب تھب توبم ههیٌؽی ثھی غبئت کؽ لی گئی
تھی اوؼ ظفبتؽ هیں خو کچھ ههیٌؽی ثؽائے ًبم تھی خبتے خبتے ہٌعو اہل کبؼ اـ کو ثھی ًبکبؼٍ ثٌب گئے۔
هكلوبى اپٌی ػؿت خبى ،هبل ،آثؽو اوؼ اپٌے پیبؼوں قے تو هسؽوم ہوئے ہی تھے لیکي خت وٍ لٹے پٹے هہبخؽیي کے
لبفلے قؽؾهیي پبکكتبى پؽ واؼظ ہوئے تو یہبں پؽ ثھی ثے نوبؼ هكبئل اى کی ؼاٍ ظیکھ ؼہے تھے۔ اـ ِؽذ هكلوبى اپٌے
هلک هیں خف قکھ اوؼ قکوى کی اهیع لے کؽ آئے تھے اـ پؽ پبًی پھیؽ گیب۔ اوؼ هہبخؽیي ایک ثبؼ پھؽ ًئے هكبئل هیں
الدھ کؽ ؼٍ گئے۔ ظوقؽی ِؽف خو ہٌعوں یہبں قے ہٌعوقتبى هٌتمل ہوئے اى کے گھؽ ثبؼ اوؼ ظیگؽ اهالک پؽ یہبں پؽ
پہلے قے هوخوظ هكلوبًوں ًے ظھبوا ثول کؽ اپٌی هبلی زبلت کو ثہتؽ ثٌب لیب۔ اًہوں ًے یہ ایک پل کے لیے ثھی قوچٌے
کی ؾزوت گواؼا ًہ کی کہ یہ اى لٹے پٹے لوگوں کے خیٌے کی ایک اهیع ہے۔ ثدبئے اـ کے یہبں کے لوگ اى کے لیے
ؼہبئم اوؼ ؼ وؾگبؼ کب اًتظبم کؽتے۔ تمكین ہٌع کے ظوؼاى ہوًے والے فكبظات کے ًتیدے هیں خہبں هكلوبًوں کو ثہت
قبؼی لؽثبًیبں ظیٌی پڑیں وہبں ؾًعٍ ؼہٌے والوں کو ثھی اپٌے يعیوں پؽاًے قبتھیوں اوؼ اپٌے لیوتی اثبثوں کو چھوڑًب
پڑا۔ خت وٍ ہدؽت کؽکے ًئے هلک هیں آئے تو یہبں ثھی غؽثت و افالـ ًے اى کے ؾضووں پؽ ًوک چھڑکب۔ اـ ہدؽت
ًے اى لوگوں کے اًعؼ ایكی توڑ پھوڑ هچبئی خو آضؽی قبًف تک اى کے قبتھ ہی ؼہی۔ نبػؽوں ًے ثھی اپٌی نبػؽی
هیں ہدؽت اوؼ هكبفؽت کے ظکھ ثیبى کیے ہیں۔ ثمول هیؽ تمی هیؽ:
کیب ثوظ و ثبل پوچھو ہو یوؼپ کے قبکٌو
ہن کو غؽیت خبى کے ہٌف ہٌف پکبؼکے
ظلی خو ایک نہؽ تھب ػبلن هیں اًتطبة
ؼہتے تھے هٌتطت ہی خہبں ؼوؾگبؼ کے
اـ کو فلک ًے لوٹ کے ویؽاى کؽ ظیب
ہن ثھی ؼہٌے والے ہیں اقی اخڑے ظیبؼ کے
قکھوں اوؼ ہٌعوؤں کے ظبلوبًہ قلوک کی وخہ قے هكلوبًوں ًے ہدؽت تو کؽ لی اپٌی يعیوں پؽاًی هٹی کو ضیؽآثبظ
کہہ ظیب لیکي وٍ لوگ اـ کے قبتھ ہی ًبقٹیلدیب کب نکبؼ ہو گئے۔ ًبقٹیلدیب پؽ ثبت کؽًے قے پہلے ہن هطتًؽاً ًبقٹلدیب
کب تؼبؼف ثیبى کؽ ظیتے ہیں۔ ًبقٹیلدیب کے هؼٌی ہیں ،گھؽ کو لوٹ خبًے کی نعیع ضواہم ،هبَی قے ؼغجت ،وِي قے
ظوؼی لفع ًبقٹلیدیب ظو یوًبًی الفبظ کب هؽکت ہے )Algos (ii) Nostos (i
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”Nostosخف کب هطلت ہے واپف گھؽ کی خبًت لوٹٌب اوؼ  Algosخف کب هطلت
ہے کؽة یب ظؼظ خو کہ ایک نطى (خو غہٌی ِوؼ پؽ هبیوـ ہو) کے ازكبقبت کی
خبًت انبؼٍ کؽتی ہے خو اپٌی آثبئی قؽؾهیي کی خبًت واپف لوٹٌب تو چبہتب ہے هگؽ
ظلی ِوؼ پؽ اـ ضعنے یب واہوے کب نکبؼ ہے کہ نبیع اقے وٍ قؽؾهیي ظوثبؼٍ
ًًیت ًہ ہو قکے“ ()۵
هطتلف هبہؽیي اوؼ لغبت ًے ًبقٹیلدیبکی هطتلف ِؽذ قے خو تؼؽیف کی ہے وٍ غیل هیں ظؼج کی خبتی ہے۔
”یؼٌی ًبقٹیلدیبگؽائوؽ کے اـ قجك کی هبًٌع ہے خف هیں آپ زبل هطلك هیں تو
ہوتے ہیں هگؽ هبَی هکول کی يوؼت هیں۔“ ()۶
”ًبقٹیلدیبهبَی کی وٍ زكیي یبظیں ہیں خي کے ضونگواؼ ازكبـ قے هتؼلك
قوچٌب آپ کے اًعؼ هكؽت و نبظهبًی کے لوسبت پیعا کؽ ظیتب ہے اوؼ آپ اى یبظوں
قے هسظوظ ہوتے ہیں۔“ ()۷
ہكپل کے هطبثك:
”یؼٌی ًبقٹلیدیب زمیمت قے کہیں آگے کی يوؼت ہے۔“ ()۸
یم کے هطبثك:
”ًبقٹلیدیب ظائوی هگؽ ظھیوب وؼ هكلكل قلگبًے واال ایک اى ثدھ نؼلہ ہے۔“ ()۹
لوًتھل کے هطبثك:
”ًبقٹیلدیبہوبؼے هبَی کی اـ زمیمت کو آنکبؼ کؽتب ہے خف تک ؼقبئی هوکي
ًہیں۔گھؽ کو لوٹ خبًے کی نعیع ضواہم ًبقٹیلدیب ہے“()۱۱
اى تؼؽیفوں کو هع ًظؽ ؼکھتے ہوئے یہ ثبت قبهٌے آتی ہے کہ ًبقٹیلدیب هبَی کب ؼویہ ہے اوؼ یہ کكی ًہ کكی يوؼت
هیں ہؽ اًكبى کے اًعؼ هوخوظ ؼہتب ہے یہ ایک فطؽی ثبت ہے کہ اًكبى اپٌے هبَی کے قبتھ ہویهہ خڑا ؼہتبہے وٍ کجھی
ثھی اپٌے هبَی قے یکكؽ لطغ تؼلمی اضتیبؼ ًہیں کؽتب ہے۔ وٍ اپٌے هبَی کی یبظوں هیں ہویهہ ایک قکوى اوؼ کهم
هسكوـ کؽتب ہے۔ َؽوؼی ًہیں ہے کہ اـ کے هبَی هیں کوئی تلص یبظ ،کوئی ًبضونگواؼ والؼہ هوخوظ ًہ ہو لیکي
چوًکہ وٍ اـ زبلت قے اـ تکلیف قے گؿؼچکب ہوتب ہے اـ لیے وٍ هسكوـ کؽتب ہے کہ هوخوظٍ زبلت پچھلی زبلت
قے ؾیبظٍ تکلیف ظٍ ہے۔ اوؼ اـ زبلت کو یبظ کؽکے وٍ پؽ قکوى ہوخبتب ہے۔ ػووهب ً ثڑھبپے هیں خبکؽ لوگ ؾیبظٍ
ًبقٹیلدیب کب نکبؼ ہوخبتے ہیں اـ کی ایک وخہ نبیع یہ ہے کہ وٍ اپٌے ػہع نجبة کب پؽکهم ولت گؿاؼ چکے ہوتے ہیں
اـ لیے ہویهہ وٍ اپٌے اـ گؿؼے ولت کی یبظوں هیں ہی کھوئے ؼہتے ہیں۔ اؼظو اظة هیں ًبقٹیلدیب کی ؼوایت اًگؽیؿی
قے آئی ہے۔
اؼظو اظة هیں ًبول ،افكبًے اوؼ نبػؽی کی ايٌبف قطي هیں ثھی ہویں ًبقٹیلدیب کے اثؽات خبثدب ثکھؽے ہوئے ظکھبئی
ظیتے ہیں۔ ثبلطًوو وٍ اظة خو تمكین ہٌع کے ثؼع تسؽیؽ کیب گیب ہے اـ هیں ًبقٹیلدیب کے ثہت گہؽے اثؽات خھلکتے
ہیں۔ اثتعائی ًمول ًبقٹیلدیبکے ہویں ،نؽؼ اوؼ هؽؾا ہبظی ؼقوا کے ہبں ًظؽ آتے ہیں۔ هؽؾا ہبظی ؼقوا کب ًبول اهؽا و
خبى اظا ثبلطًوو اـ زوالے قے اہویت کب زبهل ہے۔
”ظل اهٌڈ چال آتب تھب کہ یہیں هیؽا هکبى ہے۔ یہ اهلی کب ظؼضت وہی ہے خف کے
ًیچے هیں کھیال کؽتی تھی۔ خو لوگ هسفل هیں نؽیک تھے اـ هیں قے ثؼٍ
آظهی ایكے هؼلوم ہوتے تھے خیكے هیں ًے اًہیں ظیکھب ہے۔ نت هٌبًے کے لیے
هیں لٌبتوں قے ثبہؽ ًکلی۔ گھؽوں کی لطغ اوؼ کچھ ہو گئی تھی اـ قے ضیبل ہوا
نبیع وٍ خگہ ًہ ہو ایک هکبى کے ظؼواؾے کو غوؼ قے ظیکھب ظل کو یمیي ہو گیب کہ
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یہی هیؽا هکبى ہے خی چبہتب ہے کہ هکبى هیں گھكی چلی خبؤں۔ هبں کے لعهوں پؽ
کؽو ،وٍ گلے لگب لیں گی هگؽ خؽات ًہ ہوئی تھی۔“ ()۱۱

یہ تو اثتعائی ًووًہ تھب ًبقٹیلدیب کے ًبول کے اًعؼ ًبقٹیلدیب کیهعیع تؽیي اثؽات اوؼ ؼویے ہویں تمكین ہٌع کے ثؼع تسؽیؽ
کیے خبًے والے ًبولوں هیں ظکھبئی ظیتے ہیں آگ اوؼ ضوى کے اـ قوٌعؼ هیں قے گؿؼًے والی ًكل کی اکثؽیت اؼظو
کے ِجمے قے تؼلك ؼکھتی تھی۔ ظوًوں ِؽف قے ہدؽت کؽکے آًے والوں کی هبظؼی ؾثبى اؼظو تھی۔ اظیت اوؼ نبػؽ
هؼبنؽے کے زكبـ تؽیي افؽاظ ہوتے ہیں اًہوں ًے خو آگ ،ضوى ،ثؽثؽیت ،ظؼًعگی ،قفبکیت ،ظلن اوؼ وزهیت کے
هٌبظؽ اپٌی آًکھوں قے ظیکھے وٍ اى کی تسؽیؽوں کب ثھی زًہ ثي گئے اوؼ اًہوں ًے اى توبم هٌبظؽ کو الفبظ هیں ثیبى
کؽکے ہویهہ کے لیے تبؼیص کب زًہ ثٌب ظیب۔ اـ ولت کے ہؽ اظیت اوؼ نبػؽ ًے خو ثھی لکھب اـ کے اًعؼ ہدؽت کب
ظکھ ایک ًبقوؼ کی ِؽذ ہویں ًظؽ آتب ہے۔ يعیوں قے لوگ خف قؽ ؾهیي کے قبتھ خڑے ہوئے تھے خت اى کب اـ
هٹی قے ؼنتہ ضتن کیب گیب تو وٍ ظکھ اى کے لیے ایک ًبقٹیلدیبثي گیب کیوًکہ اـ ظھؽتی کے قبتھ اى کے ظکھ ،قکھ ،غن،
ضونیبں ،ثچپي ،یبظیں ،خواًی ،والعیي ،ثہي ،ثھبئی ،ہوكبئے ،ؼنتے ًبِے قت کچھ واثكتہ تھب اـ هٹی کے قبتھ ؼنتہ
توڑًب آقبى ًہ تھب یہی قجت تھب کہ وٍ لوگ خكوبًی ِوؼ پؽ تو اـ هٹی قے اٹھ آئے لیکي غہٌی ِوؼ پؽ وٍ اپٌے اقی
هبَی کی ثھول ثھلیوں هیں الدھے ؼہے اؼظو اظة هیں فکؽ توًكوی کب ًبول ”چھٹب ظؼیب“ کے اًعؼ ثھی ہویں ًبقٹلدیک
ؼویے اوؼ ہدؽت کب ؼًگ خھلکتب ہوا ظکھبئی ظیتب ہے۔
”چھٹب ظؼیب“ ثؽثؽیت اوؼ وزهیبًہ ہٌعو هكلن فكبظات کے تٌبظؽ هیں لکھب گیب ًبول ہے خف هیں هًٌف ًے ثہت ہی ظکھ
اوؼ کؽة کے قبتھ ایک ِؽف ظًیب کے هہػة هؼبنؽوں کی ًوثہ ًو تؽلی کی زبلت کو ثیبى کیب ہے اوؼ ظوقؽی ِؽف
یہی هہػة ظًیب الکھوں اًكبًوں کب ضوى ثہب ؼہی ہے اوؼ ظؼیبؤں کو ثبًٹ ؼہی ہے اوؼ پٌدبة هیں ایک کؽوڑ اًكبًوں کو
اپٌے گھؽوں ،کھیتوں ،ثبغوں ،گلیوں ،هسجتوںً ،فؽتوں ،خلٌے ،کڑھٌے اوؼ کٹٌے کے لیے تٌہب چھوڑ ظیتی ہے۔ فکؽ اوؼ
اى کے ظوقتوں کو اًعاؾٍ ًہیں تھب کہ یہ آگ اتٌی ثھڑکبئی خبئے گی کہ ہؽ ِؽف ظھویں کے قیبٍ ثبظلوں کے قوا کچھ
ثھی ًظؽ ًہیں آئے گب اوؼ اـ ظھویں هیں ظم گھٹٌے قے اًكبى ہالک ہو خبئے گب ہؽ ِؽف النوں کے ڈھیؽ ہوں گے اوؼ
ًٌگی اًكبًیت اپٌی ثؽثبظی کب توبنب اپٌی آًکھوں قے ظیکھے گی۔ اهؽتكؽ قے هكلوبى هدؽوزیي اوؼ اى کی النوں کو
ؼیلوں اوؼ لڑکوں هیں ثھؽ کؽ آتے ہوئے ظیکھب تھب۔ اًہوں ًے ػًوت ظؼی کی خبًے والی ػوؼتوں کے ًڈھبل چہؽے
اوؼ ویؽاى آًکھوں کو ظیکھب تھب۔ یہی وخہ تھی کہ فکؽ ًے ہؽ هكلوبى ،قکھ اوؼ ہٌعو کے ؾضووں کو اپٌے قیٌے پؽ
هسكوـ کیب تھب۔ اـ گٌبٍ پؽ ایكے نؽهٌعگی هسكوـ کؽتے خیكے یہ گٌبٍ اى قے قؽؾظ ہواہو وٍ توبم ػوؽ اـ قبؼے
زبظثے پؽ نؽهعًہ ؼہے اوؼ ”چھٹب ظؼیب“ اى کی اـ زكبقیت کب توبم ػوؽ گواٍ ؼہے گب۔
ًكین زدبؾی کب ًبول ”ضبک اوؼ ضوى“ اؼظو اظة کب ًبلبثل فؽاهول ًبول ہے ًكین زدبؾی ًے اـ ًبول کے اًعؼ پوؼی
تبؼیص کی هٌظؽ کهی کؽکے ہوبؼے قبهٌے ؼکھ ظی ہے کہ کف ِؽذ ثھبؼت ًے تمكین کے ػول اوؼ پبکكتبى کے لیبم کو
کجھی ظل قے لجول ًہیں کیب۔ زکوؽاًوں کی ہویهہ یہی کونم ؼہی کہ وٍ ایكے ًبقبؾگبؼ زبالت پیعا کؽظیں کہ قت کچھ
ًیكت و ًبثوظ ہو خبئے يسفہ ہكتی قے پبکكتبى کب وخوظ هٹ خبئے اوؼ اکھٌڈ ثھبؼت کب ضواة نؽهٌعٍ تؼجیؽ ہو قکے۔
اقی زکبیت ضوًچبى کو ًكین زدبؾی ًے اپٌے اـ ًبول هیں پیم کیب ہے۔
اـ ًبول کو پڑھٌے والوں کے ظلوں هیں 7491ء کی ہولٌبکیوں کی یبظ ہویهہ تبؾٍ ہوتی ؼہے گی اوؼ وٍ اـ ضّ ؾهیي کی
لعؼو لیوت کب يسیر اًعاؾٍ کؽ قکیں گے خو الؾوال لؽثبًیوں کے ثؼع زبيل کیب گیب ہے۔ یہ ًبول اـ لسبظ قے ثھی
اہویت کب زبهل ہے کہ ًكین زدبؾی کی ثًیؽت ًے لوم کو خي ضطؽات قے ضجؽظاؼ کیب تھب وٍ پوؼی نعت کے قبتھ
ہوبؼے قبهٌے آچکے ہیں۔
ًكین زدبؾی کب ًبول ضبک اوؼ ضوى ثٌیبظی ِوؼ پؽ چبؼ زًوں پؽ ههتول ہے۔ پہال زًہ هكکؽاہٹیي کے ػٌواى قے
ہے۔ ظوقؽا زًہ ظھڑکٌیں ،تیكؽا زًہ قؽش لکیؽ (ًیب ظؼیب) اوؼ چوتھب زًہ اے لوم کے ػٌواى قے ہے۔ ًبول کب
ظوقؽا زًہ ظھڑکٌیں کے ػٌواى قے ہے۔ اـ زًے هیں هًٌف ًے ہوبؼ ہٌعی ًیهٌل اؾم آل اًڈیب کبًگؽـ کب لجبظٍ اوڑھ
کؽ هیعاى هیں آیب۔ اـ ًئی تسؽیک کے اغؽاٌ و همبيع هٌوخی کے واى آنؽم قے هطتلف ًہ تھے۔ گبًعھی اوؼ هٌوخی
کب کبم کب ایک ہی ِؽیمہ تھب گبًعھی کو ضطؽٍ تھب کہ خف لوم کو ًیكت و ًبثوظ کؽًے کب غهہ اـ کے ظیوتبؤں ًے اـ کو
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قوًپب ہے۔ وٍ قو ؼہی ہے هؽ ًہیں ؼہی ہے۔ اـ لیے اـ کو ثے ہونی کے ٹیکے لگبًب ثے زع َؽوؼی ہیں۔ گبًعھی خی
کی آتوب ًے کئی چولے ثعلے لیکي هكلوبًوں کے هتؼلك اى کے ِؽؾ ػول هیں کوئی تجعیلی ًیہں آئی۔ تبہن آؾاظی کے
ًؼؽوں هیں کچھ ایكی کهم هوخوظ تھی کہ هكلن ػوام کب خول و ضؽول اثھی تک کبًگؽـ کے قبتھ تھب۔ هكلوبًوں کی
آًکھ اـ ولت کھلی خت زبالت ًے ثبثت کؽ ظیب کہ کبًگؽیف خیكے آؾاظی کہتی تھی وٍ ہٌعو اکثؽیت کی زکوهت کب
ظوقؽا ًبم تھب۔
کبلح هیں ظو گؽوپ تھے ایک الطبف گؽوپ اوؼ ایک اضتؽ گؽوپ الطبف گؽوپ هتسعٍ ہٌعوقتبى کب زبهی تھب لیکي اضتؽ
گؽوپ ایک الگ هلک پبکكتبى کب۔ ظوًوں گؽوپف هیں گؽهب گؽم هجبزثے ہوتے ؼہتے تھے پبکكتبى کے زك هیں ایک
گؽوپ ظلیلیں ظیتب تو ظوقؽا گؽوپ هتسعٍ ہٌعوقتبى پؽ ؾوؼ ظیتب تھب۔ ًبول کب تیكؽا زًہ قؽش لیکؽ (ًیب ظؼیب) کے ػٌواى
قے تھے۔ اـ زًے کے آغبؾ هیں هًٌف ًے قلین کی هٌگٌی کے هٌظؽ کو ثیبى کیب ہے۔ قلین کی هٌگٌی ڈاکٹؽ نوکت
کی ثیٹی ػًوت قے ہوتی ہے۔ گھؽ کی ضواتیي قلین کی اظی کو تٌگ کؽًے کے لیے کہتی ہے کہ قلین اـ ؼنتے کے
لیے ًہیں هبًتب اوؼ وٍ الہوؼ هیں کكی هین قے نبظی کؽے گب ظاظی قت کو ثؽا ثھال کہتی ہے قلین کے کبى کھیٌچتی ہیں
پھؽ يغؽ ٰی کی ظاظی کے ہبتھوں پٹبئی ہوتی ہے۔ قلین کی ظاظی ظو ہفتے کے اًعؼ نبظی کؽًب چبہتی ہے لیکي ػًوت کی
هبں کہتی ہے کہ پبکكتبى کب فیًلہ ہوتے ہی ڈاکٹؽ يبزت قلین کے اثب قے هل کؽ کوئی تبؼیص ؼکھ لیں گے۔ قلین کے
گبؤں هیں اهي کویٹی لبئن ہو چکی ہے خف هیں ػاللے کے ًبهوؼ قکھ ،هكلوبى اوؼ ہٌعو خوغ ہیں۔ قیٹھ ؼام الل ًے تمؽیؽ
کؽتے ہوئے ػاللے کب اهي و اهبى لبئن ؼکھٌے کے لئے کونم کؽًے والے افؽاظ کو قؽاہب۔ ؼیڈیو پؽ ثبؤًڈؼی کویهي کے
فیًلے کب اػالى قٌبیب خبچکب تھب۔ َلغ گوؼظاـ پوؼ پبکكتبى کی ثدبئے ہٌعوقتبى کو ظیب خبچکب تھب۔ یہ اػالى هكلوبًوں
کے ہول و زواـ پؽ ثدلی ثي کؽ گؽا۔ هہٌعؼ قٌگھ کے گبؤں کے اقی ثبؽ هیں پھؽ خلكہ ہوؼہب تھب خف هیں ثؽچھیوں
اوؼ کؽپبًوں قے هكلر ایک ہؿاؼ افؽاظ هوخوظ تھے اوؼ اى قت کب همًع هكلوبًوں کو ضتن کؽًب تھب۔ چوظھؽی ؼزوت
ػلی کے گبؤں کو ضتن کؽًب تھب اوؼ اـ کے گھؽ کی ػوؼتوں کی ڈولیبں اٹھبًے تھب قکھ ،ثلوتٌبقٌگھ کی تدویؿ کے
هطبثك ظو زًوں هیں هٌمكن ہو کؽ آگے ثڑھ ؼہے تھے اوؼ اى کب ؼش چوظھؽی ؼزوت ػلی کے گھؽ کی ِؽف تھب خہبں
اوؼ ثہت لؽیجی ظیہبتوں کے هكلوبى ثھی خوغ ہو چکے تے۔ یہبں پؽ هوخوظ لوگوں ًے آضؽی قبًف تک لڑًے کب فیًلہ
کؽ لیب تھب۔ قکھوں کو اًعاؾٍ ًہیں تھب کہ اى کو یہبں پؽ اتٌی ؾیبظٍ هطبلفت کب قبهٌب کؽًب پڑے گب کہ قکھوں کو ثؽیي کؽیؽ
قے زولہ کؽًب پڑے گب۔ قلین اوؼ هدیع ًے آضؽی ولت تک اپٌے گھؽ والوں کی زفبظت کی لیکي وٍ کكی کو ثھی ًہ ثچب
قکے قت خل کؽ ؼاکھ ہو گیب۔ ؼات کے ظو ثدے قلین اوؼ اـ کے قبتھی گبؤں قے کوچ کؽًے کے لیے تیبؼ ہو چکے
ہیں۔ ؼاقتے هیں اى کے قبتھ پبکكتبى کب ؼش کؽًے والے پٌبٍ گؿیٌوں کی ٹولیبں نبهل ہوتی گئیں۔ ؼاقتے هیں قلین کو چٌع
ًہتے قپبہی هل گئے اوؼ اـ ًے فبلتو ؼائفلیں اى هیں تمكین کؽ ظیں۔ ؼاقتے هیں اؼنع کب گبؤں ثھی آیب اوؼ وٍ ثھی خل ؼہب
تھب۔ قت کچھ ضبکكتؽ ہو ؼہب تھب اوؼ اـ هیں ؾًعٍ ثح خبًے والوں هیں ڈاکٹؽ اوؼ اى کی ظو ثیٹیبں تھیں اى کب ثڑا ثیٹب اؼنع
اى کے قبتھ ًہیں تھب۔ اـ ًبول هیں ہویں ًبقٹیلدیبکے اثؽات ثھی ظکھبئی ظیتے ہیں۔
”قلین ًے اـ کب ہبتھ پکڑ کؽ ایک ِؽف ہٹب ظیب اوؼ تھکی ہوئی آواؾ هیں کہب هدیع!
هدھے تٌگ ًہ کؽو هیں اثھی قوہب ہوں چچی خبى! هدیع کو هٌغ کؽو۔“ ()۱۲
ههؽلی پٌدبة هیں وزهت و ثؽثؽیت کب قیالة پھیلتب گیب هكلوبى اـ لیبهت کب قبهٌب کؽًے کے لیے تیبؼ ًہ تھے۔
”تھوڑی ظیؽ ثؼع وٍ قوؼہب تھب ًیٌع کی زبلت هیں ولت اوؼ ثھال کے پؽظوں کو اٹھبتب
ہوا نبہؽاٍ زیبت کے اـ کٌبؼ پہٌچ چکب تھب خہبں هبَی کی هكکؽاہیٹیں ظفي تھیں وٍ
ظاظو ،هدیع ،خالظل اوؼ ثهیؽ کے قبتھ گٌعم کے لہلہبتے کھیتوں هیں کھیل ؼہب تھب وٍ
اى کے قبتھ ظؼضتوں هیں پؽًعوں کے گھوًكلے تالل کؽ ؼہب تھب وٍ چوکتے ہوئے
پؽوں والے هوؼوں کے پیچھے ثھبگ ؼہب تھب وٍ ؼًگب ؼًگ کے پھلوں کے گل
ظقتے ثٌب ؼہب تھب پھؽ وٍ اپٌے ضبًعاى کے ثچوں کے قبتھ خھوال خھول ؼہب تھب گھؽ
کی ػوؼتوں کے ظؼهیبى ثیٹھب اًہیں کہبًیبں قٌب ؼہب تھب۔ آضؽ یہ هٌظؽلوـ لؿذ کے
ؼًگوں کی ِؽذ ؼوپول ہوتے گئے پؽھ وٍ چچب اقوبػیل کے لہمہے قٌٌے لگب۔ یہ
ضول گواؼ لہمہے ثلٌع اوؼ لہت ہوتے گئے۔ اقوبػیل کے اؼظ گؽظ اچبًک آگ کے
نؼلے ثھڑک اٹھے۔ نؼلے ثلٌع ہوتے گئے اة اـ کے اؼظ گؽظ قیٌکڑوں هؽظ
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ػوؼتیں اوؼ ثچے لہمے لگب ؼہے تھے آگ کے نؼلوں ًے اًہیں چھپب لیب لیکي لہمہے
اقی ِؽذ قٌبئی ظیتے ؼہے۔“()۱۳

ضعیدہ هكتوؼ کب تسؽیؽ کیب گیب ًبول ”آًگي“ ہدؽت کے هوَوع پؽ ایک ضوثًوؼت ًبول ہے۔ اـ ًبول هیں هًٌفہ ًے
یوپی کے ایک هكلوبى گھؽاًے کی يوؼت زبل کو پیم کیب ہے کہ کف ِؽذ اـ ولت کے قیبقی ًظؽیبت لوگوں کو
ؾًعگی پؽ کف ِؽذ اثؽا اًعاؾ ہوؼہے تھے۔ گھؽ هیں هطتلف قیبقی ًظؽیبت قے تؼلك ؼکھٌے والے افؽاظ تھے خف کی
وخہ قے ”آًگي“ هطتلف قیبقی ًظؽیبت کب اکھبڑا ثٌب ؼہتب ہے۔
ًبول کے پہلے زًے هیں هًٌفہ ًے ػبلیہ کے هبَی کو پیم کیب ہے۔ ػبلیہ اپٌی یبظوں کے ؼوؾى کھول کؽ اپٌے
هبَی کے ظؼیچوں هیں خھبًکتی ہے کہ کف ِؽذ وٍ اپٌے ثبپ کے قبتھ ایک قؽکبؼی کواٹؽ هیں ؼہتی تھی اوؼ اى کب
پکی ایٌٹوں قے ثٌب ہوا هکبى تھب خہبں پؽ اى کے قبتھ اى کی پھوپھی قلوہ کب ثیٹب يفعؼ ثھی ؼہتب تھب۔ يفعؼ کو ػبلیہ کی
هبں ثبلکل اچھب ًہیں قودھتی تھی کیوًکہ قلوہ پھوپھی ًے ثھبگ کؽ ایک غؽیت کكبى کے ثیٹے قے نبظی کؽلی تھی
اقی ثبػث قبؼے ضبًعاى ًے اى کے قبتھ ؼنتہ توڑ لیب تھب۔ اوؼ ثیٹے کی پیعائم کے ثؼع وٍ ظق کے هؽٌ هیں هجتال ہو
گئیں تھیں اوؼ ایڑیبں ؼگڑ ؼگڑ کؽ هؽ گئیں تھیں۔ ثہي کی وفبت کے ثؼع ػبلیہ کب ثبپ يفعؼ کو اپٌے گھؽ لے آیب تھب۔
يفعؼ ػبلیہ کی ثہي تہویٌہ کو پكٌع کؽتب تھب لیکي اـ کی هبں ًے اـ کی نبظی ثڑے چچب کے ثیٹے خویل قے ِے کؽ
ظی تھی اوؼ نبظی قے کچھ ؼوؾ لجل ضوظ کهی کؽلیتی ہے۔ اقی ِؽذ کكن ظیعی خف قے ػبلیہ ثہت هسجت کؽتی تھی
کن قٌی هیں کكن ظیعی ویعوا ہو خبتی ہیں اوؼ اى پؽ ؼًگیي کپڑے پہٌٌب هوٌوع ہو خبتب ہے تو کكن ظیعی ثھبگ خبتی ہیں
لیکي ثؼع هیں اى کب ػبنك اى کو چھوڑ کؽ ثھبگ گیب وؼ کكن ظیعی ًے ضوظ کهی کؽ لی۔ اى ہی ظًوں هیں ػبلیہ کے ثبپ
کب خھگڑا ایک اًگؽیؿآفیكؽ قے ہو گیب اوؼ وٍ خیل هیں چال خبتب ہے اوؼ ػبلیہ اپٌی هبں کے قبتھ ثڑے چچب کے گھؽ
آخبتی ہے۔ وٍ ظیکھتی ہے کہ ثڑے چچب کٹؽ کبًگؽقی تھے اوؼ اى کب ثیٹب خویل هكلن لیگی تھب۔ ظوًوں ثبپ ثیٹے هیں غؼا
ثھی ًہیں ثٌتی تھی ظوًوں پؽ ولت ایک ظوقؽے قے ثیؿاؼ ؼہتے تھے۔ اقی گھؽ هیں چھوی ثھی ؼہتی تھی وٍ ثھی هكلن
لیگی تھی اوؼ ثڑے چچب کے ضالف ثچوں کو اکھٹے کؽکے هكلن لیگ کے خلوـ ًکبلتی تھی۔ چچب کے گھؽ پؽ خبگیؽ
ظاؼ گھؽاًے کی ضونسبلی ضتن ہو چکی تھی چچب اپٌب قبؼا ؼوپیہ قیبقت کے ًػؼ کؽتے خبؼہے تھے۔ گھؽ هیں ثعزبلی
ثڑھتی خبؼہی تھی گھؽ کی هالؾهہ کؽیوي ثوا اکثؽ گھؽ کی ضونسبلی کے ولت کو یبظ کؽکے ًوقٹلدیک ہوتی ہیں۔
”خبڑوں هیں یہی اـ تطت پؽ ثیٹھے ثیٹھے قت لوگ هٹھیبں ثھؽ ثھؽ کؽ ؼیوڑیبں
کھبیبکؽتے تھے۔ اپٌب تو هٌہ تھک خبتب تھب چجبتے چجبتے اة تو خبڑے یوں ہی گؿؼ
خبتے ہیں هگؽ ایک ؼیوڑی ًًیت ًہیں ہوتی واٍ ؼے ؾهبًے۔“ ()۱۴
ًبول کب ظوقؽا زًہ ہدؽت کے الویہ پؽ ههتول ہے۔ ہؽ ِؽف فكبظات کب ثبؾاؼ گؽم ہو خبتب ہے۔ ہؽ ِؽف ضوى کی ہولی
کھیلی خبًے لگی اوؼ ثڑے چچب یہ قت ظیکھ ظیکھ کؽ اًتہبئی پؽیهبى ہوتے کہ یہ قت کیب ہو ؼہب ہے ہٌعو اوؼ هكلوبًوں کب
آپف کب ثھبئی چبؼا کیكے ضتن ہو گیب ہے کیكے ایک ظوقؽے پؽ خبى ظیٌے والے لوگ ایک ظوقؽے کے ضوى کے پیبقے
ہو گئے ہیں۔ خویل ثھیب اى ظًوں ثڑے پؽخول ہوتے ہیں کہ کبًگؽیكی ختٌے ثھی ؼوڑے اٹکب لیں وٍ اة کچھ ًہیں کؽ
قکتے پبکكتبى ایک اٹل زمیمت ہے خف کو اة کكی ثھی يوؼت هیں ًہیں ٹبال خبقکتب۔
”تو کیب قبؼے هكلوبى پبکكتبى خب کؽ ؼہیں گے؟ ثڑی چچی ًے پوچھب
واٍ اـ کی کیب َؽوؼت پڑے گی خو خہبں ہے وہیں ؼہے گب هگؽ ہٌعو ہویں ؼہٌے
کیوں ظیں گے وٍ ًہیں کہیں گے کہ اپٌے هلک خبو
اى کے ہٌعو خو ہوبؼے پبکكتبى هیں ہوں گے ہن اى قے کت کہیں گے کہ خبؤ
خویل ثھیب کی ظلیل ثڑی چچی کی قودھ هیں آگئی تو اًہوں ًے اِویٌبى کب قبًف لی
ہبں خویل هیبں یہ خبًے والے کی ثبت ثؽی ہے هیں ثھی یہ گھؽ ًہیں چھوڑ قکتی۔
کؽیوي ثوا ثھی آضؽ ثول ہی پڑیں۔“ ()۱۵
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اًہیں فكبظات کے ظًوں هیں ػبلیہ کے هبهوں ًے ضّ لکھ ثھیدب کہ ہن قت پبکكتبى خب ؼہے ہیں۔ آپ ثھی تیبؼی کؽ لو اهبں
خبًے کے لیے فوؼاً تیبؼ ہو گئیں۔ خویل ثھیب ًے چچی اوؼ ػبلیہ کو ؼوکٌے کی ثڑی کونم کی لیکي وٍ کكی ثھی ِؽذ
کبهیبة ًہ ہوپبیب اوؼ آضؽ کبؼ ػبلیہ هبهوں کو تبؼ ظے ظیب۔
”کوى خبؼہب ہے پبکكتبى؟ ثڑے چچب يسي هیں لعم ؼکھتے ہی ثوکھال کؽ پوچب اًہوں
ًے اهبں کی ثبتیں قي لی تھیں کیب تن قچ هچ خبؼہی ہو ثیٹی؟
ہبں ثڑے چچب اهبں خو تیبؼ ہیں اـ ًے ثے ثكی قے خواة ظیب۔
یہ اًگؽیؿ خبتے خبتے ثھی چبل چل گیب لوگوں کو گھؽ قے ثے گھؽ کؽ گیب۔“ ()۱۶
ػبلیہ اوؼ اـ کی هبں پبکكتبى خبتے ہیں۔ ثڑے چچب کو کكی کبًگؽقی ًے لتل کؽ ڈاال تھب۔ خویل ثھیب کی نبظی چھوی
قے ہب خبتی ہے گھؽ هیں ضونسبلی آخبتی ہے۔ ػبلیہ اپٌب ولت قکول اوؼ والٹي کیوپ هیں گؿاؼ تی ہے اوؼ ؾًعگی کے
ثے کیف ظى گؿاؼ ؼہی ہے۔
ػجعہللا زكیي کب ًبول ”اظاـ ًكلیں“ ثھی ہدؽت ،فكبظات اوؼ ًوقٹیلدیب کے هوَوع پؽ لکھب گیب ہے۔ اـ هیں هًٌف
پٌدبة کے ایک لًجے ؼوني پوؼ کو اپٌے ًبول کب هوَوع ثٌبیب ہے۔ اـ ًبول هیں پہلی خٌگ ػظین قے تمكین وِي تک
کے والؼبت ہیں۔ ًبولوں هیں تبؼیص کے هطتلف اظواؼ کو کھوال گیب ہے اوؼ یہ ثتبیب گیب ہے کہ ہؽ لوسہ ثعلتی ہوئی ؾًعگی
کف ِؽذ نؽوں اوؼ ظیہبتوں پؽ اپٌے هطًوو اثؽات چھوڑ خبتی ہے۔ اـ ًبول هیں تیي اظواؼ کو پیم کیب گیب ہے پہال
ظوؼ ثؽِبًوی زکوهت کب ہے۔ ظوقؽا ظوؼ خعوخہع آؾاظی کب ؾهبًہ اوؼ تیكؽا ظوؼ تمكین ہٌع کب ظوؼ ہے۔ اظاـ ًكلیں پٌدبة
کے کكبًوں پؽ کیب خبًے واال ظلن و قتن ،خبگیؽظاؼ لوتوں کب خجؽ و اقتسًبل پكٌعی ،کبؼضبًوں هیں ضوى پكیٌہ ایک
کؽًے والے هؿظوؼوں کی هسؽوهیبں اوؼ ًب آقوظگیبں نہؽوں هیں ثكٌے و الے لوگوں کے هؿاج ،ظوقؽی خٌگ ػظین
هیں ؾثؽظقتی لوگوں کی فوج هیں ثھؽتیبں وغیؽٍ کب غکؽ ہے۔ پؽین چٌع کی ِؽذ ػجعہللا زكیي ًے ثھی اپٌے ًبول هیں
گبؤں کے هٌبظؽ اوؼ کؽظاؼوں کو ثیبى کیب ہے۔
ًؼین اـ ًبول کب هؽکؿی کؽظا ؼ ہے خو ؼوني پوؼ کے ایک ضونسبل کكبى کب ثیٹب ہے۔ وٍ پہلی خٌگ ػظین هیں نؽکت
کؽتب ہے اوؼ وکٹوؼیب کؽاـ زبيل کؽتب ہے اوؼ ؼوني آغب کی ثیٹی ػػؼا قے نبظی کؽ لیتب ہے اقی وخہ قے اـ کو
ازتؽام کی ًظؽوں قے ظیکھب خبتب ہے۔ پہلے وٍ ظہهت پكٌعوں کے گؽوٍ هیں نبهل ہوتب ہے اوؼ پھؽ کبًگؽـ هیں نبهل
ہو کؽ پؽ اهي ِؽیمے قے خعوخہع آؾاظی کے لیے کونم کؽ ظیتب ہے۔ خجکہ اـ کب قوتیال ثھبئی ػلی اوؼ اـ کی ثیوی
ػبئهہ ًبضواًعٍ ہیں۔
تمكین قے لجل خت فكبظات کب قلكلہ نؽوع ہوتب ہے تو ؼوني هسل کے هکیي اوؼ ًؼین ،ػلی اوؼ ػبئهہ کو ہدؽت کؽًب
پڑتی ہے ؼوني آغب اوؼ اى کے ضبًعاى کے لوگ ہوائی خہبؾ کے غؼیؼے پبکكتبى آخبتے ہیں۔ ًؼین اى لوگوں کے قبتھ
آًے قے اًکبؼ کؽ ظیتب ہے ثؼع هیں وٍ خت ایک لبفلے کے قبتھ ہدؽت کؽتب ہے تو وٍ ؼاقتے هیں آًے والی تکبلیف اوؼ
هًبئت کو ثؽانت ًہیں کؽپبتب اوؼ ؼاقتے هیں ہی هبؼا خبتب کیوًکہ ؼوني آغب کے ضبًعاى کے قبتھ تؼلمبت خڑ خبًے کے
ثؼع وٍ ثہت قبؼی قہولیبت کب ػبظی ہوخبتب ہے خجکہ اـ کے ثؽػکف اـ کب ثھبئی ػلی قطت خبى ہے وٍ کكی ًہ کكی
ِؽذ الہوؼ پہٌچ خبتب ہے۔ خت فكبظات کب قلكلہ نؽوع ہوا تو ؼوني آغب ہدؽت کے لیے تیبؼ ًہیں تھے وٍ اپٌی خبگیؽیں
اوؼ ضبًعاًی کوٹھیوں کو کكی لیوت پؽ چھوڑًب ًہیں چبٍ ؼہے ہوتے لیکي خت اى کی کوٹھی کو ًػؼ آتم کؽ ظیبخبتب ہے تو
وٍ ہدؽت کؽًے کے لیے هدجوؼ ہو خبتے ہیں۔
ًؼین خف لبفلے هیں قفؽکؽؼہب تھب وٍ لبفلہ ہؽ ؼوؾ ثڑھتب خبتب تھب۔ لبفلے کے تھکے هبًعے اوؼ ظہهت ؾظٍ لوگوں هیں
ِؽذ ِؽذ کی افواہیں ثھی پھیلتی خبؼہی تھیں یہ ًہیں کہ کوئی ثبلبػعٍ هًٌوثہ ثٌعی قے کوئی افواٍ پھیال ؼہب ہے ثلکہ
قٌی قٌبئی ثبتیں ایک قؽے قے ظوقؽے قؽے تک پہٌچ خبتیں اوؼ لبفلے هیں ایک ثھگعڑ هچ خبتی۔ اـ قفؽ هیں
ػوؼتوں کب اقتسًبل اوؼ اى کے خكووں کی پبهبلی ثھی ػؽوج پؽ تھی۔ ًوخواى لڑکیوں اوؼ ػوؼتوں کو زولہ آوؼ اٹھب
کؽ لے خبتے اى کے قبتھ اختوبػی ثے زؽهتی کؽکے اى کو هؽًے کے لیے ثے یبؼو هعظگبؼ خٌگل هیں چھوؼ خبتے
تھے۔ خي لوگوں کے پبـ اًبج تھب وٍ ثھی اـ اًبج کے ثعلے اپٌے ہی لبفلے کی ػوؼتوں قے لػت یبة ہوتے تھے۔ خو
لوگ چلتے چلتے گؽ کؽ ثے ہول خبتے یب گؽ پڑتے یب هؽ خبتے تھے لبفلہ اى کو چھوؼ کؽ آگے ثڑھتب خبتب۔ ًؼین اـ
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لبفلے کی ہؽ ایک زؽکت کب چهن ظیع گواٍ تھب وٍ ہول و زواـ کی ظًیب قے ثیگبًہ ہو کؽ ًین ظیواًگی کی زبلت هیں قفؽ
کؽ ؼہب تھب اوؼ اـ ػظین اًكبًی زبظثے کب ههبہعٍ کؽ ؼہب تھب خو اـ ہدؽت کی نکل هیں ؼوًوب ہوؼہی تھی۔
’وٍ قت کچھ ظیکھتب ثھبلتب ،کھبتب اوؼ کجھی کجھی اوًگھتب ہوا چل ؼہب تھب اـ کی
يوؼت اپٌے ظوقؽے ہن ػوؽوں قے لطؼی هطتلف ًہ تھی قت کی ظاڑھیبں اوؼ
چہؽے غلیع لجبـ پھٹے ہوئے اوؼ پبؤں قوخے ہوئے تھے قت ًٌگے پبؤں تھے کہ
قبؼے خوتے تٌگ ہو چکے تھے قت کی ًظؽیں گوًگی اوؼ آواؼٍ تھیں اوؼ اى
قے ِویل ثے هٌؿل هكبفؽت کی تکلیف ٹپکتی تھی ،قت کے ًؿظیک اہن تؽیي کبم
چلتے خبًب اوؼ اکھٹے ؼہٌب تھب اوؼ وٍ اى قت هیں گھال هال ہوا۔ کھویب ہوا ،هسٍ
ایک اوؼ گوٌبم ثے زیثیت هكبفؽ تھب۔ اـ کے قبهٌے ولفے ولفے پؽ زولے ہو ؼہے
تھے ،لوگ هؽ ؼہے تھے،خو هبؼے خبًے قے ثچ ؼہے تھے وٍ تھک کؽ گؽ ؼہے
تھے ،قبهبى کو آگ لگبئی خبؼہی تھی اوؼلوگ ضوؼاک کے لیے آپف هیں لڑ ؼہے
تھے قڑک پؽ اوؼ قڑک کے کٌبؼے النوں کب ِویل قلكلہ تھب۔ کوئی پلیب کے پتھؽ
کے قہبؼے ثیٹھب تھبوؼ کوئی ظؼضت کے قبتھ کھڑا کھڑا هؽ گیب تھب۔ ػوؼتوں کے
ًٌگے هؽظٍ خكن ثے نؽهی قے پھیلے ہوئے تھے۔ اوؼ خٌگلی خبًوؼ اوؼ پؽًعے
اى پؽ پل ؼہے تھے۔ خو ؾًعٍ تھے وٍ هكتمل چل ؼہے تھے اوؼ هیبں ثیوی ،ثہي
ثھبئی اوؼ هبں اوؼ ثچے کے ؼنتے ضتن ہو ؼہے تھے اوؼ وٍ قت کچھ ہو ؼہب تھب
خو ظًیب کی تبؼیص هیں ایكے لبفلوں کے قبتھ ہوتب آیب ہے۔“ ()۱۷
یہ وٍ ظوؼ تھب خت اًكبًیت کے ایک ہی لجیلے قے تؼلك ؼکھٌے والے لوگ ظؼًعگی اوؼ ثؽثؽیت کی اًتہب کو چھو ؼہے
تھے اوؼ ؾًعگی کے اـ هوڑ پؽ وزهی ظؼًعوں اوؼ چوپبیوں قے ثعتؽ ؾًعگی ثكؽ کؽ ؼہے تھے۔
اـ کے ػالوٍ ثھی ثہت قے ًبول ہدؽت کے هوَوع پؽ لکھے گئے خیكے چھٹب ظؼیب ،یب ضعا ،هیؽے ثھی يٌن ضبًے،
آگ کب ظؼیب ،آضؽ نت کے ہن قفؽ ،چبًعًی ثیگن ،چبًع گہي ،ثكتی غعاؼ ،هٹی کے يٌن ،هیؽی یبظوں کے چٌبؼ ،ؾهیي،
َؽاؼ وغیؽٍ وغیؽٍ۔
اًتظبؼ زكیي کب افكبًہ قیڑھیبں تھی ہدؽت کے پف هٌظؽ هیں لکھب گیب ہے اـ هیں هًٌف ًے تمكین کے فوؼاً ثؼع
هہبخؽیي کو خف يوؼت زبل کب قبهٌب تھب اـ کو ثیبى کیب گیب ہے۔ وقبئل کن تھے اوؼ هكبئل ؾیبظٍ تھے۔ هكبفؽت ،هبَی
کی یبظ یں ،ثچھڑے ہوئے قبتھیوں کے ظکھ ،خبئیعاظیں ،خبگیؽیں ،ضونسبلی ،قت کچھ ضتن ہو گیب تھب اوؼ اقی غہٌی و
خػثبتی زبلت کو اـ افكبًے هیں هوَوع ثٌبیب گیب ہے۔ اًتظبؼ زكیي پؽ اـ ہدؽت ًے ثڑے گہؽے اثؽات هؽتت ہوئے
اًتظبؼ زكیي ًے اـ تدؽثے کو اًفؽاظی ،اختوبػی قطر پؽ هسكوـ کیب ہے یہی وخہ ہے کہ ثؼٍ ًبلعیي کب کہٌب ہے کہ
نبہع اًتظبؼ زكیي تمكین کو اثھی تک غہٌی ِوؼ پؽ لجول ًہیں کؽ پبئے۔ ًئے آًے والے هہبخؽیي ثعلے ہوئے زبالت اوؼ
ًئی خگہ کے قبتھ هطبثمت اوؼ ہن آہٌگی پیعا کؽًے کی کونم کؽتے ہیں۔ قیڑھیبں هیں چبؼ کؽظاؼ ہیں ،قیع ثهیؽ ثھبئی،
ؼَی اوؼ اضتؽ یہ هتوقّ ِجمے کے ؼوایتی کؽظاؼ ہیں خي کی ؼوایتی هبزول هیں پؽوؼل ہوتی ہے۔ توہن پؽقتی ،خي،
چڑیل ،قبًپ خبظو اوؼ َؼیف االػتمبظی اـ هؼبنؽے کی اہن ضًويیبت تھی۔
قیع اپٌے لعین هکبى اوؼ اـ کی وقؼت کو یبظ کؽتب ہے۔ اپٌے ثچپي کو اوؼ اپٌی ثچپي کی هسجت ”ثٌعی“ کو یبظ کؽکے
اظاـ ہوتب ہے چبؼوں کؽظاؼ غہٌی ِوؼ پؽ هٌتهؽ اوؼ ػعم آقوظگی کب نکبؼ ہیں۔ گفتگو ضواثوں اوؼ اى کی تؼجیؽ قے
نؽوع ہوتی ہے۔ اضتؽ ضواة ظیکھتب ہے اوؼ ثهیؽ ثھبئی قے اى ضواثوں کی تؼجیؽ ظؼیبفت کؽتب ہے اوؼ وٍ اًتہبئی
قٌدیعگی کے قبتھ ضواثوں کی تؼجیؽیں ثتبتب ہے۔ ؼَی کی والعٍ اپٌے ضبًعاًی اهبم ثبڑے کی وخہ قے ہدؽت ًہیں کؽتیں
ہیں اوؼ وہیں پہ ؼک خبتی ہیں وٍ اة فوت ہو چکی ہیں اوؼ ثہت قبؼی هدجوؼیوں اوؼ ؼکبوٹوں کے ثبػث ؼَی اى کی
وفبت پؽ ًہیں خبقکتب ہے یہ ظکھ وٍ اپٌے اًعؼ چھپب کے ؼکھتب ہے اوؼ اًعؼ ہی اًعؼ قلگتب ؼہتب ہے گفتگو کے ظوؼاى یہ
ظکھ اچبًک اـ کی ؾثبى پؽ آخبتب ہے۔ اـ کی آواؾ ؼًعھ خبتی ہے۔ آًکھیں آًكوؤں قے ثھؽ خبتی ہیں ہدؽت کے اـ ػول
هیں ضبًعاى کف ِؽذ تمكین ہوئے اوؼ ظوًوں ِؽف همین افؽاظ کف غہٌی کؽة کب نکبؼ ہیں اـ کی ًهبًعہی ؼَی کے
اًفؽاظی الویے قے ظبہؽ کی گئی ہے۔
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ؼَی کی ثبتیں قٌٌے کے ثؼع قیع کے غہي هیں هبَی کی یبظوں کب ایک ظؼیچہ کھل خبتب ہے اوؼ وٍ هبَی پؽ ًگبٍ ڈالتب
ہے تو اپٌی ؾًعگی کب ہؽ ایک ؾاویہ اقے ایک ضواة هؼلوم ہوتب ہے۔
”اهبں خی هیں ًے ضواة هیں ظیکھب ہے کہ هیں ؾیٌے پؽ چڑھ ؼہب ہوں
پیغوجؽی ضواة ہے ثیٹب تؽلی کؽو گے! افكؽ ثٌو گے!!!
اهبں خی ضواة هیں اگؽ پتٌگ اڑتی ظیکھئے؟
ًہیں ثیٹب ایكے ضواة ًہیں ظیکھتے!
پتٌگ ظیکھٌب اچھب ًہیں ثے وٌِی اوؼ پؽیهبًی کی ًهبًی ہے“ ()۱۸
قیع کب ظوقت ؼَی خبگتے هیں ضواة ظیکھتب ہے کہ اـ کے ہبتھ هیں ایک ثہت ثڑی کبلی اوؼ قفیع پتٌگ ہے اوؼ وٍ
پتٌگ کٹ کے ڈوؼ اـ کے ہبتھ قے ًکل گئی ہے اـ کو پکڑًے کے لیے وٍ قیڑھیبں چڑھتب ہے اوؼ قیڑھیوں کے ثؼع
پھؽ قیڑھیبں اوؼ پھؽ قیڑھیبں۔۔۔۔۔۔ کبلی اوؼ قفیع پتٌگ ظى اوؼ ؼات کی ػالهت ہے اوؼ ڈوؼ ولت کی ػالهت ہے اوؼ
قیڑھیبں ؾًعگی کے قفؽ کی ػالهت ہے۔
هٌٹو کب افكبًہ ”ٹوثہ ٹیک قٌگھ“ ثھی ہدؽت کے هوَوع پؽ لکھب گیب ایک ضوثًوؼت افكبًہ ہے۔ هٌٹو ًے اـ افكبًے
هیں اًكبًی ًفكیبت کی ثہت ضوثًوؼت ػکبقی کی ہے کہ ہدؽت ًے کف ِؽذ لوگوں کی ؾًعگیوں کو تجبٍ و ثؽثبظ کؽ
ظیب يعیوں قے ایک خگہ پؽ آثبظ لوگوں کے لیے اپٌے وِي اپٌی هٹی کو چھوڑًب کف لعؼ ظنواؼ تھب اوؼ وٍ کف غہٌی
کؽة اوؼ ًبآقوظگی قے ظوچبؼ ہوئے۔ هٌٹو ًے اـ افكبًے هیں ثتبیب ہے کہ تمكین کے ثؼع پبگل لیعیوں کے تجبظلے کب
هًٌوثہ قبهٌے آتب ہے اوؼ اـ هًٌوثے کے تست ہٌعوقتبى هیں هوخوظ هكلوبى لیعیوں کو پبکكتبى اوؼ پبکكتبى کی
خیلوں هیں هوخوظ ہٌعوقتبًی لیعیوں کو اى کی اپٌی خیلوں هیں ثھیح ظیب خبتب ہے۔
پبگل لیعیوں کو قودھ ًہیں آؼہی ہوتی ہے کہ اثھی کل تک وٍ ہٌعوقتبى هیں تھے آج وٍ پبکكتبى هیں کیكے آگئے اوؼ اگؽ
وٍ پبکكتبى هیں تھے تو وٍ ہٌعوقتبى هیں کیكے پہٌچ گئے وٍ ایک ظوقؽے قے اـ هؼبهلے هیں اقتفكبؼ کؽتے ہیں کہ ہن
کہبں ہیں ایک پبگل خف کب ًبم ثهي قٌگھ ہے وٍ پٌعؼٍ قبل قے پبگل ضبًے هیں لیع تھب اـ کی ؾهیٌیں ٹوثہ ٹیک قٌگھ
هیں ہیں۔ نؽوع نؽوع هیں اـ کے گھؽ والے ہؽ هہیٌے اـ قے هلٌے آتے تھے لیکي اة خت قے زبالت ضؽاة ہوئے
تھے کوئی اـ قے هلٌے ًہیں آتب ہے وٍ خیل هیں ہؽ ایک قے پوچھتب ؼہتب ہے کہ ٹوثہ ٹیک قٌگھ کہبں ہے پبکكتبى هیں
یب ہٌعوقتبى هیں؟ آضؽ کبؼ همؽؼٍ ظى پؽ لیعیوں کب تجبظلہ نؽوع ہوا لیعیوں کی اکثؽیت اـ تجبظلے پؽ ؼاَی ًہیں تھی کہ
آضؽ کبؼ اى کو اپٌی ؾهیي قے اکھبڑ کؽ کہبں پھیٌکب خبؼہب ہے خت تجبظلہ نؽوع ہوا تو لیعیوں کو قٌجھبلٌب ههکل ہو ؼہب تھب
کوئی گبلیبں ثکتب ،کوئی چیطیں هبؼتب اوؼ ثھبگتب ہوا اپٌے قبتھیوں کے پبـ واپف چال خبتب آضؽ کبؼ خت ثكتي قٌگھ کی
ثبؼی آئی اوؼ واہگہ کے پبؼ هتؼلمہ افكؽ اـ کب ًبم ؼخكٹؽ هیں ظؼج کؽًے لگب تو اـ ًے پوچھب کہ یہ ثتبؤ ٹوثہ ٹیک
قٌگھ کہبں ہے افكؽ ہٌكب اوؼ ثوال پبکكتبى هیں ثهي قٌگھ چیص هبؼ کؽ پیچھے ہٹ گیب پبکكتبًی افكؽوں ًے اـ کو پکڑ
کؽ پبؼ ثھیدٌے کی ثڑی کونم کی هگؽ وٍ چالًے لگب ؾوؼ ؾو ؼقے ”اوپڑظی گڑ گڑ ظی اًپکف ظی ثے ظھیبًب هٌگ ظی
ظال آف ظی ٹوثہ ٹیک قٌگھ ایٌڈ پبکكتبى“ اقے ثہت قودھبیب گیب کہ ٹوثہ ٹیک قٌگھ پبکكتبى هیں ہے تن چلے خبؤ فوؼاً
ٹوثہ ٹیک قٌگھ کو وہبں ہٌعوقتبى ثھیح ظیب خبئے گب لیکي وٍ ًہیں هبًب اوؼ ثبؼڈؼ کے ظؼهیبى خب کؽ اـ ِؽذ کھڑا ہو گیب
کہ ظًیب کی کوئی ِبلت اة اپٌی خگہ قے اـ کو ًہیں ہال قکتی تھی وٍ ثے َؽؼ قب آظهی تھب اـ کو چھوڑ کؽ ثبلی
لیعیوں کی کبؼؼوائی نؽوع ہوئی اًتہبئی یص ثكتہ قؽظی وٍ توبم ؼات اپٌی قوخی ہوئی ٹبًگوں پؽ وہبں کھڑ اؼہب يجر
ِلوع ہوًے قے پہلے ایک ظؼظًبک چیص اـ کے زلك قے ًکلی اوؼ وٍ پٌعؼٍ ثؽـ تک ظى ؼات خي ٹبًگوں پؽ کھڑا ؼہب
اة وٍ اوًعھے هٌہ ؾهیي پؽ گؽ پڑا تھب اظھؽ ہٌعوقتبى تھب اوؼ اظھؽ پبکكتبى تھب اوؼ ظؼهیبى هیں خو ؾهیي کے اـ ٹکڑے
پؽ خف کب کوئی ًبم ًہیں تھب ”ٹوثہ ٹیک قٌگھ“ پڑا تھب۔
اًتظبؼ زكیي اوؼ هٌٹو کے ػالوٍ ظیگؽ افكبًہ ًگبؼوں ًے ثھی ہدؽت کو اپٌے افكبًوں کو هوَوع ثٌبیب ہے خیكے
کؽني چٌعؼ ،ػًوت چغتبئی ،اپٌعؼ ًبتھ انک ،ازوع ًعین لبقوی ،زیبت ہللا اًًبؼی اوؼ ضواخہ ازوع ػجبـ وغیؽٍ ًبلوں
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اوؼ افكبًوں کے قبتھ قبتھ ہدؽت کے الویے کو نبػؽی هیں ثھی هوَوع قطي ثٌبیب گیب اوؼ اـ زوالے قے ہوبؼے
قبهٌے قت قے ثڑا ًبم ًبيؽ کبظوی ہے۔
ًبيؽ کبغهی ؾهبًے هیؽ کے آنوة ؾهبًہ قے هوبثلت ؼکھتب ہے یہی وخہ ہے کہ هیؽ کی نبػؽی کی ِؽذ ًبيؽ کی
نبػؽی هیں ثھی ہدؽت کب ظکھ قویٹ آیب ہے اوؼ ًبيؽ اپٌی اـ قؽؾهیي کو کجھی ًہیں ثھول پبیب خہبں اـ ًے آًکھ
کھولی تھی خہبں اـ ًے ؾًعگی کی ضوثًوؼتیوں کو هسكوـ کیب تھب۔ خہبں اـ ًے پہلی ثبؼ پھولوں کو کھلتے ،ثبؼنوں
کو ثؽقتے اوؼ ؾًعگی کے ضوثًوؼت قبؾوں کو هسكوـ کیب تھب خت اـ ظھؽتی قے ہدؽت کؽًب پڑی تو اـ کب ظکھ
ًبيؽ کے ؼگ ظیے هیں قوب گیب اوؼ یہ ظکھ هؽتے ظم تک اـ کے قبتھ ؼہب۔ ہدؽت اوؼ ہدؽ اـ کی نبػؽی کب اقتؼبؼٍ
ثي گیب اوؼ توبم ػوؽ اـ هبَی کی یبظ هیں ًوقٹلدیک ہوتب ؼہب خو اة کجھی ثھی پلٹ کؽ اـ کے پبـ ًہیں آًے واال تھب۔
ًبيؽ اپٌے نہؽ اًجبلہ کو یبظ کؽتے ہوئے کہتے ہیں کہ:
اًجبلہ ایک نہؽ تھب قٌتے ہیں اة ثھی ہے
هیں ہوں اقی لٹے ہوئے لؽیے کی ؼونٌی ()۱۹
ًبيؽ کی نبػؽی هیں اظاقی کب پہلو ہؽ ِؽف ثکھؽا ہوا ظکھبئی ظیتب ہے اوؼ ہدؽت ًے اى کے اًعؼ ایک قوگواؼ اظاقی
کی فُب پیعا کؽ ظی ہے۔
ہوبؼے گھؽ کی ظیواؼوں پہ ًبيؽ
اظاقی ثبل کھولے قو ؼہی ہے ()۲۱
ًبيؽ کی غؿلوں هیں کھوئے ہووں کی خكتدو اوؼ هبَی کے ضوثًوؼت هوقووں کی ثبؾگهت ہے۔ اوؼ وٍ هبَی کے
ًوزوں کو اپٌی نبػؽی هیں ثڑی ضوثًوؼتی قے پیم کؽ ظیتے ہیں۔
وٍ ثھی اظاـ اوؼ هؽی ؼات ثھی اظاـ
ایكب تو ولت اے غن ظوؼاں ًہ تھب کجھی
کیب ظى تھے خت ًظؽ هیں ضؿاں ثھی ثہبؼ تھی
یوں اپٌب گھؽ ثہبؼ هیں ویؽاں ًہ تھب کجھی۔ ()۲۱
ًبيؽ ًے ہدؽت کے ظوؼاى خو تجبہی و ثؽثبظی ظیکھی ،اًكبًی العاؼ کی یب زبلی ظیکھی ،اپٌوں کو پؽایب ہوتب ظیکھب۔ ضوى
کی ثہتی ہوئی ًعیبں ظیکھیں ػوؼتوں کی ػًوت ظؼی اوؼ اًكبًوں کی ثے زكی ظیکھی۔ خلتے ہوئے گھؽ اوؼ ػؿیوں پؽ
لٹکتے ہوئے هؼًوم ثچوں کے قؽ ظیکھے۔ اوؼ یہی توبم کیفیبت ًبيؽ کی نبػؽی هیں هوخوظ ہیں۔
ؼوًمیں تھیں خہبں هیں کیب کیب کچھ
لوگ تھے ؼفتگبں هیں کیب کیب کچھ
کہب کیوں اة توہیں ضؿاں والو!
خل گیب آنیبں هیں کیب کیب کچھ ()۲۲
ًبيؽ خت لٹے ہوئے لبفلوں کو ظیکھتے ہیں اى کی ظؼظًبک آٍ و پکبؼ کو قٌتے ہیں تو ثے قبضتہ کہہ اٹھتے ہیں۔
اوٍ هیؽے هًؽوف ضعا
اپٌی ظًیب ظیکھ غؼا
اتٌی ضلمت کے ہوتے
38

Harf-o-sukhan

)Vol. 4 No. 2 (2020

نہؽوں هیں ہے قٌبٹب
پیبقی ظھؽتی خلتی ہے
قوکھ گئے ثہتے ظؼیب
فًلیں خل کؽ ؼاکھ ہوئیں
ًگؽی ًگؽی کبل پڑا۔

()۲۳

ًبيؽ کب کہٌب ہے کہ:
اًہیں يعیوں ًہ ثھولے گب ؾهبًہ
یہبں خو زبظثے کل ہوگئے ہیں
اة وٍ ظؼیبً ،ہ وٍ ثكتیً ،ہ وٍ لوگ
کیب ضجؽ کوى کہبں تھب پہلے۔ ()۲۴
ًبيؽ کبظوی کے ػالوٍ ثھی نبػؽوں ًے نبػؽی هیں ہدؽت خبًکبٍ ظکھ کو اپٌی نبػؽی کب هوَوع ثٌبیب ہے
اى هیں هٌیؽ ًیبؾی اوؼ ازوع ههتبق کب ًبم قؽ فہؽقت ہے۔
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