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 کلچرل وارداتیں اور ہماری عدم فراغت!

 حامد کمال الدین

کے هصاب بھی ب و محرا صرف یہاں کا موبر هہ  ظالمو! کے مػاظرتی غلوم  بلکہ یہاں 

لے کر رهجیت  جس صید احمد ظہیؒد کو، جو اپوی مٹھی بھر تحریِک مجاہدین کو 

کے صاتھ جا بھڑے تھے، اور صوگھ کی صکھا ظاہ کے  ی  دیواهہ وار لڑتے ہوئے باالکوٹ 

کے مػاظرتی غلوم کے غرض  ...میں جام ظہادت هوش کر گ ےئ تھے مطہور مػرکے یہاں 

ئے جس صید احمد ظہیؒد کو اپےن لومی ہیرو کے طور پر پیض کرتے بھی هصاب ، ہیں ا 

کے کردار کو حرِف غلط ٹھہراهے کےلےی  اس ا ج تمہاری یہ مشتػار غكول اس صید احمد 

کے پہلو میں هصب کر دیتی لہکا ُبت اپوی بادظاہی مشجد اور ظا حریفکے   یلػہ 

 !!!ہیں

لے کر چلےن واال  چھوٹا صا ٹولہیہ ایک ہی  کلچرل ارتداد کو  یہاں ایجوڈا کے طور پر 

تا ےہ۔ زر گواردات کر  ظی کے صاتھ وہاں بڑی دامو ےہ جس کا جہاں ہاتھ پڑے 

کو کھرچےن کےلےی کہیں فزکس ‘‘ اصالم’’ہماری تاریخ اور ہمارے لومی وجود صے 

میں ایک  کے حق للػہکے اس صے موصوم کرهے کو اصالم ارٹموٹ کو ایک لادیاهی ڈیپ

achievement پارلیموٹ کے حلف هامے صے دتم هبوت والی ظق کو تو کہیں  ،هابوا

فاتحین کی کردرا کطی پر مبوی لہجے غام  ے غائب کروا جاها، تو کہیں مشلمص‘ چپکے’
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کے اظتہارات میں اپوی  تے ‘ کلچرل’کرها، تو کہیں کمپویوں  کے داغ چھوڑ غالظت 

 ۔پھرها

پے کی ٹولے وارداتی چھوٹے صےایک اس یكین کیجےی  پےدر  ‘‘کامیابیاں’’ یہ 

“achievements”   یہاں ‘‘ گھر والے’’دلیل ہیں تو صرف ایک بات پر اور وہ یہ کہ

 ‘کامیابیوں’اتوی صی یہ تو چور ہی ڈرا ہوا ےہ جو صرف  گہری هیود صوئے پڑے ہیں۔

کا حوصلہ بڑھاتے چےل  ے صے اسجس طریك دراٹے ہمارے کن۔ لیےہ تفا کےی جاتاپر اک 

کے بػد اپوی ہاور و جا رےہ ہیں بےیكیوی کے صاتھ  دود بھی وایک حرکت ک ایک 

ت  یجس چیز ک کہ دیکھتا ےہ ا ج اصے اس  اهہیں کر صکوہ اس ملک میں ا ج تک جرا 

، تولع رکھےی اصالم کی دیوار کو ڈھاهے کےلےی وہ یہاں رہا پر کوئی ٹوکےن واال تک هہیں

س کا ےہ، ج‘ واٹر ٹیشٹ’ہ صب تو ظاید ایک کچھ بڑے بڑے الدامات کر گزرے۔ ی

کے اص هتیجہ ہر بار المی لائدین صرف یہ کہ برصغیر کا مشلم صویا ہوا ےہ اور اس 

ٹ و و ’’اور  ‘مہوگائی’ ،‘کرپطن’روادار ہیں، ماهود  کےصٹموٹ کرهے وهاهہی هػروں پر ا

ہلی میڈیا ان ااور جس پر ج جو فی الولت صکہ رائج الولت ہیں ،وغیرہ ‘کو غزت

! ابن الولتی دود ہماری صفوں صے هکل جائے تو مشلم کےلےی تالیاں پیٹ صک تا ےہ

کے ہاتھوں یرغما کے ایک داص ایجوڈا  کی بھی  غظیم ل ہوهے کی اس وارداِت غكول 

لے صکیں۔  فارغ هہیں ہیں!!! فی الولتہم  ہم ظاید کچھ دبر 

 


